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چکیده
ایــن مقالــه بــا برجسته  ســاختن اهمیــت تاریخــی نهــاد مســجد در فضــای عمومــی جامعه ایــران و 
بــا تأکیــد بــر نقــش مهــم ایــن نهــاد در تحــوالت سیاســی منجر  شــونده بــه انقــاب ســال 1357، 
ادعــا می  کنــد کــه در زمینــه مطالعــات جامعه  شــناختی نهــاد مســجد، خــاء جــدی وجــود دارد. 
بــر همیــن اســاس، پرســش اصلــی مقاله چنیــن اســت: چارچوب نظــری مناســب بــرای مطالعه و 
تحلیــل نهــاد مســجد به  طــور خــاص، و فضــای عمومــی جامعــه ایــران به  طورعــام، کــدام اســت؟ 
در ادامــه، مقالــه بــا مــروری بــر ادبیــات تحقیقاتــی انگلیســی  زبان دربــاره نقــش نهــاد مســجد در 
ــی  ــاره نهاد  هــای مذهب ــن مطالعــات درب ــران، نشــان می  دهــد کــه پیش  فرض  هــای ای انقــاب ای
ــری  ــای نظ ــژه، چارچوب  ه ــی و به  وی ــعه غرب ــب توس ــای غال ــر از نظریه  ه ــران، متأث ــه ای جامع
»مدرنیزاســیون« و »ایدئولوژیــک« هســتند. ســپس، مقالــه با واکاوی نســبت میان نظریــه اجتماعی 
و نظریــه توســعه، بحــث می  کنــد کــه میــراث گفتمــان »اســتعمار«، نــه تنهــا بــه جریــان اصلــی 
نظریــه اجتماعــی شــکل بخشــیده اســت، بلکــه بــر نظریه  هــای توســعه نیــز ســایه می  افکنــد و 
آن  هــا را از فهــِم انضمامــی ـ تاریخــِی جوامعــی کــه در تکاپــوی ِتوســعه   غیرغربــی هســتند، بــاز 
مــی  دارد. ایــن مقالــه، اســتدالل می  کنــد کــه هرگونــه تــاش بــرای خــروج از ناکارآمــدِی نظریــه -
هــای توســعه   رایــج در فهــم تحــوالِت فضــای عمومــی جوامــع مســلمان و دســت  یابی بــه الگویی 
اســامیـ  ایرانــی بــرای پیشــرفت، نیازمنــد: الــف( شــناخت نظریه  هــای توســعه غربــی و برقراری 
ــی و  ــی، فرهنگ ــای مذهب ــا و ظرفیت  ه ــر نهاده ــز ب ــا؛ ب( تمرک ــا آن  ه ــادی ب ــی انتق گفت  وگوی
اجتماعــِی بومــی اســت. مقالــه پــس از برشــمردن برخــی ویژگی  هــای نظــرِی الگــوی اســامی 
ــی،  ــوی جایگزین ــن الگ ــی چنی ــوب مفهوم ــه در چارچ ــد ک ــنهاد می  کن ــرفت، پیش ــی پیش ـ ایران
ــر از گفتمان  هــای مســلط توســعه  ــاره نهــاد مســجد در ایــران کــه متأث پیش  فرض  هــای رایــج درب
غربــی هســتند، می  تواننــد اصــاح گردنــد و از ایــن رهگــذر، بــه مــا در مطالعــه جامعه  شــناختِی 

انضمامــیـ  تاریخــی ایــن نهــاد یــاری رســانند.
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طرح مسأله: در جست  وجوی چارچوب مفهومی مناسب برای فهم تحوالت نهاد مسجد.

مســاجد از اثرگذارتریــن نهادهــای موجــود در ســاختار جامعــه   ایرانــی هســتند. مســاجد، ضمــن 

آن  کــه بــه عنــوان مهم  تریــن نهــاد مذهبــی ایــران شــناخته می  شــوند، هویــت تاریخــی ســاختار 

شــهری و حیــات روســتایی جامعــه     ایرانــی هــم بــا حضــور مســاجد تکمیــل و تعریــف می  شــود. 

ــادی از  ــه تعــداد زی ــوده اســت ک در طــی قرن  هــا، مســجد همــواره فضــای عمومــی مرکــزی ب

ــی  ــِی گروه ــِک دین ــوند، مناس ــع می  ش ــم جم ــتند در آن، دور ه ــه می  توانس ــن جامع ــان ای مردم

خــود را بــه پــا دارنــد و دربــارۀ طیــف گســترده  ای از موضوع  هــای شــخصی و گروهــی، بــا هــم 

تبــادل نظــر و اطاعــات کننــد.

از نقطــه نظــر تاریخــی، تمــدن اســامی، به  طــور عمــده »شــهری« و »بازرگانــی« بــوده 

اســت )تهرانیــان، 1980: 19-18(. در ایــران، طبقــه بــازرگان و بیشــتر بازاریــان، در مقایســه بــا 

ــی،  ــار اجتماع ــن  دار، از اعتب ــرافیت زمی ــد اش ــه مانن ــر و نخب ــای برت ــا و گروه  ه ــر طبقه  ه دیگ

موقعیــت اقتصــادی و نفــوذ سیاســی باالتــری برخــوردار بودنــد. در ایــن فضــا، بــازار و حجــره 

هایــش، بــه همــراه مســاجد و ســاختمان  های وابســته بــه آنهــا، شــاکلۀ اصلــی ســاختار 

ــهرها،  ــز ش ــازار در مراک ــی ب ــت جغرافیای ــد. موقعی ــکیل می  دادن ــم را تش ــران قدی ــهری ای  ش

ــت  ــِی فعالی ــادی آن و هم  خوان ــت اقتص ــهر، اهمی ــر ش ــی ه ــاجد اصل ــه مس ــی آن ب نزدیک

هــای تجــاری بازاریــان بــا قوانیــن شــرعی اســام، در طــول تاریــخ، منجــر بــه اســتقرار روابطــی 

نزدیــک میــان بازاریــان و روحانیــون شــده اســت. بازاریــان کــه از لحــاظ ایدئولوژیــک، متأثــر 

ــبب  ــه س ــب را ب ــاِد مذه ــا نه ــیده  اند ت ــواره کوش ــد، هم ــون بوده  ان ــی روحانی ــای دین از آموزه  ه

ــل، 1991: 35، 45،  ــک دانی ــد )م ــت کنن ــود، حمای ــدی خ ــای نق ــرعی و کمک  ه ــوه ش ــت وج پرداخ

142و141(.

ــاجد  ــراِف مس ــی، در اط ــای مذهب ــترده  ای از نهاده ــف گس ــا، طی ــی قرن  ه ــران، ط ــن در ای همچنی

ــای  ــر کارکرده ــزون ب ــینیه  ها(. اف ــی و حس ــدارس مذهب ــال، م ــرای مث ــد )ب ــعه یافته  ان ــه و توس ــکل گرفت ش

ــِد برگــزاری مراســم مذهبــی، کمــک بــه امــور خیریــه و  ــخ )مانن ــراوان نهــاد مســجد در طــول تاری اجتماعــی ف

آموزشــی در مناطــق محــروم، روشــن  کردن افــکار عمومــی، بســیج مــردم، تقویــت وجــدان جمعــی، تبلیــغ ارزش  هــای گروهــی، 

پاســداری از کنش  هــای دینــی و ســنتی و ایجــاد و تقویــت شــبکه  های اجتماعــی غیررســمی( مســاجد در شکل  بخشــی 

ــای  ــد مبن ــاد« )کــه می  توان ــش »اتح ــه و پیدای ــر منطق ــلمانان در ه ــای مس ــی گروه  ه ــت جمع ــه هوی ب

عمــل اجتماعــی قــرار گیــرد( نیــز همــواره نقــش پررنگــی ایفــا کرده  انــد. »شــکل  گیری گروه  هــا و هویــت 
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مذهبــی از ایــن طریــق، همــواره اهمیتــی سیاســی نیــز داشــته اســت« )مــک دانیــل، 1991: 45(. نهادهــای 

اســامی و در رأس آنهــا مســاجد، بــا تولیــد و بازتولیــد هویــت مذهبــی مشــترک میــان اعضــای 

شــان، می  توانســتند آنهــا را متحــد و یکپارچــه ســازند. در حقیقیــت، همان  گونــه کــه دورکیــم نیــز 

اشــاره می  کنــد، مذهــب فقــط سیســتمی متشــکل از ایده  هــا و عقایــد نیســت؛ مذهــب، متشــکل 

از مجموعــه  ای از »اعمــال« و رســوم   مشــترک و نیــز مجموعــه  ای از مراســم جمعــی اســت. اجــرای 

پیوســته مراســم و اعیــاد مذهبــی، فراینــدی اســت کــه در طــی آن، قــدرت اخاقــی مذهــب، تولید و 

همــواره بازتولیــد می  شــود. در خــال ایــن فراینــد، انســجام  اجتماعی برســاخته می  شــود و شــکل 

می  گیــرد. »ماهیــت جمعــِی اعیــاد و مراســم مذهبــی، ســبب پدیدار  گشــتن احســاس سرخوشــی 

در میــان مشــارکت  کنندگان می  شــود و بــه آ  نهــا اهمیــت گــروه و جامعــه را القــا می  کنــد. بنابرایــن، 

مراســم ]مذهبــی[، انســجام اجتماعــی را می  آفرینــد و اســتمرار می  بخشــند. »نهادهــای مذهبــی و 

مســاجد، اماکــِن عمومــی  ای هســتند کــه در آنهــا چنیــن مراســمی انجــام می  گیــرد. بــه ایــن ســویۀ 

ــش  ــا در کتاب ــرت ب ــای آن، راب ــن کارکرد  ه ــی از مهم  تری ــوان یک ــب، به  عن ــجام  بخش« مذه »انس

بــه نــام، فراتــر از اعتقــاد: مقاالتــی در بــاب مذهــب در جهــان پساســنتی )1970(، نیــز اشــاره کــرده 

ــه  ــاره حیــات شــهری اســامی   نیــز مســجد را ب اســت. َمردیــن )1996( نیــز در مطالعــه خــود درب

عنــوان نهــاد عمومــی قدرتمنــدی معرفــی می  کنــد کــه همــواره در طــول تاریــخ، افــراد و گروه  هــای 

مختلــف از میــان مــردم عــادی، می  توانســتند به  واســطۀ رهبــران مذهبــی و در درون فضــای عمومــِی 

مســاجد، در کنــار یکدیگــر جمــع و بــر ضــد حاکمــان زورگــوی زمانــۀ خــود، متحــد شــوند. از ایــن 

ــن معتقــد اســت کــه نهادهــای اســامی و مســاجد به  طــور تاریخــی، »ســاختاری  جهــت، َمردی

در برابــر هژمونــِی سیاســی حاکمیــت، تشــکیل داده  انــد« و نقشــی کــه در دوره  هــای متفــاوت علمــا 

ــای  ــه نیروه ــود ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــد نقش ــد همانن ــد، می  توان ــده گرفته  ان ــه عه ــون ب و روحانی

مرجــع اجتماعــی در تاریــخ جامعــه مدنــی غربــی ایفــا کرده  انــد )مردیــن،1996: 287(. از ایــن منظــر، 

ــۀ »مراکــز ســنتی« )اســکاچ پــل، 1994(،  ــا، به  مثاب ــه آنه ــی وابســته ب مســاجد و دیگــر نهادهــای مذهب

ــاِت عمومی  شــهری، به  طورتاریخــی، نقشــی مهــم در سرنوشــت مشــترک مردمــان در جوامــع  حی

ــد. ــا کرده  ان ــی، ایف ــۀ ایران مســلمان، و به  طــور خــاص جامع

ــم  ــرای فه ــب ب ــری مناس ــوب نظ ــه: »چارچ ــت ک ــن اس ــه ای ــی مقال ــش اصل ــن، پرس بنابرای

ــی  ــای عموم ــوالت فض ــاختار و تح ــم س ــی، فه ــجد ـ و به  طورکل ــاد مس ــناختی نه جامعه  ش

ــت«؟  ــدام اس ــران ـ ک ــه ای جامع
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ــر نقــش نهــاد مســجد در رویدادهــای منتهــی  ــا تمرکــز ب ــه می  کوشــد ب ــه در ادام ــن مقال ای

ــای  ــدک کاره ــو ان ــک س ــه: از ی ــد ک ــان ده ــران، نش ــال 1357 در ای ــاب س ــه انق ــونده ب ش

ــاد  ــش نه ــه نق ــذرا ب ــد گ ــر چن ــاره  هایی ه ــه اش ــوزه ک ــن ح ــه در ای ــام گرفت ــی انج تحقیقات

ــد  ــورت گرفته  ان ــان ص ــی زب ــی انگلیس ــات تحقیقات ــده در ادبی ــور عم ــته  اند، به  ط ــجد داش مس

ــران  ــاره نقــش و کارکــرد نهــاد مســجد در انقــاب ای و از ســوی دیگــر فرضیه  هــای رایــج درب

ــعۀ  ــلط توس ــای مس ــر از گفتمان  ه ــا، متاث ــن کاره ــلمان، در ای ــع مس ــی در جوام و به  طورکل

ــه  ــه، تقلیل  گرایان ــیری ذات  گرایان ــه تفس ــا ارائ ــا ب ــن مقاله  ه ــه ای ــد؛ البت ــکل گرفته  ان ــی ش غرب

ــلمان  ــع مس ــی جوام ــای عموم ــم فض ــی، در فه ــای مذهب ــام و نهاد  ه ــی از اس و غیرتاریخ

نــاکام می  ماننــد. ایــن نوشــتار قصــد دارد ایــن نکتــه را برجســته ســازد کــه بــرای دســت  یافتن 

ــدی  ــی و در ُبع ــه ایران ــی جامع ــای عموم ــل فض ــرای تحلی ــی   ب ــای بوم ــم و نظریه  ه ــه مفاهی ب

ــای  ــا جریان  ه ــتا ب ــرفت، هم  راس ــی پیش ــامی ـ ایران ــوی اس ــدی الگ ــرای صورت  بن ــر ب کان  ت

ــی  ــی ـ فرهنگ ــای تاریخ ــه ویژگی  ه ــت  دادن ب ــر اهمی ــی ب ــعه، مبتن ــای توس ــر نظریه  ه متأخ

هــر منطقــه، نیــاز اســت کــه دربــاره نهــاد مســجد در ایــران، مطالعــه جــدی جامعه  شــناختی 

ــه ایــن کارهــا، به  طــور ضمنــی، بیان  کننــدِه  صــورت گیــرد. بنابرایــن، اشــاره   انتقــادی مقالــه ب

ــاد  ــاره نه ــناختی درب ــِی جامعه  ش ــات علم ــه تحقیق ــن ب ــاء در پرداخت ــف و خ ــود ضع وج

ــز هســت. مســجد نی

سلطه نظریه  های توسعه غربی بر فهم ما از نهاد مسجد در ایران
در ایــران، مســجد ضمــن اینکــه مهم  تریــن ســاختار مذهبــی جامعــه را تشــکیل مــی  داده، همــواره 

ــون  ــری روحانی ــا رهب ــران، ب ــز داشــته اســت. مســاجد در ای ــی سیاســی نی به  طــور بالقــوه اهمیت

شــیعه، بــه ســبب دریافــت وجــوه شــرعی، نذرهــا و موقوف  هــای مردمــی، اســتقال مالــی خــود 

نســبت بــه دولــت را حفــظ کرده  انــد. در میــان علمــای شــیعه، بــا قدرت  یافتــن مکتــب اصولــی، 

دامنــۀ نفــوذ و حضــور مجتهــدان، از دایــره مســائل فقهــی و اخاقــی فراتــر می  رفــت و موضــوع 

ــت  ــم وق ــروعیت حاک ــئله مش ــا مس ــن آنه ــه مهم  تری ــم ک ــی را ه ــی ـ اجتماع ــای روز سیاس ه

ــاره  ــردی اش ــت منحصر  به  ف ــه موقعی ــد«، ب ــت تقلی ــام »مرجعی ــور مق ــد. ظه ــامل می  ش ــود، ش ب

ــی  ــت؛ مجتهدان ــاص می  یاف ــر و دوره  ای اختص ــر عص ــدان ه ــاخص  ترین مجته ــه ش ــه ب دارد ک

ــری  ــرای رهب ــی ب ــای اخاق ــد مزیت  ه ــی، واج ــۀ فقه ــن درج ــتن باالتری ــر داش ــزون ب ــه اف ک
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ــوذ  ــخ، نف ــول تاری ــد، در ط ــت تقلی ــرد مرجعی ــت منحصربه  ف ــد. موقعی ــز بودن ــود نی ــروان خ پی

ــی  آورد.  ــم م ــان فراه ــان پیروانش ــر دوره در می ــم ه ــدان اعظ ــرای مجته ــترده  ای را ب ــی گس سیاس

در چارچــوب روابــط دولــت و روحانیــت نیــز، اصــرار بــر مفهــوم اجتهــاد، می  توانســت منجــر 

ــه اســتقال روحانیــون و علمــای شــیعه از دولــت گــردد. شــبکۀ غیررســمِی پیــروان، طــاب  ب

ــی  ــگاه اجتماع ــد، »پای ــکل می  یافتن ــر دوره ش ــم ه ــدان اعظ ــرِی مجته ــا رهب ــه ب ــان ک و بازاری

ــد«  ــون می  مان ــت، مص ــت  اندازی دول ــوذ و دس ــر نف ــه در براب ــی  داد ک ــکیل م ــدی را تش قدرتمن

ــوی، 1981: 12-11(. )اخ

در میانــه دهــۀ پنجــاه شمســی، نزدیــک بــه ده هــزار مســجد ثبــت شــده در سراســر ایــران وجــود 

ــد.  ــکل می  دادن ــور را ش ــازمان  یافته در درون کش ــی س ــبکه اجتماع ــترده  ترین ش ــه گس ــت ک داش

از ایــن منظــر، نهــاد مســجد، بخــِش اصلــی فضــای عمومــی جامعــۀ ایرانــی بــود. بــا نگاهــی بــه 

تحــوالت سیاســی ـ اجتماعــی منجرشــونده بــه انقــاب ســال 57، می  تــوان ادعــا کــرد کــه نهــاد 

ــای  ــتقل و نهاده ــری مس ــای کارگ ــز اتحادیه  ه ــد و نی ــی منتق ــزاب سیاس ــاب اح ــجد در غی مس

غیردولتــی اثرگــذار در رونــد رویدادهــا، بــه مهم  تریــن مجــرای عمومــی   بــرای بیــان اعتــراض 

ــتن  ــا داش ــجد، ب ــبکۀ مس ــت. ش ــدل گش ــی ب ــای مدن ــازمان  دهی جنبش  ه ــی و س ــای سیاس ه

پایگاه  هایــی در سراســر کشــور، ایــن مزیــت را داشــت کــه رهبــران اســامی   را در ارتبــاط نزدیــک 

ــه گــوش عامــه  ــا کاراتریــن روش ممکــن، ب ــان را ب ــام اعتراضــی آن ــرار دهــد و پی ــا یکدیگــر ق ب

مــردم در دورتریــن شــهرها و روســتاهای کشــور برســاند. بنابرایــن، می  تــوان ادعــا کــرد کــه نهــاد 

مســجد در شــکل  دهی بــه چارچــوب معنایــی جنبــش اعتراضــی و برســاختن فضایــی عمومــی 

بــرای کنــش جمعــی معترضــان علیــه رژیــم شاهنشــاهی، نقشــی حیاتــی و پراهمیــت ایفــا کــرد.

ــال 57 در  ــاب س ــف انق ــاد مختل ــر روی ابع ــناختی ب ــترده جامعه  ش ــات گس ــه تحقیق ــا اینک ب

ــش  ــی نق ــور تاریخ ــه به  ط ــادی ک ــوان نه ــجد، به  عن ــاد مس ــاره نه ــا درب ــده ام ــام ش ــران انج ای

مؤثــر در تحــوالت جامعــه ایــران ایفــا کــرده، هیــچ  گاه مطالعــه جــدی و علمــی صــورت نگرفتــه 

اســت. بــا مــروری بــر ادبیــات تحقیقاتــی موجــود دربــاره انقــاب ایــران، می  تــوان تشــخیص داد 

کــه انــدک کارهــا و اشــاره  ها در ایــن زمینــه، در زبــان انگلیســی انجــام گرفته  انــد1 و دربردارنــده   

ــر مجموعــه  ــا مــروری ب ــه ایــن شــرح می  باشــند: ب ــر ادبیــات تحقیقاتــی انگلیســی  زبان ب ــه ب 1 . دالیــل تأکیــد مقال
کتاب  هــا، مقــاالت و تحقیقــات فهرســت شــده در »کتاب  شناســی مســجد« )1384( و دیگــر مطالعــات انجام  شــده 
در ایــن زمینــه، نویســنده ایــن مقالــه تصمیــم گرفــت تــا بــا تمرکــز بــر ادبیــات تحقیقاتــی انگلیســی  زبان، اندکــی، 
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ــال 1357  ــاب س ــی انق ــوالِت سیاس ــجد در تح ــاد مس ــش نه ــاره نق ــی درب ــه اصل دو فرضی

هســتند:

ــه  ــاجد ب ــبکه مس ــف، ش ــکوالِر مخال ــرال و س ــازمان  های لیب ــا و س ــا گروه  ه ــه ب 1. در مقایس

میــزان کمتــری در کنتــرل و فشــار رژیــم شاهنشــاهی قــرار داشــت؛ در نتیجــه، نهــاد مســجد و 

ــد؛ ــا کنن ــم ایف ــم حاک ــا رژی ــارزه ب ــری در مب ــش فعال  ت ــتند نق ــام  گرا می  توانس ــای اس گروه  ه

قــدرت سیاســی مســلط زمــان  بــا  فراینــد مبــارزه   2. شــبکه مســاجد و روحانیــون در 

خــود، یکپارچگــی کامــل و مطلقــی داشــتند. به  عبــارت دیگــر، شــبکه مســاجد به  مثابــه نهــادی 

ــاه  ــم ش ــه رژی ــِی علی ــان انقاب ــده گفتم ــدار و حمایت  کنن ــگ، طرف ــدا و هماهن  یک  ص
ً

ــا کام

بــود. 

ــران،  ــه انقــاب ای ــا واکاوِی تاریخــِی تحــوالت ِ نهــاد مســجد در جریان  هــای منتهی  شــونده ب ب

ــرای  ــتند. ب ــوردار نیس ــی برخ ــِت کاف ــت و دق ــه، از صح ــن دو فرضی ــه ای ــان داد ک ــوان نش می  ت

ــد کــه در ســخت  ترین  ــوان ثابــت کــرد مســاجِد بســیاری بودن ــه اول، می  ت ــاره فرضی ــال، درب مث

ــه  ــت، نمون ــا و مســجد هدای ــد؛ مســجد قب ــت می  کردن ــم شــاه فعالی ــرل رژی نظارت  هــا   و کنت

ــوان اســتدالل کــرد کــه شــبکه مســاجد  ــز می  ت ــه دوم نی ــاره فرضی ای از آن مســاجد اســت. درب

ــه  های  ــی و اندیش ــه خمین ــر از آیت  الل ــه متأث ــون ک ــِی روحانی ــان انقاب ــا جری ــورد ب در برخ

ــوِن  ــاجد و روحانی ــه، مس ــرای نمون ــد. ب ــو نبودن  همس
ً
ــا ــه و کام ــبکه  ای یکپارچ ــد، ش وی بودن

متأثــر از آیت  اللــه شــریعتمداری، از ایــده اســاِم سیاســِی انقابــی و مبــارزه مســتقیم بــا رژیــم 

ــه  ــی محافظ  خوانش
ِ

ــغ ــه تبلی ــل ب ــتر متمای ــد و بیش ــی نمی  کردن ــداری چندان ــاهی طرف شاهنش

کارانــه و ســنتی از اســام بودنــد و تــا حــد ممکــن خــود را از مداخلــه آشــکار در فعالیت  هــای 

ضــد شاهنشــاهی، جــدا می  ســاختند. در ایــن مجــال، ممکــن نیســت کــِه ایــن دو پیش  فــرض 

ــی  ــی بررس ــی  زبان به  طورتاریخ ــی انگلیس ــات تحقیقات ــاجد را در ادبی ــاد مس ــاره نه ــرح درب ِ مط

کامــل کنیــم. بــا ایــن حــال بهتــر اســت بدانیــم کــه: الــف( ایــن پیش  فرض  هــا ســند تاریخــی 

ــا در  ــودِن آنه ــاهی و یکپارچه  نب ــم شاهنش ــارهای رژی ــال فش ــوِد اعم ــا وج ــی ب ــد. ب( حت ندارن

کم  توجهــی رایــج در فضــای آکادمیــک جامعه  شناســی در ایــران نســبت بــه تحقیقــات انگلیســی  زبان دربــاره نهــاد 
مســجدـ  و دیگــر نهادهــای مذهبــی در جامعــه ایــران- را جبــران نمایــد. ضمــن اینکــه، واکاوی ادبیــات تحقیقاتــی 
ــد نشــانگر پیش  فرض  هــای نظــری مســتتر در ایــن کارهــا، متأثــر از  انگلیســی  زبان در ایــن زمینــه، بهتــر می  توان

نظریــات غالــب توســعه غربــی، باشــد.
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برخــورد بــا جریــاِن انقابــی، نهــاد مســجد، همچنــان، پرنفوذ  تریــن و کاراتریــن نهــاد اجتماعــی 

ــی از یک  ســو و ســازمان  دهی و بســیج ِنیروهــای  در آفرینــش و گســترش ِگفتمــاِن اســام انقاب

اســامی   در سرتاســر کشــور، از ســوی دیگــر بــود. 

واکاوی نظــری ایــن دو فرضیــه، مشــخص می  ســازد کــه ریشــه  های آن  هــا را بایــد در دو 

ــرد؛  ــت  وجو ک ــی، جس ــعه غرب ــلِط توس ــاِی مس ــر از گفتمان  ه ــده، متأث ــی ِعم ــوب تحلیل چارچ

دو چارچــوب تحلیلــی کــه خوانشــی »ذات گرایانــه« از نقــش اســام در دنیــای معاصــر را ارائــه 

ــک. ــی ایدئولوژی ــوب تحلیل ــیون و چارچ ــی مدرنیزاس ــوب تحلیل ــد: چارچ می  دهن

ــع  ــع واق ــوالت جوام ــِل تح ــرای تحلی ــیون، ب ــه مدرنیزاس ــادی، نظری ــۀ 1950می ــط ده از اواس

ــج  ــای رای ــت. )آیکلمــن و پیســکاتوری، 2004(. نظریه  ه ــته اس ــترده  ای داش ــرد گس ــه کارب در خاورمیان

دربــاره مدرنیتــه، از طریــق بــر ســاختن تمایــزی مفهومــی میــان »غــرب« و »شــرق« اســت کــه 

از یــک ســو شــناخت خــود از مدرنیتــه را شــکل می  بخشــند و از ســوی دیگــر، فهــِم تیپیــکال از 

دنیــای اســام را ارائــه می  دهنــد )برولــی، 1994(. در ایــن زمینــه، جهــان غیرغربــی به  مثابــۀ جهانــی 

ــی«  ــه غرب ــی مدرنیت ــویه  های»نهادی و فرهنگ ــن س ــدون ضروری  تری ــه ب ــود ک ــر می  ش تصوی

ــان  ــادی جه ــی و اقتص ــای فرهنگ ــه ویژگی  ه ــت ب ــد توانس ــچ  گاه نخواه ــه، هی ــت و در نتیج اس

ــته  ــی از آن دس ــز جزئ ــام نی ــان اس ــه جه ــوم ک ــان س ــب، جه ــد. بدین  ترتی ــت یاب ــدرن دس م

ــی  ــای تاریخ ــن ویژگی  ه ــردد. همچنی ــر می  گ ــان اول تصوی ــا جه ــاط ب ــت، در ارتب ــدی اس بن

ــا ویژگی  هــای تاریخــی غــرب، برجســته  ــده انگاشــته می  شــود و تفاوتــش ب جهــان اســام نادی

ــی  ــوند، درحال ــور می  ش ــمول« تص ــان اول، »جهان  ش ــی جه ــای فرهنگ ــردد. ارزش  ه می  گ

ــموِل  ــای جهان  ش ــا ارزش  ه ــاد ب ــی« و در تض ــام، »محل ــان اس ــی جه ــخصات فرهنگ ــه مش ک

ــعه  ــرفت و توس ــرای پیش ــد ب ــیری واح ــوب، مس ــن چارچ ــد. در ای ــف می  گردن ــه تعری مدرنیت

جوامــع اســامی تجویــز می  شــود: فرا  رفتــن از ویژگی  هــای تاریخــی ـ فرهنگــی خــود و حرکــت 

ــد.  ــه می  ده ــه ارائ ــی، از مدرنیت ــت غرب ــه روای ــمولی ک ــای جهان  ش ــه ارزش  ه ــوی مجموع به  س

ــرق  ــزا از ش  مج
ً
ــا ــی« کام ــر« و »موجودیت ــی تغییرناپذی ــرب »ذات فرهنگ ــق، غ ــن منط بنابر  ای

دارد )برولــی، 1994(. ســویۀ »اروپا  محورانــه« گفتمــان غربــی مدرنیتــه، پیوســته در تفســیرهایی کــه 

ــه ارنســت  ــد. نظری ــه می  شــوند، نمــود می  یابن ــه و جهــان اســام ارائ ــارۀ ماهیــت خاورمیان درب

گلنــر )1983( دربــارۀ جامعــه اســامی، بــر مبنــای همیــن رویکــرد ذات  گرایانــه ارائــه شــده اســت. 

ــه اســام و  ــه ب ــر مبنــای رویکــردی ذات  گرایان درحالی  کــه نظریه  پردازانــی کــه پیــش از گلنــر، ب
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جهــان غیرغربــی دربــارۀ جهــان اســام نظریه  پــردازی کــرده بودنــد، مهم  تریــن خصوصیــت آن 

ــب و  ــرکوب  گر و غال ــی س ــان دولت ــط، می ــن رواب ــرقی« در بط ــتبداد ش ــی »اس ــور تاریخ را حض

جامعــه  ای ناتــوان می  دانســتند. ارنســت گلنــر، جامعــۀ اســامی   را جامعــه  ای بــا دولــِت ضعیــف 

ــد. ــد می  کنن ــل، تهدی ــی و قبای ــای دین ــواره علم ــدارش را هم ــه اقت ــد ک ــدی می  کن صورت  بن

بــا وجــود ایــن، زوبیــدا )1995( معتقــد اســت کــه اعتبــار صورت  بنــدی گلنــر از جوامــع اســامی 

  در چارچــوب تاریــخ مــدرن ایــن جوامــع، به  شــدت جــای تردیــد دارد. اگرچــه جوامــع اســامی 

  بــه دلیــل حضــور اســام و برخــی از وجــوه مشــترک تاریخــی، همانندی  هــای فرهنگــی دارنــد، 

ــب  ــد در قال ــع، نمی  توان ــن جوام ــک از ای ــر ی ــاوت ه ــی متف ــی ـ سیاس ــای اجتماع تجربه  ه

ــدا، 1995  ــود )زوبی ــم ش ــد، فه ــه می  ده ــر ارائ ــت گلن ــه ارنس ــه ک ــد ذات  گرایان ــدل واح ــک م ی

:151(. زوبیــدا اعتقــاد دارد کــه »جوامــع« اســامی متفاوتــی وجــود دارنــد، نــه یــک »جامعــه« 

اســامی واحــد؛ چنیــن تفــاوت و گســتردگی نیــز تنهــا بــا کاربــرِد رویکرد  هــای تفســیرگرایانه در 

ــر  ــل ه ــرای تحلی ــه ب ــی ک ــود؛ رویکردهای ــر می  ش ــی، فهم  پذیرت ــی و سیاس ــات اجتماع تحقیق

جامعــۀ دیگــری نیــز بــه کار گرفتــه می  شــوند. »جامعــۀ اســامی  ای کــه در کار ارنســت گلنــر بــه 

تصویــر کشــیده می  شــود، چنــان در بنــِد تکــرار حلقه  هــای تاریخــی ذات  گرایانــه و تکرار  شــوندۀ 

ــا  ــت و ی ــی، سیاس ــتن[ جامعه  شناس ــرای ]به  کاربس ــی ب ــر جای  دیگ
ً
ــا ــه اساس ــت ک ــش اس خوی

ــرای تحلیــل[ در بطــن ایــن جوامــع باقــی نمی  گــذارد« )همــان: 152(. اقتصــاد ]ب

ــعۀ    ــه توس ــت ک ــاد اس ــن اعتق ــیون، ای ــه مدرنیزاس ــون نظری ــای گوناگ ــۀ گرایش  ه ــاس هم اس

اقتصــادی، بــه نهادســازی سیاســی منجــر می  شــود )آیکلمــن و همــکاران، 2004(. طرفــداراِن نظریــه 

سکوالریزاســیون، کــه از مشــتقات نظریــه مدرنیزاســیون اســت، ادعــا می  کننــد کــه بــه مــوازاِت 

نوســازی اقتصــادِی جوامــع اســامی، نهادهــای جدیــِد فرهنگــی و سیاســی ظاهــر می  شــوند 

ــد و  ــی ندارن ــی، تفاوت ــدۀ غرب ــورهای صنعتی  ش ــی  های کش ــی دموکراس ــۀ تاریخ ــا تجرب ــه ب ک

ــر،  ــد« )تــی بــی، 1990؛   هانت ــت می  ده ــی  اش را از دس ــت سیاس ــام، اهمی ــج اس ــه به  تدری در نتیج

1998؛ میلتــون ادورادز، 1998(. براســاس ایــن دیــدگاه، پیشــرفت توســعه اقتصــادی، اهمیــت دیــن در 

ــود.  ــت می  ش ــه سیاس ــدن عرص ــب سکوالریزه  ش ــد و موج ــش می  ده ــی   را کاه ــای عموم فض

ــوان هویــت فرهنگــی ِ ســنتی تلقــی می  شــود کــه در  ــن چارچــوب نظــری، اســام به  عن در ای

نقطــه مقابــل ارزش  هــای پیشــروانه مــدرن قــرار می  گیــرد )آیکلمــن و همــکاران، 2000( و سیاســت 

ــل  ــیون عم ــد مدرنیزاس ــا فراین ــاد ب ــی، در تض ــور ذات ــجد، به  ط ــاد مس ــون و نه ورزی روحانی
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می  کنــد. بــرای نمونــه، ارجمنــد )1984( اعتقــاد دارد کــه روحانیــون و نهادهــای در کنتــرل آنهــا 

ــا  ــل ب ــان در تقاب ــه منافع  ش ــتند ک ــنت  گرایی« هس ــان »س ــان گفتم ــن واضع ــران، مهم  تری در ای

شــکل  گیری یــک دولـــت ـ ملـــت مـــدرن در کشــور اســت )بــه نقــل از معــدل، 1986: 519(.

ــه  ــه از جوامــع مســلمان ارائ از ایــن منظــر، چارچــوب نظــری مدرنیزاســیون، فهمــی ذات  گرایان

ــوان  ــجد به  عن ــاد مس ــه آن و نه ــته ب ــای وابس ــت و نهاد  ه ــنت روحانی ــدی س ــد و تاریخ  من می  ده

ــوالِت  ــم تح ــیون در فه ــۀ مدرنیزاس ــِی نظری ــرد. ناتوان ــده می  گی ــا را نادی ــن نهاد  ه ــن ای مهم  تری

دنیــای اســام، ریشــه در دوگانــه مفهومــی  دارد کــه ایــن نظریــه، میــاِن »ســنت« و »مدرنیتــه« بــر 

ــی، 1994(. ــکاران، 2004؛ برومل ــن و هم ــازد )آیکلم می  س

همچنیــن چارچــوب نظــری ایدئولوژیــک بــر مبنــای یــک صورت  بنــدی اســتعایی و 

غیرتاریخــی از اســام شــکل گرفتــه اســت و از درِک تحــوالت تاریخــی ـ اجتماعــی تشــیع و 

ــتن  ــا به  کار  بس ــک، ب ــری ایدئولوژی ــوب نظ ــد. چارچ ــوان می  مان ــه آن نات ــته ب ــای وابس نهاده

ــۀ  ــت جامع ــی در سیاس ــای دین ــن و نهاده ــش دی ــل نق ــرای تحلی ــرا1 ب ــای ذهنیت  گ رویکرده

ــه  ــی ب ــل در جهت  ده ــا عام ــوان تنه ــوژی، به  عن ــک ایدئول ــاِم ی ــیع« را در مق ــی، »تش ایران

ــه آن در ایــران معرفــی می  کنــد. بــر اســاس  سیاســت  ورزِی روحانیــت و نهادهــای وابســته ب

ــه  ــی  ای ک ــای مذهب ــیعه و نهاده ــت ش ــامی، روحانی ــوژی اس ــری، ایدئول ــرد نظ ــن رویک ای

 یکپارچــه و جداافتــاده از تغییــر 
ً
عهــده  دار هدایــت آنهــا بــود، همــواره در مقــام نهــادی کامــا

و تحــوالت اجتماعــی ـ سیاســی زمانــۀ خــود عمــل کــرده اســت )الگــر 1969؛ وات 1960؛ ســاوری 

ــی  ــل سیاس ــرک عم ــر مح ــه عنص ــه یگان ــد ک ــا می  کنن ــرد، ادع ــن رویک ــداران ای 1979(. طرف

ــواره  ــه هم ــوده ک ــی ب ــراپا غیرتاریخ ــِی س ــوژی دین ــی، ایدئول ــای مذهب ــون و نهاده روحانی

اختیــار  در  را  در عرصه  هــای جمعــی  کنش  گــری  بــرای  تعیین  شــده  پیــش  از  نســخه  ای 

ــری را  ــر عص ــی ه ــی ـ سیاس ــات اجتماع ــِه مقتضی ــت، بی  آنک ــی  داده اس ــرار م ــون ق روحانی

ــه  در دایــرۀ عناصــر مؤثــر در جهت  گیــرِی روحانیــت و نهادهــای مذهبــی در نظــر بگیــرد. ب

طورخاصــه، در ایــن رویکــرد، روحانیــت و نهاد  هــای مذهبــی، نــه در بطــِن واقعیــِت تاریــخ 

ــردن  ــی قلمداد  ک ــا غیرتاریخ ــد. ب ــرار گرفته  ان ــی ق ــی فرا  تاریخ ــه در جایگاه ــه، بلک ــِد جامع من

روحانیــت و نهاد  هــای مذهبــی، به  طــور طبیعــی، هرگونــه تــاش بــرای مطالعــه علمــِی تغییــر 

ــرد. ــد ک ــوه خواه ــا جل ــن )اســام(، بی  معن ــاد دی ــر، نه ــدی کلی  ت ــا، و در دی ــوالت آنه و تح

1 . Subjectivist
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کاربــرد دو چارچــوِب نظــری مدرنیزاســیون و ایدئولوژیــک بــرای تحلیــل سیاســت نهــاد مســجد 

ــه  ــر در زمین ــور کلی  ت ــر و به  ط ــران معاص ــی ای ــه تاریخ ــی، در زمین ــای مذهب ــر نهاده و دیگ

تاریخــی جوامــع مســلمان، تــا حــد زیــادی در ارائــه فهمــی جامــع از تغییــرات ایــن نهــاد نــاکام 

ــی از  ــه و غیرتاریخ ــیری ذات  گرایان ــو تفس ــری، از یک  س ــوب نظ ــن دو چارچ ــت. ای ــده اس مان

نهاد  هــای مذهبــی همچــون مســاجد ارائــه می  دهنــد و از ســوی دیگــر، بــا وجــود اینکــه هــدِف 

خــود را تحلیــِل تغییــر و تحــوالِت جوامــع توســعه    نیافتۀ غیرغربــی بیــان می  کننــد، مفاهیمــی   را 

بــه کار می  گیرنــد کــه در زمینــۀ تاریخــی جوامــع غربــی شــکل گرفته  انــد. یکــی از اصلی  تریــن 

مفاهیــم بــه کار رفتــه بــرای تحلیــِل نهادهــای مذهبــی و مســاجد در چارچــوب ایــن نظریه  هــا، 

مفهــوم »جامعــه مدنــی« اســت.

الف( تفسیر ذات    گرایانه و غیرتاریخی از نهادهای مذهبی
برخــی بــا در پیش  گرفتــن رویکــرد »فرهنگــی« تــاش کرده  انــد تــا بــه نقــد دیــدگاه ذات  گرایانــه 

نظریه  هــای رایــج توســعه بــه اســام و نهاد  هــای اســامی را نقــد کننــد. 

ــای  ــه در نظریه  ه ــنت و مدرنیت ــان س ــاده  انگارانه می ــۀ س ــکاتوری )2004( دوگان ــن و پیس آیکلم

ــوان  ــد به  عن ــنت، می  توان ــود س ــه خ ــد ک ــد می  کنن کی ــاد تأ ــن اعتق ــر ای ــیون را رد و ب مدرنیزاس

ــرد. از منظــر آیکلمــن  ــه  گام شــکل گی ــرات، گام  ب ــد کــه در درون آن، تغیی ــه«  ای عمــل کن »زمین

ــه  ــنت، ب ــن س ــه ذاِت ای ــت ک ــن اس ــامی، ای ــنت اس ــارۀ س ــِب درب ــم غال ــکاتوری، فه و پیس

ــخ  ــول تاری ــن ذات، در ط ــت و ای ــر اس ــنت پیامب ــدس و س ــاب مق ــا کت ــر ب ــل، براب ــور کام ط

ــا وجــود ایــن، همــۀ ســنت  ها براثــر کنش  هــا و رســوم  ــِه تغییرپذیــر. ب تفسیرشــدنی اســت و ن

هــای جمعــی، در بطــن تاریــخ و جامعــه شــکل می  گیرنــد، اســتمرار می  یابنــد و نهادینــه مــی 

شــوند. از ایــن منظــر، ســنت  ها همــواره به  طــور بالقــوه ایــن امــکان را دارنــد »تــا بــرای دســت 

ــدی  ــازوکار جدی ــا س ــد و ی ــان بازگردن ــازوکار گذشته  ش ــه س ــب  تر، ب ــت مناس ــه وضعی ــن ب یافت

ــنت  ها در  ــد. س ــاح نماین ــواره اص ــود را هم ــوری، 2004: 28( و خ ــن و پیکات ــد« )آیکلم ــق کنن را خل

ــخ، از  ــول تاری ــز در ط ــامی نی ــنت  های اس ــد و س ــر می  یابن ــی، تغیی ــوالت اجتماع ــه تح زمین

ــنت  ــت س ــر، ماهی ــارت دیگ ــد )همــان: 29(. به  عب ــر پذیرفته  ان ــادی اث ــی و اقتص ــرات سیاس تغیی

ــه فــرا تاریخــی. هــای اســامی تاریخــی اســت و ن

ــِف موضــوع مناســب مطالعــه  ــرای تعری ــن منطــق بحــث را اســد )1986( در تــاش خــود ب همی
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ــته   پیوس
ً
ــا ــتم کام ــک سیس ــه ی ــام را ن ــت. او اس ــه اس ــی گرفت ــام، پ ــی اس ــرای انسان  شناس ب

د  هــای اخاقــی می  دانــد و نــه یــک صورت  بنــدِی 
ُ
و یکپارچــه از ایده  هــا، رســوم  ها و ک

اجتماعــی منحصــر بــه فــرد. اســام در نــگاه ایشــان، یــک »ســنت« اســت. اســام بایــد بــه 

ــون مقــدس  ــا وحــی، مت ــاط ب ــردازی شــود کــه در ارتب ــی«، مفهوم  پ ــه یــک ســنِت »گفتمان مثاب

]قــرآن[ و احادیــث قــرار دارد« )اســد، 1986: 14(. هــر ســنت، تاریخــی دارد کــه از مجــرای حــال، 

ــی  ــی« م ــی از »معان ــامل گفتمان  های ــنت، ش ــر س ــازد. ه ــط می  س ــده مرتب ــه آین ــته را ب گذش

شــود کــه هدفشــان، تعریــف »شــکل« و »غایــت« صحیــح یــک عمــل بــرای آن  هایــی 

ــاده،  ــور س ــامی، به  ط ــان اس ــنت گفتم ــک س ــتند. »ی ــد هس ــش متعه ــه انجام ــه ب ــت ک اس

ــدن[  ــدۀ ]تم ــته و آین ــوم گذش ــه مفه ــاع ب ــا ارج ــودش را ب ــه خ ــت ک ــی اس ــنت گفتمان ــک س ی

اســامی، در ارتبــاط بــا یــک عمــِل اســامی مشــخص، در زمــان حــال تعریــف مــی 

ــده اســد هــم شرق  شناســان و هــم انسان  شناســان در تفســیر خــود از  ــه عقی ــد« )همــان: 14(. ب کن

ــرار داده  ــی ق ــن عقان ــت و تبیی ــا عقانی ــل ب ــنتی را در تقاب ــِل س ــع ـ عم ــتر مواق ــنت ـ بیش س

ــه اســت، به  خصــوص در بازتعریــف معانــی  ــد. عقانیــت، امــا در بطــن اعمــال ســنتی نهفت  ان

صحیــح ایــن اعمــال بــا توجــه بــه اقتضائــاِت تاریخــی هــر دوره  ای )همــان: 16(. بنابرایــن، انســان 

ــه و آن  ــامی توج ــنتی اس ــال س ــت در اعم ــِن عقانی ــرِد بنیادی ــه رویک ــد ب ــام، بای ــِی اس شناس

ــی و  ــۀ ذات ــی«، خصیص ــه »یکپارچگ ــد ک ــد می  کن کی ــن تأ ــد، همچنی ــد. اس ــی می  کن را بررس

اصلــی ســنت  ها نیســت. همچنیــن، وجــود گســتردگی و گوناگونــی در اعمــال ســنتی، نشــان 

ــای  ــامی  در زمینه  ه ــنت  های اس ــتردگی س ــت. گس ــامی   نیس ــنت  های اس ــت« س ــدۀ »غیب دهن

ــت اســت کــه: »عقانیت  هــای اســامِی گوناگــون و  ــن واقعی ــده ای ــاوت، بیان  کنن تاریخــی متف

شــرایط اجتماعــی و تاریخــی متفــاوت، می  تواننــد یــا نمی  تواننــد اســتمرار پیــدا کننــد« )همــان(. 

ــاز دارد شــرایط تاریخــی  ای را بررســی و تحلیــل  ــر عیقــده اســد، انسان  شناســی اســام نی ــا ب بن

ــی اســامی منجــر می  شــوند. ــر ســنت  های گفتمان ــا تغیی ــه پیدایــش، اســتمرار ی ــد کــه ب کن

ــم ذات  ــد فه ــه نق ــی، ب ــت دین ــکل  گیری هوی ــا ش ــز ب ــا تمرک ــز ب ــماعیل )2011( نی ــلوا اس س

ــده  ــر عقی ــردازد. بناب ــیون می  پ ــه مدرنیزاس ــب نظری ــان غال ــامی   در جری ــگ اس ــه از فرهن گرایان

ــای  ــده از دکترین  ه ــش تعیین  ش ــوب از پی ــک چارچ ــطه ی ــه به  واس ــی، ن ــت دین ــماعیل، هوی اس

ــی  ــکل م ــی ش ــای اجتماع ــده  ای از صورت  بندی  ه ــب پیچی ــیله ترکی ــه وس ــه ک ــی، بلک االهیات

ــماعیل  ــلوا اس ــد، س ــن و اس ــای آیکلم ــد نظریه    ه ــت، همانن ــد )اســماعیل، 2011: 18(. در حقیق گیرن
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ــدی  ــد و صورت  بن ــد می  کن کی ــامی تأ ــنت اس ــودن« س ــدی« و »اجتماعی  ب ــر »تاریخ  من ــز ب نی

ــه  ــام را ب ــام  گرایی، اس ــیر اس ــی از تفاس ــد. برخ ــامی را رد می  کن ــدن اس ــه از تم ذات  گرایان

مثابــه مجموعــه  ای از اصــول ایدئولوژیــک تغییرناپذیــر تصــور می  کننــد کــه هویــت پیروانــش را 

ــار چنیــن پیــش    ــه اعمالشــان مشــروعیت می  دهــد. بــرای ســنجش اعتب شــکل می  بخشــد و ب

ــرا و  ــردی، چ ــت ف ــه هوی ــکل  دهنده ب ــل ش ــل عوام ــگاِم تحلی ــه هن ــید: »ب ــد پرس ــی، بای فرض

برمبنــای چــه اصلــی، اولویــت را بــه دیــن می  دهیــم و نــه ـ بــرای مثــال ـ بــه طبقــه، ملیــت، یــا 

ــان  ــون انس ــلمانان همچ ــه  ای، مس ــای ذات  گرایان ــن پیش  فرض  ه ــاس چنی ــر اس ــیت؟« ب جنس

هــای منحصربه  فــرد و جداافتــاده  ای تصویــر می  شــوند کــه هویت  شــان به  طــور پیشــینی و 

متأثــر از اعتقــادات ایدئولوژیک  شــان شــکل گرفتــه اســت. بــه عقیــده ســلوا اســماعیل، منطــق 

ــا ارجــاع بــه متــن  درونــی چنیــن تفســیرهایی از اســام، متن  محــور اســت. چنیــن تفاســیری ب

کتــاب مقــدس اســام و تحلیــل االهیاتــی  اش، آن را اصلی  تریــن و تنهــا منبــع شــکل  دهنده بــه 

هویــت و ســنت اســامی معرفــی می  کننــد. »ایــن متــن ]کتــاب مقــدس[ و ســنت اســت کــه 

ــد  ــی بای ــن پیش  فرض  های ــن، چنی ــود ای ــا وج ــان: 19(. ب ــد« )هم ــف می  کن ــی را تعری ــال دین اعم

ــول  ــرده و تح ــور ک ــن« ظه ــه از درون آن، »دی ــی ک ــی و تاریخ ــترده  تر اجتماع ــۀ گس در زمین

ــی  ــی و دســتورهای عمل ــن اخــاق دین ــا نپذیرفت ــن ی ــه پذیرفت ــم ب ــه، بررســی شــود. تصمی یافت

وابســته بــه آن، تنهــا بــا در نظــر گرفتــن ُنرم  هــای فرهنگــی و اجتماعــی یــک جامعــه، اســت کــه 

ــرات  ــه »تأثی ــلمانان، ب ــت مس ــکل  گیری هوی ــی ش ــل چگونگ ــود. در تحلی ــل ش ــد تحلی می  توان

ــه  ــای پذیرفت ــه ُنرم  ه ــی ب ــه در شکل  بخش ــی ک ــتم  های معنای ــۀ سیس ــه  ای هم ــی و زمین محیط

شــده در متــِن ســنت  های اســامی   نقــش داشــته  اند نیــز بایــد توجــه کــرد« )همــان(. پذیــرش ذات 

ــد  ــد ش ــاد خواه ــن اعتق ــاد ای ــب ایج ــامی، موج ــت اس ــکل  گیری هوی ــد ش ــی فراین غیرتاریخ

ــاز  ــا نی ــه م ــلوا، آنچ ــماعیل س ــر اس ــه نظ ــرار دارد. ب ــه ق ــا مدرنیت ــل ب ــام  گرایی، در تقاب ــه اس ک

ــودن  ــدی و اجتماعی  ب ــه تاریخ  من ــه ب ــا توج ــامی ب ــت اس ــاختِن هوی ــارت از: َبرس ــم، عب داری

زمــان حاضــر اســت. مــا بایــد بپذیریــم کــه فرآیندهــای جامعه  شــناختی و تاریخــِی َبرســاخته 

ــوند )همــان: 22(. ــوده می  ش ــز پیم ــامی   نی ــت اس ــدن هوی ــرای َبرساخته  ش ــت، ب ــدن هوی ش

ــع  ــی جوام ــتر تاریخ ــارج از بس ــکل  گرفته در خ ــم ش ــتن مفاهی ــه  کار بس ب( ب
غیرغربــی و مســلمان
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ورود مفهــوم »جامعــه مدنــی«1 بــه گفتمــان سیاســِی کشــورهای غیرغربــی، بنــا بــه گفتــه کاویــراژ 

و خیلنانــی )2001(، همزمــان بــا فرآینــد اســتعمار در قــرن نوزدهــم رخ داد. در بســیاری از مــوارد، 

دولت  هــای اســتعماری بــرای توجیــه نا  بســامانی  های موجــود در کشــورهای زیــر ســلطۀ 

ــی  ــر از جامعه  مدن ــی جدایی  ناپذی ــکات را بخش ــد و مش ــه کار می  برن ــوم را ب ــن مفه ــود، ای خ

و نــه ناشــی از ســاز  وکار مدیریــت اســتعمارگرانه خــود القــا می  کردنــد. از ســوی دیگــر، ظهــور 

»دولــت مــدرن«، ســاختار »قــدرت اجتماعــی« در کشــورهای غیرغربــی را به  طــور چشــمگیری 

تغییــر داد. دولــت به  تدریــج، بــه قدرتمند  تریــن نهــاد مســئوِل ســامان  دهنده بــه زندگــی 

اجتماعــی بــدل گشــت. بــا افزایــش قــدرت و ســلطۀ دولــت، نیــاز بــه برســاختن مفهومــی   کــه 

ــد  ــت در نمی  آین ــلطۀ دول ــت س ــه تح ــی را ک ــی اجتماع ــی از زندگ ــوان جنبه  های ــطۀ آن بت به  واس

ــورهای  ــتقیم کش ــتعمارگرِی مس ــاز اس ــا آغ ــه، ب ــور خاص ــد. به  ط ــکار ش ــرد، آش ــف ک را تعری

غربــی از یک  ســو و ظهــور نهــاد دولــِت مــدرن در کشــورهای غیرغربــی از ســوی دیگــر، تمایــز 

مفهومــی میــان دولــت و جامعــه مدنــی، کم  کــم، خــارج از مرزهــای کشــورهای غربــی نیــز بــه 

کار گرفتــه   شــده اســت )کاویــراژ و خیلنانــی، 2001: 4(.

ــخ،  ــول تاری ــی در ط ــع غرب ــلمان، جوام ــع مس ــژه جوام ــی و به  وی ــع غیرغرب ــه جوام ــبت ب نس

فرایند  هــای متفاوتــی از توســعه سیاســی را تجربــه کرده  انــد. بــا وجــود ایــن همــواره از 

چارچوب  هــای مفهومــِی مشــترکی )بــا کشــورهای غربــی( بــرای تبییــن تغییــر و تحــوالت سیاســی ـ 

اجتماعــی ایــن جوامــع اســتفاده می  شــود کــه حیــات سیاســی ایــن جوامــع را در قالــب واژگانــی 

ماننــد دولــت، جامعــه مدنــی، احــزاب سیاســی و پارلمــان توصیــف می  کنــد و کیفیــت   آن را بــر 

ــوارد،  ــیاری از م ــال، در بس ــن ح ــا ای ــد. ب ــان می  نمای ــودن بی ــا دیکتاتور  ب ــک ی ــاِی دموکراتی مبن

ایــن چارچــوب مفهومــی، از ارائــه درکــی کامــل از نظــِم سیاســی ـ اجتماعــی جوامــع مســلمان، 

ــر  ــده ب ــور عم ــری، به  ط ــوب نظ ــن چارچ ــه در ای ــه کار رفت ــم ب ــرا مفاهی ــد؛ زی ــوان می  مان نات

مبنــاِی تغییــر و تحــوالت تاریخــی نهادهــای سیاســی و اجتماعــی در جوامــع غربــی، صــورت 

بنــدی شــده  اند. نهادهــای شــکل  گرفته در اروپــای غربــی، بــا اثرپذیــری از انقــاب کاتولیکــی 

ــد.  ــش رفتن ــدن پی ــوِی »مشارکتی«  ش ــه س ــج ب ــادی، به  تدری ــم می ــم و دوازده ــای یازده قرن  ه

تمایــز گام بــه گام میــان نهــاد کلیســا و دولــت، منجــر بــه سکوالریزه  شــدن فضــای سیاســی شــد 

و ســاختار نهــاد کلیســا را بــه ســاختاری مســتقل و مشــارکتی بــدل ســاخت و قانــون را از ُعــرف 

1 . Civil Society
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ــرکت  های  ــگاه  ها، ش ــد دانش ــذار مانن ــارکتِی اثرگ ــای مش ــدی، نهاده ــل بع ــرد. در مراح ــدا ک ج

ــات  ــه حی ــد و نقــش مهمــی در شکل  بخشــیدن ب ــد آمدن تجــاری و اتحادیه  هــای کارگــری، پدی

عمومــی   در جوامــع غربــی ایفــا کردنــد.

ــی،  ــع غرب ــی در جوام ــه مدن ــی و جامع ــی ـ سیاس ــای اجتماع ــول نهاده ــیر تح ــه س ــه ب توج

ــژه  ــی و به  وی ــا ســاختار فضــای عمومــی   در جوامــع غیرغرب ــاط ب پرســش  های مهمــی   را در ارتب

ــد از: ــش  ها عبارتن ــن پرس ــی از ای ــه برخ ــازد ک ــرح می  س ــلمان، مط ــع مس جوام

ــناخته  ــرب ش ــی در غ ــه   مدن ــازندۀ جامع ــی برس ــزای اصل ــۀ اج ــه به  مثاب ــی ک ــا نهاد  های 1. آی

ــای  ــاختار فض ــِم س ــا در فه ــه م ــد ب ــه و...(، می  توانن ــد NGOهــا و ســازمان  های داوطلبان ــوند )مانن می  ش

ــانند؟ ــاری رس ــلمان ی ــع مس ــی در جوام عموم

2. آیــا چارچوب  هــای نظــری برآمــده از گفتمان  هــای غالــب توســعه غربــی و در شــکل عــام 

ــجد را در  ــاد مس ــی نه ــوالت تاریخ ــد تح ــی، می  توانن ــه اجتماع ــج نظری ــای رای ــر، گفتمان  ه ت

بطــن فضــای عمومــی جامعــه ایرانــی فهــم و تبییــن کننــد؟

نظریه اجتماعی و میراث استعمار
نــل )2007( بــر ایــن اعتقــاد اســت که علــوم اجتماعــی، ســاختاری دموکراتیــک ندارنــد. او بحث اصلی 

ُ
ک

ــی،  ــوم اجتماع ــلط عل ــاخه  های مس ــه: »ش ــد ک ــرح می  کن ــرض مط ــن پیش    ف ــای ای ــر مبن ــود را ب خ

جهــان را به  گونــه  ای تصویــر می  کننــد کــه انــگار از دریچــه چشــم مــردان، طرفــداران ســرمایه  داری و 

افــراد تحصیل  کــرده و مرفــه، بــدان نگریســته می  شــود. به  عبــارت دیگــر، علــوم اجتماعــی، در کلیاتش، 

ــن  ــده چنی ــِف عم ــل، 2007(. ضع ــد« )کن ــر می  کش ــه تصوی ــد ب ــورهای ثروتمن ــدگاه کش ــان را از دی جه

رویکــردی در علــوم اجتماعــی، ایــن اســت کــه در تفســیر و درک واقعیت  هــای موجــود در کشــورهای 

خــارج از جهــان توســعه  یافته شــمالی، عقیــم می  مانــد. او نظریــه خــود، بــه نــام »تئــوری جنوبــی« را 

ــان  ــوگ و تعامــل می ــق فراهم  کــردن امــکان دیال ــه می  دهــد کــه از طری ــد ارائ ــه راهــکاری جدی به  مثاب

ــی  ــه اجتماع ــو و نظری ــی از یک  س ــورهای جنوب ــن کش ــور از بط ــال ظه ــی در ح ــای اجتماع نظریه  ه

کاســیک و معاصــر تثبیت  شــده غربــی از ســوی دیگــر، امــکان نظــری تــازه  ای را بــرای صورت  بنــدی 

ــد. ــت می  ده ــه دس ــان ب ــش اجتماعی  م ــاره دان دوب

ــه اجتماعــی مــدرن، نقــش مهمــی   در  ــد شــکل  گیری نظری ــر رون ــر آن ب ظهــور اســتعمار و تأثی

نــل )2007( ایفــا می  کنــد. بــه عقیــده او اگرچــه رشــد و توســعه علــوم اجتماعــی به  مثابــه 
ُ
نظریــه ک
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رشــته  ای شــناخته شــده و نهادمنــد در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم در ارتباطــی تنگاتنــگ بــا گســترش 

ــان اصلــی  ــه  ای متناقــض، جری ــا به  گون ــی روی داده اســت ام ســرمایه  داری و اســتعمارگری غرب

ــه  ــان اســتعمار و تجرب ــد، نقــش و اهمیــت جری ــه اجتماعــی، »به  طــور نظام  من و غالــب نظری

ــگارد« )کنــل، 2007(.  ــده می  ان ــد و نادی ــکار می  کن ــر ســلطه را ان زیســته کشــورهای مســتعمره و زی

ــی  ــه اجتماع ــکل    گیری نظری ــتعمار در ش ــت اس ــاره اهمی ــل درب ن
ُ
ــث ک ــی بح ــه  های اصل ریش

ــام،  ــه ن ــه پسا    اســتعمار  گری ادوارد ســعید جســت. ســعید در اثرخــود، ب مــدرن را بایــد در نظری

ت  هــای »اســتعماریافته« به  مثابه»دیگــری«، 
ّ
شرق  شناســی  ، معتقــد اســت کــه بازنمایــی مل

»متفــاوت« و در مقامــی پایین  تــر از کشــورهای اســتعمار  گر، جزئــی اساســی از گفتمــان نظــری 

ــعید،  ــِی س ــت. شرق  شناس ــوده اس ــی ب ــتعمار  گری غرب ــِی اس ــادی ـ سیاس ــوالت اقتص و تح

ــف  ــی را توصی ــری متفاوت ــب فک ــن مکات ــی و همچنی ــای تحقیقات ــا و فرآیند  ه ــته  ها، نهاد  ه »رش

ــان از  ــناخت خودش ــادی، ش ــای متم ــی قرن  ه ــا در ط ــا، اروپایی  ه ــطه آنه ــه به  واس ــد ک می  کن

ــاخته  ــرق«، برس ــت، »ش ــا، 1997: 57(. درحقیق ــکروفت و آهلوالی ــیده  اند« )آش ــکل بخش ــرق را ش ش

ــتعمار  ــی اس ــاختار فرهنگ ــتعمار، در س ــان اس ــه گفتم ــت )نینــگ، 1997(. اگرچ ــی اس ــن غرب ذه

ــت استعمارشــونده، ماهیــت خــود 
ّ
کننــده شــکل می  گیــرد، همــواره ایــن احتمــال هســت کــه مل

ــد.  ــت ده ــود را از دس ــتقل خ ــت مس ــج هوی ــد و به  تدری ــف کن ــان تعری ــن گفتم ــر از ای را متأث

ــون  ــاخه  های گوناگ ــه ش ــتند ک ــی هس ــاخته  های مفهوم ــرقی، برس ــرق و ش ــعید »ش ــرای س ب

اندیشــه غربــی آنهــا را آفریده    انــد و به  واســطه آنهــا انســان غربــی، »دیگــری«ِ غیرغربــی را مــی 

شناســد )آشــکروفت و آهلوالیــا، 1999: 65(. در ایــن گفتمــان، بازنمایــی   خــود، توســط انســان شــرقی، 

ــود. ــه می  ش ــده گرفت نادی

داعیــه »جهان  شــمول  بودن«، دیگــر وجــه درون  مانــدگار نظریــه اجتماعــی غربــی اســت )کُنــل،2007(. 

ــرض  ــع، پیش  ف ــه جوام ــرای هم ــابه ب ــن و مش ــی بنیادی ــاختار اجتماع ــک س ــود ی ــرض وج پیش  ف

کلیــدی در نظریــه اجتماعــی غربــی بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، در فراینــد تولیــد دانــش اجتماعی، 

ــا واژگان و مفاهیمــی یکســان بــه کار مــی  رود تــا حاصلــش برســاختن یــک  زبانــی جهان  شــمول ب

نظــاِم واحــِد نظــری باشــد کــه در چارچــوب آن، بتــوان پاســخ  هایی بــرای توضیــح و تبییــن مســائل 

نــل )2006( معتقــد اســت: 
ُ
گوناگــون اجتماعــی در جوامــع سرتاســر جهــان یافــت. بــا وجــود ایــن، ک

ــته  ــن تجربه  زیس ــم در بط ــی و مه ــای اساس ــدن ناهمگونی  ه ــبب پدیدآم ــتعمارگری، س ــد اس »فراین

جوامــع اســتعماریافته گشــته اســت کــه نمی  تــوان آنهــا را بــه راحتــی و در قالــب مدل  هــای اســتاندارد 
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و متــداول بررســِی تغییــر ارزیابــی کــرد کــه نظریه  هــای اجتماعــی مســلط غربــی همــواره ارائــه داده 

ــز معتقــد اســت کــه شــرایط ســخت زندگــی مــادی  ــه، ســعید نی ــد« )2006: 260(. در همیــن زمین ان

افــرادی را کــه بــا عمــق وجودشــان پیامد  هــای مخــرب اســتعمار را در زندگی  شــان لمــس می  کننــد 

و نیــز رنج  هــای روانــی آنهــا را هرگــز نمی  توانــد گفتمان  هــای نظــری غالــب غربــی نادیــده انگارنــد 

ــه  ــه ب ــتعمارگری، در توج ــای پسااس ــی نظریه  ه ــه اصل ــن، بدن ــا، 1999: 25(. بنابرای ــکروفت و آهلوالی )آش

ســویه  های انســانِی تجربه  زیســته در جوامــع استعمارشــده، اشــتراک دارنــد. در واقــع همیــن ناتوانــی 

ــه  ــه اصلــی نظری ــی، بدن ــد اســتعمارگری غرب در شــنیدن صــدای ســوژه  های حــذف شــده در فرآین

نــل )2007( بحــث می  کنــد، در فهــم و تبییــن وقایــع و مشــکات 
ُ
ــه کــه ک اجتماعــی رایــج را، آن  گون

اجتماعــی جوامــع غیرغربــی در حــال توســعه یــا توســعه  نیافته عقیــم می  ســازد.

نظریه اجتماعیـ  نظریه  های توسعه: جریان  های متأخر نظریه  های توسعه 
به  مثابه روزنه  ای برای صورت  بندی الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت 

ــه  ــت  یافتن ب ــعید، دس ــتعمارگری« س ــه پسااس ــل و »نظری ن
ُ
ــی« ک ــوری جنوب ــی ِ»تئ ــدف نهای ه

ــان  ــه در جه ــت ک ــی اس ــود جوامع ــع موج ــِی وقای ــرای ارزیاب ــی، ب ــوب مفهومی  نوین چارچ

ــت  ــِه وضعی ــی را متوج ــوری جنوب ــود در تئ ــث خ ــل، بح ن
ُ
ــده  اند. ک ــع نش ــعه  یافته، واق توس

ــود،  ــتعمارگری خ ــه پسااس ــز در نظری ــعید نی ــازد. ادوارد س ــش می  س ــی در کلیات ــوم اجتماع عل

ــا »دیگــری« غیر  غربــی تــاش  در جهــت نقــد بنیادیــن کلیــت اندیشــه غربــی در برخــوردش ب

ــان غالــب علــوم  ــاره ناتوانــی جری می  کنــد. در بررســی ادامــه منطقــی نظریه  هــای ایــن دو، درب

ــعه  ــای توس ــه نظریه  ه ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی، می  ت ــع غیرغرب ــوالت جوام ــی در درک تح اجتماع

ــوم  ــگاه نظریه  هــای توســعه در عل ــاب جای ــت دچــار هســتند. در ب ــن وضعی ــه همی ــز ب ــج نی رای

ــی از  ــعه، بخش ــای توس ــه نظریه  ه ــت؛ اینک ــده اس ــرح ش ــی مط ــای فراوان ــی، بحث  ه اجتماع

علــوم اجتماعــی هســتند یــا اینکــه ماهیــت سیاســی صــرف دارنــد؟ برخــی، نظریه  هــای توســعه 

را بخشــی جدایی  ناپذیــر از نظریه  هــای مطــرح در چارچــوب علــوم اجتماعــی و تغییــرات آنهــا 

ــر،  ــی دیگ ــد. برخ ــادی می  دانن ــای اقتص ــی و نظریه  ه ــه اجتماع ــرات در اندیش ــر از تغیی را متأث

ــل  ــی را عام ــوالت سیاس ــد و تح ــر می  گیرن ــوژی در نظ ــه ایدئول ــعه را به  مثاب ــای توس نظریه  ه

ــان  ــی می ــری. در جای ــری و نظ ــای فک ــا جریان  ه ــد ت ــا می  دانن ــن نظریه  ه ــر ای ــر ب ــِی تأثی اساس

ــه بــزرگ  ایــن دو دیــدگاه، دیــدگاه دیگــری وجــود دارد کــه نظریه  هــای توســعه را بخشــی از بدن



151 گا داهی یساج ح یاگ جابای  دناحی  یاد حالا

151

ــکل  گیری و  ــر ش ــی ب ــای سیاس ــار فراینده ــال، آث ــان ح ــد و در هم ــی درک می  کن ــوم اجتماع عل

ــه  ــاب خــود، ب ــرس، در کت ــن پیت ــگارد. جــان ندروی ــده نمی  ان ــر نظریه  هــای توســعه را نادی تغیی

نــام نظریــه توســعه )2010(، بــا داشــتن چنیــن رویکــردی، آن را جامعه  شناســی دانــش توســعه 

ــه  ــتند ک ــردی هس ــی کارب ــوم اجتماع ــه عل ــعه، به  مثاب ــای توس ــده او، نظریه  ه ــه عقی ــد. ب می  نام

ــوالت  ــر و تح ــد و از تغیی ــرار می  گیرن ــی ق ــوم اجتماع ــون عل ــاخه  های گوناگ ــا ش ــاط ب در ارتب

ــاد،  ــزی اقتص ــب کین ــم، مکت ــو مارکسیس ــم، نئ ــاوری1، مارکسیس ــد. تکامل  ب ــر می  پذیرن ــا اث آنه

ــای  ــن پارادیم  ه ــه مهم  تری ــی از جمل ــیک و برخ ــاد نئوکاس ــاختارگرا و اقتص ــی س کارکردگرای

علــوم اجتماعــی هســتند کــه در مقاطــع زمانــی متفــاوت، بــر نظریه  هــای توســعه اثــر گذاشــته 

ــد )ندرویــن پیتــرس، 2010: 3(. ان

ــده  ــی نادی ــعه، در علوم  اجتماع ــه توس ــگاه نظری ــی، جای ــور تاریخ ــه به  ط ــرد ک ــا ک ــوان ادع می  ت

انگاشــته شــده   اســت؛ غفلتــی کــه ریشــه در ایده  هــای متأثــر از گفتمــان اســتعمار دربــاره تولیــد 

ــه مســائل جوامعــی می        پــردازد کــه جــزو جوامــع شــمالی و  دانــش دارد: نظریه  هــای توســعه، ب

ــکل  ــی ش ــه غرب ــعه یافت ــع توس ــی، در جوام ــوم اجتماع ــه عل ــتند، در حالی  ک ــعه  یافته نیس توس

ــی  ــه م ــعه یافت ــورهای غیر  توس ــه در کش ــدگاه، آنچ ــن دی ــد. در ای ــترش می  یاب ــرد و گس می  گی

گــذرد، تنهــا نقــش تولیــد داده بــرای تولیــد نظریــه در کشــورهای توســعه  یافته را دارد؛ دیدگاهــی 

کــه مســیر توســعه را کــه کشــورهای توســعه  یافته پیموده  انــد، مســیری جهان  شــمول و   کاربــردی 

ــرس )2010(  ــن پیت ــث ندروی ــر بح ــا ب ــال، بن ــن ح ــا ای ــد. ب ــرض می  کن ــورها ف ــه کش ــرای هم ب

ــته  ــرد داش ــد کارک ــروز نمی  توان ــان ام ــر در جه ــعه، دیگ ــای توس ــه نظریه  ه ــی ب ــن دیدگاه چنی

ــات  ــان مطالع ــادار می ــه  ای معن ــده فاصل ــعه، بیان  کنن ــای توس ــی نظریه  ه ــت کنون ــد. وضعی باش

ــان  ــراث گفتمــان اســتعمار، همچن ــوم اجتماعــی اســت. می ــه در حــوزه توســعه و عل انجام  گرفت

ــی،  ــزون جهانی  ســازی غرب ــه رشــد روزاف ــد. در زمان ــر نظریه  هــای توســعه ســایه  افکنی می  کن ب

ــب  ــای غال ــی، گفتمان  ه ــرکت  های چندملیت ــراِل ش ــاد نئولیب ــه اقتص ــلطه همه  جانب ــا س ــراه ب هم

ــر  ــد. عناص ــه می  دهن ــعه ارائ ــورهای درحال  توس ــرای کش ــابه را ب ــخه مش ــک نس ــط ی ــعه فق توس

ایــن نســخه عبارتنــد از: پیمــودن مســیر اقتصادهــای بــازار آزاد غربــی کــه آن را رفته  انــد، پیوســتن 

بــه بــازار جهانــی ســرمایه، پذیــرش اســتانداردهای فرهنـــگی ـ سیاســی مــــدرنیته غــــربی، بــه 

ــق  ــزوِم تعلی ــرس، 2010: 3-5(، ل ــن پیت ــی )ندروی ــی و مذهب ــات تاریخ ــوشی  سپردن خصوصی فرامــ

1 . Evolutionsim
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کیــد بــر محوریــتِ عقانیــت ابــزاری در طراحــی و پیشــبرد اهــداف توســعه. البتــه  »ســنت«، و تأ

دســتاورد نظریه  هــای مختلــف توســعه، گســترش هــر چــه بیشــتر ســلطه جهــان »توســعه  یافته«   

غربــی بــوده اســت تــا رشــد بنیان  هــای اقتصــادی ـ سیاســی جهــان در حــال توســعه.

ــر و  ــتعمار« در تغیی ــان »اس ــگ گفتم ــش پررن ــه نق ــعه، اگرچ ــای توس ــی نظریه  ه واکاوی تاریخ

ــان می  ســازد؛  ــر مــا نمای ــز ب ــد، امــا ســویه دیگــری را نی ــن نظریه  هــا را آشــکار می  کن تحــول ای

ــعه  ــی توس ــای بوم ــه نظریه  ه ــرای ارائ ــو ب ــی ن ــودن افق ــش گش ــد نوید  بخ ــه می  توان ــویه  ای ک س

ــال  ــع در ح ــرات جوام ــل تغیی ــوان تحلی ــه ت ــتند ک ــی هس ــی، نظریه  های ــای بوم ــد؛ نظریه  ه باش

توســعه غیرغربــی را داشــته باشــند و از ســوی دیگــر، امکانــی بــرای تعامــل دو  طرفــه، بــا نظریــه 

هایــی را فراهــم کننــد کــه کشــورهای توســعه  یافته غربــی ارائــه داده  انــد. بــر اســاسِ  نظــرِ پیتــرس 

ــوم  ــن در عل ــرات بنیادی ــه مــوازات تغیی ــه توســعه، همــواره ب )2010(، جریان  هــای عمــده در نظری

ــی  ــرن نوزدهم ــناختی ق ــای معرفت  ش ــی از نظام  ه ــی تدریج ــد؛ تغییرات ــش رفته  ان ــی، پی اجتماع

ــر  ــن تغیی ــت ای ــۀ نخس ــتم. »در وهل ــرن بیس ــج در ق ــناختی رای ــای معرفت  ش ــمت نظام  ه ــه س   ب

کیــد می  کردنــد،  شــامل چرخــش از دیدگاه  هــای ســاختارگرا کــه بــر نقــش ســاختارهای کان تأ

بــه ســمت دیدگاه  هــای معطــوف بــه عاملیــت فــرد اســت. تفکــرات کاســیک و مــدرن توســعه، 

ــاس کان  ــی در مقی ــای اجتماع ــه واقعیت  ه ــکل  دهی ب ــر روی ش ــد ب کی ــد. تأ ــاختار    گرا بودن س

ــی.  ــتم   اجتماع ــت و سیس ــاد، دول ــاختاری در اقتص ــرات س ــطه تغیی ــکل  دهی به  واس ــود؛ ش ب

دامنــه چنیــن چرخشــی، تفکــر انتقــادی ـ مارکسیســتی توســعه را نیــز در بــر می  گرفــت کــه در 

ــود )پیتــرس، 2010: 11 و12(. ــی ســاختارگرا ب ــب ارتدوکــس آن، به  کل قال

ــون  ــی چ ــور مکاتب ــا ظه ــج ب ــاختارگرا به  تدری ــای س ــه دیدگاه  ه ــش ب ــی، گرای ــوم اجتماع در عل

ــر از  ــم متأث ــن و مارکسیس ــل نمادی ــم، کنش  متقاب ــک، اگزیستانسیالیس ــی، هرمونتی پدیدارشناس

ــر یافــت؛ چرخشــی از  ــه »عاملیــت« فــردی تغیی ــه   ســمت دیدگاه  هــای معطــوف ب گرامشــی، ب

ــه موضــوع  ــه نگریســتن ب ــل ب ــه دیدگاه  هــای »تفســیرگرایانه«؛ تمای ــه« ب دیدگاه  هــای »جبرگرایان

ــه  ــاخت  گرایی« ب  »برس
ِ

ــح ــه؛ ترجی ــی« و کلی  گرایان ــا »یک  وجه ــی« ت ــری »چندوجه از منظ

»ســاخت  گرایی«؛ اعتقــاد بــه برساخته  شــدن واقعیت  هــای اجتماعــی توســط کنشــگران و 

نــه بــه شــکل  گرفتن آن توســط ســاختارهای کان. پیتــرس )2010( معتقــد اســت، ایــن چرخــش 

ــر نظریه  هــای توســعه داشــته اســت: ــر عمــده ب ــد تأثی ــوم اجتماعــی، چن ــدگاه در عل دی

الف( اهمیت  یافتن »فضا«های محلی/منطقه  ای در تفکر توسعه  محور؛



153 گا داهی یساج ح یاگ جابای  دناحی  یاد حالا

153

ب( توجــه بــه تمایــز و تفــاوت: حرکــت از نظریه  هــای توســعه ســاختارگرا، کلیت  گــرا و یکســان 

ــمیت  ــه رس ــا ب ــن آنه ــاوت«، در بط ــز« و »تف ــه »تمای ــعه  ای ک ــای توس ــوی ِنظریه  ه ــاز به  س س

شــناخته شــده باشــد؛

ــی  ج( حرکــت از نظریه  هــای توســعه کان  نگــر و جهان  شــمول به  ســوی نظریه  هــای توســعه جزئ

نگــر و مورد  محــور، بــه جــای ارائــه نســخه  های عــام و کلــی بــرای توســعه در مناطــق مختلــف. 

ــرای  ــد تــاش کــرد نســخه  ای خــاص ب ــه، بای ــز هــر منطق ــن ویژگی  هــای متمای ــا در نظر  گرفت ب

توســعه آن منطقــه معّیــن پیشــنهاد شــود. ایــن تغییــرات، در حقیقــت، نــوع جدیــدی از رابطــه را 

ــه  ــان عناصــر »محلــی« و »جهانــی«، »خــرد« و »کان«، »درونــی« و »بیرونــی« در نظری می

ــاختار  ــاخت  گرایی و از س ــه برس ــاختار  گرایی ب ــش از س ــد. »چرخ ــف می  کن ــعه تعری ــای توس ه

ــر  ــن گامــی مؤث ــدگاه اســت... ای ــر در نقطــه تمرکــز و دی ــا تغیی ــرادف ب ــه عاملیــت فــردی، مت ب

ــر،  ــن منظ ــت. از ای ــعه  ای اس ــت  های توس ــاختِن سیاس ــت دموکراتیک  س ــو در جه ــه   جل و رو ب

برســاخت  گرایی، بیــان روش  شــناختی تغییــر و تحــول سیاســی در عرصــه توســعه اســت« )پیتــرس، 

.)13 :2010

ــی،  ــری ـ مفهوم ــاظ نظ ــد از لح ــعه، می  توان ــای توس ــر نظریه  ه ــوالت متأخ ــی تح ــه منطق ادام

ــه   الگویــی بومــی   بــرای توســعه  راه  گشــای گســترش الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت به  مثاب

در ایــران باشــد؛ الگویــی کــه بــا تکیــه بــر ظرفیت  هــای مذهبــی، فرهنگــی و اجتماعــی داخلــی، 

ــن  ــه ای ــر ب ــا نظ ــد.   ب ــج باش ــی رای ــعه غرب ــای توس ــا نظریه  ه ــادی ب ــوگ«ی انتق ــتاورد »دیال دس

چارچــوب مفهومــی ترسیم  شــده، مقالــه حاضــر در ادامــه می  کوشــد تــا از رهگــذر نقــد 

ــوی  ــای الگ ــمردن ویژگی  ه ــو و برش ــاب از یک  س ــس از انق ــران پ ــعه در ای ــای توس گفتمان  ه

ــجد در  ــاد مس ــوالت نه ــه تح ــد ک ــنهاد ده ــر، پیش ــوی دیگ ــرفت از س ــی پیش ــامی ـ ایران اس

ــه  ــد فهــم شــود؛ فهمــی   کــه خــود ب ــی کــه می  توان ــن الگــوی جایگزین چارچــوب نظــری چنی

ــاری خواهــد رســاند. ــی پیشــرفت ی ــای مفهومــی الگــوی اســامی ـ ایران غن

نقد گفتمان توسعه در ایران پس از انقالب
در ایــران پــس از انقــاب، همــراه بــا آمــد و رفــِت دولت  هــا یکــی پــس از دیگــری، شــاهد ظهــور و افول 

ــه توســعه بوده  ایــم: گفتمــان ســازندگی )بــا تمرکــز بــر توســعه  ــرای دســت  یابی ب گفتمان  هــای گوناگــون ب

اقتصــادی(؛ گفتمــان اصاحــات )بــا تمرکــز بــر توســعه سیاســی(؛ گفتمــان عدالــت و اینــک گفتمــان اعتدال. 
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ــد ـ  ــز می  دانستنـ ــری متمای ــود را از دیگ ــعار، خ ــام و ش ــه در ن ــا ـ اگرچ ــن گفتمان  ه ــه ای هم

ــه  ــت ک ــر دور داش ــه را از نظ ــن نکت ــد ای ــه نبای ــد؛ البت ــان را پیموده  ان ــیری یکس ــل، مس در عم

ــی در  ــذرد، ارزیاب ــدال می  گ ــان اعت ــدن گفتم ــه از روی کار  آم ــی ک ــر اندک ــه عم ــه ب ــا توج ب

مــورد آن شــاید اندکــی زود باشــد و دارای وجــوه اقتصــادی و بوروکراتیــک مشــابهی بوده انــد. 

ــر  ــازار آزاد و از منظ ــر ب ــی ب ــعه مبتن ــا توس ــواره ب ــت هم ــادی، محوری ــر اقتص ــه نظ از نقط

ــد  ــا ح ــت ت ــه نخس ــت. وج ــوده اس ــت ب ــاختِن دول ــرای کوچک  س ــاش ب ــز ت ــک نی بوروکراتی

ــی آن در  ــت و منف ــتاوردهای مثب ــی دس ــِث ارزیاب ــارغ از بح ــت ـ ف ــده اس ــی ش ــادی اجرای زی

ــازمان  های  ــزوِن س ــترش روزاف ــت: گس ــته اس ــوس داش ــدی معک ــه دوم، رون ــا وج ــا ـ ام اینج

دولتــی در طــی ســه دهــه   پــس از انقــاب. بــه نظــر می  رســد اختــاف اصلــی ایــن گفتمــان 

ــر  ــرا در براب ــان غرب  گ ــرد؛ گفتم ــت  و  جو ک ــان جس ــای ایدئولوژیک  ش ع
َ

ــد در مد ــا را بای  ه

ــی  ــل نف ــی در مقاب ــعه غرب ــان توس ــرای گفتم ــرِش بی    چون  وچ ــرا و پذی ــاِن ضدغرب  گ گفتم

آن. همه  جانبــه 

در نگاهــی کلــی، گفتمان  هــای توســعه در ایــران پــس از انقــاب را می  تــوان از دو ُبعــد ارزیابــی 

کــرد: اقتصــادی و فرهنگی.

ــعه،  ــرای توس ــده ب ــای مطرح  ش ــه گفتمان  ه ــی در هم ــش کل ــادی: گرای ــد اقتص ــف( ُبع ال

یه  هایــی اســت کــه نظریه  هایــی توســعه غربــی مبتنــی بــر اقتصــاد  دنبالــه  روی از رو

ــت  ــوان و ظرفی ــه ت ــی ب ــر بی  توجه ــر اث ــا ب ــن گفتمان  ه ــد. ای ــه کرده  ان ــازار آزاد توصی ب

ــذر واردات،  ــی از رهگ ــازار جهان ــه ب ــتن ب ــر پیوس ــرف ب ــد ص کی ــا تأ ــی و ب ــد داخل تولی

در تعییــن یــک خط  مشــی اســتراتژیک و بلند  مــدت اقتصــادی نــاکام مانده  انــد و بــه 

ــت و  ــش صنع ــعه بخ ــد توس ــادی ـ مانن ــتاوردهای اقتص ــر دس ــه نظ ــبب، از نقط ــن   س همی

ــا  ــن، ب ــد. همچنی ــد بوده  ان ــادی ـ ناکارآم ــای اقتص ــه فرصت  ه ــع عادالن ــاورزی و توزی کش

ــان  ــن گفتم ــه ای ــازار   آزاد در هم ــاد ب ــای اقتص ــازی مؤلفه  ه ــت ِپیاده  س بی ــود مطلو وج

ــاد  ــن نه ــردن ای ــا دخالت  نک ــردن ی ــزوِم دخالت  ک ــاد و ل ــت در اقتص ــاد دول ــش نه ــا، نق ه

ــده  ــی مان ــه  بر  انگیز باق ــئله  ای مناقش ــوان مس ــان به  عن ــادی، همچن ــازوکارهای اقتص در س

اســت.

ــی و  ــی دین ــتن مبان ــا نادیده  انگاش ــاب، ب ــس از انق ــعه پ ــای توس ــی: گفتمان  ه ــد فرهنگ ب( ُبع

ارزشــی جامعــه ایرانــی، برنامه  هایــی ارائــه داده  انــد کــه منــادی ِ پذیــرش تمــام و کمــال ارزش 
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ــی  ــغ ِ خوانش ــه تبلی ــا ب ــد و ی ــی بوده  ان ــنت« دین ــق »س ــی و تعلی ــعه غرب ــی ِ توس ــای فرهنگ ه

دگماتیــک و متحجرانــه از »ســنت« اســامی ـ ایرانــی پرداخته  انــد؛ در ضمــن راه را، پیشــاپیش، 

ــی  ــای فرهنگ ــو و ارزش  ه ــی از یک  س ــی و تاریخ ــنت« بوم ــان »س ــل می ــه تعام ــر روی هرگون ب

توســعه غربــی از ســوی دیگــر، در دنیــای پیوســته درحــال تغییــر امــروزی، بســته  اند. به  عبــارت 

ــتی  ــی هس ــر مبان ــعه، از منظ ــای توس ــن گفتمان  ه ــده از ای ــی برآم ــای فرهنگ ــر، برنامه    ه دیگ

ــد. ــو نبوده  ان ــی هم  س ــه ایران ــی جامع ــی و تاریخ ــای دین ــا بنیان  ه ــی، ب ــی و معرفت  شناس شناس

ناکارآمــدی اقتصــادی و ناســازگاری فرهنگــی ایــن گفتمان  هــا، ســبب شــده اســت تــا »توســعه« 

ــامی  ــوی اس ــت، الگ ــن وضعی ــد. در ای ــی بمان ــده باق ــئله  ای حل  ناش ــان، مس ــران، همچن در ای

ــرای  ــی ب ــد چارچــوب مفهــوم   نوین ــد بتوان ــن، بای ــه الگویــی جایگزی ــی پیشــرفت، به  مثاب ـ ایران

ــراپا  ــعه     س ــای توس ــا گفتمان  ه ــورد ب ــی در برخ ــه ایران ــی جامع ــای انضمام ــی واقعیت  ه ارزیاب

ــد، مگــر  ــه دســت نمی  آی ــن چارچــوب مفهومــی، ب ــه دهــد. ای ــی ارئ ــا ســراپا ضدغرب ــی ی غرب

ــی، تاریخــی  ــی دین ــان نظریه  هــای برخاســته از مبان ــه می ــا فراهم  آمــدن امــکان تعامــل دوطرف ب

ــعه  ــای توس ــب نظریه  ه ــان غال ــو و جری ــی از یک  س ــعه   ایران ــال توس ــه   در ح ــه  اِی جامع و اندیش

غربــی از ســویی دیگــر.

الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت؛ الگوی جایگزین
زمانــی کــه از الگــوی جایگزیــن ســخن می  گوییــم، در واقــع نقــدی را بــر جریــان اصلــی توســعه 

ــعه را  ــب توس ــای غال ــا نظریه  ه ــود ب ــز خ ــن، تمای ــای جایگزی ــم. نظریه  ه ــی وارد می  کنی غرب

ــای  ــا. الگوه ــان و روش  ه ــعه(، عام ــای توس ــا ارزش  ه ــداف )ی ــد: اه ــده می  دانن ــوزه عم ــه ح در س

جایگزیــن در توســعه، اهــداف خــود را از رهگــذر ســازوکارهای مشــارکتی و بــا توجــه مســتقیم 

ــد.  ــد ش ــعه خواهن ــای توس ــر از برنامه  ه ــه متأث ــد ک ــف می  کنن ــه تعری ــی از جامع ــه گروه  های ب

ــش  ــی جهان  شــمول، یکســان و از پی ــوی توســعه، اهداف  در تکاپ
ِ

ــع ــرای جوام در اینجــا دیگــر ب

ــه  ــود؛ بلک ــه نمی  ش ــر گرفت ــد، در نظ ــز می  کنن ــی تجوی ــب غرب ــای غال ــه نظریه  ه ــده ک تعیین  ش

ــی  ــی و تاریخ ــی، فرهنگ ــات مذهب ــه خصوصی ــذاری ب ــه هدف  گ ــا در مرحل ــود ت ــاش می  ش ت

هــر جامعــه و نیازهــای منحصربه      فــرد آن جامعــه توجــه کافــی شــود. ایــن رویکرد  هــا بــا برســی 

ــارت دیگــر،  ــد. به  عب ــژه  ای دارن ــد وی کی ــر نقــش مــردم تأ ــد توســعه، ب نقــش دولت  هــا در فرآین

ــد  ــروز بای ــعه ام ــت«. توس ــهروندان اس ــن ش ــن، زمی ــعه   جایگزی ــن: »توس ــه ِنرفی ــه گفت ــا ب بن
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»لنگــرگاه مــردم« باشــد. الگوهــای جایگزیــن، مــردم و کنش  گــران محلــی را عامــان اجرایــی 

ــازوکارهای  ــا و س ــن از ظرفیت  ه ــا مدد  گرفت ــه ب ــی ک ــد؛ عامان ــعه می  پندارن ــای توس برنامه  ه

نهادهــای مردمــی   در بطــن فضــای عمومــی جامعــه، روش اجرایــی خــود بــرای دســت  یابی بــه 

ــد. ــاح می  کنن ــته اص ــف و پیوس ــعه  ای را تعری ــداف توس اه

ــد  ــرفت را می  توان ــامیایرانی پیش ــوی اس ــعه، الگ ــن توس ــای جایگزی ــوب نظریه  ه در چارچ

ــرد: ــف ک ــه تعری این  گون

الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت، مدلــی اســت کــه بــا محــور قــرار  دادن عقانیــت ارزشــی، 

ــر خود    اتکایــی و مشــارکت مردمــی، در  ــد ب کی بهره  جســتن از نهادهــا و ظرفیت  هــای بومــی و تأ

ــن رهگــذر، نیازهــای مــادی انســان  ها را  ــا از ای ــه عدالــت اســامی اســت ت ــی ِ دســت  یابی ب پ

مرتفــع و حیــات معنوی  شــان را غنــی ســازد. 

ویژگی  های الگوی اسامی ـ ایرانی پیشرفت را می  توان این  گونه برشمرد:
ـ ارائه   تعریفی جدید از مفهوم »توسعه«؛

کید بر تأمین نیازهای اساسی مردم؛ ـ تأ

ـ تطبیق  دادن نظام اقتصادی با اصول اسامی؛ 

ـ جایگزینــی عقانیــت ابــزاری رایــج در نظریه  هــای غربــی توســعه بــا عقانیــت ارزشــی 
کــه تمرکــزش بــر عدالــت اســت و نــه برابــری: عقانیــت ارزشــی در الگــوی اســامی 
ـ ایرانــی پیشــرفت، بــا گفتمــان »تناســب« مرتبــط می  شــود. در ایــن گفتمــان، تفــاوت 
ــن  ــود. ای ــه می  ش ــان پذیرفت ــی و طبیعی  ش ــای تکوین ــه ویژگی  ه ــه ب ــا توج ــان  ها، ب انس
تفاوت  هــا، منجــر بــه پیدایــش نقش  هــا و انتظــارات متفــاوت در جامعــه خواهــد شــد. 
عقانیــت ارزشــی در اینجــا از لــزوم سیاســت  گذاری و تدویــن نظــام حقوقــی بــا توجــه 
ــن  ــا از ای ــد ت ــاع می  کن ــا دف ــی از آنه ــارات ناش ــی و انتظ ــای تکوین ــن تفاوت  ه ــه ای ب
رهگــذر، تناســب میــان انســان  ها رعایــت شــود. نظــام توســعه    ای مبتنــی بــر عقانیــت 

ــد؛ ــن عدالــت می  دان ــن تناســب را عی ارزشــی، ای

ــه  ــی، ب ــعه غرب ــای توس ــج در نظریه  ه ــادی رای ــه م ــار وج ــوی در کن ــه معن ــف وج ـ تعری
ــی؛ ــی اساســی از اهــداف توســعه اســامی ـ ایران ــوان رکن عن

کید بر »سنت« به جای تعلیِق »سنت«؛ ـ تأ

ــم  ــق« مه ــط »ح ــرفت، فق ــامیایرانی پیش ــوی اس ــه در الگ ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب کی ـ تأ
ــاِت  ــال و نی ــه اعم ــا ک ــد. در اینج ــت می  یاب ــز اهمی ــئولیت« نی ــه »مس ــت، بلک نیس

می  گــردد؛ ارزش  دارای  کنشــگران 
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ــی  ــام اخاق ــور. در نظ ــاق منفعت  مح ــای اخ ــه ج ــه ب ــاق متعهدان ــر اخ ــد ب کی ـ تأ
ــردد، در  ــی می  گ ــرد درون ــی، در ف ــی ارزش ــه اصول ــی، به  مثاب ــول اخاق ــه، اص متعهدان
ــاز  وکاری  ــذر س ــی از رهگ ــول اخاق ــور، اص ــی، منفعت  مح ــام اخاق ــه در نظ حالی  ک
ابــزاری و فقــط بــه منظــوِر دســت  یابی بــه هدفــی مشــخص، بــرای فــرد درونــی مــی 

گــردد؛

کیــد بــر همدلــی، یکپارچگــی و ادغــام اجتماعــی، بــه جــای محــور قرارگرفتــن »فــرد«  ـ تأ
در مســیر توســعه؛

کیــد بــر شــناخت علمــی و اســتفاده عملــی از ظرفیت  هــای نهاد  هــای بومــی جامعــه    ـ تأ
ــداف  ــرای اه ــرای اج ــکار ب ــن راه ــوان اصلی  تری ــجد، به  عن ــاد مس ــد نه ــی، مانن ایران

توســعه     اســامی ـ ایرانــی.

ــای  ــای فض ــن نهاده ــی از مهم  تری ــوان یک ــجد، را به  عن ــاد مس ــری، نه ــوب نظ ــن چارچ در چنی

ــرد.  ــه ک ــناختی، مطالع ــر جامعه  ش ــد از منظ ــخ، می  توان ــول تاری ــران در ط ــه ای ــی جامع عموم

ایــن چارچــوب مفهومــی   بــرای الگــوی جایگزیــن توســعه در ایــران، اجــازه می  دهــد در مطالعــه 

ــاره نقــش اســام و  نهــاد مســجد، از پیش  فرض  هــای پنهــان در نظریه  هــای غالــب توســعه درب

 »
ً
نهادهــای اســامی  در جامعــه ایــران ـ فاصلــه بگیریــم و جامعه  شناســی نهــاد مســجد »واقعــا

ــی«  ــانه« و »سیاس ــگاه »شرق    شناس ــر از ن ــا تأثی ــا، ب ــن پیش  فرض  ه ــم. ای ــاز کنی ــود را آغ موج

ــه از  ــد و ن ــام، رواج یافته  ان ــرف از اس ــی ص ــور« و فراتاریخ ــی »متن  مح ــه خوانش و در نتیج

ــر و  ــه تغیی ــی« ک ــی« و »تاریخ ــل »اجتماع ــناختی عوام ــی و جامعه  ش ــه علم ــذر مطالع رهگ

ــده  اند.  ــر ش ــران را منج ــجد در ای ــاد مس ــوالت نه تح

نتیجه  گیری
ــوب  ــه چارچ ــد به  مثاب ــی، می  توانن ــی غرب ــه اجتماع ــده از نظری ــم برآم ــد مفاهی ــدون تردی ب

مفهومــی مقدماتــی عمــل کننــد کــه در درون آن، تحــوالت جوامــع مســلمان تجزیــه و تحلیــل 

شــوند. بــا وجــود ایــن، هرگونــه مطالعــۀ جامعه  شــناختی جوامــع مســلمان، بــدون در نظــر گرفتن 

ــه  ــود. ب ــد ب ــاده  انگارانه خواه ــا، س ــی آنه ــی و تاریخ ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــای مذهب ویژگی  ه

ــرای ارزیابــی  ــارت دیگــر، انجــام  دادن تحقیقــات تجربــی و میدانــی در جوامــع مســلمان، ب عب

ــی  ــات تحقیقات ــر ادبی ــروری ب ــا م ــت. ب ــروری اس ــناختی، ض ــای جامعه  ش ــرد ِ نظریه  ه کارب

ــری  ــای فک ــده، در فض ــام ش ــای انج ــده   کاره ــه عم ــم ک ــفانه در می  یابی ــوزه، متأس ــن ح در ای
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ــی،  ــأ اساس ــن خ ــد. ای ــورت گرفته  ان ــعه، ص ــب توس ــای غال ــر از نظریه  ه ــی  زبان و متأث انگلیس

ــون  ــویه  های گوناگ ــم س ــت. فه ــوزه اس ــن ح ــی   در ای ــات بوم ــدن تحقیق ــی از انجام  نش ناش

ــه،  ــکل  گرفته و تحول    یافت ــلمان ش ــع مس ــاختار جوام ــا در س ــی قرن  ه ــه در ط ــی ک ــگ   مدن فرهن

ــاره،  ــه در این  ب ــت ک ــی اس ــناختی و تاریخ ــری جامعه  ش ــای نظ ــن بحث  ه ــد در نظرگرفت نیازمن

ــری  ــت نظ ــن دق ــان دارد. چنی ــی، جری ــورهای غرب ــم در کش ــلمان و ه ــورهای مس ــم در کش ه

می  توانــد مــا را در شناســایی نقــاط ضعــف مدل  هــای توســعه  ای رایــج کــه بــرای صورت  بنــدی 

ســاختار فضــای عمومــی   در جوامــع مســلمان ارائــه شــده  اند، یــاری رســاند. ایــن همــان، پــروژه 

کیــد می  کنــد؛ پــروژه فکــری کــه  نــل نیــز بــا ارائــه »تئــوری جنوبــی« بــر آن تأ
ُ
فکــری اســت کــه ک

می  توانــد مــا را از رهگــذر بررســی و تحلیــل انضمانــی ـ تاریخــی نهادهــای مدنــی بطــن جامعــه   

ایرانــی ـ ماننــد مســاجد ـ در دســت  یابی بــه پیشــرفت الگــوی اســامی ـ ایرانــی کمــک کنــد.
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