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یادداشت دبیر مجموعه

از زملان تدویلن قلرآن به عنلوان نخسلتین و معتبرترین منبع مکتوب اسلالمی تا به 
امروز، دانشلمندان مسللمان آثاری ُپرشلمار در عرصه  های گوناگون تفسیر، حدیث، 
تاریخ، فقه، اخالق، کالم و فلسفه تألیف کرده اند و کتابخانه ای غنی از علوم اسالمی 
به جای گذاشته اند. شناخت دقیق و عمیق این میراث مکتوب از مهم ترین برنامه  ها 
در پژوهش  هلای معاصلر در حلوزۀ اسلالم اسلت. مجموعلۀ »اسلالم پژوهی« مجاللی 
اسلت برای معرفی و انتشلار آثاری که به نحوی نظام مند و با اسلتفاده از روش  ها و 

ابزار های نوین به پژوهش در این میراث پرداخته اند. 
اینک و در آستانۀ دهۀ سوِم سدۀ بیست ویکم میالدی بی تردید نمی توان اسالم پژوهی 
را در مرز ها و محدوده  های جغرافیایی، زبانی و عقیدتی محصور کرد و هیچ محققی را 
از پژوهش دربارۀ متون مقدس اسالم و بررسی عقاید و اعمال مسلمانان بازداشت. 
قلرآن متنلی وحیانلی متعللق به ادبیلات مکتوب جهان اسلت و تاریلخ جزیرةالعرب 
در زملان ظهلور اسلالم بخشلی مهلم از تاریخ خاورمیانله در دوران باسلتان متأخر به 
شلمار می آید. وانگهی، مرز های جهان اسلالم در دنیای معاصر بسلیار گسلترده تر از 
سده  های پیشین است و مسلمانان فراوانی در اقصا نقاط دنیا ازجمله اروپا، امریکا، 
چیلن، روسلیه و اندونلزی حضلور دارنلد. ازایلن رو، کاملاًل طبیعی اسلت که محققان 
رشته  های گونا گونی چون زبان شناسی، نشانه شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی، 
مردم شناسلی، دین شناسلی و نیز مطالعات تاریخ سیاسلی، تاریخ اجتماعی و تاریخ 
فرهنگی با خاستگاه  ها و رویکرد  های متنوع و متکثر مستقیم یا غیرمستقیم به شناخت 
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اسالم و اندیشه و عمل مسلمانان روی آورند. امروزه مطالعۀ دین اسالم از جنبه  های 
گونا گون به برنامه ای پژوهشی در محافل علمی بسیاری از کشور های جهان، به ویژه 
دانشگاه  ها و مؤسسه  های تحقیقاتی اروپا و امریکای شمالی، تبدیل شده است. در 
چند دهۀ اخیر، انتشار آثار متعددی در شکل  های گونا گون تک نگاری، مجموعه مقاله، 
کتاب راهنما، دست نامه و دائرةالمعارف در برنامۀ کار برخی ناشران بزرگ و معتبر 
غربی قرار گرفته است، تا جایی  که مجموعه  هایی خاص را به موضوعات مرتبط با 

اسالم و اندیشۀ اسالمی اختصاص داده اند.
مجموعۀ »اسلالم پژوهی« در پی این اسلت که از طریق ترجمۀ برخی آثار معتبر 
در حوزۀ مطالعات اسالم که به  زبان  های اروپایی منتشر می شوند، تصویری واقعی 
از پیش فرض  هلا، مسلئله  ها، روش  هلا و دیدگاه  های جدید در این حلوزه عرضه کند 
و رهیافت  هلا و چشلم انداز های نویلن اسلالم پژوهی را پیلش روی پژوهشلگران و 
عالقه منلدان قلرار دهلد. هدف پدیدآورنلدگان این مجموعه نه صرفلًا کاری حرفه ای 
برای برگردان چند کتاب از زبانی به زبان دیگر، بلکه تالشی است در جهت دفاع از 
پژوهش بی طرفانه و عینی گرایانه در بررسی اسالم و گامی است در راستای تقویت 
گفتمان علمی و دانشگاهی در عرصۀ اسالم پژوهی به زبان فارسی. ازاین رو، معیار 
انتخلاب آثلار ایلن مجموعه برخورداری از رویکرد آ کادمیلک و انتقادی و مراعات 
معیار های محققانه در تراز بین المللی است. امید می رود معرفی و رواج این قبیل 
پژوهش  هلا در ایجلاد تحلول در پارادایلم اسلالم پژوهی بله زبان فارسلی مؤثر افتد و 

مسیر دستیابی به وضعی مطلوب تر در مطالعات اسالمی را هموارتر کند.

مهرداد عباسی
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مقدمه

این پرسش که آیا اسالم با دمکراسی سازگار است یا نه، برای برخی معما و برای 
برخی دیگر منشلأ سلرخوردگی شلده اسلت، و هدف از نشر این کتاب پاسخ به این 

پرسش است.
دین در بیشتر نقاط جهان به شکل های گوناگون دوباره وارد سیاست شده است. 
سرنگونی شاه ایران و تالش برای ایجاد حکومت متعهد محلی در الجزایر از عالئم 
تاریخی این تجدید حیات اسلت. اگرچه توجه رسلانه ها و سیاسلت بیشلتر به اسالم 
فعلال سیاسلی معطلوف بلوده اسلت، تجربلۀ تعهد سیاسلی مجدد محدود به اسلالم 
نیسلت. آیین کاتولیک نقشلی مهم در براندازی رژیم کمونیسلت لهسلتان داشلت؛ 
بودیسلم در سلری النکا فعالیلت سیاسلی دارد؛ در هنلد نلزاع بین گروه هلای دینی به 
برنامه های سیاسی شکل می دهد؛ و پروتستان های پنطیکاستی از اوایل دهۀ 1۹80 

در ایاالت متحده وارد قلمرو سیاسی شده اند.
مسلیحیت تجدیدحیات یافتله نه تنهلا به شلکلی عملده بیلن گروه هلای پروتسلتان 
پنطیکاستی در افریقا و امریکای التین دیده می شود، بلکه هرجا فرقه های مسیحی 
هسلتند نملود دارد. این گروه های پروتسلتان انجیللی و کاریزمایی مروج اخالقیات 
بسلیار فردگلرا و اسلتقالل گرایند. بله بلاور آنها، خلدا در درجۀ اول بله صورت فردی 
با اشلخاص ارتباط دارد و هریک از انجمن های مؤمناْن کلیسلای کاملی اسلت که 
نیازمند پیوند سلسلله مراتبی و سلازمانی با دیگر کلیسلاها نیست. برخالف َاشکال 
 قدیمی تلر مسلیحیت کله ارتبلاط سلازمانی تر و سلسلله مراتب منظم تلری داشلتند،
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ایلن گروه هلای جدید مسلتقل تر عملل می کنند و فاقد نظام های مسلئولیت اند. نظم دم
اجتماعی ابزاری الزم یا شّری است که باید از آن برای حفظ اهداف و دیدگاه های 
انجمن محلی در باب خیر بهره برد. این گروه ها تمایل دارند از برنامه های سیاسی 
کیلد دارد و در پلی  نولیبلرال، کله بلر مسلئولیت فلردی و انباشلت قانونلِی ثلروت تأ
برچیلدن دوللت رفلاه اجتماعلی اسلت، حمایلت کننلد. این املر در تقابل آشلکار با 
برنامه های سیاسی جریان اصلی مسیحیت پروتستان و کاتولیک سدۀ بیستم است 
که بیشتر به دنبال استقرار عدالت اجتماعی و صلح بود. مبانی االهیاتی گروه های 
اصلی مسیحیت حول مسئولیت جمعی مسیحیان بود که شهروند خوبی باشند و از 
طرح هایی حمایت کنند که از مجرای ساخت پایتخت اجتماعی و فرهنگی باعث 

ترویج حقوق بشر و رفاه افزایش یافتۀ همه می شد. 
تجدید حیات غیرمنتظرۀ دین و ورود دوبارۀ آن به سیاست، که در ربع آخر سدۀ 
بیسلتم آغاز شلد و از آن زمان به بعد سلرعتی فزاینده داشلته اسلت، ترسلیم فلسلفۀ 
سیاسلی و نظام حکومتی برآمده از قرآن و بررسلی سلیرۀ پیامبر را بسلیار ضروری 
سلاخته اسلت. مبانلی قرآنلی و االهیاتلِی تعهلد سیاسلی و اهداف چنیلن تعهدی در 
اسلالم، اگرچه به شلکلی خام و گسلترده از زبان عوام فریبان اظهار می شلود، چندان 
روشن نیست. نزاع اخیر در اسالم بر سر االهیات  های کنش سیاسی و نوع جامعۀ 

مورد انتظار داغ و بسیار نیازمند بحث محققانه است. 
بحث های جاری در غرب دربارۀ اسالم و حقوق بشر و قابلیت دمکراسی های 
غربی در پذیرش اقلیت های چشلم گیر مسللمان شلرح نظام مند سیاسلت اسلالمِی 
مبتنلی بلر قلرآن را بیلش از پیلش ضلروری سلاخته اسلت. بلا مشلاهدۀ رفتلار 
دولت هایی که خود را اسالمی می دانند، این پرسش مطرح می شود که »آیا اسالم 
بلا دمکراسلی سلازگار اسلت؟« و مرتبلط بلا آن اینکله »آیلا اسلالم با حقوق بشلر 
کادمیک  سازگار است؟«. می دانم وقتی این پرسش ها را از بسیاری از همکاران آ
کادمیک خود می پرسلم، واکنشلی می بینم که نشان می دهد آنها حقوق بشر  و غیرآ
اسلالمی یا دمکراسلی اسلالمی را امری متعارض می دانند. اینکه اسلالم می تواند 
باعث پرورش حقوق بشلر و دمکراسلی شلود یا نه، دغدغۀ بزرگ سیاسلت مداران 
و سیاسلت گذاران غربلی اسلت. ایلن دغدغله در پلِس پرسلش هایی قلرار دارد کله 



3 مقدمه

به تازگلی دربلارۀ اسلالم و »ارزش هلای اسلترالیایی« یلا »ارزش هلای اروپایلی« یلا 
»ارزش هلای امریکایلی« پرسلیده می شلوند. مطرح کننلدگان می ترسلند در صورت 
ادغلام مسللمانان در جواملع غربلی، حقلوق بشلر صعب الوصوللی کله بسلیاری از 

شهروندان دمکراسی های غربی دارند، از دست برود. 
اینکه دغدغۀ قابلیت اسلالم در پرورش حقوق بشلر و ارزش های دمکراتیک را 
با »برخورد تمدن ها« توصیف کنیم سلاده اسلت، اما صحیح نیسلت. دغدغۀ یافتن 
مبنایی دینی برای این ارزش ها و حقوق بشلر و مخالفت دینی با آنها در اسلالم به 
همان اندازه اسلت که در مسلیحیت غربی بوده و هسلت. ارتباط مسئله سلاز کلیسا 
بلا دوللت یکلی از مضامین همیشلگی تاریخ سیاسلی غرب بوده اسلت. گاه کلیسلا 
بلرای سلرکوب مخالفلان از دوللت و گاه بلرای بله چاللش کشلیدن دوللت از قدرت 
خود اسلتفاده کرده یا منتقد سلرکوب دولتی حقوق بشلر بوده اسلت. برای پرداختن 
به این مسلئله، بسلیاری از دولت های غربی َاشلکال گوناگون حکومت سلکوالر را 
تأسیس کردند. در سال های اخیر، با بازگشت دین به عرصۀ عمومی و تالشش برای 
شلکل دهی جامعه مطابق با آرمان های خود، این َاشلکال سلکوالریته نیز به چالش 
کشلیده شلده و تغییر کرده اند. این تالش بین گروه های دینی و بین آنها و گروه های 
سلکوالری که مدعی شلکلی از بی طرفی مسلتقل اند، که درواقع شلکل دیگر موضع 

ایدئولوژیک متعهد است، به یک اندازه باعث نزاع می شود.
بلرای حکوملت  انگیزشلی  مسللمانان بسلیار مشلتاق اند در اسلالم منبلع و 
دمکراتیلک و حقلوق بشلر بیابنلد. این امر در نوشلته های کسلانی بازتاب می یابد 
کله می کوشلند ایملان اسلالمی خلود را با زندگی شلان پیونلد دهند. این افلراد یا در 
کثریلت، یا در  دولت هلای دمکراتیلک اسلالمی نظیلر ترکیله یلا اندونزی انلد و در ا
جماعت هلای مسللمان در دولت هلای غربلی یلا شلرقی و در اقلیلت. کسلانی کله 
بلا گفتملان حقلوق بشلر در اسلالم مخالف انلد، به دلیلل برنامه هلای سیاسی شلان 
می کوشلند به طرقی متفاوت ایمان اسالمی شلان را به وضعیت زندگی شلان پیوند 
دهند. برنامه های سیاسی هریک از این گروه ها شامل تفسیر معنای قرآن و سیرۀ 
پیامبر در موقعیت هایی است که آنها، باز در مواردی در مقام اقلیت های مسلمان 
و در دیگر موارد در مقام اکثریت های مسلمان، با آن مواجه اند. درحالی که برخی 


