
11ایران نامگ، سال 2، شمارۀ 3، پاییز 2017/1396

فرهنگ و دموکراسی

علی میرسپاسی
استاد جامعه شناسی و مطالعات اسالمی و خاورمیانه، دانشگاه نیویورک

حین  و  ایران  در  اقامتم  طی  که  بود  بحث هایی  محصول  حقیقت  یا  دموکراسی 
تدریس در دانشكدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال 137۸ با روشنفكران، 
از من در  بود که  اثری  اولین  این کتاب  دانشجویان داشتم. هر چند  و  استادان 
با نقد و بررسی های مفیدی  ایران به چاپ می رسید، خوشبختانه مباحث کتاب 
روبه رو شد و خوانندگان از آن استقبال کردند و شاید بتوان آن را یكی از علت های 
گفت وگو و زمینۀ نقدهایی جدی تر میان روشنفكران و اهل  نظر دربارۀ دموکراسی 
در ایران دانست. به رغم انتشار سه کتاب دیگرم در ایران، عمدتاً از طریق مباحث 
باید  این  همه،  با  فارسی زبان معرفی شده ام.  به خوانندگان  این کتاب  در  مطرح 
آنها  به  کتاب  این  در  که  نظریاتی  اساس  و  بنیان  از  دفاع  کنم که ضمن  اذعان 
پرداخته ام، مطالب مطرح شده در این اثر دربرگیرندۀ همۀ موضوعات و مشغولیات 
ذهنی امروز من نیست و به اقتضای زمان با سویه های دیگری از این مباحث و 

Ali Mirsepassi, “Culture and Democracy,” Iran Namag, Volume 2, Number 3 (Fall 2017), 11-42.
و  اسالمی  مطالعات  دپارتمان  استاد   Ali Mirsepassi <am128@nyu.edu< علی میرسپاسی 
خاورمیانه و نیز دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه نیویورک است. عالوه بر مقاالت متعدد، برخی از 
آثار او عبارت اند از  فراملی گرایی در اندیشۀ سیاسی در ایران؛ اسالم سیاسی، ایران و روشنگری؛ 
دموکراسی در ایران مدرن؛ گفتمان های روشنفكری و سیاست نوسازی در ایران و دموکراسی یا 
حقیقت. همچنین، در سال 2015 فیلمی مستند دربارۀ احمد فردید، معروف به هایدگر ایران، 

تهیه کرده است. 



فرهنگ و دموکراسی 12

مسایل درگیر شده ام. بحث های ده سال اخیرم دربارۀ “سنت های روشنفكری در 
ایران،” “اخالق در حوزۀ عمومی” و “نقد گرایش های آزادی ستیز در ایران” به من 
کمک کرد تا به محدودیت های آن کتاب پی  ببرم و به زوایای دیگری از تدوین 
نظریۀ دموکراسی در ایران بپردازم. می کوشم در این مقاله چند نكتۀ مهم نظری 

را عرضه کنم که برای پیشبرد مباحث مطرح شده ضروری اند. 

حقیقت و سیاست

به هر میزان که حقیقت و سیاست از یكدیگر مستقل تر باشند، جامعه بازتر، 
اگر  بود.  خواهد  کم رنگ تر  ظلم  و  تزویر  بی اخالقی،  و  شادمان تر  شهروندان 
دلسوزانه خواهان زندگی در جامعه ای باز و آزادیم، بهتر است فریب اشتیاق 
برای ساختن جامعه ای کامل و متعالی را نخوریم و پاسداران جدایی حقیقت 
از قدرت )سیاست( باشیم، زیرا اگر آنان که در کار اخالق، دین و فلسفه اند 
خواهند  قربانی  سیاست  هم  و  حقیقت  هم  شوند،  مستقر  سیاست  حوزۀ  در 
شد. در عوض، اگر گفتمان حقیقت خواه به نقد سیاست و قدرت دست زند، 
هم سیاست تلطیف می شود و هم جامعه به فضایل مدنی بیشتر راغب خواهد 
است  گرفته  قرار  پایه  این  بر  حقیقت  یا  دموکراسی  بحث  اصلی  محور  شد. 
که حقیقت خواهی در حوزۀ سیاست، عماًل به معنی ادغام حقیقت با قدرت 
نظام  هرگونه  ارجحیت  به  قائل شدن  که  است  حالی  در  این  است.  سیاسی 
جامعه  در  ظلم  رواج  و  فرهنگ  فساد  سبب  دینی-  یا  فلسفی  -خواه  فكری 
حوزۀ  دو  حقیقت خواهی  و  دموکراسی خواهی  من،  گمان  به  شد.  خواهد 
نباید یكی  به  هیچ وجه  با کیفیات متفاوت و مالحظات متمایزند و  گوناگون 

را جای دیگری پنداشت. 

در روشنفكران ایران: روایت های یأس و امید کوشیده ام به پیامدهای دهشتناک 
این وسوسۀ روشنفكرانه بپردازم که جامعه را بر اساس نوع خاصی از حقیقت 
شور  این  خطرات  به  کوشیده ام  هم  دیگرم  نوشته های  در  می کند.  تعریف 
روشنفكرانه به منظور تسلط مطلق حقیقتی واحد بر جامعه توجه دهم. از آنجا 
که به  هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی توان تعریفی واحد از حقیقت را به 
کلیت جامعه تعمیم داد، هرگونه تالش برای برتر دانستن حقیقت در جامعه 
در عمل منجر به خشونت می شود. بنابراین، حوزۀ فلسفه و دین، که حقیقت 
در مرکز توجه شان است، اگر در مرکز سیاست نباشند، به  طراوت و بهروزی 
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جامعه کمک های اساسی می کنند. اما اگر به قصد تحول اجتماعی به مرکزیت 
سیاسی وارد شوند،  جز اعمال قهر و خشونت چاره ای نخواهند داشت. نمونۀ 
بارز این امر در فلسفۀ مارتین هایدگر دیده می شود. هایدگر در دنیای مدرن 
به دنبال تعریفی اصیل از هستی انسان -در مقابل هستی های متفاوت واقعاً 
موجود- در نهایت به خشونت و نازیسم رسید. همچنین، می شود تبعات ناگوار 
این نوع نگرش را در تالش کسانی دید که در روسیه، چین، کوبا و کشورهایی از 
این دست مارکسیسم را بر واقعیات انسانی و اجتماعی مرجح دانستند. صورت 

دیگری از این مسئله را در حمله به افغانستان و پاکستان و عراق می بینیم. 

برای اجتناب از سوء تفاهم باید بگویم که بحث من این نیست که فلسفه، و 
حتی فلسفه هایدگر که به آن اشاره کردم، در ذات خود خشونت زا و قهرآمیزند 
و از این  رو باید از آن گریخت. کاماًل به عكس، فلسفه و حتی فلسفۀ هایدگر 
و دیگر حوزه های تعریف حقیقت، اگر قصد غلبه بر عرصۀ سیاسی جامعه را 
نداشته باشند، نقشی مثبت در اصالح و بهبود جامعه خواهند داشت و نتیجۀ 
پرداختن به آنها توسعۀ آزادی فكری و فرهنگی در جامعه است. توسل به راه 
 حل های فلسفی به منزلۀ حقیقتی مطلق و یّكه در جوامع بحران زده می تواند 
بر  در  تراژیک  پیامدهایی  که  باشد  اجتماعی  و  سیاسی  حل های  راه   از  یكی 
شناختن  و  دیدن  به  هرچند  مارکس  ایده های   نمونه،  برای  داشت.  خواهد 
محدودیت ها و دشواری های نظام سرمایه داری کمک شایانی کرد، اما زمانی به 
فاجعه بدل شد که در کشورهایی کوشیدند این نحوۀ نگرش را چونان حقیقتی 
مطلق به نگرش غالب در جامعه بدل سازند. تجربۀ جنبش ها و کشورهایی را که 
با توسل به فلسفۀ مارکسیسم انواع آزادی را از مردم سلب کردند و در نهایت 
سبب تحقیر و سرکوب مردم شدند باید از این منظر کاوید. شاید اگر به اندیشۀ 
از  از بسیاری  انتقادی توجه می شد،  این جوامع به  منزلۀ نگرشی  مارکس در 

تجارب ناگوار تاریخ اجتناب شده بود. 

دین هم در حوزۀ سیاسی سرنوشت مشابهی دارد. به گفتۀ جان الک، به محض 
اینكه دینداران در پی تعریف و تعّین همۀ زوایای جامعه با قرائت خاصی از دین 

باشند، زبان و بیان دین به ناگزیر با قهر و خشونت می آمیزد.
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تقدم دموکراسی

بنابراین، برای بررسی وجود یا عدم وجود دموکراسی در جامعه و برای بحث بر 
سر توسعه  یا گفت وگو بر سر موانع دموکراسی در جامعه باید بیش از هر چیز 
به تحلیل و ارزیابی نهادها، چه حقوقی و به اصطالح “گفتمانی” و چه مادی و 
حقیقی، پرداخت. بحث از تاریخ، فرهنگ، عادات و آداب و رسوم بسیار الزم است 
باید توجه  استبدادی یكی می دانیم.  یا  ارزش های دموکراتیک  با  را  آنها  و گاه 
داشت که این ارزش های فرهنگی و تاریخی با نهادهای دموکراتیک یكی نیستند. 

این منظری خطاست که دموکراسی نوعی “اندیشه” یا “فرهنگ” است و وجود 
آن بدون قبول آن فرهنگ و بدون درک تفكر و اندیشۀ دموکراتیک تصورناپذیر 
است، زیرا نه با تجربۀ تاریخی تحقق دموکراسی همخوان است و نه با تجربۀ 
دموکراسی در دورۀ معاصر. با این  همه، پذیرش تقدم فرهنگ بر واقعیات مادی 
و اجتماعی در ایران سبب بروز دشواری های جدی و جانكاه نظری و عملی در 

تدوین و پیشبرد دموکراسی شده است. 

در دورۀ روشنگری، زمانی که عمدتاً شرایط مادی و اجتماعی برای شكل گیری 
فرهنگ  که  شد  مطرح  بحث  این  بود،  شده  فراهم  دموکراتیک  نهادهای 
و  لیبرالیسم سیاسی  امكان تحقق  و  اروپا شده  نو در  انقالبی  خردمدار سبب 
توسعۀ  از  فلسفی  تفسیر  این  اما  است.  کرده  فراهم  را  فرهنگی  سكوالریسم 
مدرنیته و دموکراسی در اروپا بیش از آنكه نشان از واقعیاتی تاریخی داشته 
روایتی  و  بود  فرهنگشان  به  اروپاییان  خودشیفتگی  نوعی  نشان دهندۀ  باشد، 
نگرش  این  پیامد  می داد.  به  دست  اروپایی  دموکراتیک  تجربۀ  از  تک بُعدی 
تاریخی، یعنی اتكای یک جانبه بر پیدایش و توسعۀ دموکراسی به مثابه نوعی 
فرهنگ و ایدئولوژی، باعث ناسازگاری این فرهنگ با فرهنگ های دیگر و خاصه 

فرهنگ هایی با ریشۀ غیرمسیحی شده است. 

آن  به  با رسیدن  فقط  و  است  فرهنگی خاص  رایج که دموکراسی  تلقی  این 
فرهنگ می توان به دموکراسی دست  یافت، از یک سو باعث رونق بحث هایی 
از سوی دیگر غرب زدگی شده  و  اروپایی و تجددخواهی  پیرامون اخذ تمدن 
است. در این بحث های چالش برانگیز، دموکراسی کم وبیش پروژه ای کم اهمیت 
به  اولویت  ایدئولوژیک  رویكردی  با  عماًل  و  می شود  داده  جلوه  سطحی  و 
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سكوالریسم یا ظواهر و روابط فرهنگ غربی داده می شود. این طرز تلقی غالباً 
برای حكومت های استبدادی سكوالر توجیهات موجهی فراهم می کند.

که  است  بوده  مالزم  پیش فرض  این  با  دموکراسی  نقد  متأسفانه  ایران،  در 
از  انتقادی  بنابراین، جریان  و  “فرهنگی” اند  پروژه هایی  و دموکراسی  مدرنیته 
یک سو با فرهنگ “غربی” به  مثابه فرهنگ حامل دموکراسی و ارزش های آن 
خصومت می ورزد و از سوی دیگر، به  دنبال پاالیش فرهنگ “ایرانی/اسالمی” از 
عناصر فرهنگ غربی برمی آید و می کوشد فرهنگ بومی یا ایرانی/اسالمی اصیل 
را در ایران رواج دهد. پیامد چنین نگرش چیزی نخواهد بود جز استقرار نوعی 
و  دینی  فرهنگ  سیاست  عنوان  تحت  “خودی”  ظاهر  به  فرهنگ  و  استبداد 
بومی. بدیهی است که در تقابل با این نوع “فرهنگ دینی، بومی” شاهد پیدایش 
و گسترش گروهی هستیم که پرچم “فرهنگ سكوالر و الییک” را باال می برند. 

آیا دموکراسی فرهنگ دارد؟

حال اگر دموکراسی را پدیده ای مادی و دربرگیرندۀ روابط و نهادهای اجتماعی، 
با تحوالت و توسعۀ جوامع  سیاسی و حقوقی در نظر بگیریم و تحقق آن را 
مرتبط بدانیم، پرسش اساسی پیش  رو این است که آیا روابط اجتماعی و امكانات 
مادی است که جامعه را تبدیل به جامعه ای باز، آزاد و برخوردار از اعتماد و 
حقوق مدنی می کند. اگر چنین است، نقش نهادهای حقوقی و ارزش هایی که 
سازمان ها و روابط دموکراتیک را در جامعه تقویت و تشویق می کنند و سبب 
توسعه و طراوت آنها می شوند چگونه توضیح پذیر است؟ آیا رابطۀ میان ارزش ها 

و نهادهای دموکراتیک دلیل ارجحیت امور فرهنگی نیست؟

به گمانم این پرسش به حدی مهم و بنیادین است که در شرایط کنونی ایران 
تبادل   و  گفت وگو  و  بحث  آن  در خصوص  و  شود  طرح  وسیع تر  هرچه   باید 

نظرهای مداوم صورت گیرد. 

فضیلت های دموکراتیک

مدنی  جامعۀ  هر  اساساً  و  دموکراسی  توسعۀ  و  تحقق  می کنم  گمان  هرچند 
آزاد به معنی متداول امروزی امری مادی است که در زمینه های اجتماعی و 
نهادهای مدنی و اجتماعی دموکراتیک معنا می یابد،  با رشد و توسعۀ  همراه 
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و  توسعه  نظری  تبیین  در  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  مهم  بسیار  مسایل 
پیدایش جامعه ای دموکراتیک بسیار اساسی اند و به ما ثابت می کنند که تحقق 
دموکراسی تقلیل پذیر به پدیده های مادی نیست. جامعۀ  آزاد و نیک و باطراوت 
جامعه ای است که در آن هم میان فرد فرد شهروندان جامعه روابط اخالقی 
مدنی وجود دارد و هم در آن وسایلی فراهم می شود که بهره گیری از منابع 
تاریخی، اخالقی و فرهنگی آن سرزمین و نیز تجربۀ دیگر جوامع -چه تجربۀ 
معاصر جوامع و چه تالش تاریخی تمدن بشری برای ساختن جامعه ای نیک- 
به منظور تحقق جامعه ای بهتر، آزادتر و عادالنه تر را ممكن می سازد. به سخن 
دیگر، حفظ، توسعه، شادابی و تعالی دموکراسی در سطح کلی و نهادهای مدنی 
توانایی،  با  پیوند  در  زیادی  حد  تا  مشخص  و  عینی  در سطح  دموکراتیک  و 
خالقیت، اخالقی بودن و فرهنگ شهروندان جامعه است که از طریق برجسته 
کردن، عزیز شمردن و بحث و گفت وگو دربارۀ ارزش های دموکراتیک فرهنگی 
به ظهور می رسد؛ امری که من آن را “فضیلت اخالقی و دموکراتیک” نامیده ام.

در همین زمینه است که با ریچارد رورتی )Richard Rorty, 1931-2007( و 
آرای او نیز هم عقیده ام که انسان از طریق منطق یا روندی پیش بینی شده به 
دموکراسی نمی رسد و چه  بسا بسیاری با استدالل و منطق استبداد را مرجح 
بدانند. بنابراین، دموکراسی نوعی گزینش اخالقی است که در تجربۀ زندگی 
و  رنج  را خودمختارتر می سازد،  ما  که  پذیرفته ایم: شیوه ای  را  آن  معاصرمان 
دردمان را کمتر می کند و امكانات زندگی شرافتمندانه و به دور از خشونت را 
برای اقشار بیشتری از جامعه ممكن می سازد. از این  رو، دموکراسی در حیطۀ 

اخالقی مذاکره پذیر است و قابل بحث و گفت وگو. 

جان دیویی )John Dewey, 1859-1952(، متفكر دیگر امریكایی، در این زمینه 
بحث های هوشمندانه ای مطرح کرده است. او دموکراسی را پروژه ای اجتماعی 
قلمداد می کند و تحقق و توسعۀ آن را مشروط به همبستگی، تعاون و نیک خواهی 
برای همۀ شهروندان جامعه و سراسر جهان می داند. در عین  حال، دیویی به 
عنصری “غیرمادی” و “غیرساختاری” در خصوص امكان تحقق، به ویژه توسعه و 
تعمیق دموکراسی، هم اشاره می کند که همان خالقیت، ایمان و کاًل ارزش های 
اخالقی است که سبب تعالی جامعه می شوند، انسان را با تاریخ و دستاوردهای 
آن مرتبط می کنند و تصور آزادی و عدالت را چونان اعتقاد بشر ممكن می سازند. 
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نكته  این  طرح  به   )A Common Faith( مشترک  ایمانی  کتاب  در  دیویی 
بسیار  پیامدهایی  و  کیفیت  انسان  در  خیال  و  خالقیت  قدرت  که  می پردازد 
مهم و اساسی برای  توسعه و حفظ دموکراسی دارد: اوالً، قدرت خالقه و خیال 
انسان باعث نوعی تعهد یا ایمان اخالقی به نیک خواهی برای خود و دیگران 
شده و سبب می شود که شهروندان جامعه از منافع و محدودیت های شخصی 
و محلی شان فراتر رفته، با نیک خواهی و حس تعاون خواهان بهبود اوضاع و 
آزادی دیگران در جامعه شوند، زیرا قدرت خیال انسانی کیفیتی دموکراتیک و 
اخالقی دارد و سبب پیوندی مستحكم میان ارزش های اخالقی و آزادی خواهانه 
در همۀ تمدن های بشری می شود و سنت عدالت خواهی و آزادی خواهی را زنده 

و پویا نگه می دارد. 

ثانیاً، جان دیویی قدرت خالقه و خیال تاریخی بشر را نوعی “ایمان به سرنوشت 
مشترک” انسان هایی می داند که بخش مهم و بنیادین هستی شان را نیک خواهی 
یا عدالت خواهی قلمداد می کند. به همین سبب، از منظر دیویی انسان هایی به 
ظاهر تنها، محدود و کم قدرت در خیالشان به جزیی از کلیتی وسیع، تاریخی و 
متعلق به همۀ تمدن های بشری تبدیل می شوند که تعهداتی مشخص، انسانی 
انسانی شان قادر به خلق پدیده ها و  با کمک قدرت خالقۀ  و اخالقی دارند و 
دستاوردهای عظیم در حوزه های علمی، هنری و فرهنگی می شوند. دیویی بر 
این باور است که فارغ از چنین تعهدی و بدون قبول سرنوشت مشترک انسانی، 
دانشمندان و شاعران و نویسندگان و رهبراِن مبارزات آزادی خواهانه قادر به 

خدمت نبودند. 

را در مقام  رابطۀ دموکراسی  پراگماتیست در بسط نظریۀ خود  فیلسوف  این 
اغلب  دیویی  نظر  در  زیرا  می دهد،  توضیح  دین  پدیدۀ  با  اجتماعی  پروژه ای 
انسان هایی که در طول تاریخ در راه نیک خواهی، کم  کردن درد و رنج انسان ها 
در  افتخار می کنیم، عمدتاً  و بهبود و عدالت مبارزه کرده اند و امروزه به آنها 
بنابراین،  کرده اند.  احساس  را  تعهدی  چنین  مؤمن  و  دینی  انسان هایی  مقام 
دیویی اصرار دارد که فرهنگ و ارزش های دموکراتیک زمانه را باید در رابطه ای 
خالقانه با این شكل از تجربۀ دینی در نظر آورد. به عقیدۀ او، طرح این مسئله 
انگاره ای جامد و ساده انگارانه  که جامعۀ دموکراتیک جامعه ای سكوالر است، 
است که به نوعی سبب تعصب و شكنندگی روابط و ساختارهای دموکراتیک 
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می شود. البته باید این نكته را در بحث دیویی در نظر گرفت که اصرار او بر 
تجربۀ انسان های دینی است که در کار نیک خواهی بوده اند، تجربه ای که باید 
به آن ارج نهاد و از آن تأثیر پذیرفت. دیویی این تجربه را از نهادها و دکترین 

دینی متمایز می کند. 

و  نیک خواهانه  و  خیالی  خالق،  تجربه ای  دین  از  انسانی  تجربۀ  او،  منظر  از 
و  و متعصب  بسته  نهاد دین معموالً  تجربۀ  است، در حالی  که  عدالت جویانه 
یكسونگر است که آگاهانه یا ناخودآگاه مانع خالقیت و تحقق خیال پردازی و 

نیک خواهی می شود. 

نكتۀ  دو  واجد  دیویی  نظریۀ  در  دین  از  تاریخی -فرهنگی  مفهوم  این  طرح 
اساسی است: اول آنكه او دین را نه از طریق الهیات یا باورهای متافیزیک، بلكه 
با متعالی ترین تجربیات عینی و اجتماعی تعریف می کند که متعهد به تعالی 
و نیكی و رشد جامعه است. برخالف پندار کسانی  که دین را آیینی فراتر از 
انسان ها و به مراتب باالتر و ارجح تر از آنها می دانند، جان دیویی تجربۀ دینی 
را بدون پرده پوشی بیان اصلی و اساسی حقیقت دینی می داند که تاریخ بشری 
عدالت خواهی  و  آزادی  نیک اندیشی،  به  تعهد  انسانی،  تعالی  عامل  به  بدل  را 
می کند. در این فرایند، تجربۀ دینی یا امر دینی از محدودیت نهاد دین آزاد 

می شود. 

تعهد  نوعی  دینی  امر  دین،  به  نسبت  او  نگاه  و  دیویی  نظریۀ  در  همچنین، 
اخالقی به منظور اصالح، بهبود و تعالی جامعه و امری کلی و عمومی به حساب 
و  هنرمندان  و  دانشمندان  مسئولیت  و  عالقه  عشق،  ریشۀ  حتی  او   می آید. 
کارشناسان، کار معلم یا هر انسان نیک خواه دیگر را در امر دینی می بیند. به 
باور او،  تجربۀ دینی )امر دینی( پدیده ای منحصر به فرد و از لحاظ فرهنگی 
محدود به آموزه ها و ارزش های یک دین خاص نیست. تجربۀ دینی تجربه ای 
تاریخی و اجتماعی است که برای درک آن باید زمان، مكان و روابط اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی جوامع را در نظر گرفت. مثاًل تجربۀ دینی در تاریخ اولیۀ 
با تجربۀ دینی مسیحیان در زمان حال یكی نیست. مسیحیت در  مسیحیت 
دوره های معینی در ساختار و آداب و رسوم مرتبط با کلیسا و نیز در مدارس 
و نظام آموزشی و همچنین در عرصۀ سیاست و حقوق حاضر و فعال بود. در 
قرون وسطا، هر فرد مسیحی در خانواده، روستا یا شهری عمدتاً مسیحی متولد 
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می شد و در همان منطقه رشد می کرد و سپس می مرد. اما امروزه مسیحیان  
بعد از تولد انتخاب های گوناگونی در پیش دارند. 

ایران و اسالم

بر  دموکراتیک  نهادهای  تقدم  یعنی  شد،  مطرح  که  بحث هایی  به  توجه  با 
تعریف تجربه  و  نوعی تجربۀ خالق بشری  به منزلۀ  نیز فهم دین  و  فرهنگ، 
از  دین  که  کرد  بررسی  باید  حال  مشخص،  مكان  و  زمان  با  متناسب  دینی 
منظر روشنفكران و سیاستمداران ایرانی چه ارتباطی با ایجاد توسعه و تعمیق 

دموکراسی در ایران داشته است. 

در  غالب  نگرش  البته  و  ایرانی،  روشنفكران  از  برخی  میان  در  غالب  نگرش 
میان متفكران اروپایی و شرق  شناسان، این است که دموکراسی و مدرنیته  ــ 
که پروژه هایی یگانه تصور می شوند  ــ  پروژه هایی سكوالرند و نوعی فرهنگ 
عمومی و ایدئولوژیک با  نام “سكوالریسم” پیش زمینه و بنیاد فرهنگی و ارزشی 
تحقق توسعۀ جوامع مدرن دموکراتیک است. بر اساس این باور ایدئولوژیک، 
امكان تحقق دموکراسی و مدرنیته بدون قبول نظام فكری سكوالر به منزلۀ 

حقیقت مطلق تصورناپذیر است.

پرسش  این  طرح  به  نظری  پیش فرض  چنین  اساس  بر  شرق شناسان  اغلب 
ارزش های دنیای جدید  و  با سكوالریسم  آیا اسالم  ایدئولوژیک می پردازند که 
همخوانی و آشتی دارد یا خیر و پاسخ به این پرسش بدون استثنا منفی است. 
حوزۀ  میان  جدایی  به  قائل  اسالم  که  امر  این  به  استناد  با  نگاه،  نوع  این  در 
دین و سیاست نیست و با تأکید بر برخی از شاخص های تاریخی اسالم، مانند 
نظامی گری خشونت آمیزش که می دانیم در فرهنگ قبایل عرب پیش از ظهور 
اسالم ریشه دارد، و با برجسته کردن این امر که توسعۀ اسالم از طریق جنگ بوده 
است و دست آخر با تأکید بر نگرش افراطی اسالم بر “تسلیم” به خدای یكتا نتیجه 
می گیرند که هرگونه امكان آشتی میان این دین با دموکراسی ناممكن است. این 
بنیادگرایی  و  “اسالم سیاسی”  پدیدۀ  قضاوتشان  ادامۀ  در  روشنفكران  از  گروه 

کنونی را نیز ادامۀ همان روند تاریخی خشونت در این دین ارزیابی می کنند.  

مباحث  مشابه  این حوزه کمابیش  بحث های  ایرانی هم  روشنفكران  میان  در 
عدم همخوانی  به  اشاره  و  اسالم  به  انتقادات  مهم ترین  و  است  شرق شناسان 
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آن با مدرنیته تقریباً تكرار بی چون وچرای مباحث شرق شناسان است. در این 
سرشناس  متألهان  یا  متفكران  از  معدودی  آرای  در  جامعه  فرهنگ  مباحث، 
به  از طریق قرائت چند کتاب مرجع و متون دوران قدیم  خالصه می شود و 
این نتیجۀ از پیش مشخص می رسند که فرهنگ و ارزش های اسالمی و ایرانی 
از بنیاد با فردگرایی، اندیشۀ انتقادی و آزاداندیشی بیگانه است و حتی با آن 

خصومت دارد. 

برخی از روشنفكران مدافع این نگرش از طریق تحلیل رابطۀ فرهنگ با مدرنیته 
و دموکراسی به این نتیجه می رسند که جامعۀ بشری پدیده ای یگانه و یكرنگ 
بدون  پدیده ای  نیز  فرهنگ  که  می کنند  اعالم  حتی  آنان  است.  یكدست  و 
نیز،  این گروه  از  پاره ای دیگر  از خصلت های متفاوت است.  فارغ  گوناگونی و 
منزلۀ  به  کم وبیش  را  سكوالریسم  دینی،  حكومت  رفتار  طرز  وجود  از  متأثر 
از  ایدئولوژی فرهنگی/سیاسی و یگانه طریق مخالفت به منظور رهایی  نوعی 
وضع موجود قلمداد می کنند و از منظر دفاع از “سكوالریسم” به نقد “فرهنگی” 

می پردازند. 

گفته های  تكرار  و  غیرتاریخی   عماًل  کالن نگر  تئوری  این  در  مباحث  عمدۀ 
شرق شناسان دربارۀ اسالم تاریخی است. چنین نقدی به سیاست و حكومت 
امروز ایران در عمل منجر به تمرکز عمده بر پدیده ای کلی با نام “فرهنگ” و 
طرح تفسیرهای سیاسی از آن می شود. پیامد چنین نگرشی نادیده انگاشتن 
است:  مردم  توده  رفتارهای  و  پندارها  و  )ظلم(  قدرت  حوزۀ  میان  تمایز 
اوقات دچار نوعی محافظه کاری  رادیكالیسمی به ظاهر فرهنگی که در اغلب 

غیراخالقی هم می شود. 

بحث من البته این نیست که تحلیل شرق شناسان اروپایی به این علت بی اعتبار 
است که محصول دورۀ استعمار اروپایی است، بلكه بحث من عمدتاً معطوف به 
زمینه های تاریخی و اجتماعی نظریات شرق شناسان است که نباید و نمی شود 
نسبت به آنها بی توجه بود. در این نوشته فرصت کالبدشكافی این بحث نیست، 
بحث های  به محدودیت  مهمی  بسیار  انتقادات  معاصر  متفكران  از  پاره ای  اما 
متأسفانه  که  کرده اند  وارد  آ نها  تئوریک  پیش زمینه های  و  شرق شناسان 

روشنفكران ایرانی چندان توجهی به این انتقادات ندارند. 
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یا  صاحب نام  متفكر  چند  ایده های  در  نمی توان  را  جامعه  فرهنگ  بنابراین، 
گوناگون  گروه های  و  اقشار  در  مردم  کرد.  مهم، خالصه  هرچند  کتاب،  چند 
فرهنگی  ارزش های  از  برخی  روزمره شان  زندگی  در  متفاوت  زمان های  در  و 
از  برخی  است  ممكن  متحول می کنند. حتی  را  ارزش ها  آن  یا  می پذیرند  را 
نخبگان،  از  گروه هایی  مثاًل  جامعه،  از  بخشی  را  فرهنگی  یا  دینی  ارزش های 
آن  با  جامعه  دیگر  بخش های  سازگاری  باعث  لزوماً  امر  این  اما  بپذیرند. 
و  ارزش ها  مقدس ترین  از  جوامع، حتی  اغلب  در  نیست.  فرهنگی  ارزش های 
مثاًل اسالم، تفسیرهای بسیار گوناگون و متفاوتی وجود دارد. تأسف بار است 
که اکثر روشنفكران ایرانی مجموعه ای از بحث های مهم و انتقادی در خصوص 
مورد  تقریباً  امروزه  و  شده  مطرح  اخیر  دهۀ  چند  در  که  را  فرهنگ  مفهوم 
قبول عموم نظریه پردازان علوم اجتماعی و انسانی است نادیده گرفته اند. اکنون 
سال هاست که متفكران علوم اجتماعی به نظریاتی که فرهنگ را به پدیده ای 
واحد، منسجم، جامع و غیرقابل تحول تقلیل می دهند یا به نظریاتی که این 
پدیده  را به کل جامعه و تاریخ تعمیم می دهند توجهی جدی نشان نمی دهند. 
سنتی که در قرن نوزدهم در علوم انسانی رونق بسیار یافت و تا سال های1950 
هم ادامه داشت و در واقع  عماًل نظریه پردازی در علوم اجتماعی و انسانی را به 
حوزۀ “متافیزیک” برد و تمام هم و غم اش توسل به نوعی کلی گویی ظاهرفریب 
و پیامبرگونه بود که غرب و تاریخ و فرهنگ آن را محصول ِخرد و آزادی و شرق 
را محكوم به بردگی و خشونت می دانست. این نگرش خودپسندانه هر آنچه را 
در عمل و به شكل عینی و تاریخی برخالف باروش بود بی اهمیت جلوه می داد. 

فرهنگ را نمی شود پدیده ای با معنی و مفهوم قالبی و از پیش  دانسته تلقی 
کرد. حتی در غرب  هم “فرهنگ” مفهومی به نسبت تازه و جدید است. مثاًل 
از مقولۀ “فرهنگ” رواج  تا اواسط قرن نوزدهم میالدی استفاده  انگلستان  در 
چندانی نداشت. به  جای آن مقولۀ “فضیلت” در نوشته ها و بحث های نظری به  
کار گرفته می شد و از جمله هنگام بحث دربارۀ ارزش های دموکراتیک به فراوانی 
از فضیلت های مدنی صحبت به میان می آمد و نه از فرهنگ مدنی. در ایاالت 
متحد امریكا نیز در بحث هایی که حول محور دموکراسی خواهی مطرح می شد، 
توجه ویژه ای به رابطۀ میان نهادهای دموکراتیک و ارزش هایی معطوف می شد 
که فضیلت های جمهوری خواهی )دموکراسی خواهی( را بازتاب می دادند و البته 

این مباحث خود بسیار متأثر از بحث های دورۀ روشنگری در انگستان بودند. 
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فرهنگی  ارزش های  از  برخی  به  امروزی،  زبان  به  یک سو،  از  فضیلت  مفهوم 
مانند  و  دینی  آزادی  پذیرفتن  دیگران،  به  اعتماد  عمومی،  نیک خواهی  نظیر 
اینها اشاره داشت و از سویی دیگر، این ارزش ها در رفتار و زمینه هایی مادی و 
اجتماعی معنا پیدا می کردند که شامل تحقق و توسعۀ دموکراسی بود. از این 
لحاظ، مفهوم “فضیلت” بسیار نزدیک به مفهوم ارسطویی “فضیلت اخالقی” بود 
که در آن، ارزش های فرهنگی در بستری معنا می یافت که انسان ها در زندگی 
انتخاب یا نفی می کنند و در نتیجه، تعامل و تعاون و همكاری  روزمرۀ خود 
شكل گیری  و  امریكایی  جامعۀ  شكل گیری  با  بعدها  می آموزند.  را  یكدیگر  با 
بافت های طبقاتی گوناگون، مفهوم فرهنگ رفته  رفته به  جای مفهوم فضیلت 
برخی  بیان  شهرنشینی،  عمدتاً  فرهنگ،  که  بود  زمینه ای  چنین  در  نشست. 
ارزش ها و رفتار طبقۀ فاخر و متمول جامعه شد. به تدریج در تلقی مدافعان 
این نگرش، مفهوم فرهنگ با توجه به افزایش سطح سواد و تحصیالت رسمی، 
آگاهی از هنر و ادبیات و حتی با طرز لباس پوشیدن، آداب صحبت کردن و 
ظواهر زندگی بورژوایی یكی پنداشته شد و کار به  جایی رسید که دیگر رابطۀ 
میان ارزش های دموکراتیک و فرهنگ به فراموشی سپرده شد و فرهنگ نیز 

خصوصیتی طبقاتی به  خود گرفت.

جامعه ای  در  دارد.  توجه  جالب  تاریخی  هم  ایران  در  فرهنگ  مفهوم  بررسی 
عمدتاً کشاورز و با وجود نگرش محافظه کار و نخبه پرور ایرانی، غیر از ارزش های 
واژۀ  دو  است.  بوده  جامعه  متعالی  ارزش های  بیان  عمدتاً  هم  ادبیات  دینی، 
“ادب” و “علم” را شاید بتوان نزدیک به آنچه امروزه فرهنگ می نامیم دانست 
و سپس آنها را در شكلی تاریخی بررسی کرد. ادب عمدتاً با شعر و سوادآموزی 
مرتبط دانسته و “عالم” به کسانی اطالق می شد که در حوزۀ تدریس و تحصیل 
و مكتبخانه اشتغال داشتند. البته همۀ این مقوالت در حوزۀ ادبی اتفاق نمی افتاد 
و گاه عالمان به نشر فلسفی مبانی مذهبی هم می پرداختند و امور روحانی را 
نیز عهده دار بودند.  اما نكتۀ جالب  توجه در تلقی تاریخی و به اصطالح سنتی 
به  مفاهیم،  این  غلبه گرایانۀ  ویژگی  به رغم  که  است  “عالم”  و  “ادیب”  مفهوم 
گونه ای منصب نزدیک ترند تا فرهنگ. ادب در عین  حال که به شعر و شاعری 
و زیستن در حوزۀ ادبیات اشاره داشت، بیان نوعی رفتار و زیست هم بود. از 
سوی دیگر، عالم کسی بود که از یک طرف سر در حوزۀ علم و تحقیق داشت 
و از سوی دیگر، قرار گرفتن در این جایگاه به مدلی از زیستن اشاره می کرد. 
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اشاره  با کنایه و  ایران کسانی مانند حافظ در شعرهایشان  در عین حال، در 
به نقد قشر به اصطالح بافرهنگ جامعه می پرداختند، یعنی قشری که لزوماً 
ارتباطی میان دانسته ها با رفتار و کردارشان نیست. این امر نشان دهندۀ این 
است که جامعۀ ایرانی با تیزهوشی فرهنگ ایستای اقشار باالی جامعه را فاسد 
می دانست و به نقد آن کمر می بست. با حضور انكارناپذیر این تفاسیر، مشخص 
است که قشر بافرهنگ جامعه بهره ای انحصاری از برخی منصب های اخالقی  

داشت. 

امروزه در جامعۀ دانشگاهی و حوزۀ علوم اجتماعی غرب و در ایران دو نوع نگرش 
عمده دربارۀ فرهنگ وجود دارد: یكی فرهنگ را مجموعه ای بسته، مستقل و 
مصون از تغییرات تاریخی می داند و آن را بیان متعالی ترین ارزش های جامعه 
می پندارد که به دست اقشار نخبه در نهادهای مرتبط با این اقشار مانند نهاد 
دین، نهاد هنر، ادبیات رسمی، میراث تاریخی و معماری تجلی پیدا می کند. در 
این نگرش، فرهنگ و ارزش های تجربی مردم مستقل نیستند و صرفاً بازتولید 
بازتولیدی وجود نداشته  فرهنگ فاخر در زندگی روزمرۀ مردم اند. اگر چنین 
باشد، نشان بی فرهنگی تودۀ مردم است. این نوع نگرش نسبت به فرهنگ گاه 
در دین، فرهنگ اسالمی یا فرهنگ سنتی و گاه با توجه به ملیت در فرهنگ 
ایرانی یا ترکی و گاه در مقایسه با غرب در روایت های عقب ماندگی فرهنگی 

ایرانیان بازنمایی می شود. 

پی  در  انسانی  علوم  متفكران  زمانی که  بیستم،  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  در 
تدوین نظریات کالن فرهنگ بودند، برخی از متفكران اروپایی، به ویژه متأثر 
 Max Weber,( وبر  ماکس  بحث  مشابه  نظریاتی  اروپایی،  جدید  فرهنگ  از 
1921-1864( دربارۀ پدیده ای با نام روح سرمایه داری یا اخالق سرمایه داری را 
به منزلۀ فرهنگ و سرنوشت زمانه مطرح کردند. بحث های دیگری نیز حول 
محور فرهنگ مدرن در تضاد با فرهنگ سنتی یا فرهنگ و جهان بینی غربی در 

مقابل فرهنگ شرقی مطرح شد. 

امیل دورکم )Emil Durkheim, 1858-1917(، که تقریباً هم زمان با ماکس  وبر 
از پیش فرض های وبر نظیر دوگانگی روشن میان  می زیست، هرچند بسیاری 
فرهنگ  مقوله  دربارۀ  استدالل هایش  بحث  و  اما  بود،  پذیرفته  را  سنت /مدرن 
بسیار هوشمندانه تر از وبر بود. نكتۀ قابل  توجه در نظریات دورکم این است که 
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او، چه در تعریف  دین و چه در تحلیل فرهنگ و چه در تبیین و توضیح رابطۀ 
میان حوزه های تولید معنا )فرهنگ( و پدیده های دینی و مقدس و عرفی این 
جهانی، همواره به زمینه های اجتماعی این پدیده ها در نهادهای اجتماعی توجه 

شایانی نشان می دهد. 

شاید مهم ترین نكته ای که دورکم به آن اشاره می کند و بر آن تأکید می ورزد 
این باشد که میان وجود مادی و اجتماعی ما )یعنی انسان به مثابه واقعیت 
و تجربۀ اجتماعی( و آنچه به آن فرهنگ اطالق می شود )یعنی دین و سایر 
ارزش ها، باورها و آداب و رسوم( رابطه ای متقابل وجود دارد. این رابطه نه فقط 
در سطح تودۀ مردم و زندگی روزانه، بلكه در سطح فرهنگ متعالی و در سطح 
باورهای مقدس نیز وجود دارد و فعال است. در نگاه دورکم، فرهنگ در حقیقت 
فرهنگی  حوزه های  دیگر،  بیانی  به  ماست.  اجتماعی  زندگی  معنابخش  منبع 
است که زندگی و نهادهای اجتماعی ما را در کلیت خود برمی سازد و از این 

طریق باعث توسعه و گسترش آنها می شود. 

بررسی است: شناخت فرهنگ  قابل  نكاتی مهم  از فرهنگ  تعریف دورکم  در 
بدون شناخت روابط و نهادهای اجتماعی و بدون شناخت تجربۀ زندگی روزمرۀ 
یا  نظر دورکم، فرهنگ پدیده ای مستقل  ناممكن  است. در  مردم در جامعه 
افراد جامعه نیست. فرهنگ و پدیده های فرهنگی رابطه ای  تولید ذهن  صرفاً 
جدی و انداموار با سبک زندگی ما دارند و از آن متأثرند و در عین  حال که به 
شیوۀ زندگی ما معنا می دهند سبب تداوم یا تغییر آن نیز می شوند. بنابراین، 
محسوب  جامعه  بر  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  پدیده ای  نگرش  این  در  فرهنگ 
همبستگی  در  می تواند  اما  نیست،  مستقل  پدیده ای  اینكه  به رغم  و  می شود 
جامعه نقش بسیار مؤثری داشته باشد و بنابراین، باعث پدید آمدن تعاون و 
شادمانی شود. در حالی  که این ظرفیت را نیز دارد که به ایجاد بحران، آشفتگی 

و بی ثباتی دامن بزند. 

تفسیرهای  دامچالۀ  به  او  از  بعد  فرهنگ  دربارۀ  دورکم  نظرات  این  همه،  با 
تأکید دورکم  به  و  یک بُعدی جامعه شناسان مكتب کارکردگرایی سقوط کرد 
چندان  دارد  جامعه  تحول  در  اساسی  نقشی  فرهنگ  حوزۀ  که  نكته  این  بر 
توجهی نشد. از سوی دیگر،  نفوذ مارکسیسم در محیط های دانشگاهی نیز به 
مهجور ماندن نظریات دورکم کمک شایانی کرد. مارکسیست ها غالباً به دورکم 
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همچون متفكری محافظه کار می نگریستند که منش فرهنگ را مهم می دید. 

هستی  ارتباط  دربارۀ  مارکس  نظرات  هم  مارکسیسم  هواداران  از  بسیاری 
بوتۀ فراموشی سپردند. مارکس، به خصوص در  به  را  انسان  با ذهن  اجتماعی 
و  آرای هگل  بالمنازع  از سیطرۀ  آلمانی،  ایدئولوژی  انتشار  از  بعد  نوشته های 
برای  را  امكانی  هیچ  او  به  واکنش  در  جایی که  تا  بود  شده  منزجر  او  تفكر 
ایدئولوژی، فلسفه، دین و مانند  موجودیت مستقل پدیده های فرهنگی نظیر 
اینها قائل نبود. با وجود این، مارکس نقد های بسیار جالب و خالقی را در آثار 
و مكتوباتش از جمله در دست نوشته های فلسفی و اقتصادی یا نقد فلسفۀ حق 
هگل صورت بندی کرد و شناخت پیچیده ای از رابطۀ میان هستی اجتماعی با 
دنیای ذهنی انسان در جهان سرمایه داری به مخاطبانش عرضه کرد. متأسفانه 

هیچ یک از این تزها مورد عنایت قرار نگرفتند. 

خودآگاهی  میان  متقابل  ارتباط  دربارۀ  جالبی  بسیار  نظریات  اولیه  مارکِس 
انسان با روابط مادی طرح کرد که با نظریات ساده انگارانۀ بعدی او که در آنها 
فرهنگ را فقط انعكاسی از زیربنای اقتصادی می دید تفاوت های عمده داشت. 

از سال 1940م به بعد، گروهی از متفكران مارکسیست، که به مكتب فرانكفورت 
شهرت یافتند، تالش کردند بحث های فرهنگی را با نگرش تازه تری از اندیشۀ 
میراث فكری این  امروزه عمدتاً  مارکس به جامعۀ روشنفكری عرضه کنند و 
متفكران مكتب  از  برخی  به شمار می آیند.  فرهنگی  بحث های  نمایندۀ  گروه 
فرانكفورت در طرح نظریات مارکس در خصوص جامعۀ مدرن سرمایه داری به 
طرح و توضیح فرهنگ جوامع سرمایه داری و چگونگی دموکراتیزه شدن باورهای 
فرهنگی و مدرنیته  در خصوص تحوالت مادی و تكنولوژیک  پرداخته اند. بحث 
و  فرهنگ  رابطۀ  دربارۀ   )Walter Benjamin, 1892-1940( بنیامین  والتر 
این مكتب،  از متفكران  برخی  بین  اما در  این بحث هاست.  از جملۀ  مدرنیته 
 Herbert( و مارکوزه )Theodoe W. Adorno, 1903-1969( از جمله آدورنو
Marcuse, 1898-1979(، نگرش رادیكال ضدروشنگری قوت گرفت. متفكران 
مكتب فرانكفورت با دنباله  روی از نیچه، نقدهای مارکس به سرمایه داری را که 
نقدی بسیار پیچیده و دوگانه بود و جوانب انتقادی فراوان داشت به منظری 
بسیار نخبه گرایانه و اشراف منشانه بدل کردند که متأسفانه در انتها منجر به 

نفی بسیاری از سنت های نظریۀ انتقادی  شد. 
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فرانكفورت،  مكتب  نظریه پردازان  و  متفكران  که  کرد  اشاره  نكته  این  به  باید 
بازگشت  به رغم  و  بودند  هوشمند  و  بصیرت  با  اندیشمندانی  آدورنو،  خاصه 
کردند.  مدرن  جامعۀ  انحصاری  شناخت  به  شایانی  کمک  نیچه ای،  سنت  به 
یورگن هابرماس )Jürgen Habermas, b. 1929( نیز ازجمله متفكران معاصری 
است که مكتب فرانكفورت را در سنت انتقادی و دموکراتیكش ادامه می دهد. 
برخالف دیگر متفكران مكتب فرانكفورت، هابرماس در طرح و نظریه پردازی 
از  برخی  با  و  دارد  نظر  مد  را  مارکس  نگرش دو وجهی  دربارۀ جامعه مدرن 
یا  تناقضات  این  حل  جای  به   او  اما  آشناست.  هم  مارکس  نظریۀ  تناقضات 
بازگشت به سنت ضددموکراسی خواهی )اندیشۀ هایدگری(، نوعی آشتی میان 
است.  آورده  پدید  لیبرال  دموکراسی خواهی  و سنت  مارکس  انحصاری  سنت 
نكتۀ جالب  توجه اینجاست که هابرماس در طرح نظراتش به دورکم هم توجه 

دارد و از او تأثیر پذیرفته است. 

با پیدایش مكتب فرانكفورت و نظریه پردازان فرهنگ آن و هم زمان  هم  زمان 
با غلبۀ اندیشۀ مارکسیستی در جوامع روشنفكری، سنت مهم دیگری هم به 
طرح نظریات انتقادی از جامعۀ سرمایه داری و به ویژه نقد اخالقی و فرهنگی 
نظریۀ  فیلسوف  دیویی،  این مكتب جان  متفكر  مهم ترین  آن همت گماشت. 
دموکراسی، در امریكاست. دیویی منتقد جدی نظریات آن دسته از روشنفكرانی 
بود که اساس، پیدایش و توسعۀ جامعۀ مدرن و دموکراسی را در قبول برخی 
ارزش های نظری و فرهنگی جهان شمول )خردگرایی( خالصه می کردند. این 
گروه از روشنفكران که مورد خطاب دیویی قرار داشتند عماًل قائل به وجود 
نیازهایی شناخت شناسانه و برتری و تقدم آنها بر روابط و نهادهای اجتماعی و 

زمینه های مادی زندگی در جامعه بودند. 

جان دیویی، و اصوالَ سنت فكری پراگماتیسم، قائل به دوگانگی و جدایی ذهن 
و عین نیست؛ یعنی موضوعی که از زمان افالطون مطرح بوده است. در نظر 
دیویی، “زندگی مادی انسان” و حوزۀ “آگاهی و شناخت” دو حوزۀ جدای از 
هم تعریف نمی شوند و لزوماً یكی )عینیت( بر دیگری )ذهنیت( تقدم ندارد. 
براساس این نظریه، روابط اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه و در نهادهای 

فرهنگی آن، از دین گرفته تا هنر و علم و غیره، همگون با جامعه است. 

دیویی با تكیه و توجه دقیق بر این روند مستند و عینی )تجربه( نظریۀ  بسیار 
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جالب و شجاعانه ای مطرح کرد و توانست  عین و ذهن را آشتی دهد. در نظر 
او، آنچه مهم و واقعی است عینیت یا برداشت هایی فرهنگی ناشی از “تجربۀ” 

انسان در زندگی روزمره است. 

شاید روشنفكر ایرانی نیز با توجه به دستاوردهای عظیم و گاه بسیار پرهزینۀ تاریخ 
معاصر بشر این  بار ناگزیر باشد به مقولۀ “تجربه” به منزلۀ پدیده ای واقعی و ملموس 
که رابطه ای درونی و مستقیم با هستی انسان دارد و از قضا به تصویر انسان انتزاعی 
هگلی نیز شباهتی ندارد، عنایت بیشتری مبذول دارد و برای استقرار دموکراسی 
از آن بهره ها گیرد، زیرا این مقوله )تجربه( در عین حال در زمینه ای مادی و در 

همگامی با انسان های دیگر و تجربۀ مشترک آ نها معنا پیدا می کند.

اسالم، ایران و دموکراسی 

نظریه ای  نقد  به  اکنون  شد،  مطرح  این  از  پیش  که  بحث هایی  به  باتوجه   
این  ایران همچنان مقبولیت دارد.  از روشنفكران  می پردازم که میان گروهی 
این جامعه  آبادانی  و  آزادی  برای  که  می پندارند  روشنفكران چنین  از  دسته 
باید به نوعی انقالب یا خانه تكانی فرهنگی دست  زد. به باور من، قائل بودن 
منزلۀ  به  فرهنگ   بنیادین  تحول  برای  اشتیاق  و  فرهنگ  با  نام  پدیده ای  به 
پیش شرط و بنیاد تحول اجتماعی عمدتاً برآمده از سنت فكری ضدروشنگری 
و رادیكالیسم اشرافی )محافظه کارانه( است. این نظریه دمكراسی و مدرنیته را 
با آن،  به سبب خصومت  تقلیل می دهد و  یا اخالقی  به پدیده هایی فرهنگی 
برای بازسازی نوعی اصالت فرهنگی می کوشد. در نهایت، این نظریه با توجه به 
“شرایط محلی” ممكن است به انواع گفتمان های محافظه کارانۀ ناسیونالیستی 

و دینی یا گفتمان هایی نظیر آنها بدل شود. 

ویژگی مشترک  -و غالباً پنهان- این نگرش عماًل خصومت با دموکراسی و خوار 
و  فكری  بنیاد های  دربارۀ  نظریه پردازی  پوشش  تحت  که  است  آن  پنداشتن 
روش شناسی و شناخت شناسی، دموکراسی را امری ثانوی و مهجور می پندارد. 
تا  گرفته  مارکس  کارل  از  جدید،  دنیای  متفكران  نظري  رهیافت  با  اگر  اما 
امیل دورکم و به خصوص جان دیویی، فرهنگ را امری اجتماعی بدانیم که در 
بافت روابط موجود جامعه ریشه دارد و با شرایط و نهادهای مادی جامعه در 
ارتباط نزدیک و متقابل است، آن گاه شاید بهتر و روشن تر بتوانیم به بحث هایی 
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بپردازیم که امروزه در کشور ما پیرامون ایران خواهی و اسالم خواهی  به منزلۀ 
پدیده هایی فرهنگی و تاریخی جریان دارد و قرار است ارزش های عام جامعه 

به واسطۀ آنها معنا پیدا کند.

در  ملیت  یا  دین  به  توسل  که  گفت  باید  بحث  این  به  شدن  وارد  از  پیش 
کارزارهای سیاسی تقریباً در همۀ جوامع معمول و مرسوم است. از این  منظر، 
این داعیۀ سیاسی که فرد یا گروهی از مردم هویت و اهداف سیاسی  خود را 
یكی  را  آنها  موارد  اغلب  در  و  تعریف می کنند  اسالم مداری  و  ایران خواهی  با 

می دانند نیز ادامه و بازتاب تأثیر دیرپای همین نگرش است. 

زمینه های همبستگی ذهنی 

 militant( افراطی”  “سكوالرهای  بر  تاریخی  و  مهم  نقدی  دیویی  جان 
هر جامعۀ  که  است  این  دیویی  نظریۀ  اساس  است.  کرده  وارد   )secularism
دموکراتیک با داشتن  نظام حقوقی دموکراتیک و نهادهای سیاسی مردم ساالر 
لزوماً نمی تواند آزادی و دموکراسی را حفظ کند و آن را توسعه دهد، زیرا بدون 
وجود نوعی تعهد )commitment( عمیق و همگانی به این باور که دموکراسی 
از هویت  انضمامی  و  مهم  بخشی  انسان ها  بودن  در صلح  و  آزادانه  زیستن  و 
بیگانه  و  بروکراتیک  پدیده ای  به  صرفاً  دمكراسی  است،  بشری  ارزش های  و 
تعهد  که چنین  می گیرد  نتیجه  او سپس  می یابد.  تقلیل  مدنی  ارزش های  با 
ممكن  اجتماعی  و  مدنی  فضیلت های  مهم ترین  از  برخی  قبول  با  اخالقی ای 
تنهایی  از  را  ارزش هایی که زندگی یک شهروند جامعۀ دموکراتیک  می شود. 
می زند  پیوند  دیگر شهروندان  اجتماعی  زندگی  به  بودن   )insular( “جزء”  و 
به  را  ما  امروز  نتیجه کم هزینه- زندگی  آرام و طبیعی -و در  و در یک روند 
این  پیوند می دهد.  داریم  تاریخی  تعلق  به آن  و تمدنی که  ما  تاریخ گذشتۀ 
پیوند در عین حال به ما امكان می دهد که با  فرهنگ ها و تمدن هایی مرتبط 
شویم که نشان از تعالی و فضیلت های تاریخی تمامی بشریت دارند. در چنین 
بردن  رنج  و  فداکاری ها  طوالنی،  تالش  ما  تاریخی  ذهنیت  که  است  بستری 
خیل عظیمی از مردم برای تحقق آزادی و عدالت در جامعه را درک می کند 
و هستی مان را با گونه ای هستی تاریخی/فرهنگی وسیع تر و متعالی تر مرتبط 
می سازد؛ ارتباطی که از زندگی  مادی و روزمره فراتر رفته و به زندگی جمعی ما 
هویت و معنا می بخشد. بدین سان، بستر رشد و شكوفایی  فضیلت هایی مدنی از 
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قبیل احساس اعتماد، همبستگی و امید به آینده فراهم می آید و این فضیلت ها 
به  تدریج و در فرایندی بلندمدت به ارزش های اصلی آن جامعه تبدیل و در آن 
نهادینه می شوند. از این منظر، دموکراسی پدیده ای  است که هم در عمل مفید 

و هم از لحاظ اخالقی نیک و مآالً خواستنی است.

به  توجه   .1 می کند:  پیدا  اهمیت  زمینه  این  در  نظری  مبحث  دو  بنابراین، 
دموکراسی به منزلۀ نوعی پدیدار اجتماعی معاصر و ارتباط آن با زندگی و تجربۀ 
از ارزش های  تاریخی وسیع تر و میراث متعالی بشر و 2. تمرکز بر آن دسته 
فرهنگی و تاریخی که امكان چنین ارتباطی را با سرنوشت تاریخی بشریت به 
نیز سبب همبستگی  امروزه  آزادی و عدالت فراهم کرده اند و  منظور حصول 

اجتماعی و ملی در جوامع دموکراتیک اند.

با توجه به این دو نكتۀ اساسی است که تجربۀ تاریخی مهمی که همۀ  جوامع 
آن  از  نیز  اجتماعی  نهادهای  و  روابط  در  هویتشان  و  گذرانده اند  سر  از  دنیا 
متأثر بوده  است )پدیده هایی که امروز به آن “فرهنگ” می گوییم( اهمیت پیدا 
می کند. تعریف فرهنگ از این منظر ازجمله با تعریف مردم شناسانۀ آن که به 
ارزش ها و آداب و رسوم زندگی روزمره توجه دارد و نیز با تعریف نخبه گرایانه ای 
که فرهنگ را در ارزش های کلی قشر نخبۀ جامعه خالصه می کند قطعاً متفاوت 
است. البته فرهنگ به آن معنی که در این بحث در نظر داریم شامل هر دو 
تعریف می شود. اما در تعریف جامع تر چندان حد و مرز روشنی میان ارزش ها، 
و  آداب  و  ارزش ها  با  جامعه  متعالی  اصطالح  به  فرهنگِی  رفتارهای  و  باورها 
رسوم مردم عادی وجود ندارد. مهم تر اینكه بنا به این تعریف، فرهنگ گذشته 
یكدیگر جدا  از  فرهنگی  پدیده های جدید  کاًل  و  فرهنگی  حال، سنت های  و 
برخوردار است.  از ویژگی های دورکمی  ما  تعریف  نیستند. پدیدۀ فرهنگ در 
معنی این سخن آن است که این پدیده در زندگی روزمره نقش مهمی دارد و 
به آن معنا و شكل می بخشد و در عین حال، خود این پدیدار در متن زندگی 
با این  همه، تالش  تحول پیدا می کند و معنای جدیدتری به دست می آورد. 
برای تمایز قائل شدن میان ارزش های فرهنگی برآمده از سنت گذشته و آن 
دسته از پدیده های فرهنگی که محصول تحوالت دنیای جدیدند چندان ممكن 
نیست. اغلب ارزش ها و رفتارهای فرهنگی آمیزه ای از هر دو است. با این  حال، 
بحث من این نیست که فرهنگ تعریف ناشدنی، فهم ناپذیر و ناشناختنی است، 
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بلكه کاماًل برعكس، همۀ پدیده های فرهنگی به رغم آنكه ممكن است آ نها را 
برآمده از سنت و تاریخ قدیم یا صورت بیانی از دنیای جدید و مدرن، دینی و 
مقدس، عرفی یا این دنیایی بدانیم، به احتمال قریب به یقین نشانه ای از همۀ 
این خصوصیت ها را در خود دارند. اگر به این ویژگی پیچیده توجه نكنیم و 
قادر به درک روابطی نزدیک و متقابل نباشیم -منظورم روابط پُرتنشی است 
که بین مفاهیمی چون قدیم و جدید، مقدس و این جهانی، ما و دیگری، وجود 

دارد- احتماالً دچار آشفتگی اندیشه خواهیم شد.  

برای شناخت قدیم باید به عناصر و تجربه های معاصری رجوع کرد که شناخت 
ناگزیریم  برای فهم عمیق تر دین  و  از سنت های گذشته شكل می دهد  را  ما 
الهیات و  از  البته بخش بسیار مهمی  بكنیم که صد  این دنیایی نظر  امور  به 
تجربه های دینی را شامل می شود. به این صورت است که شناخت غنی تر و 

بهتری از  پدیده های فرهنگی حاصل خواهد شد.

حال با توجه به نكات پیش گفته ناگزیریم بر این نكته پای بفشاریم که پدیده ای 
با نام اسالم یا  ایران که ذاتی یگانه و از لحاظ تاریخی ماندگار و بدون تغییر و 
تحول داشته باشد و از ارزش ها و خصوصیاتی جهان شمول برخوردار باشد در 
عالم واقع وجود ندارد. اصرار بر این امر که “یک اسالم” یا “یک ایران” وجود 
دارد، در بهترین حالت، این دو پدیدۀ اجتماعی، فرهنگی و تاریخی را تقریباً از 
اکثر کیفیات درونی و غنایی شان که ناشی از تجربۀ تاریخی و فرهنگی در طی 
هزاره هاست تهی می کند و تحولی تدریجی را که این پدیده ها به خود دیده اند 

خواهی نخواهی نادیده می گیرد. 

از قرن ها تالش و تجربۀ خالقانه میلیون ها مردم و  ایران جدا  و  درک اسالم 
ایرانیان در اقصی نقاط  ندیدن رنج ها و آرزوها و بیم و امیدهای مسلمانان و 
جهان، در واقع تهی کردن این دو پدیده از هستی واقعی و تاریخی شان است و 

در نهایت، معنایی انتزاعی بخشیدن به این پدیده های انضمامی است. 

باید توجه داشت که زمینۀ بحث من در این نوشته شناخت الهیات اسالمی و 
مسایل اعتقادی اش نیست. اسالم مانند هر دین و آیین دیگر در حیطۀ اعتقادی 
خود به  نوعی با جامعه و بیرون از خود ارتباط دارد که معموالً در چارچوب 
قبول الهیات مقدس و مناسكی معنا پیدا می کند. در چنین بستری است که 
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زمینه  همین  در  اتفاقاً  می شوند.  عرضه  اسالم  و  دین  از  گوناگون  تفسیرهای 
است که خصوصیت “مقدس” دین مطرح می شود و اساس بحث قرار می گیرد. 
مثاًل در کشور ما، بخش بزرگی از مؤمنان و دین داران ایرانی به الهیات شیعی 
عقیده دارند و از مناسک مربوط به آن پیروی می کنند. ولی در دنیای کنونی، 
بخشی هم از این دین داران سنی هستند و بخش های دیگر هم، مانند دراویش 
و نیز انواع دیگر فرقه های اهل حق، پیرو الهیات دیگری اند. هرچند از لحاظ 
تاریخی حوزۀ تقدس و دامنۀ قبول باورهای متافیزیكی عماًل تغییرناپذیر است، 
با این همه، نظام های متفاوتی با نام اسالم در کنار هم کم وبیش در صلحی به 

سر می برند که مستلزم احترام و قبول تقدس مناسک یكدیگر است.

بحث ما در اینجا نقش فرهنگی و عمومی اسالم است که نه می شود و نه باید آن 
را در قالب تعریفی از یک نظام فقهی و الهی خالصه و محدود کرد. همان گونه 
که مسلمانان و آنها که به دین  باور دارند و خود را مؤمن و مسلمان می دانند 
بخش مهمی از زندگی روزمره، آرزوها و رنج و دشواري شان به واسطۀ مسایلی 
ندارد و عمدتاً  الهیاتشان  و  با دین  نزدیكی  و  ارتباط مستقیم  لزوماً  است که 
مربوط به این دنیا و مسایل عرفی و مادی و سیاسی جامعه است، به همان 
الهیاتی مقدس  بر مبنای  زندۀ دیگر، هرچند  مانند هر دین  شكل هم اسالم 
استوار است، اما به  مثابه پدیده ای این جهانی با اقتصاد، سیاست و مسایل دیگر 
عرفی روبه روست و از آنها هم تأثیر می گیرد و هم بر آنها تأثیر می گذارد. از 
این منظر، اسالم در بُعد اجتماعی و عرفی تاریخ های گوناگونی دارد و در دنیای 
معاصرهم هستی و معنای متفاوتی یافته است. مثاًل از لحاظ تاریخی، اسالم 
در دنیای عرب با زبان عربی رابطه ای دارد که مسلمانان فارسی زبان یا ترک 
یا مسلمانان هند و پاکستان با آن زبان ندارند. در اغلب جوامع عربی، مثال در 
عماًل  دینی  آموزش رسمی  و  عربی  نوشتن(  و  )خواندن  زبان  یادگیری  مصر، 
یكی است و کودک در شش یا هفت سالگی فراگرفتن زبان مادری اش )عربی( 
را با فراگرفتن قرآن شروع می کند. جالب است که چنین رسومی هم در بین 
کودکان مسلمان رواج دارد و هم در بین مسیحیان و علت آن است که حداقل 
دانش آموز  اندازۀ  به  تقریباً  مصری  مسیحی  دانش آموز  هر  گذشته،  نسل  تا 
در  دین  و  زبان  میان  جدایی  زیرا  می گرفت،  فرا  را  دینی  تعلیمات  مسلمان 
جوامع عربی ناممكن بود. به همین سبب، از قرن نوزدهم به بعد که اندیشۀ 
مدرنیته و گرایش به سكوالریسم در دنیای عرب مطرح شد، متفكرانی مانند 
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طاها حسین زبان عربی و مسئلۀ جدایی زبان و دین را به بحث و نقد کشیدند. 
در دنیای عرب، عمدتاً تاریخ هم به گونه ای پیچیده با دین پیوند دارد، به قسمی 
که آغاز تاریخ و پیدایش اسالم و اعراب یک زمان و یک روایت مشترک دارند. 
اما مثاًل در ترکیه، که اهالی آن چند قرن بعد از پیدایش اسالم به آن گرویدند 
و مهاجران آسیایی به اسالم  محسوب می شوند، روابط چندانی میان زبان، تاریخ 
و دین وجود ندارد. با این  همه، کار مصطفی کمال آتاتورک و سكوالرهای این 
کشور که تصور می کردند با تغییر الفبا به الفبای غربی و تبدیل تاریخ اسالمی 
به مسیحی جامعۀ ترکیه سكوالر خواهد شد، عماًل بی معنی بود. دلیلی وجود 
ندارد که قبول کنیم باور ترک ها به اسالم کمتر از سایر جوامع است. جدایی 
میان برخی از عناصر فرهنگی زندگی  ترک ها )زبان، تاریخ، نژاد( با دین اسالم 
هم قبل از پیدایش جمهوری ترکیه و کمال آتاتورک وجود داشت و هم بعد از 
آن وجود دارد. از سوی دیگر، در ایران بسیاری از روشنفكران و متفكران ایرانی 
زبان فارسی را بیان کنندۀ ویژگی های فرهنگ غیرعربی و غیراسالمی ایرانیان 
)آخوندزاده،  نوزدهم  قرن  اواخر  ایرانی  از تجددخواهان  برخی  می دانند. حتی 
کرمانی، تقی زاده(، با تأکید بر نقش فرهنگی زبان فارسی و تالش برای پاالیش 
آن از عربی، در اندیشۀ رواج سكوالریسم و تضعیف نقش اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی اسالم در ایران بودند. از منظر تاریخی، زبان فارسی در ایران زبان 
الهیات  بوده است و در حوزۀ فلسفه،  ایرانیان  شعر و حوزۀ تخیل و خالقیت 
و حوزه های سنتی “علم” زبان عربی رواج داشته است. بنابراین، همواره نوعی 

تنش میان زبان و دین در ایران وجود داشته است. 

ایرانیانی  اعراب مسلمان متفاوت است. بی شک  با  تاریخ هم  از  ایرانیان  تصور 
که بر تاریخ پیش از اسالم در فرهنگ ایران تأکید می کنند، به نوعی در اندیشۀ 
کم رنگ کردن نقش اسالم در هویت ایرانی اند. همچنین، می توان گفت آن عده 
از نخبگان ایرانی که نقش اسالم را در ایران برجسته کرده اند، قصدشان مهجور 

ساختن مقام تاریخی ایران پیش از اسالم است.

تبیین و شناخت ماهیت پدیده هایی مانند دین و ملیت در جوامع معاصر، از 
جمله شناخت رابطۀ اسالم و ایران یا  ملیت با دین، کاری به  غایت دشوار و 
پیچیده است، چرا که در ایران معاصر تصورها، تفسیرها و نگرش های متفاوت 
و متناقضی از نقش دین و ملیت به دست داده شده است. اغلب این نظریه ها 
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تقلیل گرایانه و تک بعدی اند. برای نمونه، تصوری که از اسالم در جوامع عربی 
یا ترکیه یا در ایران وجود دارد نباید سبب شود که گمان بریم مثاًل در همۀ 
کشورهای عربی تاریخ پیش از اسالم را با جاهلیت یكی می پندارند. همچنین، 
باید پذیرفت که در ترکیه بسیاری از مسلمانان ترک  خواهان تعریف هویتشان 
بر اساس تاریخ اسالم اند و در ایران بسیارند کسانی که هر نوع بحث از ایران را 
به منزلۀ خصومت با اسالم می دانند. بنابراین، ناگزیریم توجهی جدی به این امر 
داشته باشیم که هیچ فرهنگ، تاریخ یا جامعه ای به صورتی یكدست و غیرقابل 
تغییر و تحول دارای یک فرهنگ، هویت یا تصوری از دین و ملیت خود نیست.

موقعیت  گرفتن  نظر  در  بدون  اسالم  آوردن  نظر  در  همه،  این  به  توجه  با 
جغرافیایی بحث و بدون توجه به رابطۀ اسالم با عناصر فرهنگي و زمینه های 
اجتماعی دیگر بی معنی خواهد بود. این امر هم در خصوص شناخت تاریخی 
اسالم از بدو پیدایش و تحول آن و همچنین، در خصوص شناخت از آن در 
دورۀ معاصر باید مد نظر باشد. اعتقاد و باور به اینكه پدیده ای فرهنگی، مانند 
ملیت ایراني، به گونه ای روشن، خالص و دست نخورده وجود دارد که می توان به 
آن دسترستی پیدا کرد، افسانه است. پدیده هایی که ما آنها را اصالت گرایی یا 
ایراني گرایی می دانیم در واقع محصوالت ذهنی انسان های این زمانه اند و بیش 
از اینكه بیانی عینی و “صادق” از ایران یا اسالم باشند، نمایندۀ آرزوها و بیم و 

امیدهای دنیای موجود و شرایط فرهنگی و اخالقی آن اند.

آن  تاریخی  تجربۀ  با  کمتر  اسالم  طالیی  دورۀ  یا  اصیل  و  ناب  اسالم  پدیدۀ 
مسیحیت  اسالم،  معاصران  ماست.  پروردۀ  مفهوم  این  اساساً  و  است  مربوط 
یا هر دین و آیین دیگری که تاریخشان به 2 هزار سال یا 1500 سال پیش 
می رسد، حتی در دورۀ آغازینشان نیز پدیده هایی خالص و یكدست نبوده اند 
و از تأثیرات جوامعی که در آن به وجود آمدند و فرهنگ و روابط اجتماعی 
را  نكته  این  آن  توضیح  و  برده داری  مثال  شاید  نبوده اند.  کنار  بر  جوامع  آن 
آیین  دو  مقام  در  اسالم  هم  و  مسیحیت  هم  که  نیست  شكی  کند.  روشن 
اخالقی ظاهر شدند که هدفشان تغییر روابط فاسد و ناعادالنه در جوامع بود. در 
کتاب های مقدس این دو دین، چه در تعالیم کلی و چه در آموزه ها و سنت های 
اخالقی شان، عدالت و عزیز شمردن انسان ها بسیار مهم و اساسی تلقی شده 
است. به این ترتیب، در نگاه اول چنین به نظر می رسد که این ادیان باید با 
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یكی از مهم ترین، رایج ترین و غیراخالقی ترین و حقارت بارترین اموری که هم 
برده داری، مخالفت  در روم و هم در شبه جزیرۀ عربستان رواج داشت، یعنی 
کنند. به عبارت دیگر، باید مخالف آن باشند که انسانی که خداوند او را آزاد 
خلق کرده و ویژگی هایی متعالی به او بخشیده مملوک انسانی دیگر شود و با 
او مانند حیوانات و اشیا رفتار کنند. اما می دانیم که مسیحیت و بعدها کلیسا 
هیچ گاه جرئت نكردند اعالم کنند که برده داری کاری ضدمسیحی و نامیمون و 
گناه است. در مسیحیت، که در دوره ای در آن هزاران گناه خلق کردند و مردم 
را به بهانه های بسیار کوچک مجازات می کردند و کلیسا بر همۀ امور نظارت 
داشت، برده داری آزاد بود. در امریكا، در اوایل دورۀ مبارزه با برده داری، کلیسای 
سفیدها شاید مهم ترین نهاد رسمی بود که برده داری را امری برمی شمرد که 
هرچند  شد،  پذیرفته  برده داری  هم  اسالم  در  می دانست.  نیک  را  آن  مسیح 
شریعت اسالم تشویق می کرد که برده ها آزاد شوند و برده داری را ارزشی نیكو 
برای  انسان ها  برده، گرفتن  اما خرید و فروش  در اسالم به حساب نمی آورد. 
در  و هم  کلیسا  در  )کنیز( هم  برده  زنان  با  رابطۀ جنسی  برقراری  و  بردگی 
اسالم پذیرفته شده است، تا جایی که در اسالم مقررات و دستورات بسیاری 
در این زمینه موجود است. حال پرسش اساسی این است که چرا این دو دین 
بزرگ تاریخ بشر و دو سنت ملهم از دستورات اخالقی و الهی نیک زیستن و 
عزت انسانی برده داری را تحمل کردند. مسلمانان و حتی بسیاری از معتقدان و 
رهبران آ نها چگونه به خرید و فروش برده می پرداختند، درحالی که برده انسانی 

مانند سایر انسان هاست که در انجیل و قرآن به صراحت تكریم شده است؟

انسان شناس  هم  و  دورکم  امیل  هم  که  است  همان  باال  نكتۀ  به  من  پاسخ 
معاصر، کلیفورد گیرتز )Clifford Geertz, 1926-2006(، به آن اشاره کرده اند. 
به  است که  عام  اخالقی  و  فرهنگی  نظام  نوعی  تعاریف، دین محصول  به  بنا 
زندگی، رفتار و کردار جامعه و مردمش خط و جهت می دهد و آنها را راهنمایی 
می کند و برای اینكه چنین کند، خود بیان کننده و بازتابندۀ برخی از مهم ترین 
به همین علت است  ارزش های فرهنگی و اجتماعی آن جوامع است و دقیقاً 
که ادیان هم تراز با جوامع پدید می آیند و همراه با جوامع تحول می پذیرند. 
امروز مسیحیان و مسلمانان برده داری را کاری زشت و ناپسند می دانند و حتی 
نیز  است  اسالم  صدر  ارزش های  به  بازگشت  ظاهراً  قصدشان  که  مسلمانانی 

خواهان بازگشت به برده داری نیستند.



35ایران نامگ، سال 2، شمارۀ 3، پاییز 2017/1396

اسالم ایرانی چیست؟

در تحلیلی تاریخی و اجتماعی از پیدایش و توسعۀ اسالم، خصوصیات اساسی 
در  میالدی  هفتم  قرن  اعراب  اجتماعی  مبرم  نیازهای  با  مرتبط  باید  را  آن 
شبه جزیرۀ عربستان دید و در این زمینه آن را توضیح داد. اعراب در دورۀ پیش 
از اسالم نوعی روابط اجتماعی نسبتاً مستقل قبیله ای داشتند. این قبایل تا حد 
زیادی از یكدیگر مستقل بودند و در نوعی جنگ و جدال دایم به  سر می بردند. 
از نظر فرهنگی، اعراب چندان درک جدی و عمیقی از دین یا هر نوع مجموعۀ 
اخالقی نداشتند و عمدتاً در بین آنان پرستش بُت های محلی و حتی خانوادگی 
و شخصی مرسوم بود. وضع در این زمینه هم بدین گونه بود که اعراب خود 
را در بسیاری از موارد قدرتی باالتر از موضوع مورد پرستش شان می دانستند. 
به رغم اینكه یكی دو شهر در شبه جزیرۀ عربستان وجود داشت، اما این سرزمین 

دور از “مراکز تمدنی” آن زمان، یعنی ایران و روم و مصر، قرار داشت.

دو دین عمدۀ دیگر آن زمان، یهودیت و مسیحیت، نیز حضور کم رنگی در این 
این اوصاف، روی  هم  رفته، جامعۀ قبیله ای بسیار پراکندۀ  با  منطقه داشتند. 
یا  اتحاد  وحدت،  امكان  که  فرهنگی  پدیدۀ   و  ارزش  نوع  هر  از  تقریباً  اعراب 
اشتراک فكری و اخالقی را سبب شود به دور بودند. زندگی پراکندۀ قبیله ای 
پُر از تنش و خشونت و وجود روابط طبقاتی ناعادالنه کل جامعۀ اعراب را با 

بحرانی عمیق روبه رو کرده بود که محتاج تحولی جدی بود.

از سوی دیگر، زیستن در چارچوب قبیله در آن زمان نوعی ارزش و مجموعه ای 
از روابط “دموکراتیک” را در میان اعراب مرسوم کرده بود. رئیس قبیله هرچند 
که احتماالً سخت گیر و خشن بود، اما با دیگر افراد قبیله و حتی فقیرترین آنها 
نشست و برخاست می کرد و اصوالً زندگی قبیله  ای نهادی بود که به  هیچ وجه 

با رفتار و ارزش های بسیار اشراف منشانۀ امپراتوری ایرانی قابل مقایسه نبود.

دین اسالم در چنین شرایط و زمینه ای در میان اعراب شبه جزیرۀ عربستان متولد 
مفهوم  معرفی  ویژگی اش  مهم ترین  آنان  اساسی  نیازهای  به  پاسخ   در  که  شد 
قالب  اعراب در  به منزلۀ مقوله ای مقدس، اساس وحدت  بود. توحید،  “توحید” 
جامعه ای واحد )امت( شد و بدین ترتیب بود که اسالم توانست با آیین اخالقی اش 
به جامعۀ پراکندۀ اعراب نوعی نظام ارزشی  مشترک فرهنگی و اخالقی هدیه کند. 
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درست در همین زمینۀ تاریخی است که می بینیم مفاهیم مقدسی مانند مقولۀ 
توحید و امت جنبۀ عرفی و اجتماعی مهمی دارند. از جمله فهم جامعۀ مشترک 

و یگانۀ مسلمانان، یعنی امت، هم از این منظر  توضیح پذیر است. 

شاید دومین مفهوم مهم که در پاسخ  به نیازهای اساسی آن دورۀ در اسالم 
زمان،  آن  در  بود.  مسلمانان  میان  برابری  و  عدالت  مفهوم  کرد،  پیدا  اهمیت 
طرح این مفهوم اخالقی/اجتماعی باعث شد که پذیرش اسالم به  منزلۀ آیینی 
اخالقی و پیروی از آن و داشتن هویت مسلمانی در نهایت از دیگر هویت های 
قبیله ای، سرزمینی، طبقه ای و نژادی مهم تر و کارآمدتر باشد. از این  نظر، اسالم  

نوعی ویژگی جهان شهری دارد و گاه با ملی گرایی در تضاد قرار می گیرد.

و  جغرافیایی  تعلقات   از  فرارفتن  بر  اصرار  و  اسالم  فرامحلی  این خصوصیت 
پراکندۀ  بسیار  قبایل  میان  بود، در  اسالم  نقطۀ قوت سیاسی  ابتدا  در  نژادی 
اعراب  میان  در  را  مرکزی  حكومت  آمدن  پدید  و  شد  وحدت  سبب  اعراب 
امكان پذیر ساخت. از سوی دیگر، اسالم اولیه در بیرون از شبه جزیرۀ عربستان 
مقبول  طبقاتی،  جایگاه  به رغم  مسلمانان،  همه  برابری  و  عدالت  بر  تأکید  با 
بخش هایی از طبقات فرودست امپراتوری ساساني و دیگرانی شد که در جوامع 

به  شدت طبقاتی و کاستی زندگی می کردند. 

با این همه، سرنوشت سیاسی اسالم، مانند هر پدیدۀ اجتماعی دیگر، در رویارویی 
با سنت های فرهنگی و سیاسی و واقعیت های این جهانی دچار تحوالت اساسی 
شد. مدل های سیاسی شناخته شده نزد مسلمانان اولیه یكی ساختار خلیفه گری 
بود و دیگر، ساختار امپراتوری  های ایرانی و روم. آیین اسالم نه نظریه ای روشن 
عمل  در  اسالم  پیامبر  زندگی  دورۀ  در  نه  و  دارد  سیاسی  ساختار  زمینۀ  در 
تالشی جدی برای به دست دادن الگوی نظام سیاسی اسالمی صورت گرفت. 
این شد که بعد از وفات پیامبر اسالم، مهم ترین چالش میان مسلمانان بر سر 
چگونگی ساختار قدرت سیاسی درگرفت که عماًل نوعی جنگ داخلی در میان 
مسلمانان بود. جدالی که هزینه های سنگین و پیامدهایی خونین در پی داشت 
و طی آن، اسالم عماًل دچار انشعاب شد و میان رهبران و شخصیت های مهمی 
مانند امام علی)ع(، عثمان و همسر پیامبر )عایشه( خصومت و جنگ درگرفت 

و جامعۀ مسلمانان به دو جناح اکثریت )سنی( و اقلیت )شیعه( تقسیم شد.
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در واقع، اتفاقاتی که پس از وفات پیامبر رخ داد و به خصوص جنگ قدرت در 
میان مسلمانان عرب بسیاری از خصوصیات اولیۀ اسالم را عماًل متحول کرد و 
برتری هویت قبیله ای و نژادی بار دیگر حیات خود را باز یافت. اما در دوران 
اموی، دیگر بخش مهمی از جامعۀ اسالمی عرب نبود و بنا به برتری نژادی، 
حكومت بنی امیه حكومت قوم عرب بر غیراعراب پنداشته می شد. بدین سان، 
)661-750م(،  اموی  ماندگار، حكومت  و  مرکزی  نسبتاً  مدل حكومتی  اولین 
تجربۀ تلخی برای مسلمانان غیرعرب بود، زیرا بسیاری از آنان هرچند در پی 
شكست نظامی از اعراب به اسالم گرویده بودند، پیام عدالت خواهانه و برابری 
نژادی و قومی اسالم اولیه را باور کرده بودند و حال می دیدند که رهبری سیاسی 
جهان اسالم  تعلقات خانوادگی و قومی را اساس تبعیض سیاسی قرار می دهد. 
شاید کمک نسبتاً فراوان مسلمانان غیرعرب و به خصوص ایرانیان مسلمان به 
امپراتوری  پیدایش مهم ترین  و  بنی امیه  بنی عباس که سبب شكست  خانوادۀ 
اسالمی، یعنی امپراتوری بنی عباس، شد به علت عرب گرایی شدید بنی امیه بود.

حكومت عباسیان نوعی امپراتوری پهناور اسالمی را بنا نهاد که مرزهای مسلمانان 
عرب نشین را درنوردید و اقوام و نژادها و فرهنگ های گوناگونی را در بر گرفت. 
حتی در بغداد، که مرکز خلفای عباسیان بود، نوعی فرهنگ اسالمی جهان شهری 
پدید آمد. مسلمانان غیرعرب، به خصوص ایرانیان، نقش مهمی در شكل دادن به 
این امپراتوری بزرگ اسالمی داشتند و بعید نیست که بسیاری از ساختارهای 

سیاسی امپراتوری ساسانیان در حكومت عباسیان تجدید شده باشد.  

تعریف سیاسی اسالم به مثابه پدیده ای با شكلی عام )امت اسالمی( و برآمده از 
گرفت.  بیشتری  شدت  عثمانیان،  حكومت  یعنی  اسالمی،  امپراتوری  آخرین 
عباسیان هرچند مانند امویان دچار نژادگرایی افراطی عربی نبودند و در دنیای 
اسالم دیگر نژادها و فرهنگ ها را مشروع می دیدند، کماکان اعراب را در مرکز و 
برتر از دیگران می دانستند، زیرا زبان عربی مرکز توجه شان بود و از تالش برای 
عربی کردن فرهنگ های مناطق جغرافیایی جدید ابایی نداشتند. اما عثمانی ها از 
قوم عرب نبودند و از نژاد ترک آسیای مرکزی برخاسته بودند. آنها دوران پیامبر و 
خلفای راشدین را هم تجربه نكرده بودند و گروهی مهاجر از آسیا به داخل مرزهای  
مسلمان نشین به  حساب می آمدند. ترک ها مهم ترین امپراتوری عرب اسالمی را در 
جنگ شكست دادند و در نتیجه، دیگر نمی توانستند مشروعیت خود را با فریب 
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از نژاد عرب )پیامبر( یا زبان عربی )قرآن( کسب کنند. آنان از لحاظ سیاسی و 
فرهنگی نیز صالح ندیدند که نژاد یا زبانشان را مبنای هویت فرهنگی امپراتوری 
جدید اسالمی قرار دهند. می دانیم که امپراتوری عثمانی در تصرفات خود در اروپای 
شرقی و مناطق مسیحی نشین چندان عالقه ای به غلبه بر زبان یا حتی مسلمان 
 کردن ایشان نشان ندادند. مهم تر اینكه فرهنگ نخبگان عثمانی به  جای بزرگ 
داشتن تعلق نژادی و زبانی  )ترک  بودن( نوعی فرهنگ متعالی جدید پدیدآوردند و 
خود را عثمانی معرفی کردند و به همین واسطه، ترک بودن را کمی خوار دانستند 
و آن را از ویژگی های قشرهای کم فرهنگ قلمداد کردند. از این  رو، در دربار عثمانی 

در استانبول زبان فارسی رواج داشت و نه ترکی یا عربی.

امپراتوری های اسالمی در عین  حال شامل تجربۀ دیگری هم در هند  تاریخ 
است -و البته تجربه های دیگری که کم اهمیت ترند- که متأسفانه به آن توجه 
زیرا  آموخت،  آن  از  می توان  بسیار  قضا  از  که  تجربه اي  نمی شود.  چندانی 
امپراتوری اسالمی در هند اولین و یگانه تجربۀ حكومت سیاسی مسلمانان در 
مقام اقلیت در سرزمینی وسیع و پُرجمعیت بود که بخش اصلی جمعیت آن 

نیز مسلمان نبودند.

ویژگی  چند  فرهنگی  لحاظ  از  )1526-1707م(  هند  در  اسالمی  امپراتوری 
منحصربه فرد داشت: حكومت نخبگان مسلمان بر کشورهایی با اکثریت غیرمسلمان 
و حتی حكومت بر هندی های غیرمسلمانی که “اهل کتاب” هم نبودند. شواهدی 
جدی در دست است که شاهان دربار هند آگاهانه چندگانگی فرهنگی/دینی این 
کشور را پذیرفته بودند و نوعی مدارای دینی را رواج داده، تشویق می کردند. شواهد 
بسیاری هم از مدارای دیگر ادیان در دورۀ امپراتوری اسالمی مغول در هند موجود 
پایه گذاری تمدنی می دانست که در آن،  اکبر، پادشاه هند، حكومتش را  است. 
تضادهای فرهنگی و دینی از بین می رفت. سیاست این حكومت براساس “صلح 
کل” )مفهومی عرفانی به معنای آشتی و زیستن همه( بود که چه در عرصۀ زندگی 
مادی و چه از لحاظ فرهنگی و اخالقی، نیكی و سعادت همگان را امكان پذیر می کرد 
و این خود مقدمه ای برای رسیدن به “محبت کل” به حساب می آمد که در آن، 

عشق و خیرخواهی برای همه ممكن بود.1

1بسيارى از متفكران اين دوره در سرزمين هاى اسالمی صحبت از چنين فضيلت هاى مدنی در حوزة 
اخالق كرده اند. بنگريد به 

Karen Armstrong, Islam: A Short History (London: Modern Library, 2000).
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اسالم سیاسی امروز 

و  سیاسی  موضوعات  حادترین  از  یكی  به  سیاسی  اسالم  اخیر،  دهۀ  سه  در 
روشنفكری تبدیل شده است. اسالم سیاسی چگونه پدیده اي است و رابطۀ آن 
با فرهنگ و تاریخ اسالم به  منزلۀ آیینی مقدس و نیز با تجربۀ تاریخی اسالم 
اموی، عباسي، عثمانی،  امپراتوری های  در  نهادی سیاسی که عموماً  به  مثابه 
هند و صفوی ظهور یافت واقعاً چیست؟ آیا گفتمانی که امروزه با نام “اسالم 
سیاسی” یا “بازگشت به اصول گرایی و هویت دینی” شناخته می شود، پدیده ای 
دینی است یا فرهنگی و ملی یا سیاسی؟ یا اینكه امری ا ست که باید به آن در 
حوزۀ قدرت توجه کرد؟ آیا عناصر و عوامل جدیدی در این گفتمان وجود دارد 
و نوعی تلقی جدید از اسالم و رابطه اش با سیاست در حال شكل گیری است؟

اسالم سیاسی  -که متفاوت با اسالم تاریخی و اسالم به  مثابه  تجربۀ فرهنگی/
ایرانی است- بیان کنندۀ رویارویی قشر نخبۀ مسلمانانی است که موقعیتشان 
در شرایط گسترش مدرنیته تضعیف شده است. این بخش از نخبگان مسلمان 
اندیشه  و  یا در حوزۀ فكر  در علوم جدید و حوزه های فنی و مهندسی  غالباً 
کار می کنند. آنان بر این باورند که هم به علوم جدید آگاه اند و هم به اندیشۀ 
غرب. این گروه بیشتر با اندیشۀ غربی از طریق متفكران آلمانی آشنا شده اند 
که ریشه در دین داری مسیحی داشته و سنت مهم محافظه کاری رادیكال را 
نوزدهم  قرن  اول  نیمۀ  از  که  است؛ جنبشی ضدروشنگری  بنا کرده  اروپا  در 
یافت. به رغم آنكه  با یونگر و هایدگر به حوزۀ سیاسی گسترش  شروع شد و 
این رویكرد از لحاظ فلسفی و حتی عرفانی با علم و مدرنیتۀ غربی ناهمخوان 
است، اما این متفكران و رهبران سیاسی، که خود دانشجویان و تكنوکرات های 
جدیدند، در حوزۀ سیاسی بر این باورند که با کسب تكنولوژی غرب می توان 
نوعی اصالت گرایی فرهنگی و دینی ایجاد کرد و جامعه را از ارزش ها، رفتارها و 

فرهنگ لیبرال پاک  ساخت.

پروژۀ اروپایی ضدروشنگری و پروژۀ بسیاری از متفكران اسالم  سیاسی به رغم 
شیفتگی نسبت به ارزش های عرفانی و سنت های روحانی در حوزۀ سیاسی از 
کاربرد تكنولوژی های جدید کوچک ترین ابایی ندارد. در ایران هم بسیاری از 
رهبران اسالم سیاسی و کسانی که خود را نخبگان این نحله معرفی کرده اند 
دانشجویان رشته های مهندسی، مهندسان تكنوکرات ، پزشكان و کسانی اند که 
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علم و تكنولوژی جدید را بخشی از فرایند تحقق جامعۀ ایدئال خود می دانند. 
بدین سان، اسالم سیاسی هم از این لحاظ که به علم و تكنولوژی جدید اهمیتی 
اساسی می دهد و هم از این  رو  که به لباس اسالمی و به اصطالح سنتی  درآمده 
 در روایت خود به شدت از تفكر ضدروشنگری مدرن اروپایی بهره می برد و نوعی 
از فكر و ایدئولوژي فراهم می آورد که در آن تكنولوژی و مدرنیته از هم جدا 

نیستند. 

باید توجه داشت که وضعیت اسالم سیاسی به  سبب وجود عوامل و عناصر دینی، 
سنتی، علمی و تكنولوژیک به گونه ای است که قادر به نزدیكي با بخش هایی 
از جوامع اسالمی  است که لزوماً گرایشی به ایدئولوژی اسالم سیاسی ندارند. 
تكنوکرات ها و بخش هایی از قشر تحصیل کردۀ شهری در عین حال با گفتما نی 
نزدیكی  احساس  دارد  توجه  آن  به  اخالقی  و  تاریخی  سنت های  دنیای  که 
می کنند. همچنین، اقشار تحصیل کرده و طبقۀ متوسط هم خود را با گفتمانی 

دینی در زبانی امروزی  )غربی و تا حدی  علمی( نزدیک می دانند.

بنابراین، اسالمی که امروزه همچون پدیده ای سیاسی در مقابل ما قرار دارد 
این  با  اسالم سیاسی  به سخن دیگر، سرنوشت  است.  تمایزناپذیر  از مدرنیته 
امر گره خورده که جامعه ای دینی، اما مرفه و مدرن، پدید آورد. از این منظر، 
الزم است بین اسالم سیاسی و پدیده های دیگری که تا حدی به آن نزدیک اند 
)طالبان و جنبش های گروه های وابسته به آن( تفاوت قائل شد. درست است 
و هم  دیده شود  طالبانی  گرایش های  است  اسالم سیاسی ممكن  در  که هم 
گفتمان طالبانی توجهی به اسالم سیاسی داشته باشد، اما اسالم سیاسی عمدتاً 
یا  جدید  آموزشی  نهادهای  در  تحصیل کرده  مسلمانان  آمال  و  آرزو  محصول 
در دانشگاه های غربی و اقشاری از شهرنشینان جوامع نسبتاً پیشرفتۀ اسالمی 

)ایران، مصر، ترکیه، الجزایر، تونس، مراکش( است.

بسیاری از رهبران فكری جنبش اسالم سیاسی در ایران، ترکیه، مصر، الجزایر، 
دانشگاه های  تحصیل کردگان  و  روشنفكران  اینها  نظیر  کشورهایی  و  مراکش 
اروپایی و امریكایی اند. در ایران، برای نمونه، سابقۀ تحصیل اشخاصی چون احمد 
فردید، علی شریعتی و رضا داوری در غرب بیشتر از رابطۀ آنها با حوزه های 
علمیه و مردم است. رهبران اصلی جنبش الجزایر نیز در اروپا تحصیل کرده اند. 
گذشته از سابقۀ تحصیلی رهبران فكری جنبش اسالم سیاسی، اصوالً رهبران 
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اسالم سیاسی  ایدئولوژی  به  رغبتی  اسالمی  اکثر کشورهای  در  دینی  سنتی 
ندارند. در برخی از کشورها، از جمله مصر، رهبران سنتی دینی آشكارا با اسالم 
قشر  اصوالً  هم  سیاسی  اسالم  به  متمایل  اقشار  میان  در  مخالف اند.  سیاسی 
در دانشگاه های  از طبقۀ متوسط که عمدتاً  تحصیل کردۀ شهری و آن بخش 
جدید و در رشته های فنی، پزشكی و دیگر علوم عملی فارغ التحصیل شده  ا ند، 
به مراتب بیشتر از اقشاری که عموماً بخش سنتی جامعه به حساب می آیند  و 
از جمله روستاییان مسلمان  تودۀ متمایل به اسالم سیاسی را تشكیل می دهند. 
که  می کنند  حمایت  سیاسی  اسالم  از  شرایطی  در  فقط  سنتی  روحانیان 
مقبولیت عام داشته و بر جامعه غلبه پیدا  کند و البته این حمایت غالباً سیاسی 

و مصلحت آمیز است، نه ایدئولوژیک. 

بنابراین، باید این افسانه را کنار گذاشت که اسالم سیاسی بیان کنندۀ بازگشت 
نام اسالم سیاسی  با  امروزه  یا احیای دین و سنت است و پذیرفت که آنچه 
مطرح است، پدیده ای جدید و تمایزناپذیر از پروژۀ مدرنیته است. از این  رو، 
پرسش اساسی این نیست که از میان اسالم و مدرنیته یا سنت های خودی و 
غربی کدام را باید انتخاب کرد، بلكه مسئله را باید چنین طرح کرد که اسالم 
سیاسی چه نوع “شناختی” از وضعیت دنیای امروز دارد و چه نقش و برنامۀ 

سیاسی و فرهنگی ای برای تحول جامعه عرضه می کند.

اسالم سیاسی منادی سنت گرایی یا بازگشت به اسالم اولیه نیست. ایدئولوژی های 
روایت  است  باستان  دوران  عظمت  احیای  هدفشان  که  هم  مادی گرایانه ای 
دیگری از مدرنیتۀ ملی اند. اسالم سیاسی انرژی فكری و ایدئولوژیک خود را 
دموکراتیک  و  لیبرال  سكوالر،  فرهنگ  از  اسالمی  جوامع  “پاک سازی”  صرف 
می کند. این برداشت ایدئولوژیک و سیاسی از دین برای دست یابی به اهدافش 
از اندیشه های غربی ضددموکراتیک کمال استفاده را می برد و در این راه، از 
نزدیكی با دولت  های کمونیستی و سكوالر ضدغرب هیچ گونه ابایی ندارد. در 
این خصوص، البته از آن عناصر فرهنگی جوامع اسالمی نیز استفاده می کند که 
با ارزش های دموکراتیک در تضادند. در چارچوب این تفكر ایدئولوژیک، تأکید 
بر اسالم عمدتاً شامل تأکید بر خصوصیات تسلیم مردم به رهبران و دفاع از 

نوعی عدالت گرایی برای سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی است.

بنابراین، بحث از فرهنگ و پدیده هایی که ما آنها را نمودهای فرهنگی جامعه 
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می کند.  پیدا  معنا  اجتماعی آنها  و  تاریخی  خاص  زمینۀ   در  فقط  می دانیم، 
فرهنگ در این تعریف بسیار تحول پذیر است. نگرانی کسانی که در قدرت اند و 
خود را پاسداران و حافظان انحصاری “فرهنگ” جامعه می دانند، معموالً تقویت 
و توسعۀ فرهنگی جامعه نیست، بلكه حفظ موقعیتشان در مسند قدرت است، 
چرا که فرهنگ در همزیستی باورها و رفتارهای متنوع جان می گیرد و زنده 

می ماند و این دقیقاً امری ا ست که در جامعۀ دموکراتیک محقق می شود. 

به  اما  می کند،  امكان پذیر  صفا  و  صلح  در  را  فرهنگ ها  زیستن  دموکراسی 
 خودی  خود صاحب هیچ فرهنگی نیست. دموکراسی روابط قدرت را در جامعه 
به گونه ای تنظیم می کند یا روابط قدرت متفاوتی پدید می آورد که به واسطۀ 
آن، فرهنگ جامعه هرچه بیشتر شكوفا و بارور می شود و در نتیجه، امكان صلح 

اجتماعی فراهم می آید.


