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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

ـ مقاالت باید علمی ـ پژوهشی ،مستند و دارای نوآوری باشند.
ـ مقالۀ ارسالی ازحداقل  6000کلمه وحداکثر  ۹000کلمه بیشتر نباشد.
ـ تیترهای اصلی با شمارههای  3 ،2 ،۱و ...و زیرمجموعۀ آنها با ۱ـ۱ ،۱ـ ،...،2و 2ـ2 ،۱ـ ،2و ...مشخص شود.
ـ چکیدۀ مقاله که آیینۀ تمامنما و فشردۀ بحث است ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی ،حـداکثر در ده سـطر
ضمیمه باشد و واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.
ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی ،سال انتشار :شمارۀ صفحه یا شـمارۀ جلد/صـفحه)
نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان :شمارۀ جلد/صفحه) و اگر به مأخـذ دیگـری
از همان نویسنده باشد (همو ،سال انتشار :صفحه) استفاده شود.
ـ منابع التین ،به صورت التین و از سمت چپ در بین پرانتز (صـفحه/جلد :سـال انتشـار ،نـام خـانوادگی) و در
ارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد ( ).Ibidنوشته شود.
ـ ترتیب منابع:
کتاب :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محقـق یـا مصـحن ،نوبـت چـا (در
صورتی که چا نخست باشد نیاز نیست) ،محل نشر ،نام ناشر ،تاریخ انتشار.
مقاله :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان)« ،عنوان مقاله داخل گیومه» ،نـام نشـریه ،دوره /سـال ،شـمارۀ
جلد ،تاریخ انتشار.
ـ نام کامل نویسنده ،رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی قیـد
شود و همراه با نشانی پستی ،شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
ـ مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.
ً
ـ ارسال و دریافت مقاالت صرفا از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی « »www.razavi.ac.irانجام میگیرد.
ـ ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ « »razaviunis@gmail.comامکانپذیر است.
اصول اخالقی مجله
ـ فهرست نام نویسندگان نشاندهندۀ همکاری آنها در تدوین مقاله اسـت و لـذا تعیـین نـام مسـقول مقالـه و نیـز
رعایت عدم وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است.
ـ نویسندۀ مسقول فردی است که در تهیه ،آمادهسازی و ...مقاله ،سهم عمده را بر عهده دارد و نیز مسقولیت هـر
گونه ایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهدۀ وی میباشد.
حقوق نویسندگان و داوران
ـ اطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریریۀ مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میشود.
ـ داوری مقاالت توسط داوران ،بدون اطالع از نام نویسندگان انجام میگردد.
ـ نام داوران مقاله ،محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمیشود.
قانون کپیرایت
ً
ـ مقاالت ارسالی نباید کپیبرداری از آثار چا شده یا ترجمۀ آثار باشد و قبال در نشـریۀ دیگـری چـا شـده یـا
برای نشریۀ دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد.
ـ در صورت تخلف نویسندگان ،مطابق با مادۀ  3از فصل دوم قانون حمایت از حقوق پدیدآورنده (تأییدشـده در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) رفتار خواهد شد.
ـ همپوشانی مقاالت چا شدۀ نویسنده یا نویسندگان تا  ۱0درصد قابـل قبـول اسـت و بیشـتر از آن شـامل قـانون
کپیرایت میگردد.
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قرآن ،به عنوان کانوون اویشهاه اما  ،از شا ماو ،باه ویا غان ور جا عن اه
پرجاخته و از موی جشگار ،اویشهاۀ توحیایی اا اماند جعاور اوییانی امعا ر ا
بنشی برخنمته از قرآن بنشی ،ا ن آشان قارآن بارای
کنی .اصول بنینجشن عن ه ام
تحقق عن ه طلوب ،چناچوب هخص جااج؟ بن برام وضوعنر امنما کاه
طلاوب
قرآن جابناه زوایی عع ا اوناننهان جااج ،اصاول کلا عن اه اما
بهجمت آشی .عن ه طلوب قرآن ،مه اکان امنما جااج ،اکان ویشات تیاوشن
امع که بر مرامر عنمم وعوج ینترجه امت ،اکن ویشت و هایاشت تهارش کاه از
غرشق هیاشت اویین و اوصین ،خطوط کلا مالی و اشبانب حرکات اعتعانع ارج
ترمیم یرجج و اکن ویشت رج بر مرووشات خاوج و بیانن اشنیاه اااجه ارج جا
تغییر ننمینر اعتعنع  ،وقش امنم جااج .قرآن برای هر ش از اشن ااکنن ،اصاول
خیشه ونپذشر جااج .بر امند ت نمیم قرآن ،اااجه ؤ ننن بن تعن به شرش تام ،
اا تحت ویشت امع حقق وعنشی .اصاول عن اه اما
عن ه یو ام
حینشت از تطنبق شارش ت و غیی ات جااج ماذا ععانن شاعول و یتنا بار طارر و
حقوق اومیه بهر امت و وینز نیی جائع بهر به اشن اصول اا بنز وعنشنوای .جا اشان
پژوهه بن اوش توصیی  -تحلیل به تییین اشن اصول پرجاخته شیه تان خنغاخ خاوج
آشنن وعنشی.
اا بن شنخصهنی امنم اشبنب و ملی عن ه ام

1

َ

واژگان کلیدی :عن ه قرآو  ،عن اه اما  ،ویشات امعا  ،تعاین اما
حیو ت ام  ،ویشت رج بر موووشت خوج.

مقدمه

،
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منظور نگانده از اصول ،شاخصههای کلی و بنیادی است که بیـانگر جهـاننگـری،
نظم اجتماعی و جهت حرکت جامعه میباشد .در واقع ،هویـت یـک جامعـه بـهلحـاظ
رفتار و گفتار و اندیشه بهوسیله آنها تعیین میگردد.
جامعه مدنی ،جامعهای است که تدبیر امور جامعه و مناسبات میان افـراد بـر اسـاس
ض ـوابط و مقــررات تعیــین شــده ،اصــول و مبــانی مشــخص ،مــدون و روشــن صــورت
میگیرد .مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود مشـارکت مـیکننـد« .رکـن «جامعـه
مدنی» اطاعت پذیری و انضباط مدنی است» (ابراهیم زاده آملی.)69 :1377،
جامعه مدنی اسالمی ،جامعهای است که جهان نگری مردمان آن در بـاب انسـان و
جهان و نیز مبنای نظام حقوقی و مناسبات اجتماعی آن ،بر پایه تعالیم قرآن و حاکمیـت
اسالم باشد .مردم در چنین جامعهای بهطور فردی یا جمعی به راهکارهـای دینـی بـاور
دارند و داوری دین را در مورد رفتـار و اعمـال دینـیشـان مـیپذیرنـد .در واقـع ،نـوعی
دغدغه دینی در مردم وجود دارد که پیوسته رفتار و کردار و گفتار و اندیشههایشان را بـا
دین سنجیده ،موزون و هماهنگ میسازند (واعظی.)70 :1377 ،
هر مکتب فکری که برای سامان دهی حیات انسان ،آرمان شهری را ترسیم میکند،
دارای جهاننگری و چارچوب نظری مشخص است .این جهاننگری زمـانی مـیتوانـد
آرمان شهر خود را به وجود آورد که به همۀ ابعاد وجودی انسان و جامعه پرداخته باشد و
نیازهای اساسی اعم از ثابت و متغیر بشر را در رأس برنامههـای خـود قـرار دهـد .تفکـر
اسالمی هم از این قاعده ،مستثنی نیست .اسالم برای آرمـان شـهر خـود اصـول جهـان
شمولی دارد که فراتر از حصار مکان و محدودیت زمان است .بـه بیـان دیگـر ،در همـۀ
اعصار و امصار پاسخگوی نیازهای انسان است.
وجه تمایز جامعه اسالمی از غیر اسالمی در این اسـت کـه اسـالم سـعادت هـر دو
سرای دنیا و آخرت را هدف آرمان شهر خود قرار میدهـد و محـور همـه فعالیـتهـای
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ً
انسان و قوانین موضوعه را رضایت الهـی مـیدانـد امـا در جامعـه غیـر اسـالمی ،صـرفا
سعادت دنیوی تعقیب میگردد و محور تمام برنامهها رفاه و خوشی انسان در همین دنیا
است (طباطبایی 23-27 :1382 ،و .)41
کانون اندیشه اسالمی قـرآن کـریم اسـت .بـرای فهـم اصـول و مبـانی آرمـان شـهر
اسالمی باید به این کتاب آسمانی مراجعه نمود .قرآن تصرین میکنـد کـه همـه اعمـال
انسان بدون کم و کاست محاسبه خواهد شـد (زلزله 7 /و  .)8از یـک سـو ،مـؤمنین را از
1
پذیرش حکومت طاغوتی و کفار و احکام غیر الهی به شدت نهی مـیکنـد (مائههه  4و
(ابراهیم 1؛ عنکبوت 41؛ ممتحن1 /؛ انعام 57؛ یوسف  40و 57؛ نحه  )36از سوی دیگـر ،آنـان را
به اطاعت از انبیـا و ائمـه هـدا دعـوت مـیکنـد (آلعمهران  33و 132؛ نسها59 /؛ مائههه 92؛
انفال  20و 46؛ نور 54؛ محمه  )33و به مستضعفین وعده مـیدهـد کـه آنـان را حاکمـان و
2
وارثان زمین قرار خواهد داد.
بر این اساس ،این سؤال مطرح است که آیا قرآن برای زنـدگی اجتمـاعی و سـاخت
یک جامعه مدنی اسالمی اصول و ارزشهای مشخصی دارد؟ بـا بررسـی آیـات متعـدد
قرآن کریم ،ارکان نظام اجتماعی اسالم تحت سه رکن کلی یافته شده است .رکـن اول
که رأس هرم جامعه اسالمی را تشکیل میدهد ،والیت الله و در طول آن والیـت انبیـا و
ائمه هدی قرار دارد .رکن دوم ،راه و نقشه راه است ،به تعبیر دیگـر تعیـین مبـدأ و پایـان
حرکت و چگونگی طی نمودن این مسافت است کـه در قالـب تعـالیم اسـالم از طـرف
خدای متعال بیان شده است .رکن سوم ،نقش آفرینی اراده مردم در تحقق آرمان شـهر
اسالمی است .خدای متعـال حیـات طیبـه را از مجـرای اختیـار و آزادی انسـانهـا رقـم
میزند .اگر مردم با اختیار خود به رهبری خداوند متعال و رسوالن الهی ایمـان نیاورنـد
و از آنها تبعیت نکنند؛ آرمان شهر اسالمی محقق نمیگردد.
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برای ایجاد آرمان شهر اسالمی ،هم ایمان دینی کـه در فکـر و زنـدگی مـردم نقـش
آفرین باشد ،الزم است و هم حضور با اراده و آ گـاه مـردم مـؤمن در عرصـه اجتمـاع و
تصمیم گیریهای مهم اجتماعی .به بیان دیگر ،همان طور که صبغۀ اسـالمی و ایمـانی
باید سراسر زنـدگی مـردم را بپوشـاند ،همـین طـور حضـور مـردم در همـه صـحنههـای
اجتماعی هم باید حقیقی و در عین حال مسـقوالنه باشـد ،در چنـین تعـاملی اسـت کـه
والیت و اسالمیت با جمهوریت تعارض پیـدا نمـیکنـد .حکومـت اسـالمی یـا حـاکم
اسالمی رسالتی جز این ندارد که تمـام ابعـاد حیـات اجتمـاعی شـهروندان را در جهـت
تحکیم ارتباط مردم و خدای متعال به کار گیرد.
سه رکن بنیادین آرمان شهر اسالمی ،چنان در هم تنیده هسـتند کـه هـر یـک بـدون
دیگری نمیتواند جامعـه آرمـانی اسـالمی را تحقـق ببخشـد .آغـاز و انجـام در جامعـه
آرمانی اسالم ،خداست و مردم با نقشه راهی که دین ترسیم کرده و راهنمایی انبیا ،ائمه
و نائبان عام آنان که مجتهدین آ گاه به زمان و اهل تقوا و عدالت هسـتند ،ایـن مسـیر را
طی میکنند ،بنابراین تنها در صورت همراهی این سـه رکـن ،جامعـه مطلـوب اسـالمی
محقق میگردد.
ضرورت و اهمیت ایـن پژوهـه در آن اسـت کـه در قـرن حاضـر بـیش از هـر زمـان
دیگری بر مسلمانان الزم است که تعالیم قرآن را بدانند .برخی استراتژیستهـای غـرب،
ُ
بزرگترین چالش جهانی و مهمترین گسل تمدنی آینـده را جنـگ فکـری و فرهنگـی
بین تمدنها بهویژه تمدن اسالم و غرب میدانند (ر .ک .ههانتینگتون .)65-45 :1386 ،اگـر
این اندیشه درست باشد (بهنظر میرسد درسـت اسـت) الزم اسـت اصـول و چـارچوب
نظری جامعه اسالمی بر اساس آیات قرآن برای نسـل جـوان تبیـین گـردد تـا در جنـگ
فکری میان تمدنها ،هویت متمایز خود را باز شناسد زیـرا دیـن ،مهـمتـرین پایـه گـذار
جامعه مدنی است.
از اوایـل ســال  ۱370ش ،مقــاالت مختلفــی در مطبوعــات کشــور دربــارۀ «جامعــه
مدنی» منتشر شده است ،البته در طول دهه هفتاد درک مشترکی از مفهوم جامعه مـدنی
وجود نداشت و هر کس به فراخور تصور خود ،آنچه را که مطلوب مـیدانسـت تحـت
این عنوان مطرح میکرد (جهوان آراسهت .)285 :1386 ،/آثـار مختلفـی کـه در زمینـه جامعـه

مدنی نوشته شده را میتوان بر دو دسته کلی غرب گرایانه و اسالم گرایانه تقسیم کـرد.
اغلب افرادی که به حکومت دینی اعتقاد ندارند ،جامعهای را مدنی میدانند کـه تمـام
مناسبات و ضوابط و مقررات آن برخاسـته از عـرف و قـراداد شـهروندی باشـد .امـا در
مقابل آن افرادی که به حکومت دینـی معتقدنـد مفهـوم «جامعـه مـدنی» را در قالـب
مفاهیم ،مقوالت و اصول تعالیم اسـالم تبیـین مـینماینـد .ماننـد .فصـلنامه «حکومـت
اسالمی» وابسته به مجلس خبرگان رهبری و نیز کتابهایی مانند «جامعه مدنی ،جامعه
دینی» نوشته احمد واعظی؛ «بررسی تطبیقـی جامعـه اسـالمی و جامعـه مـدنی» نوشـته
محمد خطیبی کوشکک؛ «مبانی حکومت اسالمی» ،نوشته جوان آراسته .وجـه تمـایز
این پژوهه با سایر آثار پژوهشـی در مـدل تحلیلـی و ارائـه چـارچوب منسـجم از اصـول
جامعه مدنی اسالمی بر پایه مستندات قرآنی است.
روش پژوهش این مقاله ،کتابخانهای و مدل توصیفی تحلیلی اصول و مبـانی جامعـه
اسالمی مستند به آیات قرآن است.
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اصول جامعه مدنی اسالمی از نگاه قرآن

احا
دیــــث
امامیه و
 -1رکن والیت و حاکمیت الهی
متنشنا
 -1-1اصل خداباوری و توحید
خــــت
هیچ تمدنی بدون جهان نگری کالن و موضع خاص درباره انسان و جهان وجـود قرآنم
ندارد .تفاوتهایی که ب ین مـردم در سـبک زنـدگی و اسـتقرار نظـامهـای حقـوقی و
سیاسی وجود دارد ،از اختالف نگرش آنها درباره هستی و انسان ،نشـأت می گیـرد.
به تعبیر استاد مطهری «نوع برداشت و طرز تفکری که یـك مکتـب دربـاره جهـان و
هستی عرضـه مـیدارد ،ز یرسـاز و تکیـهگـاه فکـری آن مکتـب بـه شـمار مـیرود»
(مطههری .)77 2:1385 ،چارچوب نگرش اسالمی به جهان از منظر اصل توحید آن بـه
این شرح است:
َ ُ ُ َّ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
َ َ ُُ
خدا خالق همه چیز است ﴿ذ ِالكم الله ر بكم ال ِإله ِإال هو خ ِلق کل شیء فاعبدوه﴾
(انعام 102؛ و ،رعه 16؛ فرقان 2؛ زمر 62؛ غافر  )62جامع همه کماالت و مبرا از همه نـواقص
است (اعراف  )180حکومت مطلق بر جهان فقط از ِآن اوست (غافر  .)16سراسـر هسـتی،
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در وجود و کماالت وجودی خود ،عین وابستگی و نیاز بـه خـدا هسـتند و او مطلقـا از
َّ
الل ُـه َّ
الص َ
ـمد﴾ (اخهال( .)2 /فهاطر 15؛ محمهه  .)38در
همه موجودات بی نیـاز اسـت﴿ .
سراسر عالم هسـتی ،فقـط وجـود خـدا جاودانـه اسـت (رحمه26 /؛ قصه88 /؛ نحه 96؛
فرقان 58؛ رحمه .)27 /نه از کسی زاده شده و به وجود آمده و نـه کسـی از او زاده شـده
است (اسرا111 /؛ انعام 101؛ اخال .)3 /نه در خلقت و مالکیـت و تـدبیر جهـان شـریک
دارد و نه ذات او شبیه و همتای کسی است (جاثی27 /؛ اسهرا111 /؛ شهوری 11؛ اخهال 1 /و
 .)4نه مکان و جهت خاص دارد و نه در قالب زمان قرار میگیرد ،در هر جایی و به هـر
جهتی و در هر زمانی میتوان با او ارتباط برقرار کرد (بقره  .)115از رگ گردن بـه انسـان
نزدیکتر است ،بلکه بین انسـان و قلـبش قـرار دارد و نسـبت بـه آنچـه در درونـیتـرین
َ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ
یحـول َبـین ال َمـر ِء
الیههای وجودی انسان میگذرد ،آ گاهتر اسـت ﴿واعلمـوا أن اللـه
َ َ
عالم به همه چیز (بقره 29؛ مائههه 97؛ یهون61 /؛ توبه105 /؛ سهب3 /؛
وقل ِبه﴾ (انفال 24؛ ق ِ )16
حهیه3؛ ط7 /؛ بروج 9؛ مجادل )6 /حکیم (انعام 128؛ حجرات 8؛ ممتحنه ،)10 /قادر مطلق است
(بقره 20؛ آلعمران  29و 120؛ مائهه 17؛ انفال 47؛ فصلت 54؛ حشر 6؛ انعهام  18و  ،)6شـنونده و
بیننده است (حج 61؛ لقمان 28؛ مجادل )1 /هر آنچه در جهان رخ میدهد طبق سـنتهـای
قطعی و تغییر ناپذیر الهی است (نسا26 /؛ آلعمران 137؛ فهاطر 43؛ غهافر  )85سراسـر عـالم
هستی تسلیم خداست و با گردش منظم خود هر لحظه تسبینگوی خالق خویش هستند
(آلعمههران 83؛ اسههرا44 /؛ نههور 41؛ حشههر  1و 24؛ حهی هه 1؛ صههف 1؛ رعههه 15؛ جمعهه1 /؛ تغههاب1 /؛

جاثی . )3 /جهان از خدا نشـأت گرفتـه و سـرانجام در سـیر تکـاملی خـود بسـوی او بـاز
میگردد( .بقره 156؛ شوری 53؛ هود .)3
خدا رازق حقیقی جهانیان است (شعرا79 /؛ یون31 /؛ نم 64؛ سب24 /؛ فاطر 3؛ ملک )21
و سرچشمه همه خیرات است (شهعرا78-84 /؛ کههف 98؛ نمه  )40شـفا دهنـده بیمـاران و
اجابت کننده دعا و پاسـخ دهنـده بـه درخواسـت مضـطرین اسـت (شهعرا80 /؛ غهافر 60؛
نمه  )62عبودیت مختص خدا است و کسی جز او شایسته پرستش نیست (ههود  2و  26و
 )84نباید کسی را شریک خداوند قرار داد (نور 55؛ نسا36 /؛ لقمهان 13؛ حهج  )26و شـرک
به خدا از هر گناهی بزرگتر است (نسا 48 /و 116؛ مائهه 72؛ لقمان .)13

 -2-1اصل نبوت

خدای متعال ،برای هدایت انسانها و آ گاه کردن آنان نسبت به سـعادت و شـقاوت
حقیقی ،پیامبرانی را مبعوث کرده است (آلعمهران 164؛ نحه 36؛ جمعه2 /؛ توبه )33 /راه و
پیام انبیا را صراط مستقیم نامیده (مؤمنون 73؛ شوری 52؛ زخرف  )43و آنان را به عنوان الگو
برای همه انسانها معرفی کرده است (ممتحن 4 /و 6؛ احزاب  )21بر همه انسانها ایمـان بـه
مکتب فکری پیامبران و اطاعت از آنان را الزم نموده است (آلعمران  32و 132؛ نسا 59 /و
80؛ مائهه 92؛ انفال 20؛ نور 54؛ محمه 33؛ تغاب )12 /انبیا نیز برای دعوت مردم به توحیـد تـا
پای جان مایه گذاشتند (بقره 61؛ آلعمران  12و .)181
اساســیتــرین رســالت انبیــای الهــی ،دعــوت مــردم بــه توحیــد اســت (آلعمههران 51؛
اعههراف  65 ،59و  73و 85؛ هههود  50و  61و 84؛ مؤمنههون  23و 32؛ نمه 45؛ زخههرف 14؛ احههزاب 45؛
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اصول جامعه مدنی اسالمی از نگاه قرآن

مریم 31؛ عنکبوت  16و 36؛ نوح 3؛ نحه  .)36انبیا آمدهاند تا مدار معرفت و منظومه زندگی
انسانها را در کانون توحید قرار دهنـد .در عـالم تشـریع و قـانون گـذاری و اطاعـت از
قانون نیز همچون عالم تکوین ،فقط امر و نهی الهی را حاکم نمایند (مائهه  44و  45و  47و
50؛ آلعمهران « .)79بنابراین  ،هرگونه ترتیب و تنظیم حقوقی و اجتماعی برای بشر باید بـا
روح خداجویی وی سازگاری کامل داشته باشد» (جوادیآملی.)163 :1375 ،
اسالمّ ،
مروج معارف ناب توحیدی اسـت ،همـه معـارف اسـالمی ،اعـم از عقائـد،
احکام اخالقی و تکالیف شرعی بر اصل توحید بنا شده است به گونهای که اگر توحید
اسالم را تحلیل نماییم به یک یک احکام فرعی آن میرسیم و اگر احکـام فرعـی آن را
ترکیب کنیم و اخالق و اعمال اسالمی از درجه نازل خود باال روند ،به توحید میرسیم
(طباطبایی210 2 :1371 ،؛ و.)42 :1382 ، ،
اما بزرگترین مانع تحقق اهداف انبیا در طـول تـاریخ چهـار گـروه بودنـد :حاکمـان
طــاغوتی و ائمــه کفــر (اعههراف  104و 141؛ نسهها76 /؛ یههون75 /؛) متــرفین و ثروتمنــدان
(عنکبوت 39؛ غافر 24؛ زخرف 23؛ یهون88 /؛ سهب34 /؛ قصه76 /؛ کههف  )35دانشـمندان دنیـا
طلب (توب31 /؛ ط 85 /و  )96و همج الرعاع ،یعنی کسانی که برای منافع زودگـذر دنیـوی
از اصحاب قدرت و ثروت پیروی میکنند .و آنچه را کـه آنـان مـیگفتنـد ،اینهـا اجـرا
میکردند (ابراهیم 21؛ قص4 /؛ هود 97؛ سب34 /؛ احزاب .)67

اصو
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قرآن کریم بر پایه خصائص رهبران جامعه ،تقابل دوگانهای را به تصویر میکشد که
در یک سو جامعه طاغوتی به رهبری ائمـه کفـر و در سـوی دیگـر جامعـه توحیـدی بـه
رهبری انبیا قـرار دارد (توبه12 /؛ انبیها73 /؛ مؤمنهون 33؛ قصه41 /؛ ههود  96و 97؛ زخهرف 46؛
سجهه 24؛ بقره 257؛ نسا 51 /و 76؛ مائهه 10؛ نح 36؛ زمر .)17
قرآن عالوه بر ذکر برخی رهبران طاغوتی ،شاخصهای تفکر طاغوتی را هم برای ما
بیان کرده است ،خدا ستیزی و خود را به جای خدا قراردادن و مـردم را بـهسـوی خـود
خواندن (قص38 /؛ نازعات  )24دور کردن مردم از بندگی خدا و احکام و دستورات الهی
(انفههال 54؛ مائهههه 50؛ طهه79 /؛ یههون 32 /و 88؛ نازعههات 17؛ کهههف 102؛ غههافر  )37خــود را بــر
خالف واقع ،خیرخـواه مـردم معرفـی کـردن (طه63 /؛ غهافر  )26تـرویج مـادی گرایـی و
موجود را با محسوس یکی دانستن (غهافر 36-37؛ قصه38 /؛ زخهرف  )51-52بـه بنـدگی و
بردگی کشیدن و ظلم و ستم نمـودن بـر مـردم (شهعرا22 /؛ مؤمنهون 47؛ طه71 /؛ غهافر )29
ارتباط خود را با شهروندان بر اساس داد و ستد مادی تنظیم کردن (اعراف  )113تفاخر بـه
مال و ثروت و قدرت (زخهرف 51-53؛ قصه )79 /اسـتکبار در برابـر حـق (یهون 75 /و 76؛
مؤمنههون 46؛ عنکبههوت 39؛ مؤمنههون 46؛ قصهه39 /؛ دخههان  )31ســلطه طلبــی (اعههراف 124؛
شعرا29 /؛ ط64 /؛ یون )83 /ایجاد تفرقه بین مردم (قص )4 /ایجـاد فقـر و بـه استضـعاف
کشیدن افراد در جامعه (قص )4 /پیروی از خدایان موهـوم و خـود سـاخته (اعهراف 127؛
یوسف  )40خود برتر بینی بر اساس معادالت مادی (اعراف 12؛ 76 /؛ مؤمنون  )46انحصار
طلبی و تمامیتخواهی از لحاظ اندیشه و عقیده و سلب آزادیهای مدنی از شـهروندان
و اهل گفتگو نبودن (اعراف  123و 124؛ یون83 /؛ قصه38 /؛ طه71 /؛ نازعهات 24؛ غهافر 29؛
شعرا 29 /و  )49افساد در جامعه و تقدیم اراذل بر افاضل (ط 24 /و 43؛ نازعهات 17؛ نمه 34؛
روم  )10تنها بخشی از ویژگیهای آنها است.
در منطق حکومتهای طاغوتی رعیت و مردم عباد السلطان هسـتند (مؤمنهون  )47و
به جای اینکه حقیقت را بـه مـردم بگوینـد ،از هـر ابـزاری بـرای فریـب مـردم اسـتفاده
میکنند (غافر 26؛ ط 60 /و  )63و با تحقیر و تخفیف ،آنان را به اطاعت خود در میآورند
(زخرف 54؛ هود  )27اموال رعیت را ظالمانه تصاحب مـینماینـد (کههف  )79حتـی جـان و
ناموس مردم هم از دست آنها در امان نیست (اعراف 141؛ ابراهیم .)6

قرآن شاخصهای حکومتهای الهی و رهبران توحیدی را هم بیان کرده است .انبیا
بارزترین رهبران الهی هستند که برخی از شاخصههای مدریتی آنـان را ذکـر مـیکنـیم.
انبیا مردم را به والیت الهی دعوت میکردند (آلعمران 79؛ بقره  107و 257؛ مائههه  55و 56؛
اصو
انعام 14؛ اعراف 3رعه 16؛ کهف 44؛ سجهه 4؛ فصلت 31؛ شوری  .)9از پذیرش والیت شـیطان
لو
و کفار نهی مینمودند (آلعمران 28؛ نسا144 ،139 ،119 ،115 ،89 /؛ توب23 /؛ مائههه ،57 ،51
شیوه
81 ،80؛ اعراف  27و 30؛ هود 113؛ رعه 63؛ نح 100؛ کهف  50و 102؛ عنکبوت 41؛ ممتحنه)1 /

 -3-1اصل امامت و رهبری امت

خدای متعال کانون والیت و حکومت ،هدایت و رهبری در جامعه توحیـدی اسـت
ّ
(انعام 57؛ یوسف  )67و انبیا به عنوان خلیفه خدا ،سکاندار هدایت جامعـه در مسـیر اراده
َ
َ َ َ َّ
َ َ ُّ
الله إنی َل ُ
كم َر ُسول أ ِمین﴾ دخان.۱8/
﴿ .1أن أدوا ِإلی ِعباد ِ ِ
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مردم را بـه گفتگـوی علمـی ،بصـیرت ،تعقـل و انتخـاب آ گاهانـه دعـوت مـیکردنـد
(یوسف  108و 109؛ بقره  171و 242؛ نح 125؛ انفال 22؛ انعام 32؛ هود 51؛ انبیا  )67بین مـردم
بر محور توحید وحدت ایجاد مینمودند (آلعمهران  64و  )103مـردم را بـه رهـایی از زیـر
یوغ بنـدگی قـدرتهـا دعـوت مـیکردنـد (اعهراف 105؛ آلعمهران 64؛ شهعرا17 /؛ طه47 /؛
دخان  ،)18احکـام و دسـتورات خداونـد را در همـه شـؤون جامعـه اجرایـی مـیکردنـد
(نسا105 /؛ حج 41؛  )26 /وضـع قـوانین را صـرفا در چـارچوب دسـتورات الهـی مجـاز
میدانستند (انعهام  )57مردم را به رهایی از اسارت هوای نفـس و اصـالح خـود و جامعـه
دعوت مینمودند (هود 88؛ کهف 28؛ فرقان 43؛ قص50 /؛ جاثی.)23 /
در جامعه مدنی اسـالمی ،مـردم عباداللـه هسـتند ، 1همـان طـور کـه آزادی اندیشـه
دارند ،از آزادی عقیده و حقوق شهروندی نیز برخوردارند (شهوری  )15رابطـه حـاکم بـا
مردم بر اساس رأفت ،محبت و احترام است (نسا9 /؛ ط44 /؛ احهزاب  )70حـاکم الهـی در
تدبیر امور جامعه از باب تکریم خرد جمعی و احتـرام بـه شـهروندان بـا مـردم مشـورت
میکند (آلعمران 159؛ شوری  )38مردم در هر سطحی که باشند جان و مال و آبرو یشـان
محترم است (کهف  79و 82؛ هود .)29-30
به دلیل چنین تمایزی است که اطاعت از انبیا و ائمه هدی الزم است (نسا.)59 /

های

الهــی هســتند (آلعمههران  32و 132؛ نسهها64 /؛ انعههام 89؛ مائهههه 92؛ طهه90 /؛ نههور 54؛ انفههال 20؛
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 )26 /پس از انبیا ،جانشینان صالن منصـوب از طـرف خداونـد هـدایت جامعـه را بـر
عهده دارند (اعراف 142؛ ط29 /؛ بقره 124؛ مائهه 55؛ نسا.)59 /
قرآن کریم رهبران جامعه را به ائمه کفر و ضاللت (توب12 /؛ قصه )41 /و ائمه ایمـان
و هدایت (بقره 124؛ سجهه 24؛ قص5 /؛ انبیا 73؛ فرقهان  )74تقسـیم مـیکنـد .ائمـه کفـر
کسانیاند که انسانها را از توحید دور میکنند ،اما ائمه هدایت ،کسانیانـد کـه هـادی
مردم به توحید هستند.
بعد از ائمه معصومین عالمان دین و فقها متـولی امـور مسـلمانان هسـتند .چـون
عالمان ربانی در برابر دستورات الهی خاشع هسـتند (فهاطر  )28و خـدای متعـال عالمـان
ربانی را بر دیگران برتری داده است (مجادل )11 /حضرت امیر میفرماید :خداونـد از
عالمان تعهد گرفتـه اسـت کـه در برابـر پرخـوری سـتمگران و گرسـنگی سـتمدیدگان
ساکت ننشینند (انصهاریان :1378 ،خ  .)3بر اساس این سخن حضرت امیر باید مردم بـه
ِ
رهبری علما ،حکومت اسالمی تشکیل دهند تا بتوانند جلوی ظلم پرخوران را بگیرنـد و
داد گرسنگان مظلوم را بستانند .براساس روایات متعدد ،در زمـان غیبـت حضـرت ولـی
عصر (عج) فقها و مجتهدان آ گاه ،عادل و با تقوا نائبان عـام امـام معصـوم هسـتند و
وظیفه رهبری و تدبیر جامعه اسالمی را بـر عهـده دارنـد (ر .ک .حرعهاملی140 27 :1409 ،؛
طبرس هی458 2 :1403 ،؛ طوس هی452 :1411 ،؛ ابهه/شههعب /حران هی .)238 :1404 ،امیرالمــؤمنین
میفرماید« :آ گاهترین مردم به احکام الهی شایسـتهتـرین آنهـا بـرای حکومـت اسـت»
(انصاریان :1378 ،خ .)172
بر اساس نظرمشهور فقهای امامیه ،والیت جامعه در عصر غیبـت بـر عهـده فقهـای
عادل است .از نظر شیخ مفید «در صورت نبـود سـلطان عـادل ،یعنـی امـام معصـوم
فقهای عادل ،فاضل ،صاحب نظر و خردمند والیت آنچه را که بر عهـده سـلطان عـادل
است ،بر عهده دارند و اجرای حدود الهی در زمان غیبت ،بر عهده فقها اسـت» (مفیهه،
 675 :1410و  .)810مال احمد نراقی میفرماید« :بـر آنچـه پیـامبر و امـام معصـوم
والیت دارند ،فقیه نیز والیت دارد ،مگر مـوارد خاصـی کـه اسـتثنا شـده اسـت» (نراقهی،
 .)187 :1408صاحب جواهر در حوزه مسائل اجتماعی ،حدود و اختیـارات ولـی فقیـه را

 -4-1اصل آخرات گرایی یا هدفداری خلقت

یکی از باورهای بنیـادی آرمـان شـهر اسـالمی ،عقیـده بـه عـالم آخـرت اسـت .در
بسیاری از آیات قرآن ،اعتقاد به عالم آخرت به عنوان یکـی از ارکـان دعـوت انبیـا ذکـر
شده است.
قرآن با علم به سرشت منفعت طلبی انسان ،آنهـا را بـه خیـری دعـوت مـیکنـد کـه
جاودانه است (قص ،)60 /اگر اعتقاد به معاد در بین مـردم نباشـد ،هـیچ سـبب اساسـی
دیگری نیست که بشر را از پیروی هوای نفس باز دارد و وادار سازد به اینکه از لذائـذ و
بهرههای طبیعی نفس صرف نظر کند (طباطبایی.)175 4 :1374 ،
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همان حدود و اختیارات امام معصوم میداند .ایشان تأکید مـیکننـد کـه اگـر فقهـا
نیابت عامه از ائمه معصومین را نداشـته باشـند تمـام امـور مربـوط بـه شـیعه تعطیـل
میگردد و هر کس منکر والیت فقیه است ،طعم فقه را نچشیده و معنای سخنان ائمه را
نفهمیده است (نجفی178 16 :1365 ،و  .)379 21امام خمینی میفرماید« :والیـت فقیـه
از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشـود و چنـدان بـه برهـان احتیـاج
ً
ندارد .به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسـالم را حتـی اجمـاال در یافتـه باشـد،
چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد ،بیدرنگ تصدیق خواهـد کـرد و آن را
ضروری و بدیهی خواهد شناخت» (خمینی.)9 :1388 ،
از دیدگاه فالسفه اسالمی نیـز علـم و فضـائل اخالقـی دو ویژگـی الزم بـرای حـاکم
اسالمی است .فارابی میگوید« :زمانی که یکی از پیشوایان حقیقـی نباشـد و کسـی هـم
که در همه احوال مماثل و همانند آنان باشد ،جانشین نگردد؛ در این هنگام نیاز بـه «علـم
فقه» پیدا میشود تا فقیه جانشین او گردد و سنتهای رئیس اول و رئیس مماثل را به مـدد
اصول کلی که او وضع نموده ،بیان نماید» (فارابی .)50 :1986 ،مالصـدرا در عصـر انقطـاع
وحی و پایان عصر حضور ائمه ،مجتهدین را رهبر دینی و سیاسی بـرای هـدایت امـت
میداند و با استناد به آیه  43سوره نحل ،آنهایی را که به احکام الهی علم ندارند ،مکلـف
میداند که از مجتهدین بپرسند و آنان را به رهبـری جامعـه بپذیرنـد (مالصههرا.)377 :1360 ،
بنابراین ،رهبر جامعه مدنی اسالمی ،باید صاحب فضائل اخالقی و علمی باشد.
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در جهان نگری اسالمی ،صنعت ،معمـاری ،هنـر ،دانـش ،حکومـت ،رفـاه و همـه
مظاهر قدرت و ثروت ارزش ابزاری دارند ،یعنی ارزش آنها در گـرو ایـن اسـت کـه بـه
سعادت انسان در «حیات ابدی» کمک نماید .از دیدگاه اسـالم بـین حیـات دنیـوی و
ّ
حیات اخروی ارتباطی از نـوع رابطـه علـت بـا معلـول و سـبب بـا مسـبب وجـود دارد.
سعادت و شقاوت در زندگی اخروی نتیجه عینی اعمال نیک و بد خود انسان در حیات
دنیا است (بقره 110؛ آلعمران 30؛ اسرا72 /؛ ط124-126 /؛ زلزال  7و .)8
قرآن ارتباط بین دنیا و آخرت را به چهار گونه بیان کرده است در گونـه اول افـرادی
هستند که سعادت اخـروی آنهـا بـا سـعادت دنیـویشـان جمـع شـده اسـت (بقهره 201؛
اعراف  32و 156؛ نح 122؛ عنکبوت )27؛ در گونه دوم افرادی را ذکر میکند که در هر دو
سرا به شقاوت رسیدهاند(بقهره 217؛ حهج )11؛ گونـه سـوم کسـانی هسـتند کـه در دنیـا از
نعمــات دنیــوی برخوردارنــد امــا در عــالم آخــرت تهــی دســت هســتند (کهههف  35و 36؛
احقاف 20؛ مهثر 11تا )17و گروه چهـارم افـرادی هسـتند کـه مـال خـود را در راه خـدا از
دست دادهاند و در دنیا تمکن مالی ندارند اما در عالم آخـرت جـزر رسـتگاران هسـتند
(حشر  8و .)9
دنیا در تعابیر آیات قرآن دو مصداق یا دو چهره متفاوت دارد .در چهره اول ،از واژه
دنیا نشقه طبیعت و به تعبیر دیگر زمین و آسمان ،خورشید و مـاه ،آب و خـاک ،کـوه و
دریا ،صحرا و جنگل ،حیوانات و گیاهان ،ستارگان و همه آنچه در عالم فیزیک و ماده
نمود طبیعی دارد ،اراده شده است .این چهره از دنیا چهره مرآتی و غیـر مسـتقل اسـت
که در مسیر سعادت حقیقی و اخروی ،انسان را به خدا رهنمون مـیگـردد (یوسهف 101؛
قص )77 /و نه تنها مذموم نیست ،بلکه مظاهر آن به عنوان آیات و نشانههـای الهـی کـه
انسانها را به سوی خـدا و سـعادت حقیقـی دعـوت مـینمایـد ،معرفـی گردیـده اسـت
(فصلت 12؛ ملک 5؛ اعراف 32؛ انبیا79 /؛ نم  15و  19و 36؛ یوسف .)101
دنیــا در ایــن چهــره ،مخلــوق خــدا اســت (بقههره 117؛ یوسههف 101؛ فرقههان 59؛ روم 22؛
سجهه  )4به حق و عـدل آفریـده شـده اسـت (ابهراهیم 19؛ نحه 3؛ حجهر 85؛ عنکبهوت 44؛
روم 8؛ زمر 5؛ احقاف  )3همه چیز در ایـن دنیـا معنـادار و حکیمانـه اسـت (آلعمهران 191؛
کتاب خداشناسی است (بقهره 164؛ آلعمهران  190و  )191همـه
27 /؛ انبیا16/؛ دخهان ِ )38

موجودات در این دنیا به تسـبین و تنزیـه خـدا مـیپردازنـد (اسهرا44 /؛ نحه 49؛ حهج 18؛

نور 41؛ رعه  )15چهره ظاهری و ملکوتی دنیا در این نگاه از یکدیگر متمایزند (انعام  75؛

اعراف 185؛ نح 77؛ هود  )123و در قرآن از این دنیا به بزرگی یاد شده است (اعراف .)32
در چهره دوم ،مقصود از دنیا ،نشقه طبیعت و زمین و آسمان نیست ،بلکه آن چهـرهای
از عالم طبیعت است که در نظر انسان ،مستقل و بدون ارتباط با خـدا و پیونـد آن بـا عـالم
آخرت ،مورد توجه قرار میگیرد .دنیا با این نگاه منشأ و مصداق هواهای نفسانی ،تفاخر و
تکاثر اموال ،غفلت و دوری از خدا و هر آن چیزی است کـه موجـب دل مشـغولی انسـان
میگردد و او را از یاد خدا غافل مینمایـد .دنیـایی کـه در بسـیاری از آیـات قـرآن کـریم
نکوهش گردیده همین چهره استقاللی آن است (بقهره 212؛ آلعمهران 14؛ توبه38 /؛ ههود 15؛
انعام  32و 70؛ رعه 26؛ یون7 /؛ ابهراهیم 3؛ نحه 107؛ کههف  28و  46و 104؛ طه131 /؛ جاثیه 24 /و
35؛ محمه  12و 36؛ احقاف 20؛ نجم 29؛ حهیه 20؛ نسا74 /؛ مومنون 33؛ قصه79 /؛ عنکبهوت .)64

 -2رکن اسالمیت و هدایت تشریعی
 -1-2اصل معرفتگرایی

در همه تمدنها ،توجه به دانش ،تحقیق و ابتکار در زمینههای مورد نیاز بشـر وجـود
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دنیا در این چهره ،جز فساد و ویرانی ثمری ندارد (مؤمنون  )71انسان را فریب میدهـد و از
یاد خدا غافل میکند (آلعمران 185؛ اعراف 51؛ انعام  70و 130؛ قص61 /؛ لقمهان 33؛ فهاطر 5؛
حهیه  )20دوستان و سوداگران آن خسران مـیبیننـد (بقهره 86؛ ههود 101؛ کههف  )104مظـاهر
چنین دنیایی در نظر طالبـان آن ،نعمـت ،ولـی از منظـر توحیـدی ،نقمـت اسـت (توبه55 /؛
ط131 /؛ انعام 44؛ اسرا )16 /چنین دنیـایی در برابـر آخـرت نـاچیز اسـت (توبه38 /؛ غهافر 39؛
کهف 46؛ شوری 36؛ قص60 /؛ عنکبوت 64؛ اعلی  )17انسان را به افسـاد و طغیـان و معصـیت
میکشاند (یون88 /؛ ط45 /؛ ابراهیم 3؛ قصه83 /؛ عله 6 /و  )7بـین آخـرت و چنـین دنیـایی
رابطه استکمالی وجود ندارد (بقره  )200کسانی که هدف نهـایی زنـدگیشـان متـاع چنـین
دنیایی است از حیوانات پایینترند (محمه  .)12در آرمان شهر اسـالمی ،دنیـا بـا چهـره اول
مطلوب و با چهره دوم مطرود است.

اصو
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دارد .قرآن کریم نیز هر گونه گفتار و رفتاری که بر اساس علم نبوده و مستلزم تبعیت از
ظن ،حدس ،هوی و هوس نفسانی و پیروی عواطف و امیـال باشـد ،بـر حـذر مـیدارد
(نجههم  23و 28؛ 26 /؛ انعههام  116و 148؛ یههون 36 /و 66؛ حجههرات  .)12فلســفه آفــرینش را
شناخت خداوند و عبودیت در برابر آن بیان مـینمایـد (طهالق 12؛ ذاریهات  )56و یکـی از
محورهای اساسی دعوت پیامبر اکرم را تعلیم و تربیت مردم ذکر میکند (بقهره 151؛
آلعمران 164؛ جمع.)2 /
از مردم دعوت میکند که با آ گاهی و بصیرت ایمان بیاورنـد (یوسهف  .)108قـرآن از
عقل ،حواس پنجگانه و دل به عنوان ابزارهای معرفـت انسـان یـاد مـیکنـد کـه بـه وی
دانایی و تمایز حـق از باطـل را مـیدهنـد (نحه 78؛ آلعمهران 191؛ حهج  .)46از انسـانهـا
دعوت میکند در اقصا نقاط زمین سیر نمایند و به مطالعه موجودات بپردازند تا با چشم
و گوش و عقل و دلشان حقانیت معارف الهی را دریابند (روم 40؛ عنکبهوت 20؛ حهج 46؛
فصلت  .)53از اینرو ،کسانی را که از حواس و عقل خود بـرای شـناخت حـق و باطـل،
بهره نمیگیرند؛ پلید ،کر ،کور ،گنگ و مرده معرفی میکند و نتیجه عدم بهرمندی از
ابزارهای ادراکی را گرفتار شدن در غفلت ،جهل ،جمود فکری و سـفاهت مـیدانـد و
جایگاه وجودی چنین افرادی را هم سطن با حیوانـات و بلکـه پـایینتـر از آنـان معرفـی
مینماید (یون100 /؛ بقره  18و  130و 171؛ انعام 39؛ اعراف 179؛ نم 80؛ فرقان  44و .)73
در اندیشه اسالمی به همان میزان که درجات جاهالن پایین است ،درجـات عالمـان
رفیع است (مجادل )11 /در رفعت جایگاه علم در اسالم همـین بـس کـه نخسـتین آیـات
قرآن درباره خواندن و تعلیم و قلم است (عل1 /تا )5و به قلم و آنچه مینویسد سوگند یاد
کرده است (قلهم  )1و پیامبر اکرم که خود سرچشمه حکمت اسـت ،از درگـاه خـدا
مسقلت میکند ،بهطور مستمر بر دانش وی بیفزاید (طه« )114 /در آیات بسیاری از قرآن
به چشم میخورد که جهل و نادانی و خمود و جمود را ّ
مـذمت و علـم و فهـم را مـدح
ّ
ّ
تفکر و ّ
تدبر و اعتبار و بحث و کنجکاوی در هر گوشه و
مینماید و انسان را به تعقل و
کنار جهان آفر ینش و معرفت آفاق و انفس ،امر میکند در ّ
سـنت نبـوی و بیانـات اهـل
بیت کرام او نیز صدها روایت در همین معنا که ذکر شد ،میتـوان یافـت (طباطبهایی،
.)51-52 :1387

در منطق قرآن اهل علم با جاهالن هرگز برابر نیستند (زمهر  )9قرآن کریم برای روشن
کردن تفاوت علم و جهل ،مقصود خود را با مثالهای مختلف بیان کرده است .در بیان
قصه خلقت انسان ،علم را امتیاز انسان بر مالئکه و لزوم سـجده فرشـتگان در برابـر آدم
بیان میکند (بقهره  )30-32گـاه عالمـان را بـه انسـانهـای بینـا و جـاهالن را بـه نابینایـان
(رعه 16؛ فاطر 19؛ غهافر  )58و گـاه دانشـمندان را بـه انسـانهـای زنـده و جـاهالن را بـه
مردگان تشبیه میکند (فاطر  .)22علم را مایه روشنایی و خشیت در برابر پروردگار معرفی
میکند و جهل را مایه ظلمت و شرک به خدا (اعلی 10؛ فاطر 28؛ رعه  .)16در یـک سـو
عالمان را صاحبان خرد (بقره 269؛ زمر  )9و در سـوی دیگـر بـه همـراه خـدا و فرشـتگان
شهادت دهنده بر توحید میآورد (آلعمران .)18
اسالم چنان ارزشی برای علم قائل است که برای فراگیری دانش ،هیچ حد و مرزی
نمیشناسد ،تحصیل علم را از هر منبعی و از هر کسی مجاز میداند( .ر.ک.عاملی:1372 ،
« )119-99رویکرد اسالم به علم و اندیشه چنان تأثیر شگرفی در روحیه مسلمانان صدر
اسالم گذاشت که در اندک مدتی جوامع اسالمی را به مراکز علم و دانش تبدیل کرد»
(جعفری.)173 :1379 ،
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احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
 -2-2اصل خردگرایی
خــــت
اسالم دین تفکر و تعمق است «قرآن کـر یم پـر اسـت از آیـاتی کـه مـردم را تشـویق و قرآنم
ترغیب به تفکر و تعقل و تذکر میکند» (طباطبایی )201 4 :1374 ،و برای قوه عاقلـه انسـان
قدرت تشخیص حق و باطل را قائل است ،چنان که اگر در بحبوحـه جنـگ یـک نفـر از
جبهه کفر ،مهلت تحقیق و تفکر خواست تا راه حق را بشناسد ،به او فرصـت مـیدهـد تـا
کالم الهی را بشنود ،شاید هدایت پیدا کند (توب .)6 /انسـانها را بـه تفکـر دربـارۀ هسـتی و
کشف حقایق خلقت و فهم معارف الهی فرا میخواند و از انسانها میخواهد تا با تأمـل و
ژرفنگری درهای معرفـت را بـه روی خـود بگشـایند (آلعمهران 191؛ انعهام 50؛ یهون24 /؛
رعه 3؛ نح  11و  44و 69؛ روم  21و 24؛ زمر 42؛ جاثیه13 /؛ حشهر  )21قـرآن کسـانی را کـه اهـل
تفکر نیستند ،سزاوار پلیدی میداند (یون .)100 /همچنین آیـات ز یـادی از قـرآن ،معـارف
اعتقادی و عملی اسالم را با سبك استدالل و احتجاج عقلی ،بیان مینمایند .هـیچ یـك از
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این آیات نمیگوید که مقصد مرا بیچون و چرا بپذیر ید ،بلکه میگوید« :آزادانه به عقل
سلیمتان مراجعه کنید ،اگر چنانچه سخن مرا به همراه دالیل و شواهدی که ذکر میکنیم،
ً
تصدیق نمود (و قطعا هم خواهد کرد) بپذیر ید» (طباطبایی.)51-52 :1387 ،
خدای متعال در آیات متعددی با برجسته کردن جنبـه تعقـل و اختیـار انسـان ،بسـتر
رویش فضیلت و تحقق حیات طیبه را برای انسان فـراهم مـیکنـد (بقهره 256؛ انعهام 107؛
فاطر 23؛ احقاف 9؛ نوح 2؛ ملک 26؛ ذاریات  50و 51؛ غاشی22 /؛ ق 45؛ نح  .)97اسـالم دیـن
مباحثه ،مناظره و گفتگو است .سخن خود را نه با تیغ شمشیر بلکه با سالح اندیشه بیان
مینماید ،قرآن به مسلمانان توصیه مـیکنـد ،تعـالیم اسـالم را بـا روش برهـانی ،موعظـه
حسنه و جدال احسن برای دیگران بیان نمایند (نح 125؛ عنکبوت  )46از اینرو ،کسـانی
را که سخنان گوناگون را میشنوند و سـخن بهتـر را برمـیگزیننـد؛ بـه عنـوان خردمنـد
معرفی مینماید (زمهر  17و  .)18خود نیـز بـرای بیـان حـق از هـیچ راه خردپسـندی دریـغ
نکرده است (اسرا89 /؛ کهف 54؛ زمر 27؛ روم .)58

 -3-2اصل عدالت

بر قراری عدالت اجتماعی و مبـارزه بـا حاکمـان طـاغوتی بعـد از دعـوت مـردم بـه
توحید ،یکی از مهمترین اهداف رسالت انبیا اسـت (حهیهه 25؛ اعهراف 29؛ شهوری  .)15در
قرآن به طور مکرر تأکید شده است که خداوند ذرهای به کسی ظلم نمیکند (نسها40 /؛
یون44 /؛ کهف 49؛ زلزل 7 /و  .)8آفرینش سراسر جهان به حق و عدل صورت گرفته است
(آلعمران 18؛ ابراهیم 19؛ نح 3؛ حجهر 85؛ عنکبهوت 44؛ روم 8؛ زمهر 5؛ جاثیه22 /؛ احقهاف .)3
مفهوم عدالت در آفرینش جهان این است که خدا به هـر موجـودی بـه انـدازه ظرفیـت
وجودی و شایستگی آن ،نعمت داده است (ههود  3و نیهز؛ ر .ک .مکهارم .)302 4 :1374 ،در
عالم تشریع نیز امر و نهـی الهـی و قـوانین شـریعت متناسـب بـا اسـتعداد و توانـایی هـر
شخص وضـع شـدهانـد (بقهره 286؛ مؤمنهون 62؛ طهالق  .)7بـا توجـه بـه توانـایی و تـالش
اختیاری هر انسان برای انجام تکالیف دینی ،نامه عملش بررسی و دربـاره او حسابرسـی
و قضـاوت مـیگــردد (نسها40 /؛ یهون 47 /و 54؛ انبیها47 /؛ زمهر  69و 75؛ 28 /؛ غههافر .)78
انسـان مطیـع یـا متمـرد نیـز بـر اسـاس
سرانجام در مرحله نهایی ،پاداش یا کیفـر اعمـال
ِ

عدالت در تکوین و تشریع خواهد بـود .هـر کـس بـه هـر میزانـی کـه توانـایی داشـته و
تکلیف او هر چه بوده و بـر حسـب اختیـارش بـه تکـالیف خـود عمـل کـرده ،پـاداش
میگیرد یا کیفر میشود (توب82 /؛ یهون27 /؛ فصهلت 28؛ احقهاف 14؛ یه54 /؛ طهور  16و 21؛
زلزل.)7-8 /

140؛ شوری .)40

قرآن به پیروان خود تأ کید دارد که نه دوسـتی و روابـط خویشـاوندی را مایـه افـراط
سازند و نه دشمنی را سبب تفریط ،بلکه عدالت را بدور از حب و بغض نسبت بـه همـه
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در احکام فقهی نیز صفت عدالت ،در دو سطن فردی و اجتماعی بنیـان بسـیاری از
احکام اسالمی قرار میگیرد .شرط عدالت در حاکم ،قاضی ،فقیه ،شاهد و امام جمعـه
و جماعت ،نشانه اهمیت آن ،هم در ُبعـد فـردی و هـم در ُبعـد اجتمـاعی اسـت (ر .ک.
عت اسـالم
خمینهی )304 3:1385 ،نتیجه عمل به بسیاری از فضایل اخالقی و احکام شـر ی ِ
پیدایش «ملکه عدالت» در وجود انسان است .از این رو ،عدالت شرط ایمان هر مـؤمن
است (مائهه .)8
مبتنی بر عدالت در تکوین و تشریع ،رکن اساسـی رهبـری نظـام اجتمـاعی اسـالم،
عدالت است (بقهره  )124حاکم اسالمی هم باید خودش عادل باشد و هم به حق و عدل
امور جامعه را سامان دهد ( )26 /بهترین مایه چشم روشـنی حـاکم اسـالمی گسـترش
عدالت است (انصاریان:1378 ،نام.)53 /
اطالق امر به عـدالت (نسها58 /؛ اعهراف  )29و گفتـار حسـنه (بقهره  )83و نهـی از کـم
کاری (اعراف 85؛ ههود  )85بر لزوم رعایت عدالت و حقوق انسانی «هر کس با هر دین و
مذهب و آیینی» داللت دارد .همچنین جامعیت و فراگیری آنهـا «همـه شـؤون زنـدگی
فرد مسلمان و غیر مسلمان» را در بر میگیرد (ر .ک .جوادیآملی.)151-153 :1375 ،
بنابراین ،عدالت ورزی در روابط اجتماعی فریضهای است که هر مسـلمانی بایـد آن
را میان برادران دینی خود و در ارتباط با اهـل کتـاب و حتـی ملحـدین و کفـار رعایـت
کند .اسالم به پیروان خود اجازه نمیدهد نسبت به هیچ احدی در هیچ زمان و مکـانی
حتی در کـمتـرین سـطن ،ظلمـی روا دارنـد و بـهطـور مطلـق قاسـطین را دوسـت دارد
(مائهه 42؛ حجرات 9؛ ممتحن )8 /به همان میزان نیـز از ظـالمین بیـزار اسـت (آلعمهران  79و

اصو
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انسانها اجرا نمایند (نسا135 /؛ مائهه  2و 8؛ انعهام  .)152اجرای عدالت ،حتی اگر موجـب
ضرر و زیان به خود شخص یا اطرافیانش باشد ،برای تأمین مصـالن عـام اجتمـاعی الزم
است (نسا.)135 /
بسیاری از آیات قرآن ،ظلم را به عنوان یک عامل مخرب و ویرانگر امتهـا معرفـی
میکند .اگر در جامعهای حقوق انسانها پایمال گردد و ظلـم و سـتم بـر زنـدگی مـردم
سایه افکند و روابط متقابل مردم و حکومت بر اساس عدل و میزان نباشد ،سـنت الهـی
حکم بر زوال و نابودی آن جامعه خواهد بود (هود  100-102و .)116-117
هدف اصلی تشـکیل حکومـت نبـوی و علـوی اجـرای عـدالت اجتمـاعی اسـت و
تشکیل حکومت برای اقامه عدل و یاری مستضـعفان و جلـوگیری از ظلـم از بزرگتـر ین
واجبــات و از واالتــر ین عبــادات اســت (خمینهی .)406 21 :1388 ،فــارابی نیــز ،مهمتــرین
وظیفه حاکم و حکومت را اجرای عدالت در جامعه میداند ،زیرا رسیدن به سـعادت و
فضائل انسانی و اخالق حسنه فقط در سایه عدالت میسـر مـیگـردد (فهارابی.)22 :1995 ،
بنابراین ،باید مسلمانان از هر گونه اتکا و اعتماد به ظالمان ،پرهیز نمایند (هود .)113
در نظام اجتماعی اسالم ،همه انسانها در برابر قانون و شریعت الهی با هم برابرنـد و
بین فقیر و غنی ،زشت و زیبا ،سیاه و سفید ،حاکم و رعیت ،زن و مـرد هـیچ تفـاوت و
تبعیضی وجـود نـدارد (نسها124 /؛ غهافر 40؛ نحه 97؛ حجهرات 13؛ انبیها 47؛ زلزله 7 /و  )8در
روایتی از پیامبر اکرم یکی از علل انقراض بنیاسـرائیل «تبعـیض در اجـرای قـوانین
الهی» بیان شده است (نهوری؛  )7 18 :1408قاضی محکمه اسالمی باید در مقام قضـاوت
اصل بی طرفی و تساوی بین طرفین دعوا را رعایت نماید (نسا .)58 /هر نوع ترجین یکی
از طرفین دعوا (هر چند یکی از طرفین دعوا مسلمان و طرف دیگر غیر مسلمان یا یکـی
با تقوا و دیگری فاسق باشد) نسبت به طـرف دیگـر موجـب خدشـه در عـدالت قاضـی
خواهد شد (عاملی.)72 3 :1410 ،

 -4-2اصل دعوت به نیکی و مبارزه با فساد

حیات هر جامعهای در گرو زنده بودن ارزشهـای متعـالی انسـانی اسـت .بـه تعبیـر
شهید مطهری «حتی مادیتـر ین مسـلكهای جهـان چـارهای ندارنـد از اینکـه سـازمان

اجتماعی خود را بر یك سلسله اصول معنوی و شـرافتهای اخالقـی بسـازند» (مطههری،

« .1بگو :هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل میکند».
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 .)69 22 :1386دین اسالم نیز به رعایت اصول اخالقی در روابط اجتمـاعی تأکیـد دارد
(بقهره 83؛ نسها 5/و  .)8قـرآن کــریم رعایـت ادب و احتـرام و اصــول انسـانی و ارزشهــای
متعالی را نشانه رشد یافتگی و جوانمردی میداند و پیروان خود را به رعایت آنها دعوت
میکند (هود  .)78عالمه طباطبـایی مـیفرمایـد «اسـالم صـفات پسـندیده را از صـفات
نکوهیــده مشــخص کــرده ،جامعــه بشــری را بــه صــفات پســندیده فرمــان و از صــفات
نکوهیده بیم داده است آن گاه شالوده مسائل حقوقی و نظامات اجتمـاعی خـود را کـه
تنظیم کننده برنامه زندگی و تأمین کننده خوشبختی واقعی است بر پایه اخالق فاضله و
صفات برجسته انسانی استوار ساخته است» (طباطبایی.)191 1 :1387 ،
قرآن کریم یکی از محورهای اصلی دعوت انبیا را اصـالح زنـدگی مـردم از مفاسـد
اخالقــی و دعــوت آنــان بــه مکــارم اخــالق و صــفات متعــالی انســانی بیــان مــیکنــد.
(اعراف  142و 157؛ آلعمران 164؛ هود  85و 88؛ مائهه 39؛ اعراف 35؛ جمع )2 /پیروان انبیـا نیـز
باید با الگو گیـری از راه و روش آنـان ،بـه اصـالح جامعـه خـود بپردازنـد (اعهراف 157؛
احزاب 21؛ حشر 7؛ ممتحن 4 /و  .)6قرآن کریم جامعه اسالمی را با دو شاخصه مهم معرفـی
میکند :اول میانه روی و اعتدال ،دوم دعوت یکدیگر به معروفها و نهـی از منکـرات
(بقره 143؛ آلعمران  .)110قرآن منشأ فسـاد مـردم را جهـل و فقـدان عالمـان ربـانی تبیـین
کنندۀ معارف الهی میداند (ههود  .)116بر این اساس قرآن به مسلمانان دسـتور مـیدهـد
که باید از میان آنها عدهای بطور خاص به شناخت احکام الهی و سپس دعوت مردم به
معارف اسالم بپردازند (آلعمران .)104
َ
ُ ُ ٌّ َ َ ُ َ
1
شاکل ِت ِه﴾ (اسرا )84 /گفتـار و
بر اساس یک قاعده کلی در آیه ﴿قل کل یعمل علی ِ
رفتار انسانها معلول خلقیات و اندیشه آنان است .از این رو ،وقتی کافران و منافقـان بـه
قدرت میرسند ،هم خودشان مرتکب فساد میشوند و هم جامعه را به فساد میکشانند.
چون همدیگر را به انجام بدیها و ترک خوبیها دعوت مـینماینـد (بقهره 205؛ توبه67 /؛
انعام 6؛ نم  )34و هر گاه مؤمنان و خدا باوران به قدرت میرسند ،هـم خودشـان عمـل
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صالن انجام میدهند و هم دیگران را امر به معروف و نهی از منکر مینمایند (حهج .)41
با توجه به رابطه متقابل اخالق و اندیشه با رفتار و عمل؛ اسالم بـرای پـاالیش جامعـه از
فساد و انحراف ،اصل دعوت همگانی به نیکی و نهـی از منکـرات را بـر همـه مـؤمنین
واجب کرده است .چون «همان طور کـه فکـر و اندیشـه بـر روی اخـالق و عمـل اثـر
میگذارد ،اخالق و عمل نیز روی فکر و اعتقاد و اندیشه اثر میگذارد (مطههری:1385 ،
.)567-570 1
امر به معروف و نهی از منکر در منطق قـرآن ،از خیرخـواهی و محبـت مـؤمنین بـه
یکدیگر نشأت میگیرد (توب .)71 /زیـرا ،جامعـهای کـه در آن «اصـالح مـداوم» وجـود
داشــته باشــد ،در معــرض فســاد و ظلــم اجتمــاعی و در نتیجــه نــابودی قــرار نمــیگیــرد
(ههود  .)117اما جامعهای که بزرگان و صاحب منصـبان آن بـه فسـق و فجـور بپردازنـد و
رعیت هم تابع آنان باشند و هیچ کس مردم را از منکرات دور نکند در معـرض نـابودی
قرار میگیرد (اسرا.)16 /

 -5-2اصل عمل به تعهد

عهد و پیمان و عمل به آن ،یکی از عامتر ین ارزشهای انسانی است که هـر فـردی،
هرچند هیچ دینی نداشته باشد ،بایستی به آن ملتزم باشد .اگر افراد با هم قول و قرارهایی
بگذارند اما بعد ،هر کس آزاد باشد هر کاری دلش خواست انجام دهد و افراد نخواهند
به عهد و پیمانهای خود پایدار باشـند ،اصـال زنـدگی اجتمـاعی معنـا پیـدا نمیکنـد و
سنگ روی سنگ بند نخواهد شـد و اسـاس زنـدگی اجتمـاعی بـر هـم خواهـد خـورد
(مصباح یهزدی .)9: 1391 ،در جامعه اسالمی هم یکی از اصولی که التزام به آن بر همگـان
الزم است ،عمل به تعهدات است (مائههه  )1لزوم عمل به تعهدات چنان اهمیت دارد که
در ردیف ایمان به خدا ،عالم آخرت ،مالئکه ،انبیا ،کتب آسمانی و لـزوم اقامـه نمـاز و
پرداخت زکات قرار گرفته است (بقره  )177قـرآن کـریم یکـی از ویژگـیهـای ّمتقـین را
عمل به تعهدات خود ذکر میکند (بقهره 177؛ مؤمنهون 8؛ معهارج  .)32در روز قیامـت نیـز
یکی از مسائلی که مورد مؤاخذه قرار میگیرد ،عمل به تعهدات است (اسرا )34 /در این
محاسبه و مؤاخذه ،بین عهد با خدا و عهد بـا بنـدگان وی و نیـز در متعلـق عهـد فرقـی

نیست .یعنی طرف مقابل عهد ،هر کس باشد و موضوع عهد اگر در چارچوب شریعت
است ،هر چیزی باشد ،مهم نیست ،بلکه آنگاه که انسان با کسی عهدی میبنـدد ،الزم
است به عهد خود وفا نماید .حتی اگر طرف مقابل مسلمان هم نباشد ،تا زمـانی کـه بـه
اصو
عهد خود پای بند است ،عمل به تعهد الزم است (توب 4 /و .)7
لو

 -6-2اصل امانت داری

شیوه
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در میان همه ملل و اقوام ،ادای امانت یک ارزش و خیانت در امانت یك ضد ارزش های
محسوب میشود .این مسأله یکی از بدیهیات در حوزه ارزشها به شمار میرود و هـیچ تربی
انسانی در آن تردید ندارد .همه انسانها قبول دارند که خیانت در امانت امری نکوهیده ت
و زشت و درستکاری و امانتداری امری نیکو و پسندیده اسـت (مصهباح یهزدی :1391 ،کود
 .)106در جامعه مدنی اسالمی نیز رعایت امانت و برگرداندن آن به صاحب خود ،امری کان
الزم اســت (آلعمههران 161؛ معههارج 32؛ مؤمنههون 8؛ بقههره  .)283خداونــد متعــال در قــرآن بــه
احا
مؤمنین امر میکند کـه هـر گونـه امـانتی را بایـد بـه صـاحب آن برگرداننـد (نسها .)58 /دیــــث
جوادی آملی در همین رابطه مینویسد :همانطور که در مسائل قضایی رعایت عـدالت امامیه و
الزم است ،در مسائل اجرایی نیز مراعات عدالت واجب میباشد .معنای رعایت عدالت متنشنا
در امانت همانا رعایت همه شقون مسقولیت اداری است و همانطور که رعایـت نکـردن خــــت
وظایف عبادی ،خیانت به خداوند سبحان است و احتـرام نگذاشـتن بـه رهبـری رسـول قرآنم
اکرم خیانت به حضرت اوست ،انجام ندادن وظـایف اجتمـاعی و محتـرم نشـمردن
حقوق دیگران و کارایی کافی نداشتن در پست و مقام و خـدمت نکـردن بـه مقتضـای
مسقولیت و سمت ،همه به عنوان خیانت در امانت به حسـاب مـیآیـد و تضـییع حقـوق
امت اسالمی محسوب میشود .اثر سور خیانت در اموال و اعراض و حقـوق مسـلمانان
آنچنان زیاد است که در کنار خیانت به خداوند سـبحان و خیانـت بـه رسـول خـدا
واقع شده است (جوادی آملی.)162-136 :1372 ،
کسانی که عهده دار مسقولیتهای اجتماعی در جامعـه مـدنی اسـالمی مـیشـوند،
باید هم تخصص آن را داشته باشند و هم امانتدار آن مسقولیت باشند .همـانطـور کـه
در قصه حضرت موسی با حضرت شعیب و پذیرش مسـقولیت خزانـه داری کـل

مصر توسط حضرت یوسف و نیز اعالم آمادگی عفریت برای آوردن تخت ملکه سبا
به تخصص و تعهد هر دو اشاره شده است (قص26 /؛ نمه 39؛ یوسهف  .)55فقـدان هـر
یک از این دو ویژگی ،خیانت در امانت جامعه اسالمی است.

 -7-2اصل تحصیل مال حالل
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در جامعه اسالمی ،امرار معـاش و تحصـیل مـال ،بایـد از مجـاری قـانونی و بـه شـیوه
مشروع باشد .بارزترین شیوه تبادل مال میان افراد جامعه ،معامله است (بقره  )275اما معاملـه
نیز باید بر اساس قصد و رضایت طرفین باشد ،اگر کسـی مـال دیگـری را بـدون رضـایت
صاحب مال تملک یا استفاده نماید ،نـا مشـروع اسـت (بقهره 188؛ نسها 29 /و  )161تحصـیل
ثروت از مسـیری کـه موجـب گـردش پـول و تولیـد در جامعـه نمـیگـردد ،حـرام اسـت
(بقره  275و  276و 278؛ روم  )39همچنین ،دادن رشوه یا گرفتن آن حرام اسـت (بقهره  )188بـر
این اساس ،اگر کسی کـار معـین یـا مسـقولیتی بـر عهـده گرفـت کـه در ازای انجـام آن،
حقوقی دریافت میکند ،چنانچه تعمدا به وظیفه خـود عمـل نکنـد یـا بـرای تضـییع حـق
دیگران یا احقاق باطل و ابطال حق ،مالی را دریافـت کنـد ،مرتکـب حـرام شـده اسـت و
مالی که از این طریق بهدست میآورد نامشروع است (جوادی آملی.)12 :1372 ،

 -3رکن جمهوریت و اعمال اراده مردم
 -1-3اصل کرامت انسان

نوع نگرش هر مکتبی به کرامت انسان ،معیار و مبنایی بـرای وضـع قـوانین مـدنی و
حقوق بشر در آن مکتب میباشد .در بینش قرآن ،انسان چنان جایگـاه رفیعـی دارد کـه
میتواند خلیفه خدا در زمین مـیگـردد (بقهره 30؛  )26 /سـیر تکـاملی خلقـت بشـر از
جمــادی ،نبــاتی ،حیـوانی تــا مرحلــه نفــس ناطقــه انســانی چنــان جــامع و کامــل اســت
(مؤمنهون 14؛ سههجهه 9؛ تههی )4 /کــه خداونــد بــرای آفــرینش چنــین موجــودی خــود را بــه
کبریائی و «احسن الخالقین» توصیف میکند (مؤمنون 14؛ صافات .)125
بودن وجود انسان و شرافت ساحت روحـی آن کـه از سـنخ روح
قرآن از دو ساحتی ِ
الهی است ،بر ساحت مادی آن سخن میگوید (حجر 29؛ 72 /؛ سجهه  )9بر اسـاس دو
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ساحتی بودن وجود انسان و برتری یکی از آنهـا بـر دیگـری ،کرامـت وی نیـز دو گونـه
است .اول کرامت ذاتی (اسرا )70 /در این نوع کرامـت ،همـه انسـانهـا بـا هـم برابرنـد.
کسی نمیتواند چنین کرامتی را از کسی سلب کند مگر اینکه خود شخص با ارتکـاب
جنایت و خیانت آن را از خود سلب کرده باشد .کرامت ذاتی را خداوند به انسـان داده
و نشان دهنده آن است که بشر از لحاظ وجودی نسبت به سایر موجودات شرافت دارد.
این شرافت به اعتبار عنایتی است که خداوند در آفـرینش انسـان لحـاظ کـرده اسـت از
یک سو روحی را که در کالبد انسان دمیده از سنخ روح خود آفریده (حجر 29؛ )72 /
از سوی دیگر خلقت انسان را مسـتقیم بـه خـودش نسـبت داده اسـت ( )75 /ترکیـب
جسم و روح انسان را در کمال اعتدال قرار داده (تهی )4 /و بر خلقت چنین موجودی بـه
خود تبریک گفته است (مؤمنون  )14آسمان و زمین را مسخر او ساخته و آنچه در زمـین
است را برای او آفریده (جاثی13 /؛ بقره  )29و او را در زمین خلیفه خـود قـرار داده اسـت
(بقره  )30همین انسان قبل از اینکه رنگ فرهنگها و آیینهای مختلف را به خود گیـرد
از چنان رفعتی برخوردار بوده اسـت کـه همـه فرشـتگان در برابـر او بـه سـجده افتادنـد
(بقره 34؛ 73 /؛ حجر  )30کرامت ذاتی انسان برای قرآن چنان مهم است که کشتن یک
انسان بیگناه ،برابر با کشتن همه انسانها و زنده کردن یک انسان ،برابر با زنـده کـردن
ِ
همه انسانها است (مائهه  )32چنین نگـاه رفیـع و فراگیـری در مـورد انسـانهـا در میـان
مکاتب فکری بشر وجود ندارد.
دوم کرامت اکتسابی یا ارزشی ،مقصود از چنـین کرامتـی دسـتیابی بـه کمـالهـایی
است که انسان در پرتو ایمان و عمـل صـالن خـود بدسـت مـیآورد (حجهرات  .)13ایـن
کرامت از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسـیر
رشد و کمال و خیرات ناشی میشود کـه اکتسـابی و اختیـاری اسـت و ارزش نهـایی و
غایی انسان به همین کرامت است» (ر .ک .جعفری .)279 :1380 ،اسـالم ضـمن تأکیـد بـر
کرامت ذاتی انسان ،عزت و کرامت در پرتـو ایمـان بـه خـدا و عمـل صـالن را برجسـته
میکند (آلعمران 64؛ نسا61 /؛ مائهه 104؛ انعام 151؛ فاطر 10؛ منهافقون  )8در پرتـو ایمـان و
عمل صالن ،حیات طیبه جامعه مدنی اسالمی شکل میگیرد (نح .)97

 -2-3اصل اختیار و آزادی
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مختار و آزاد بودن انسان به این معنا است که بتواند از میان راهها و کارهای متعددی
که پیش روی اوست ،با بررسی و سنجش ،یکی را برگزیند و تصمیم بر انجام آن بگیـرد
(رجبی .)170 :1385 ،اراده الهی بر این است که انسانها با اختیار و انتخاب خود ،راه حق
را برگزینند (انسان 3؛ کهف  .)29در قرآن کریم از امتحـان و آزمـایش انسـان سـخن رفتـه
است (کهف 7؛ محمه 31؛ انبیا 35؛ هود  )7انسان وقتی مورد آزمون الهی قرار میگیـرد کـه
«مختار» باشد و بتواند از بین گزینههای مختلف آنچه را دوسـت دارد ،انتخـاب نمایـد.
عالوه بر اینکه ،انذار در مـورد فریـب نخـوردن از دنیـا (لقمهان 33؛ فهاطر )5؛ نکـوهش و
وعده عذاب جاودانه به منـافقین و کفـار (توبه )68 /و تبشـیر ،مـدح و وعـده پـاداش بـه
مؤمنین (نسا 95 /و 122؛ مائهه 9؛ توبه72/؛ فهت )29 /همـه داللـت بـر مختـار بـودن انسـان از
دیدگاه اسالم دارد .اگر اراده الهی بر این بود که مردم به اجبار ایمـان بیاورنـد و از حـق
اطاعت نمایند ،همه ابنای بشر به خدا ایمان میآوردند (انعام  35و 107؛ مائهه 48؛ هود 118؛
شوری 8؛ نح  )93در این صورت نیاز به امتحان انسانها نبود.
قرآن کریم گرچه بر مختار بودن انسـان تأکیـد دارد؛ امـا بـا اندیشـه تفـویض افعـال
اختیــاری انســان ،بــه خــود وی نیــز صــریحا مخــالف اســت (مائهههه 64؛ یههون 61 /و 100؛
تکویر  )29از مجموع آیات قرآن درباره خالقیت ،علم ،اراده و قـدرت مطلـق خـدا و نیـز
ارسال رسل ،ثـواب و عقـاب و مسـقولیت انسـان در مـورد اعمـال خـود ،بـه ایـن نتیجـه
میرسیم که فاعلیت خداوند در طول فاعلیـت انسـان اسـت .بنـابراین ،افعـال اختیـاری
انسان حقیقتا هم فعل خدا و هم فعل انسان ،هم مخلوق خدا و هم مخلوق انسان اسـت
(مصباح یزدی.)106-124 :1372 ،

 -3-3اصل استبداد ستیزی

تأ کید قرآن بر آزادی اندیشه و عمل انسان؛ در ُبعد اجتمـاعی مسـتلزم نفـی اسـتبداد
است .چون استبداد ضد تفکر و انتخاب است .اینکه حضرت امیـر بـه فرزنـد خـود
توصیه میکند که خدا انسـان را آزاد آفریـده و نبایـد انسـان ،بنـدۀ هـیچ بنـدهای باشـد
(انصار یان:1378 ،نام )31 /برای این است کـه تـا وقتـی انسـان ،اسـیر یـک قـدرتی باشـد،
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نمیتوانـد درسـت بیندیشـد .ذهـن اسـتبداد زده ،همـان چیـزی را حـق مـیپنـدارد کـه
استبدادگر به عنوان حق ،نمایش میدهد (غافر  )29به همـین دلیـل ،حضـرت موسـی در
آغاز قیـام خـویش ،مـردم را بـه توحیـد و رهـایی از عبودیـت غیـر خـدا فـرا مـیخوانـد
(دخهان  .)18بر اساس اصل عدم اطاعت از غیـر خـدا (نحه 36؛ زمهر 17؛ زخهرف  )26هـیچ
انسانی حق ندارد ،انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبـور کنـد (آلعمهران .)64
این اصل اعتقادی ،اصل آزادی بشر را به ما میآموزد که هیچ فردی حق ندارد انسانی و
یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند (خمینی.)387-388 5 :1385 ،
حاکم مستبد برای شهروندان خود حق آزادی اندیشه ،عقیـده و بیـان قائـل نیسـت.
َ
ُ
ََ
تفکرش این است که هر کسی دست به هر کاری میزند بر پایه ﴿أنـا َر ُّبكـم اْلعلـی﴾
(نازعات « )24من پروردگار برتر شما هستم!» باید از او اجازه بگیرد ،آنچه را کـه او بـرای
مردم میپسندد ،مردم نیز باید گردن نهند (غافر 29؛ اعراف 123؛ ط71 /؛ شعرا.)49 /
استبداد ،قوه تشخیص افراد را هدف میگیرد و دسـتگاه ادراکـی و تحلیلـی آنـان را
مختل میکند ،وقتی تفکر را از مردم گرفت ،معیارهای حق و باطل را دگرگون مینماید
و خواستههای خود را به نام خیر و صالح مردم پیش میبرد (غافر 29؛ اعراف 123؛ ط71 /؛
شعرا .)49
مختل کردن تعقل افراد همان تخفیف و تحقیر مـردم اسـت (زخهرف  .)54نتیجـه ایـن
تحقیر شدگی ،اطاعـت مطلـق از حـاکم مسـتبد اسـت (زخهرف 54؛ ههود  )59چـون وقتـی
مالکهای تشخیص حق و باطل از بین بـرود ،مـردم دسـت بـه هـر کـار غیـر اخالقـی
خواهند زد (زخرف 54؛ روم .)10
اسالم برای جلوگیری از استبداد ،هم کنترل درونی و هم نظـارت بیرونـی را بـهکـار
گرفته است .از یک سـو ،بـرای رهبـری جامعـه شـرایط خاصـی مقـرر نمـوده (26 /؛
بقهره  )124و رابطه رهبر الهی با مردم را بر پایه رأفت ،محبت و لطافت اخالقی قـرار داده
اســت (آلعمههران 159؛ انفههال  )63از ســوی دیگــر ،نظــارت همگــانی شــهروندان بــر
تصمیمگیری و اعمال حاکمان از طریق امر به معـروف و نهـی از منکـر (آلعمهران 104؛
اعراف  )157و نیز مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی (آلعمران 159؛ شوری  )38را
ضامن سالمت اجتماعی رفتار صاحبان قدرت قرار داده است.

 -4-3اصل شوری و مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی خود
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در جامعه آرمانی اسالمی ،همه فعالیتهای اجتماعی باید از یک سو ،در چارچوب
احکام و دستورات الهی باشد و بـر مـردم الزم اسـت از تبعیـت هواهـای نفسـانی پرهیـز
نماینــد (بقههره 145؛ آلعمههران 79؛ نسهها105 /؛ رعههه 37؛ مائهههه 44تهها50؛  )26 /و هــیچ کــس،
نمیتواند حکم الهی را تغییر دهد (احزاب  )36از سوی دیگر ،در مواردی که نصی وجود
نـدارد ،بایــد بــرای تـدبیر جامعــه بــا مـؤمنین مشــورت گــردد (آلعمهران 159؛ شههوری .)38
مشارکت مردم در صحنه تصمیم گیریهای اجتماعی ،منوط به این است که بـا احکـام
الهی مخالفت نگردد (احزاب  .)36قوانین اسالم مرز خواستههـای مـردم اسـت .محتـوای
خواست عمومی با قوانین اسالم محدود مـیگـردد و نمـیتـوان هـر آنچـه را کـه مـردم
میخواهند ،هر چند اکثریت آنان باشند ،در صورت مخالفت صرین بـا قـوانین اسـالم،
پذیرفت (مطهری330 24 :1386 ،؛ همو.)243 2 :1385 ،
گر چه خداوند انسان را بـر سرنوشـت اجتمـاعی خـویش حـاکم سـاخته (انسهان 3؛
انفال 53؛ رعه  )11و به او اجـازه تشـکیل حکومـت داده اسـت ،امـا انسـان حـق نـدارد،
زنــدگی خــود را بــر مــدار شــر یعت گر ی ـزی و دوری از دســتورات الهــی تنظــیم کنــد
(احزاب 36؛ کهف 28؛ مائهه .)44-50
همانطور که تدبیر سراسر عالم تکـوین بـه اراده الهـی اسـت و اگـر غیـر از خـدای
متعال ،خدایان دیگـری وجـود داشـته باشـد ،موجـب فسـاد و نـابودی عـالم مـیگـردد
(اسرا42 /؛ انبیا 22؛ مؤمنهون )91؛ همچنین در عالم تشریع هـم بایـد تمـام قـوانین بـه اراده
الهی منتهی گردد (مائهه 44تا50؛ نسا105 /؛ انعام 57؛ حج 26 / ،41؛ یوسهف  40و  )67و اگر
معیارهای دیگری غیر از دستورات الهی منشأ وضع قانون باشد ،نظام آفرینش جهـان بـه
هــم خواهــد خــورد (مؤمنههون  .)71چــون اکثریــت مــردم تــابع گمــان هســتند (انعههام 116؛
یهون )36 /و هوای نفس را بر حق تـرجین مـیدهنـد (مائههه 49؛  )26 /و در جـایی کـه
حکم خدا نباشد ،جز باطل چیزی نیست (یون.)32 /
عالوه بر ایـن ،بـر اسـاس اصـل وابسـتگی انسـان بـه وجـود خداونـد در همـه ابعـاد
تناسب قوانین اسالم با ساختمان آفرینش انسان (روم  )30هیچ
(فاطر 15؛ مؤمنون  )88و نیز
ِ
قانونی غیر از قوانین اسالم ،نمیتواند پاسخ گوی نیازهای حقیقی انسان باشد .بنـابراین،

 -5-3وحدت امت اسالم و حسن معاشرت

در تشکیل جامعه مدنی اسـالمی ،یکـی از مؤلفـههـای اساسـی ،وحـدت اجتمـاعی
مسلمانان و تشکیل «امت واحده» اسـت .هـر چقـدر انسـجام ،اتحـاد و همبسـتگی در
جامعه بیشتر باشد ،از استحکام و قوت بیشتری برخوردار خواهد شد .یکی از سنتهای
الهی این است که اگـر اختالفـی در میـان مـردم یـک جامعـه بـه وجـود آمـد ،موجـب
شکست آنان در برابر دشمن میگردد (انفال .)46

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

اصول جامعه مدنی اسالمی از نگاه قرآن

مالک مشروعیت قوانین در حکومت اسالمی ،رأی اکثریت نیست ،بلکه انطباق آنها بـا
حق و احکام شریعت اسالم است (طباطبایی.)78 :1386 ،
از دیدگاه فالسفه اسالمی نیز اراده الهی بر اراده مردم مقـدم اسـت .عالمـه طباطبـایی
میفرماید« :اسالم بر اساس اصل واقع بینی که انسان دارد ،از او میخواهد در همـه حـال
پیرو حق باشد .حق ،را محکـوم هـیچ خواسـته و آرمـان دیگـری نکنـد .در اعمـال خـود
مصالن واقعی را مالک قرار دهد ،هر چند بر خـالف میـل او باشـد .در جامعـه نیـز بایـد
قوانین و مقرراتی اجرا شود که بهحسب واقع بـه صـالح جامعـه اسـت؛ اگـر چـه مخـالف
خواســت اکثریــت یــا اتفــاق مــردم باشــد (طباطبههایی .)90-91 1 :1388 ،فــارابی مشــروعیت
حکومت را به حضور حجت الهی در رأس آن و انطباق قوانین موضوعه بـا اراده تشـریعی
الهــی مــیدانــد (فههارابی50 :1986 ،؛ همهو192 :1371 ،؛ همههو .)125 :1995 ،از نظــر ابنســینا نیــاز
قانون شریعت ،ضروری است؛ از این رو ،تنظیم روابط اجتماعی در ابعـاد
جامعه انسانی به ِ
گوناگون حیات بشر بـر عهـده دیـن اسـت .اجـرای شـریعت نیـز بـدون کـارگزار شایسـته
ِ
امکانپذیر نیست و اگر حاکم منصوب از طـرف خـدا باشـد ،اختالفـات بـین مـردم کـم
خواهد شد (ابه/سهینا .)454-451 3 :1375 ،از نظـر مالصـدرا همـان گونـه کـه نبـوت ،روح
شریعت است ،شریعت نیز روح سیاست است .سیاست بدون دیانت مثل جسد بدون روح
است .خواه عقل در تشخیص حسن و قبن و کشـف بایـد و نبایـد کـامال موفـق باشـد یـا
نباشد .غایت سیاست اطاعت از شریعت است .سیاست همچون عبـد و شـریعت هماننـد
موالست .اگر سیاست در خدمت شریعت باشد ،ظـاهر عـالم ،تـابع بـاطن و محسـوس در
ظل معقول خواهد بود و جزر به سوی کل خواهد رفت (مالصهرا.)364-366 :1360 ،
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از منظر قرآن کریم ،اختالف و جنگ داخلی در یک جامعه ،بالی آسـمانی اسـت
(آلعمران 103؛ انعام  .)65در مقابل محبـت و الفـت ،اتحـاد و انسـجام اجتمـاعی نعمـت
الهی است که پویایی و نشاط را به جامعه هدیه میدهد (آلعمران .)103
اسالم «دارالسالم» و منادی صلن و دوستی اسـت و همـه انسـانهـا را بـه صـلن و
دوستی دعوت میکند (یون )25 /قرآن کریم بر وحدت مسلمانان بر محور والیت الهـی
و عقاید مشترک اسالمی تأ کید دارد (آلعمران 103؛ انبیها92 /؛ حهج 78؛ مؤمنهون  .)52دیـن
اسالم دین گفتگو ،مباحثه ،برهان ،دانایی و بصـیرت اسـت (نحه  )125از ایـنرو ،اهـل
کتاب را هم به محور مشترک بین آنها و اسالم ،دعوت مینماید (آلعمران  )64و کسانی
را که بین مردم اختالف ایجاد میکنند ،به شدت نکوهش میکند (انعام .)159
در بینش مکتبی دین اسالم ،مرز «امت اسالمی»« ،فرهنگ اسالمی» است .به بیان
دیگر ،تحقق «امت» وابسته به قلمرو خاص جغرافیایی نیست و هـیچگـاه در حصـار آن
محصور نمیگردد ،بلکه اشتراک افراد در عقاید و باورهای دینی ُمق ّ ِـوم مفهـوم «امـت»
است (انبیا 92؛ مؤمنون  .)52قرآن کریم مسلمانان را در شعاع باور دینی مشترک ،اعضـای
یک خانواده دانسته (نسا25 /؛ آلعمران  )195مؤمنان را برادران یکدیگر معرفی میکند تـا
هر مؤمنی رنج و شادی مؤمن دیگر را رنج و شادی خود بدانـد (حجهرات  )10و هـر نـوع
امتیاز غیر اعتقادی نظیر جنسیت ،ثروت ،قدرت ،نژاد ،وطن و غیـره را نامشـروع اعـالم
میکند (غافر 40؛ قص67 /؛ ط82 /؛ مریم 60؛ نح .)97
ُ
یکی از اصول روابط اجتماعی اسالم کـه موجـب الفـت و وحـدت در میـان آحـاد
جامعه اسالمی و در ارتباط با سایر ملتها ،میگردد ،حسن معاشرت است .منطق قـرآن
در باب روابط حسنه اجتماعی مبتنی بر تقسیم جامعه به داراالسـالم و دارالکفـر اسـت.
کسانی که خارج از دین اسالم هستند یعنی «دارالکفر» بر دو گـروه تقسـیم مـیشـوند.
گروه اول « ُ
دارالهدنه» است یعنی ،کسانی کـه بـا مسـلمانان در حـال جنـگ نیسـتند و
امکان زندگی مسالمت آمیز با آنها وجود دارد .بر قراری روابط حسنه و رفتار عادالنه بـا
این گروه خوب است .در عـین حـال ،روابـط حسـنه بـا آنهـا نبایـد از اعتـدال خـارج و
موجب ایجاد وابستگی گردد (ممتحن )8 /گروه دوم «دارالحـرب» اسـت یعنـی ،کسـانی
که در صدد ایذار دینی مسلمین و اضرار به مال و جان آنـان مـیباشـند بـا ایـن دسـته از

کفار نه تنها محبت کردن جایز نیست بلکه مسلمانان باید انزجـار و دشـمنی خـود را بـا
آنها آشکار نمایند .نکته مهم این است که اگر برخی از مسـلمانان بـه ایـن فرمـان الهـی
توجه نکنند و نسبت به این گروه از کفار گرایش قلبـی پیـدا کننـد ،در ایـن صـورت از
گروه آنان به حساب خواهند آمد (مائهه 51تا57؛ ممتحن.)9 /
ُ
قــرآن کــریم ،خلــق نیکــو و حســن معاشــرت پیــامبر اکــرم بــا مــردم را یکــی از
نعمتهای الهی به آن حضرت ذکر میکند کـه باعـث جـذب مـردم بـه اسـالم گردیـد
(آلعمران  )159اسالم عدالت ورزی و حسن معاشرت با هـر کسـی را تحسـین مـیکنـد
(بقره 83؛ ممتحن8 /؛ حجرات 13-9؛ مائهه  )42و پیروان خود را ملزم مینماید که قطع نظر از
هر مخاطبی ،سخنشان را مؤدبانه ،مستدل و مستند بیان کنند (حج 24؛ اسهرا23 /؛ بقهره 83؛
نم 22؛ نسا9 /؛ احزاب .)70

 -6-3اصل استقالل
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اصول جامعه مدنی اسالمی از نگاه قرآن

استقالل جامعه اسالمی به این معنـا اسـت کـه تصـمیم سـازی و تصـمیم گیـری در
فرآیند مدیریت جامعه بر پایه مصالن و منافع مسلمین باشد و قدرتهای بیگانه یا عوامل
نفــوذی آنهــا نتواننــد در جهــت منــافع خــود و علیــه منــافع جامعــه اســالمی ،دســتگاه
تصمیمسازی و تصمیمگیری را در موضع انفعال قرار دهند.
اصل حاکم بر رابطه جامعه اسالمی با سایر جوامع ،آیه نفی سـبیل اسـت (نسها)141 /
نفی سبیل اطالق دارد یعنی نبایـد هـیچ قـدرت خـارجی در هـیچ ُبعـدی بـر سرنوشـت
مسلمانان تسلط پیدا کند .بنابراین ،همانطور که جامعه زوایای گوناگون دارد ،استقالل
آن هم ابعاد مختلفی را شامل میگردد .جامعه اسالمی باید در ُبعـد فرهنگـی (مائههه 48؛
انعام )106؛ اقتصادی (بقره )144؛ سیاسی (نسا59 /؛ نور  )35و نظامی (انفهال  )60مسـتقل از
بیگانگان باشد .اسالم برای کسب علم از دیگران ،محدودیت قائل نیست اما وابسـتگی
علمی را هم بر نمیتابد (توب.)122 /
قرآن کـریم اسـتواری ،خودکفـایی و اسـتقالل جامعـه اسـالمی را بـه گیـاهی تشـبیه
میکند که رشد کرده و روی پای خـود ایسـتاده و موجـب شـگفتی کفـار شـده اسـت
(فهت )29 /استقالل جامعه اسالمی چنان مهم است که حتی اگر مستلزم تغییر قبله باشـد،

اصو

قبله مسلمانان از بیت المقدس به مسجد الحرام تغییر میکند (بقره .)150

استقالل محصول خودباوری است و تا ملتی خود را باور نداشته باشد و به ظرفیتها
و تواناییهای خود در عرصه اجتماعی ایمان نداشته باشد ،نمیتواند در تـاریخ و عرصـه
بین الملل نقش آفرین باشد .قرآن «ایمان به خدا» را به عنوان میراث معنوی هویت سـاز
و متمایز کننده جامعه اسالمی معرفی میکند ،اگر مسلمانان بر این هویت تکیـه کننـد،
در برابر قدرتهای دیگر احساس ضعف ،سستی و حقارت نخواهند کرد (آل عمران 139
و 164؛ جمع2 /؛ محمه .)35

نتیجهگیری
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با تبیین اصـول بنیـادین جامعـه اسـالمی ،وجـوه تمـایز آن بـا جوامـع دیگـر ،آشـکار
میگردد .این اصول فراتر از زمان ،مکان ،تعلقات قومی و طبقاتی هستند .بنیـادیتـرین
اصل جامعه اسالمی والیت تکوینی و تشریعی خداوند است ،همانطورکه عالم تکـوین
بر مدار والیت الهی است ،عالم تشریع و تقنین هـم بایـد بـر مـدار والیـت الهـی باشـد.
انبیای الهی مبعوث شدند تا زندگی فردی و اجتماعی انسانها را در مسیر والیت الهی و
رسیدن به سعادت حقیقی ،هدایت نمایند.
بر اساس رکن والیت و هـدایت تشـریعی ،بـاالترین فضـیلت فـردی و اجتمـاعی در
ُ
جامعه اسالمی ،قرب و رضوان خداوند است کـه تحصـیل دانـش و خـردورزی دو بـال
رسیدن به آن هستند .عدالت ،چتر امنیـت اجتمـاعی اسـت .چـون همـه مسـائل در هـر
سطحی باید بر معیار عدالت باشد .همانطور که اساس خلقت بـر مـدار عـدالت اسـت.
همه شهروندان مکلف هستند با مفاسد ،مبارزه نماینـد و زمینـه تحقـق فضـایل را فـراهم
کنند .ضرورت عمل به تعهد ،مـراودات اجتمـاعی را مسـتحکم مـیکنـد .اصـل امـرار
معاش حالل ،سدی در برابر شکل گیری روابط نـا سـالم اجتمـاعی اسـت و در نهایـت
اصل امانت داری ضمن ایجاد اعتماد اجتماعی ،مناصـب مـدیریتی را بـه عنـوان امانـت
الهی به اهلش یعنی شایستگان ،میسپارد.
رکن سوم جامعه اسالمی بیانگر نوع نگرش اسالم نسبت به جایگاه انسان در خلقت
و نقش مردم مؤمن در تعیین سرنوشت اجتماعی است .در جامعه اسالمی انسان از یک

سلسله حقوق انسانی برخورداراست در عین حال که میتواند بـا اعمـال اراده مناسـبات
اجتماعی خود را رقم بزند ،مسقولیتهایی هم دارد .خاستگاه حقوق و مسـقولیت انسـان
هر دو خداوند است .اینکه انسان دارای چه حقوقی است و چه مسقولیتهایی دارد ،هر
دو بر اساس امر و نهی الهی تعیین میگردد .کرامت ذاتی انسـان ،آزادی اندیشـه ،لـزوم
مشورت با مردم ،نفی استبداد ،ضرورت حفظ استقالل جامعه ،حفظ وحدت و انسـجام
اجتماعی شاخصهای اهتمام اسالم بـه حضـور مـردم و نقـش آفرینـی آنهـا در صـحنه
اجتماع است.
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اصول جامعه مدنی اسالمی از نگاه قرآن

 .۱انصاریان ،حسین ،ترجمه نهج البالغه ،چا اول ،تهران ،پیام آزادی.۱378 ،
ّ
 .2ابراهیمزاده آملی ،نبیالله ،حاکمیت دینی ،چا اول ،تهران ،نمایندگی ولی فقیه در سپاه.۱377 ،
 .3ابن سینا ،حسین ،الشفا ،االلهیات ،تصحین :سعید زاید ،قم ،مکتبة آیة الله مرعشینجفی۱404 ،ق.
 .4ـــــ  ،االشـارات والتنبیهـات ،شـرح خواجـه نصـیرالدین طوسـی و قطبالـدین رازی ،چـا اول ،قـم،
بالغت.۱375 ،
 .5ابنخلدون ،عبدالرحمن ،مقدمه ابـنخلـدون ،ترجمـه محمـدپروین گنابـادی ،چـا دوازدهـم ،تهـران،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.۱388 ،
 .6ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی ،تحفالعقول ،چا دوم ،قم ،جامعه مدرسین.۱404 ،
 .7جعفری ،محمدتقی ،حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غر  ،تهران ،دفتر خدمات حقوقی بینالمللی
جمهوری اسالمی.۱380 ،
 .8ـــــ  ،فرهنگ پیرو فرهنگپیشرو ،چا دوم ،تهران ،مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمهجعفری.۱37۹ ،
 .۹جوادیآملی ،عبدالله ،اخالق کارگزاران ،چا چهارم ،تهران ،مرکز نشر فرهنگی رجار.۱372 ،
 .۱0ـــــ  ،فلسفه حقوق بشر ،چا اول ،قم ،مرکز نشر اسرار.۱375 ،
 .۱۱جوان آراسته ،حسین ،مبانی حكومت اسالمی ،چا هفتم ،قم ،بوستان کتاب.۱386 ،
 .۱2حرعاملی ،محمدبنحسن ،وسائل الشیعة ،چا اول ،قم ،مؤسسه آلالبیت .۱40۹ ،
 .۱3خامنهای ،سید علی ،بیانات ،سایتwww. kHAMENEI. IR :
 .۱4خمینی ،روحالله ،صحیفه نور ،چا چهارم ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.۱385 ،
 .۱5ـــــ  ،والیتفقیه ،چا بیستم ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.۱388 ،
 .۱6رجبی ،محمود ،انسانشناسی ،چا نهم ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.۱385 ،
 .۱7طباطبایی ،محمدحسین ،روابط اجتماعی در اسالم ،چا اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.۱382 ،
 .۱8ـــــ  ،مجموعه رسائل ،بهکوشش سیدهادی خسروشاهی ،چا اول ،قم ،بوستان کتاب.۱387 ،
 .۱۹ـــــ  ،معنو یت تشیع ،بهاهتمام محمد بدیعی ،چا سوم ،قم ،انتشارات تشیع.۱386 ،
 .20ـــــ  ،المیزان ،چا دوم ،قم ،اسماعیلیان.۱37۱ ،
 .2۱ـــــ  ،بررسیهای اسالمی ،بهکوشش سیدهادی خسروشاهی ،چا دوم ،قم ،بوستان کتاب.۱388 ،

کود
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 .22ـــــ  ،تفسیر المیزان ،ترجمه محمدباقر موسوی ،قم ،چا پنجم ،دفتر انتشارات اسالمی.۱374 ،
 .23ـــــ  ،رسالت تشیع در دنیای امروز ،چا دوم ،قم ،بوستان کتاب.۱387 ،
 .24ـــــ  ،مرزبان وحی و خرد ،چا اول ،قم ،بوستان کتاب.۱38۱ ،
 .25طبرسی ،احمدبنعلی ،اإلحتجاج علیأهل اللجاج ،چا اول ،مشهد ،نشر مرتضی.۱403 ،
 .26طوسی ،محمدبنحسن ،الغیبة ،مصحن علیاحمد ،چا اول ،قم ،دارالمعارفاإلسالمیة.۱4۱۱ ،
 .27عاملی (شهیدثانی) ،ز ینالدینبنعلـی ،الروضـة البهیـة فـی شـر اللمعـةالدمشـقیة ،محقق/مصـحن:
سیدمحمد کالنتر ،چا اول ،قم ،کتابفروشی داوری.۱4۱0 ،
 .28ـــــ  ،ز ینالدینبنعلی ،منیة المر ید ،تحقیق رضا مختاری ،چا دوم ،قم ،مکتب االعـالم االسـالمی،
.۱372
 .2۹فارابی ،محمدبنمحمد ،الملة ،بیروت ،دارالمشرق.۱۹86 ،
 .30ـــــ  ،آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها ،شرح و تعلیق :علی بن ملحم ،چـا اول ،بیـروت ،مکتبـة
الهالل.۱۹۹5 ،
 .3۱فارابی ،محمدبنمحمد ،سیاست مدنیه ،ترجمه وحاشیه ،سیدجعفر سجادی ،چـا دوم ،تهـران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.۱37۱ ،
 .32مصباحیزدی ،محمد تقی ،رستگاران ،تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی ،چـا چهـارم ،قـم،
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.۱3۹۱ ،
 .33ـــــ  ،معارف قرآن :خداشناسی ،کیهانشناسی ،انسانشناسی ،قم ،مؤسسه در راه حق.۱372 ،
 .34مطهری ،مرتضی ،صدرا ،مجموعه آثار استاد شهید مطهر ی ،چا سوم ،تهران.۱386 ،
 .35ـــــ  ،مجموعه آثار استاد شهید مطهر ی ،چا سیزدهم ،تهران ،صدرا.۱385 ،
 .36مفید ،محمدبنمحمد نعمان ،المقنعة ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم.۱4۱0 ،
 .37مکیعاملی ،محمد ،القواعد و الفوائد ،مصحن سید عبدالهادی حکیم ،چا اول ،قم ،مکتبـةالمفیـد،
بیتا.
 .38مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،چا سی و دوم ،تهران ،دار الکتبالسالمیة.۱374 ،
 .3۹مالصدرا شیرازی ،صـدرالدین محمـد ،الشـواهد الربوبیـة ،تعلیقـه مالهـادی سـبزواری ،تصـحینسـید
جاللالدین آشتیانی ،چا دوم ،مشهد ،افست نشر مرکز دانشگاهی.۱360 ،
 .40نجفی ،محمدحسن ،جواهر الكالم ،تهران ،دارالکتب السالمیه.۱365 ،
 .4۱نراقی ،احمد ،عوائد اْلیام ،قم ،بصیرتی.۱408 ،
 .42نوری ،میرزاحسین ،مستدرک الوسایل ،چا اول ،قم ،آلالبیت .۱408 ،
 .43واعظی ،احمد ،جامعه دینی و جامعه مدنی ،چـا اول ،قـم ،پژوهشـکده فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی،
.۱377
 .44هانتینگتون ،ساموئل ،نظریه برخورد تمدنها ،ترجمه مجتبی امیری وحید ،تهران ،وزارت خارجه ،چـا
هفتم.۱386 ،
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بررسی تطبیقی دیدگاه امام سجاد
و اریک فروم نسبت به کمالگرایی...
 ابوالقاسم یعقوبی
 اکبر عروتی موفق
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چکیده

 تاریخ دریافت - ۱3۹۹/۱۱/۱۱ :تاریخ پذیرش.۱400/08/۱0 :
 .1استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.

yaghobi41@yahoo.com

 .2دانشیارگروه معارف اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،ایران.

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

جا منلهنی اخیر جا اجبینر پژوهه اوان جا نو و هنواه ،ع قه وا ری ونیت
به کعنل یراش هنهیه شوج و بهوظر امی که وقش برعنتهای جا ما ت
اوان رج و عن ه جاشته بنشی .هیف اشن پژوهش برام تطییقا کعانلیراشا و
وشژی هنی اوننن کن ل از جشیینه ا ن مبنج  و ااش رو امات .پاژوهش
حنضر بن اوشیرجی کیی اوبن شیه و برای تحلیل جاجههن از اوش تحلیل حتاوا
امتینجه شی .وتنشج برام هن وهنن جاج که اب انج کعانلیراشا بار اماند صاحییه
مبنجشه شن ل ب ی عنغی ( نونی جومت پرواجینا) ،ب ی ا تنای ( نونای اشعانن باه

a_orvati@yahoo.com

 .3دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،،دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همـدان،
ایران.
zohre.yarmohammadi@gmail.com

َ

نج و کنخ اضنشت پرواجینا) ،ب ی نوی ( نونی اشعنن باه انج) و ب ای ا تانا
اعتعنع و شخص ( نونی ظلام ماتی ی و شایری اا و قایاجان باوجن) امات و
یننی کعنلیراش جا وهله اول ،شن ل خیا حوای و جا وهله جو  ،شن ل اونانن
حوای بنشی .جا حنم کاه ینانی کعانلیراشا از جشایینه ااشا ارو بار
حواشت خوج اوننن تأ کیی جااج و بننبراشن توان بینن کرج که بر امند صاحییه
مبنجشه ،ت نجل بین اب نج کعنلیراش بن یننی خیا حوای و اوننن حوای بارای
اوننن کن ل بوجن ضروار جااج.
واژگان کلیدی :ا ن مبنج ،ااش رو  ،کعنل یراش .

مقدمه
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مسأله چیستی کمال و چرایی گرایش انسان به کمال و کامل بودن از مسائل بسـیار
مهم و اساسی در زندگی انسان میباشد .تالشهای فراوانی در طول تاریخ بـرای پاسـخ
به سؤال «کمال انسان در چیست؟» صـورت پذیرفتـه اسـت .فلسـفه ،فلسـفه اخـالق و
روانشناسی حاوی مکاتب و تفکراتی است کـه بـهمنظـور پاسـخ بـه ایـن سـؤال طراحـی
شدهاند .فالسفهای مانند ارسطو ،1افالطون 2و اپیکور 3از منظر کمالگرایی دیدگاههایی
ارائه دادهاند (بشهیری .)8 :1388 ،ابنسینا کمالگرایی را در فلسـفه عملـی و نظـری یعنـی
اخــالق خالصــه کــرده اســت (ابهه /سههینا .)17 :1404 ،عرفــا نیــز بــه مقولــه کمــالگرایــی
پرداختهاند .در این میان از عبدالکریم جبلـی (االنسهان الکامه فهی معرفه /االواخهر واالوائه ) و
عزیزالدین نسفی (االنسان الکام ) میتوان نام برد (محمهی و ساالری فر.)1390 ،
روانشناسی نیز به عنوان یک علم نو ،مفهوم کمالگرایـی و شـناخت انسـان را مـورد
بررسی قرار داده است (شهولت .)7-6 :1399 ،/نگـاه گـذرا بـه دیـدگاه روانشناسـان نشـان
میدهد که ،دیدگاه روانکاوی4فروید ،نسبت به انسان خـوشبینانـه نیسـت و از نگـاه او
انسان هیچگاه به آرامش و کمال نمیرسد .رفتارگرایان 5که بـر مطالعـه عینـی و کنتـرل
1.Aristotle
2.Plato
3. Epicure
4. Psychoanalysis
5. Behavioralism

1. Gordon Allport
2. Carl Rogers
3. Erich Fromm
4. Abraham Maslow
5. Carl Jung
6. Viktor Frankl
7. Friedrich Perls

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
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شده رفتار تأ کید میکردند ،وجود انسان را ساخته و پرداخته محـیط دانسـته ،در نتیجـه
معتقدند که انسان به تنهایی شانسی برای بهبود و اصـالح خـود نـدارد .ایـن دو دیـدگاه
کمال انسانی را متأثر از کاهش مشـکالت مـیدیدنـد تـا افـزایش ویژگـیهـای مثبـت و
خوب .تصویر ناقص ارائه شده این دو دیدگاه ،منجر به پیدایش یک جنـبش متضـاد بـه
نام روانشناسی نیروی سوم یا روانشناسان کمال شد (ساپینگتون.)216 :1393 ،
پیروان این جنبش معتقدند که تالش برای دستیابی به سطن پیشرفته کمال ،بـرای
تحقق بخشیدن ،یا از قوه به فعل رساندن تمامی استعدادهای ذاتی آدمی الزم مـیباشـد.
بدین صورت که ،رهایی از بیماری عـاطفی ،یـا نبـود رفتـار روان پریشـانه ،بـرای اینکـه
شخصیتی را سالم فرض کنیم ،کافی نیست .نبود بیماری عاطفی ،تنهـا اولـین گـام الزم
در جهت رشد و کمال است و آدمی پس از این گام ،راهی دراز در پیش خواهد داشت
(شولت.)9-8 :1399 ،/
4
3
2
1
روانشناسانی مانند ،گوردون آلپورت  ،کارل راجرز  ،اریک فروم  ،آبراهام مـازلو ،
کارل گوستاو یونگ ،5ویکتور فرانکل 6و فریتس پرلـز 7مـدلهـایی درمـورد شخصـیت
سالم عرضه نمودهاند .هر چند همه این نظریه پـردازان ،از جملـه نظریـه پـردازان کمـال
نیستند ،اما کمالی که همه آنها برای شخصیت آدمی پیشنهاد میدهند ،فـرای بهنجـاری
است و بنابر این با کمال انسانی ،سازگار و همنوا است (همان.)12-11 :
در قرآن کریم و مجموعـههـای حـدیثی بحـثهـای خـوب و ارزشـمندی در مـورد
چیستی کمال و کمالگرابی انسان مطرح شده است .در نهجالبالغه و صحیفه سـجادیه
نیز مباحث گرانقدری دربارۀ مباحث فـوق صـورت پذیرفتـه اسـت .از نظـر آمـوزههـای
اسالمی انسانها بهرغم تفاوتها و اختالفهای بینشـی و گرایشـی ،همـه درجسـتجوی
کمال و سعادت هستند؛ به همین جهت تمامی مکاتب ،ایدئولوژیها و علوم به گونهای

مدعی تـأمین خوشـبختی و تعـالی پیـروان از طریـق عمـل کـردن بـه دسـتورالعملهـا و
ً
راهنماییهای خود هستند .مسلما بحث درباره انسان کامل بـدون تعریـف ویژگـیهـای
انسان کمالگرا امکان پذیر نمیباشد .هر چند ارائه تعریف ویژگیهای حقیقی برای آن
امکـان پــذیر نیســت ولـی مــیتـوان صـفاتی را بــرای آن برشــمرد کـه آن نیــز نمــیتوانــد
ویژگیهای کامل یک انسان کمالگرا را نشان دهـد .بـدین سـبب ضـرورت و اهمیـت
بررسی و مطالعه در مورد کمالگرایی همواره احساس مـیشـود .نکتـهای کـه در پایـان
مقدمه الزم است بیان گردد این است که منظور از کمالگرایی در این مقاله کمالطلبی
و سعادت خواهی انسان به عنوان یکی از گرایشهای فطری و ذاتی در هر انسانی است
چرا که انسان با کسب یک سلسله اوصاف و ویژگیهایی میتواند به مقام انسـان کامـل
نائل گردد.
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واژۀ «کمال» از «ک م ل» مشتق شده است و در لغت به معنای تمام شدن ،کامـل
شدن و اتمام آراستگی صـفات اسـت (عمیهه .)955 :1360 ،از اینـرو مـیتـوان گفـت کـه
«کمال» ،صفتی وجودی است که یک موجود بـه آن ّمتصـف مـیشـود (مصهباح یهزدی،
ً
 )277 :1384و زمانی که شیئ در جهت عمودی باال رود ،میگویند کمـال یافـت .مـثال
وقتی میگویند عقل فالن کس کامل شد یعنی عقلش یک درجـه بـاالتر آمـده اسـت.
(مطهری.)10 :1385 ،
ّاما از حیث اصطالح ،میتوان در تعریف جامعی بیان داشت که :کمال هر موجـود بـه
ّ
فعلیت رسیدن استعدادهای خاصی است که دستگاه آفرینش در آن بهودیعه گذاشته است و
در حرکت به سوی آن ّ
فعلیتها ،هیچ نوع انحرافی از خط سیری که نظام آفرینش برای آنها
ترسیم کرده ،صورت نداده و هیچ مانعی در راه شتاب آنها رخ ندهد (همان) واژۀ کمـال بـا
کلماتی نظیر (سعادت) به کار میرود و کمال طلبی و سعادت خواهی در انسـان بـه عنـوان
یکی از گرایشهای فطری و ذاتی در هر انسانی است (رجبی.)222 :1393 ،

 -2پیشینه موضوع تحقیق

دربارۀ کمال ،کمالگرایی و انسان کامل کتـابهـا و مقـاالت بـه نگـارش درآمـده
است .پژوهشهای انجـام شـده در سـالهـای اخیـر نشـان داد کـه در ابعـاد شـناختی و اصو
رفتاری کمالگرایی تالشهایی صورت گرفته و نتایج به شرح زیر میباشد:
لو

 -1-2بعد شناختی

شیوه

 -2-2بعد رفتاری

در مطالعهای سیمای انسان کامل از دو دیدگاه قـرآن و عرفـان بررسـی شـد و نتـایج
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بررسی تطبیقی وجوه هستی شناختی و معرفت شـناختی انسـان کامـل در آرای ابـن های
عربی و مالصدرا این نتیجه حاصل شد که در عین شباهتهای آشکار ،مهمتـرین وجـه تربی
اختالف آن دو در نگرش کاربردی مالصدرا به انسـان کامـل و اخالقـی نمایانـدن او و ت
ً
صرفا در مقام و ساحتی تجریدی میداند ،میباشـد کود
نگرش ابن عربی که انسان کامل را
(بلخاری قهی و شاهرودی .)1394 ،پژوهشی تحت عنوان انسان کامـل از منظـر ابـن عربـی و کان
امام خمینی (ره) صورت پذیرفت و در آخر انسان کامل را از نظر عرفا ،صـورت کامـل
احا
خدا و آینه تام اسمار و صفات او دانستند (کیاشمشکی و ملهک اف .)3 :1392 ،همچنین با در دیــــث
نظر گرفتن این مهم که یکی از مشخصههـای بـارز انسـان کامـل مسـأله علـم اسـت در امامیه و
پژوهشی به بررسی ماهیت علم انسـان کامـل از منظـر سـید حیـدر آملـی پرداختـهانـد و متنشنا
ماهیت علم انسان کامل از نظر ایشان را در سنخ کشف دانستند که جامعیـت ،سـریان ،خــــت
یقین حقانی ،لـدنی ،مـوهبتی و اصـالی از مختصـات آن اسـت (خهادمی ،صهلواتی ،پهوراکبر ،قرآنم
 .)237 :1393در بررسی انسان کامل از منظر امام خمینی ،انسان کامل را به عنوان حقیقة
الحقایق و روح االرواح و صورتها و مادة المواد و جامع جمیع معرفی کرد که صـفات
جمال و جالل را در خود به صورت مخفی دارد (محمهیان )117 :1384 ،و در آخر بررسی
تطبیقی سیمای انسان کامل در خطبه متقین نهجالبالغه و آثار عزیز الـدین نسـفی نشـان
داد که در خطبه متقین و آثار نسفی به بهترین نحـو سـیمای انسـان کامـل ترسـیم شـده
است (تجلی و هوشیار.)19 :1394 ،

نشان داد که انسان کامل از منظر ایـن دو دیـدگاه یکـی مـیباشـد و آن قـدرت تصـرف
انسان کامل بر جهان است (مهرادی و عنافجه .)29 :1390 ،/هـمچنـین پژوهشـی بـه بررسـی
انسان کامل از دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبائی پرداخت و نشـان داد کـه انسـان
کامل دارای ارزشهایی مانند :عبادت ،خدمت به خلق و آزادی است که همه در او بـه
صورت هماهنگ رشد کرده و به حد اعال رسیده است (اکبری مطل /و فنودی.)31 :1396 ،
همچنین یکی از مجموعههای ارزشمند که با نگاهی همه جانبه مسائل بنیـادی را در
قالب دعا و نیایش ارائه نموده صحیفه سجادیه است .علیرغم مفاهیم و مضامین بسیار
پر محتوا و غنی موجود در صحیفه سجادیه ،پژوهشهای گستردهای دربارۀ موضـوعات
آن صورت نپذیرفته است .پژوهش حاضر در همین راستا برای دسـتیابی بـه مـدلی بـرای
انسان کامل ،به مقایسه دیدگاههای امام سجاد در صحیفه سجادیه و دیدگاه اریک فـروم
در مورد کمالگرایی پرداخته است.
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این پژوهش برمبنای رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوا به تحلیل دادهها پرداخـت.
دادهها شامل صحیفه سجادیه و روش نمونه گیری از نـوع هدفمنـد بـود .نمونـه گیـری
هدفمند در پژوهشهای کیفی مانند تحلیل محتوای متون ،بر اساس هدفی (برای مثـال،
کمالگرایی) که داریم گزیدهای از متون و کتابها را که بـا هـدف مـورد نظـر ارتبـاط
دارند انتخاب میکنیم ،زیرا نمونهگیری هدفمند بر مبنای معیارها و مـالکهـای مـورد
نظـــر پژوهشـــگر در راســـتای پاســـخگویی بـــه ســـؤال پـــژوهش شـــکل مـــیگیـــرد
( .)Onwuegbzie,2007: P 316-286از آنجـا کـه در تعیـین انسـان کمـالگـرا ،امکـان
شناخت و نوع نگاه به او ،اختالف نظر وجود دارد بنابر این ،در این پژوهش به سقواالت
زیر پاسخ داده شد.
 .۱دیدگاه امام سجاد در صحیفه سجادیه نسبت به کمال گرایی و انسان کامل چیست؟
 .2دیدگاه اریک فروم نسبت به کمال گرایی و انسان کامل چیست؟
 .3شباهتها و تفاوتهای این دو دیدگاه نسبت به ویژگیهـای انسـان کامـل و کمـال
گرایی در چیست؟

سقواالت فوق با روش استقرائی و با مراجعه به صحیفه سـجادیه و آثـار اریـک فـروم
مورد بررسی قرار گرفت.

 -4یافتهها

اصو
لو

پس از بررسیهای بـه عمـل آمـده از دیـدگاه و نظـرات امـام سـجاد در صـحیفه
سجادیه و اریک فروم در مورد کمال و کمالگرایی در انسان مطالب زیر را میتـوان بـه
های
عنوان یافتههای پژوهش حاضر بیان نمود.
تربی

شیوه

 -1-4کمال طلبی و انسان کامل از نظر صحیفه سجادیه

ت



 .1امام سجاد در فرازهایی از کالمشان در مقام درخواست کماالتی مانند :کمـال ایمـان ،یقـین ،نیـت،
واجع ْـل یقینـی ا ْفضـل الیقـین ْ
عمل و طاعت میفرماید :الف؛ «ا ّل ُله َّم ...ب ِّل ْغ بایمانی ا ْکمل االیمـان ْ
وانت ِـه
ِ
ِ
باست ْکمال ِطاعتک فیه َّ
ْ
ْ ْ ْ
ِّ ّ
َّ
المنة (دعـای )7ُ :43ج؛
ِب ِنیتی ِالی احس ِن النی ِ
ات» (دعای )۱ :20ب؛ «وا ِتمم علینا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ً
ْ
ْ
إلخرتــی» (دعــای )8 :22د؛ «فــأح ِی ِنی حیــاة ط ِّیبــة تنــت ِظ ُم ِبمــا أ ِر یــد»
وارزقنــی ّالرغبــة فــی العمـ
ـل لــک ِ
ِ
(دعای.)۱۱7 :47
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کمالطلبی به عنوان یکی از گرایشات فطری انسـان بـه اشـکال گونـاگون در فرازهـای کود
1
گوناگون صحیفه سجادیه امام سجاد مطرح شده است .بـرای بررسـی کمـال طلبـی از کان
دیدگاه امام سجاد از صحیفه سجادیه یاری میطلبیم که نه تنها حاوی زیباترین و دقیقتـرین
احا
مناجاتهاست بلکه ابعاد فراوانی را در موضوعات اعتقـادی ،اخالقـی و عرفـانی ،فلسـفی ،دیــــث
اجتماعی و سیاسی ،اقتصادی و روانشناختی را در برمیگیرد .امام سجاد ضمن بیان انواع امامیه و
و اقسام کمال ،ویژگیهای انسان کامل را نیز مورد توجه قرار دادهاند .از نظـر ایشـان انسـان متنشنا
کمالجو ،به دنبال نوعی شکوفایی است و همیشه میکوشد تا کاملترین مرتبه از هر کمالی خــــت
را بهدسـت آورد تـا بهـره وجـودیاش بیشـتر شـود .بحـث از کمـالگرایـی و پـرداختن بـه قرآنم
ویژگیهای انسان کامل بحث بسیار پردامنهای است اما کماالت در یک تقسیم بنـدی یـا بـه
ابعاد مادی و جسمانی انسان مربوط میشود و یـا بـه ُبعـد معنـوی و روحـی وی .کمـاالت
معنوی نیز یا ناظر به ُبعد عقیده است و یا مربوط به ویژگیهای اخالقی و رفتاری اوست.

 -1-1-4دسته بندی کماالت انسانی

امام سجاد در دعاهای فراوانی از صحیفه سجادیه به ویژگی کمـالجـویی انسـان
اشاره فرموده است .با بررسی مضامین ادعیـه صـحیفه سـجادیه ،در مجمـوع ،دو دسـته
کمال را میتوان در نظر گرفت.
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الف .کمال مادی
بنابر آن چه در روایات آمده مؤمن حقیقی کسی است که در کنـار امـر آخـرت،
به امر دنیا نیز اهتمام میورزد و آن را رها نمیسازد و بهعنوان وسیلهای بـرای کسـب
رضای پروردگار از آن استفاده میکند .در روایتی از امام کـاظم ایـنگونـه آمـده
است « :برای خودتان بهره ای از نعمت های دلخواه ،از حالل قرار دهیـد» (ابه /شهعب/
حرانهی .)410 1 :1404 ،در واقع ،امام می فرمایند« :همان طور کـه بـه فکـر آخـرت
ً
هستید ،به فکر دنیا نیز باشید» ،ایشان سپس شرایطی را ذکر میفرماینـدّ :اوال؛ از راه
ً
حالل باشد ،ثانیا؛ دو شرط دارد :شرط ّاول اینکه جوانمردی در آن مراعـات شـود و
شـرط ّدوم اینکـه مسـرف نباشـید و زیـاده روی در همـان حـالل هـم نکنیـد .ســپس
می فرمایند « :اگر کسی دنیا را برای آخرت یا آخرت را بـرای دنیـا از دسـت بدهـد،
مســلمان نیســت» (همههان) و ای ـ ن روش برگرفتــه از د ســتورات قــرآن کــریم در آیــات
(قص )77 /و (مائهه  )87است.
از این رو در برخی از دعاهای صحیفة سجادیه خواسـتههـای مـادی امـام سـجاد
مطرح گردیده است .امور مادی و دنیوی از نظر امام سجاد مقدمهای اسـت بـرای
بهره برداری از منافع و برکات معنوی .ایشان در فرازهایی از ادعیـه ،سـالمت کامـل و
کمال رزق و روزی دنیوی را از خداوند مسقلت مینمایند .از جمله در ضمن دعـایی
میفرماید« :بار خدایا ... ،بر من جامه تندرستی ات را فرا پوش و با آن مرا پوشش ده
و بدان استوارم دار ....مرا آن تندرستی عطا کن که بسنده ،شـفابخش ،واال و بالنـده
است .آن تندرستی که در تن من ،بهبودی پدید آورد» 1در دعایی دیگر مـیفرمایـد:
ْ
ْ
ِّ ْ
ِّ
َّ
« .1الل ُه َّم صل علی ُمح َّمد و ِآل ِه وأل ِب ْس ِنی ع ِافیتک وجلل ِنی ع ِافیتک وح ِّص ِّـنی ِبع ِافی ِتـک وأ ک ِر ْم ِنـی ِبع ِافی ِتـک
ْ
َّ ْ
ً
ً
ً
ً
وأغ ِن ِنی ِبع ِافی ِتک وتصدق عل َّی ِبع ِافی ِتک ....وع ِاف ِنی ع ِافیة ک ِافیة ش ِافیة ع ِالیة ن ِامیة» (دعای ۱ :23و.)2

«بار خدایا ،ما را از بارانی سیراب ساز ....که روزیهـای پـاکیزه را بـرای مـا کامـل
سازی» 1همچنین میفرمایند « :بدین وسیله خیر و خوبی دنیا و آخرت را برایم کامـل
2
گردان».
ب .کمال معنوی
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ُ ُ
ّ ُ َّ
ِّ
ًْ
بات ِّالر ْزق» (دعای.)54 :۱۹
کمل لنا ِب ِه طی ِ
« .1ال ْله ْم ِ
اسقنا سقیاُّ ...ت ِ
االخره» (دعای.)2۹ :20
« .2اک ِمل لی بها خیر الدنیا و ِ

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
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آن حضرت با توجه به تعریف انسان کمالگرا از نگـاه اسـالم ،ویژگـیهـای انسـان
کامل را در حوزه باورها و اعتقادات بدین گونه معرفی میکند.
.1خداباوری
کمال پذیری انسان از منظر تمامی ادیان الهی در ارتبـاط بـا خداونـد کـه واجـد
همه کماالت است امکان پذیر میباشد .به همین جهـت ایمـان بـه خـدای یگانـه و
باور مخلصانه به توحید برای انسان کمال گرا امری ضروری اسـت .خداونـد کمـال
مطلق است و شـناخت او مقدمـه راهیـابی انسـان بـه کمـال مـی باشـد .بـرای نمونـه
می فرمایند« :و ستایش خاص پروردگار است که خود را به مـا شناسـاند و از نعمـت
بی نهایت شکرش بهره ای به ما الهام کـرد و از درهـای نامتنـاهی علـم بـه ربـوبیتش
برخی را بر ما گشود و از لطفش به مقام رفیع اخالص در توحید و یگانگی خـود مـا
را راهنمایی کرد و از شائبه شرک و الحاد و شک و تردیـد در امـرش دور گردانیـد»
(دعای.)10 :1
 .2عدالت محوری
یکی از اصول مهم دین اسالم عدل است و بـاور بـه عـدالت الهـی و کسـب ملکـه
عدالت از مهمترین راههای رسیدن به کمـال اسـت .امـام چهـارم در دعـای مکـارم
االخالق در ضمن بیان ویژگیهای صالحان و بر شمردن مصادیق اخـالق اجتمـاعی بـه
گسترش عدالت ،کظم غیظ ،اصالح بین مردم ،آشـکار کـردن کارهـای خـوب مـردم،
عیبپوشی ،نرمخویی ،فروتنی ،خوشرفتـاری ،آرامـش ،وقـار ،خـوشاخالقی ،رعایـت

اصو
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ادب اجتماعی و اخالق عمومی و ...اشاره میکنند .امام سجاد در مواردی چند ضمن
دعاهای خود از عدل سخن گفته و در همه حال تأکید میکنند که همـه چیـز بـه اراده
الهی و برآمده از عدالت اوست« .و البته من میدانم که هرگز در حکم تو ستم نیست و
هم در انتقامت تعجیل نخواهد بود ،البته آن کس در کار انتقام عجله و شتاب مـیکنـد
که بترسد قدرت انتقام از او گرفته شود .آن کـس سـتم مـیکنـد کـه ضـعیف و عـاجز
باشد ،که از بدان و دشمنان به حق و عدالت انتقام کشد و تو ای خداوندگار! تـو بسـیار
بسیار برتر و باالتر از آنی» (دعای.)15 :48
 .3اطاعت پذیری از امام
تأ کید آن حضرت بر مسأله امامت و اطاعت پذیری از امام میفرماینـد« :بارخـدایا!
مرا از اهل توحید و ایمان به حضرتت و تصدیق به رسالت پیغمبرت قرار ده و پیـرو آنـان
که اطاعتشان را بر ما امت فرض و حتم فرمودهای و بـه واسـطه آنهـا و بـه دستشـان امـر
طاعت را جاری کردهای قرار ده و دعایم را اجابت فرما» (دعای.)12 :48
 .4معاد باوری
ایمان راسخ به معاد ،ثواب و حساب و عقاب از دیگر خصوصیات انسان کمالگـرا
میباشد که امام سجاد در طول صحیفه سجادیه به شـکلهـای مختلفـی بـه آن پرداختـه
است میفرمایند« :پروردگارا ! هنگام مرگ و سختی حال رحلت و رنج و مشقت آن بـه
فریاد ما برس و سفر آخرت را بر ما آسان فرما و در آن حال که نفس به شماره میافتـد،
آن حال را بر ما آسان گردان و آن بانگ رحلت با رهایی از قید تن به جهان ابدیت جـان
ما را رهسپار کند و اعمال ما قالده گردن ماست و منزلگاه مـا قبرهاسـت ،تـا روز لقـای
حق» (دعای« .)13 :42و در عرصه قیامت ما را به عقوبت گناهان مهلک مفتضن و رسوا
مگردان» (دعای.)14 :42
 .5باور به وحی و نبوت
اعتقـاد بــه وحــی و نبــوت انبیــای الهــی ،بــهویــژه پیــامبر آخــر پروردگــار ،حضــرت
محمد ،از خصوصیات بارز انسان کمال گرا میباشد .بدین منظور ،در بیشتر ثناهای
آن حضرت ،به موضوعاتی چون ،پیامبری انبیا و رسالت حضرت محمـد پرداختـه شـده
است« .پروردگارا و (پس از درود و ثنای رسول اکرمت) درود بر حامالن عـرش عظـیم

تو باد که آنها هیچ گـاه از تسـبین و تنزیـه ذات پاکـت ،تقـدیس و تمجیـد حضـرتت،
لحظهای باز نمیایستند ...و (نیز درود بـر) جبرئیـل امـین وحـی تـو اسـت کـه مطـاع و
پیشوای فرشتگان آسمانهای تو است که حضور حضـرتت بـا منزلـت و نـزد تـو مقـرب
اصو
است( ...دعای1 :3؛ دعای1 :4؛ دعای1 :5؛ دعای 1 :6؛ دعای.)6 :21
لو

 -3-1-4ویژگیهای رفتاری – اخالقی انسان کمال گرا

شیوه
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انسان کمالگرا در بهره مندی از رفتار و فضائل اخـالق نیـز سـرآمد اسـت .در ایـن های
بخش ویژگیهای رفتاری – اخالقی انسان کمال گرا از دیـدگاه صـحیفه سـجادیه مـورد تربی
بحث و بررسی قرار میدهیم.
ت
 .1عبودیت حق تعالی
کود
انسان کامل به جهت آنکه مظهر اسمای الهی است ،عبد مطلق است .توحید ناب کان
که منجر به ایمان قلبی به یگانگی خداوند و پذیرش وابستگی و نیاز واقعی به پروردگار
احا
و بندگی عملی اوست از ویژگیهای انسان کمال گرا به حساب میآید.
دیــــث
امام سجاد«:ای خدا! من بنده توأم و در قبضه قدرت تو ،موی پیشانی من به دسـت امامیه و
توست با وجود امر و فرمان نافذ تو مرا امری و ارادهای نخواهد بود ،حکـم و فرمـان تـو متنشنا
بر من جاری است و قضا و تقدیرت در حق من عدل است و مرا هیچ قدرتی کـه بـر آن خــــت
سر از حکم و سلطنت بپیچم نخواهد بود و هرگز توانایی آنکه از حـدود قـدرتت تجـاوز قرآنم
کنم نیست و من با آنچه میل و اراده توست خود را قابل و مایل نتوانم ساخت و به رضـا
و خشنودی تو نخواهم رسید و به آنچه از خیرات و مقامات عالیه کـه نـزد توسـت نائـل
نتوانم شد مگر به طاعت و بندگی تو» (دعای.)6 :21
 .2کسب رضایت خدا
انسان کمال جو ،جز در لقای پروردگار و کسب رضـایت او ،بـه خشـنودی واقعـی
دست نمییابد «و هر بزرگی پیش تو کوچک اسـت و هـر بـا مجـد و شـرافتی در مقـام
مجد و شرافتت حقیر و ناچیز است ،هر کس به غیر درگاهت وارد شود ناکام برگـردد و
هر که به غیر حضرتت روی آورد زیانکار ابدی است ،کسانی که به آستان غیر تو فرود
آمدند ،ضایع و باطل شدند و محروم از خیر و سعادت ،جز آن کسی که جویای فضـل
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و احسان توست» (دعای.)13 :46
 .3دوستی با خدا
دوستی با پروردگار هستی یکی دیگر از ابعاد انسان کمالگراسـت{« .پروردگـارا!
مرا از دوستان خود قرار ده که البته دوستان تو (در دو عالم) هیچ ترس و غـم و انـدوهی
در دل ندارند» (الهی قمش/ای.)582 :1387 ،
 .4تولی و تبری
تولی و تبری که از حساسیت سیاسی -اجتمـاعی بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت از
مشخصههای یک انسان مؤمن و کمالگرا است« .خدایا! من بندهای از بندگان توأم که
قبل از خلقت و پس از آفرینشم ،به من نعمـت عطـا کـردی ...و در جهـت دوسـتی بـا
دوستان و دشمنی با دشمنانت هدایتم کردهای» (دعای.)67 :47
 .5معیت با خدا
اگر کل رهروان حق تعالی که به سـوی کسـب رضـای او و خـدایی شـدن گـام بـر
میدارند را حزب الله بدانیم ،همراه بـودن یکـی دیگـر از مشخصـههـای انسـان آرمـانی
خواهد بود که فرجامی نیک خواهنـد داشـت .آن حضـرت بیـان داشـتهانـد کـه انسـان
کمالگرا حتمأ در حزب خدا قرار میگیرد «بار الها مرا در زمره سپاه خود قـرار ده کـه
ً
سپاه تو منحصرا همیشه پیروز و غالبند و مـرا از حـزب خـود مقـرر فرمـا کـه حـزب تـو
ً
منحصرا پیوسته فاتحند( »...الهی قمش/ای.)82 :1387 ،
 .6توجه عالمانه به دنیا و آخرت و رابطه آن دو با هم
ساختن دنیا و آخرت به شکلی سـالم و قانونمنـد «و روز را تقـدیر الهـی (بـه چـراغ
خورشید تابان) روشن گردانید تا در طلب روزی و تحصیل معاش خلق به فضـل و کـرم
خدا بکوشند و بدین صورت روزی از خدا بطلبنـد و در روی زمـین او سـیاحت کننـد.
لذات موقت دنیا را طلب کنند و به کـار ادراک لـذات آخـرت بپردازنـد کـه پروردگـار
اصالح حال مردم را به هر یک از این کار دنیا و آخرت بپردازند که خدا اصـالح حـال
ً
مردم را به هر یک از این کار دنیا و آخرت کامال مربوط ساخته است (و از بندگان کـار
دنیا و آخرت هر دو را خواسته است)» (دعای.)18 :6
 .7مسئولیت پذیری
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انسان کمال گرا ،تنها برای خود زندگی نمیکند بلکه نسبت به مردم و جامعه خـود
احساس مسقولیت و تعهد مـیکنـد« .خـدایا درود فرسـت بـر محمـد وآل محمـد و در
همین روز و همین شب و در تمام روزهای عمر برای کار خیر کردن و از کار شر دوری
جستن ،ما را موفق بدار و به شکر و سپاسگزاری از نعمتهایت و پیروی سنتهای شرع
و دوری و احتراز از بدعت توفیق بده و به کار امر به معروف و نهـی از منکـر و تـرویج
وحفظ آئین اسالم و محو بدعتهای باطل و لغزشهای آن ،توفیق فرما و به نصرت دین
حق و تعظیم و اکرام آن و بـه ارشـاد و راهنمـائی گمراهـان و بـه معاونـت و کمـک بـه
ناتوانان و یاری مظلومان توفیقی عطا فرما» (دعای.)18 :20
 .8رعایت حق و دفاع از آن
رعایت حق و دفاع از آن ،ویژگی دیگر انسان کمالگرا در صحیفه سـجادیه اسـت.
ُ
«پروردگارا! درود فرست بر محمد وآل او و مرا به خلق اقتصاد و میانه روی بهرهمند ساز
و از اهل صواب و صالح و از راهنمایان طریق رشد و هدایت و از بندگان شایسـته خـود
قرار ده و در روز قیامت و معاد ،فوز و سعادت نصیبم فرما و در فراخ راه سالمت بدار»
(عاملی.)435 2 :1414 ،
 .9خود آ گاهی
خود آ گاهی و توجه به این نکته که آدمی موجودی برتر و عالم مـیباشـد بـه دلیـل
حب ذات ،او را به محافظت و نگاهداری از کرامت و عزت خویش فرا میخوانـد و بـه
سمت ارزشهای متعالی رهسپار میدارد .امام سجاد با زبان نیایش بیان مـیدارد« ،پـس
بر محمد و آل او درود فرست و مرا به قدرت و توانـایی خـود از (زیـان) بنـدگانت دور
ساز و به بخشش خود از دیگران بی نیاز ساز» (شیروانی.)138 :1376 ،
 .10پرهیز از ظلم و انظالم
انسانهای کمالگرا ظلمستیزی را نه از خود و نه به خود نمیپـذیرد وآن حضـرت
به کرار از پروردگار میخواست که نه مجال ستم به دیگـران را بدسـت آورد و نـه خـود
مورد جـور و سـتم دیگـران باشـد« ،خداونـدا! درود فرسـت بـر محمـد و آل او و از تـو
درخواست میکنم که به من هرگز از خلق ظلم و ستم نرسد ،در صورتی که تـو قـادری
ً
که مرا از ظلم نگهداری و ابدا به راه گمراهی نروم» (دعای.)14 :20
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 .11شكرگزاری و قدرشناسی
شکرگزاری و قدرشناسی یکی از ویژگیهای انسان کمال گرا اسـت کـه درصـحیفه
سجادیه مطرح شده است« ،پروردگارا ! مـن بـه درگـاه تـو عـذر مـیخـواهم از ایـنکـه
معروفی از کسی به من رسیده باشد و من شکر او را انجام نداده باشم» (دعای.)42 :38
 .12تواضع و فروتنی
شاخص مهم دیگر انسان کمالگـرا از منظـر امـام سـجاد در صـحیفه سـجادیه ،دوری
جستن از کبر و فروتنی در برابر بندگان خداست ،امام سجاد این خصیصه را به نمونـههـای
مختلف تفسیر نموده است« .و ای خدا! مرا موفق بدار که درباره عمـوم آن همسـایگان و
دوستان به نکوئی و احسان رفتار کنم و اگر آنها با من بدی کردنـد مـن از آنهـا از فـرط
عفاف و تقوی چشم پوشی کنم و نرم و ّلین با آنها باشم» (دعهای« .)3 :26پروردگـارا! درود
فرست بر محمد وآل او و به هر درجه که مرا نزد خلق رفعت و بلنـدی عطـا مـیکنـی ،بـه
همان درجه مرا در نظر خودم پست و ذلیل گردان و به هر عزت که در ظاهر بـه مـن عطـا
فرمودی ،همان قدر ذلت و حقارت به باطن ذاتم کرامت فرما» (دعای.)4 :20
از نظر امام سجاد کمالگرایی هم شامل بعد اعتقـادی اسـت و هـم شـامل بعـد
رفتار و اخالقی .انسان کامل هم باید در ساحت نظر ،عقیده و باور رشد نماید و هم در
وادی سجایای اخالقی و عمل و رفتار.

 -2-4کمال طلبی و انسان کامل از دیدگاه فروم

از نگاه اریک فروم ،انسانها مخلوقاتی یکتا و تنها هستند .او مهمترین تفاوت میـان
آدمی و حیوانات پستتر را ،در توانایی آ گاهی از خود و منطق و تخیل نهفته مـیدانـد.
به باور فروم تمام هستی آدمی با انتخاب میان پیشرفت و کمال و یـا برگشـت بـه زنـدگی
حیوانی معلوم میگردد .از این رو اشتیاق و نیازهای آدمی را راه حلی برای این انتخـاب
بنیادین میداند .از دیدگاه فروم ،انسانهای کمال گرا از مسیرهای زایا ،خالق و بـارور و
اشخاص ناسالم از راههای غیر معقول به برطرف ساختن نیازهایشان میپردازند (شهولت،/
 .)81-74 :1399فروم کمال طلبی را در فرا رفتن یا استعال 1از نقش فعـل پـذیر «مخلـوق
1. Transcendence

1. productive person
2. productive love
3. productive reflection
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بودن» میداند .آ گاهی نسبت به ماهیـت و تصـادفی بـودن مـرگ و تولـد ،فـرا رفـتن از
مخلوق بودن و آفریننده زندگی خویش بودن ،انگیزه انسان قرار میگیرد (همان .)83 :از
اینرو آفرینندگی مطلوبترین و سالمترین روش برای رسیدن به تعالی و کمال محسوب
میشود و استعداد بالقوه اولیه انسان میباشـد کـه در نهایـت منجـر بـه تعـالی مـیشـود
(همان.)84-83 :
اریک فروم تصویر روشن خود از انسان کمالگرا را ،انسـان بـارور1نـام نهـاد .بـارور
بودن یعنی بهکار گرفتن همه قدرتها و استعدادهای بالقوه خویش .از اینرو میتـوانیم
زاینـدگی و بــاروری را بــا کارآمـد بــودن و کــارکرد کامــل داشـتن ،تحقــق خــود ،عشــق
ورزیدن ،بی تعصب بودن و تجربه کردن مترادف فرض کنیم (همان )90-89 :و بیـانگـر
حداکثر کاربرد یا تحقق اسـتعداد انسـان در کمـال یـابی اسـت کـه بسـیار شـبیه انسـان
خواستار تحقق مزلو و شخصیت بالغ آلپورت میباشد.
اریک فروم انسان بارور را با چهار مشخصه توصیف میکند کـه عبارتنـد از :عشـق
بارور ،2تفکر بارور ،3خوشبختی و وجدان اخالقی.
الزمه عشق بارور ارتباط آزاد و برابری انسانها است .افراد در حین ارتباط میتواننـد
فردیتشان را از دست ندهند و در عشق به دیگری جذب و گم نشوند .بـا داشـتن عشـق
بارور ،خود گسترش و فرصت شکوفا شدن مییابد .با توجه به احساس وابستگی انسان،
همچنان هویت و استقاللش را حفظ میکند .یکی از دشوارترین دستاوردهای زنـدگی،
یافتن عشق بارور است .مقصود از عشق« ،عاشق شدن» نیست ،بلکه الزمه عشق تالش
فراوان است .عشق بارور از توجه ،احساس مسقولیت ،احتـرام و شـناخت تشـکیل شـده
است .عشق بارور محدود به عشق جسمانی نیسـت ،بلکـه مـیتوانـد از نـوع برادرانـه یـا
مادرانه نیز باشد (همان.)90 :
تفکر بارور مستلزم هوش ،عقل وعینیت است .انگیزه متفکر بارور عالقـه شـدید بـه
متعلق تفکر است .از متعلق تفکر خویش تأثیر میگیرد و بـدان عالقـه منـد مـیگـردد.
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میان متفکر و متعلق رابطه نزدیکی است که بر مبنای آن ،فرد میتواند متعلق تفکر را بـه
طور عینی ،با احترام و توجه مورد بررسی قرار دهد .تفکر بارور ،متوجه کـل و تمامیـت
پدیدار مورد مطالعه میباشد به جای اینکه اجزا و عناصر تجزیه شده را در نظـر بگیـرد.
به اعتقاد فروم تفکر سازنده الزمه همه کشفیات عظـیم اسـت وکلیـت مسـأله بـا انگیـزه
متفکران ،توجه ،احترام و عالقه به ارزیابی عینی مشخص میشود (همان.)91 :
خوشبختی بخش جدایی ناپذیر و پیامد زیستن موافق جهت گیـری بـارور همـراه بـا
همه فعالیتهای زایاست .خوشبختی تنها یک احساس با حالت خوشایند نیسـت ،بلکـه
شرط اعتالی تمام وجود است؛ افزایش سرزندگی ،سالمت جسمانی و محقق شدن همه
استعدادهای بـالقوه آدمـی .انسـانهـای بـارور مردمـانی خوشـبختند .فـروم مـیگویـد:
«احساس خوشـبختی ،دلیـل موفقیـت شـخص در «هنـر زیسـتن» اسـت .خوشـبختی،
بزرگترین توفیق آدمی است» (همان.)92-91 :
نگاه فروم در وجدان اخالقی بیانگر این نکته است که رفتار شخصیت کمـالطلـب
هدایت گر درونی و فردی است .چنین انسـانی بـه تناسـب آنچـه بـرای کـنش کامـل و
شکوفایی شخصیتش مناسب است ،رفتار میکند؛ رفتارهایی که تأییـد درون و احسـاس
خوشــبختی را بــه همــراه دارد .پــس شــخص بــارور از توانــایی هــدایت و خــودتنظیمی
برخوردار است (همان.)92 :
ً
آنگونه که دیدیم نگاه فـروم بـه انسـان کمـالگـرا ،آدمـی اسـت کـه عمیقـا عشـق
میورزد ،آفریننده ،پروراننده تفکرات ،درک هستی و خود ،رسـیدن بـه هویـت پایـدار،
ارتباط با جهان ،از عالیق مصیبت بار رها و تعیین کننده سرنوشت خود باشد.

 -5بحث

در رابطه با سؤال اول و دوم پژوهش مبنی بر دیدگاه امام سجاد در صحیفه سجادیه و
اریک فروم نسبت به کمال گرایی و انسان کامل میتوان گفت که نتایج به دست آمـده
از تحلیل محتوا را میتوان در سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری انسـان خالصـه نمـود.
در ارتباط با دیدگاه امام سـجاد در صـحیفه سـجادیه مـیتـوان چنـین گفـت :در حـوزه
شناختی که کامال به تفکر ،دانش و فراینـدهـای شـناختی مخـتص مـیشـود ،توحیـد و
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خودآ گاهی جای میگیرد .در صحیفه سـجادیه ویژگـیهـای عـاطفی زیـادی از انسـان
کمالگرا دیده شد که میتوان آن را مرتبط با خداوند (دوسـتی پروردگـار) یـا مـرتبط بـا
انسانهای دیگر (اعتقاد به وحی و نبوت الهی ،تولی و تبـری) در نظـر گرفـت .ویژگـی
رفتاری انسان کمـالگـرا بـه سـه وجـه رفتـار معنـوی (ایمـان بـه معـاد ،کسـب رضـایت
پروردگار ،ساختن آخرت به شکلی سالم و قدرتمنـد) ،رفتـار اجتمـاعی (ظلـم سـتیزی،
مسقولیت پذیری ،عدالت و رعایت حـق و دفـاع از آن) و رفتـار شخصـی (حـزب اللـه،
دوری جستن از کبر و داشتن فروتنی ،شکرگزار و قدردان بودن) تقسیم شـد .در حـالی
که اریک فروم در جمعبندی دیدگاه خود از انسـان کمـالگـرا ،انسـان بـارور را معرفـی
میکند که بیانگر تحقق کامل انسان در کمالگرایـی اسـت .حـال بـا توجـه بـه وجـوه
معرفی شده از انسان بارور توسط اریک فروم ،مـیتـوان ابعـاد شـناختی (تفکـر بـارور)،
عاطفی (خوشبختی و عشق بارور) و رفتاری (وجدان اخالقی) را مشاهده نمود.
در رابطه با سؤال سوم پژوهش مبنـی بـر بررسـی تطبیقـی ایـن دو دیـدگاه نسـبت بـه
کمالگرایی و با توجه به نوشتار باال در ارتباط با بعد شناختی میتوان چنین بیان کرد که
به فرایندهایی مانند تفکر ،درک پدیدههـا ،بـازآفرینی و مـرور ،تعبیـر و تفسـیر ،پـردازش
پدیدهها ،قضاوت و تصمیمگیری اشاره دارد از این رو میتوان گفت کـه بعـد شـناختی
کمــالگرایــی از دیــدگاه امــام ســجاد در صــحیفه ســجادیه بــا دو زیــر مؤلفــه توحیــد و
خودآ گاهی به فرد این امکان را میدهد که با توجه به قدرت و توانایی خـود بـه سـمت
ارزشهای عالی گام بردارد (خودآ گاهی) و بررسی تمام امور زندگی از دریچـه بنـدگی
خداوند ،منجر به ایمان قلبی میشود (توحیـد) و در ایـن راسـتا بـیش از پـیش در مسـیر
کمالگرایی قرار میگیرد .براین مبنا هر چه شـناخت انسـان در مـورد خـدا و خویشـتن
خویش درست برنامه ریزی شود ،رفتارهای مناسب رشد خواهند کرد و زمینه برای رشد
کمال انسان مهیا میشود .بعد شناختی از منظر اریک فـروم بـا زیـر مؤلفـه تفکـر بـارور
مشخص میشود .تفکر بارور نوعی مهارت ذهنی است که به ترکیب مفاهیم ،پدیـدههـا
و ایدهها میپردازد و در صورت نیاز میتواند پدیدهها و موضوعات گونـاگون را در هـم
ادغام کند و آنها را به شکلی بهینه ارائه دهـد ( .)Bickards. 1990از نگـاه فـروم تفکـر
بارور از ملزومات رسیدن به کمال محسوب میشود و انسانی که توانایی آفریـدن ،درک
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هستی و رشد تفکر خود را داشته باشد بدون شک انسانی کامل به شمار میآیـد .نقطـه
نظر مشترک در بعد شناختی دیدگاه امـام سـجاد در صـحیفه سـجادیه و اریـک فـروم،
تأ کید هر دو دیدگاه بر برتری انسان و توانایی آ گاهی از خود میباشد .همـانگونـه کـه
امام زینالعابدین در ضمن حمد وستایش خدا بر برتری بشـر بـر تمـام مخلوقـات اشـاره
نموده است« :و ستایش پروردگار راست را که ما را از صـالحان امـت و نـوع بشـر را بـا
اخالق نیکو برگزید» (دعای .)17 :1همچنین از نظر روانشناسـان کمـال و اریـک فـروم،
توان دستیابی به صفات نیک و عالی را فقط مختص انسان دانسته که فروم مهمترین آن
را آ گاهی از خود و منطق وتخیل نهفته میداند.
در رابطه با بعد عاطفی میتوان گفت که طبق تعریف آردلت ،این بعد شامل وجـود
هیجانات مثبت نسبت به دیگران و رفتارهای دلسوزانه و همدالنه با آنها است و نیز عـدم
وجــود بــی تفــاوتی و هیجانــات منفــی و رفتارهــای منفــی نســبت بــه دیگــران اســت
( .)Ardelt,2003: P275-324بعد عاطفی کمالگرایی از دیدگاه امـام سـجاد در صـحیفه
سجادیه با زیر مؤلفههای دوستی با پروردگار ،تولی و تبـری و اعتقـاد بـه وحـی و نبـوت
مشخص میشود .انسان کمالگرا دوستی زاید الوصفی نسـبت بـه خـدا دارد و بـهطـور
کلی غیـر او را الیـق دوسـتی نمـیدانـد (دوسـتی باخـدا) .هـمچنـین بـا درک صـحین
هیجانات خود و دیگران ،متناسب با موقعیت آنها را بـهکـار بـرده و مـدیریت مـیکنـد
(تولی و تبری) .بنابر این میتوان گفت که بعد عاطفی کمالگرایی به عنوان یک عامـل
احساسی به فرد کمک میکند تا هیجانات مناسب مانند مهربـانی ،دوسـتی ،دشـمنی و
همدلی را نشان دهد .اما بعد عاطفی کمالگرایی از منظر فروم با زیرمؤلفه خوشبختی و
عشق بارور توصیف میشود .عشق یک حالت عاطفی شدید شـامل کشـش و جذبـه و
توجه عمیق نسبت به دیگری است .از نگاه فروم عشق بارور در نگاه نخست وابسـته بـه
شخص خاصی نیست بلکه نوعی منش و جهت گیری آدمی است که او را به کل دنیـا
و نه فقط معشوق خاصی پیوند میزند .بنابراین این عشـق رکـود نیسـت بلکـه حرکـت،
رشد و نوعی همکاری میباشد و باعث شادابی ،خوشبختی و نشاط شـده و آن چیـزی
است که انسان کمالگرا آن را درک و تجربه مینماید.
همانطور که اشاره نمودیم بعد رفتاری ار دیـدگاه امـام سـجاد در صـحیفه سـجادیه
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شامل سه وجه (معنوی ،اجتماعی و شخصی) میباشد .در رابطه با رفتار معنوی میتوان
بیان کرد که رفتار معنوی به معادگرایی ،اطاعت از خدا ،ارتباط با خـدا و رضـایت خـدا
اشاره دارد .از منظر امام سجاد در صحیفه سجادیه رفتار معنوی منجر به این میشود کـه
انسان پروردگـار خـویش را معیـاری بـرای ارزیـابی رفتـار خـود قـرار دهـد و درسـتی و
نادرستی امور را بر اساس رضایت او تنظیم نماید .بدین ترتیب افرادی کـه رفتـار معنـوی
در آنها رشد کرده اعتقاد راسخی در مورد وجود هدفی واال در زنـدگی و معنـای جهـان
دارند و در راه رسیدن به کمال به خودسازی پرداخته و از لغزش در برابر امور بـی ارزش
دوری میکنند .رفتار اجتماعی کمالگرایی به عنوان یک نیروی محرکه عمـل کـرده و
باعث میشود که افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در روابطشان بر اساس انصـاف،
عدالت و خیرخواهی رفتار کنند .این بعد رفتاری کمال گرایـی از نگـاه امـام سـجاد در
صحیفه سجادیه ،بستری برای رشد افراد به سمت کمالگرایی میباشد و باعث میشـود
که افراد خود را هم با معیارهای اجتمـاعی و هـم بـا آرمـانهـای درونـی شـده خـویش
مطابقت دهند .در رابطه با رفتار شخصی کمالگرا میتوان گفت که انسانهـای کمـال
گرا پیوسته به دنبال انجام رفتارهایی هستند که عالوه بر جلب رضای خـدا ،هنجارهـای
دینی نیز رعایت شود و همواره در پی آن هستند که کل زندگی آنها بر اساس دسـتورات
الهی شکل بگیرد .بعد رفتاری دیدگاه فروم با وجـدان اخالقـی مشـخص مـیشـود .در
سرشت هر فرد نیرویی وجود دارد که به افراد تکلیف میکند که چه کاری انجام بدهند
و چه کاری انجام ندهند.
از منظر فـروم وجـدان اخالقـی درونـی و فـردی اسـت از ایـن رو قضـاوت رفتـار و
اندیشه ،درون خود شخص و خود باعث کنش کامل و رشد و کمال آدمـی مـیباشـد.
نکته مشترکی که در بعد رفتاری مورد توجه هر دو دیـدگاه مـیباشـد مسـقولیت و تعهـد
انسان به اعمال خود است .از نگاه صحیفه سجادیه خداوند انسان را آزاد آفریـد و راه را
به او نشان داده است و انسان را در انتخاب مسیر آزاد گذاشته و همـانگونـه کـه ایشـان
اشاره میکنند ،در قیامت که روز بازخواست است و پردهها از روی واقعیت کنار رفتـه،
آدمی باید پاسخگوی انتخابهایش باشد .فـروم نیـز عقیـده دارد کـه دانـش و آ گـاهی
انسان باعث میشود که خود را حاکم و مسقول خود و سرنوشت خویش قرار دهـد امـا
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تفاوتی که وجود دارد این است که ،بر اساس اصول جهان بینی پذیرفته ،از دیدگاه فـروم
انسان در مقابل هیچ مقامی غیر از خود و اعمالش مسقولیتی ندارد لـذا دایـرۀ مسـقولیت
اجتماعی از نظر فروم بسیار محدود میباشد در حالی که دایـرۀ مسـقولیت از نگـاه امـام
سجاد گسترده است .آن حضرت مسقولیت اجتماعی را در شکل گسترده نیز جزئـی
از کمالگرایی میداند و معتقد است که انسان کمالگرا تنها برای خود زندگی نمیکند
بلکه نسبت به مردم و جامعه خود نیز احسـاس مسـقولیت دارد .همچنـین از منظـر امـام
سجاد خدا محور اصلی تمام امور است در حالی که از دیدگاه فروم محور اصلی انسـان
میباشد .از نگاه آن حضرت مبنای بایدها و نبایدها از آن خداست ،همـانطـور کـه در
(دعای )6 :12میفرمایند« :حکم و فرمان تو بر من جاری و نافـذ اسـت و هرگـز توانـایی
آنکه هرگز از حدود قدرتت تجاوز کنم ،نیست» .اما فروم اعتقاد دارد که انسان تنهـا بـه
خود و نیازهایش توجه دارد و در ارضای نیازها و خواستههایش هـر کـار کـه الزم باشـد
انجام میدهد خواه این راه زایا و بارور باشد خواه نامعقول (شولت.)81- 74 :1399 ،/
همچنین میتوان متذکر شد که برخی از خصوصیات انسـان کمـالگـرا در صـحیفه
سجادیه دارای هر سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری میباشند .توحید و ایمان به خـدا،
اعتقاد به وحی و نبوت الهی ،ساختن آخرت به شـکلی سـالم همـه سـه بعـدی هسـتند.
جالب است بدانیم که موضوع ایمان دارای هر سه بعد است و این سـه بعـدی بـودن آن
توسط برخی محققان تبیین شده و بر همین اساس سه وجه مهم ایمان یعنی توحید ،معاد
و نبوت را از ویژگیهای انسان کمالگرا میدانند (بشیری.)1388 ،

نتیجهگیری

از نگاه فروم کمال نهایی انسان در بارور بودن میباشـد کـه هـدف و غایـت انسـان
خود اوست و مسیر کمال را تنها محدود به انسان میداند و معتقد اسـت کـه هـیچکس
به این امر دست نمییابد زیرا دستیابی به کمالگرایی با توجه به جامعه تعریف میشـود
و در ساختار کنونی جوامع ،رسیدن به باروری کامل امکان پذیر نیست امـا تـا حـدودی
میتوان به آن دست یافت .اما از دیدگاه آن حضرت کمال نهایی چیـزی فراتـر از حـوزه
انسان میباشد و در دعاهای خود به وضوح نشان میدهد که انسان موجـودیتی بـیش از

کتابنامه

 .۱ابن سینا ،حسین بن عبدالله ،الشفا ،قم ،نشر آیت الله المرعشی نجفی.۱404 ،
 .2ابن شعبه الحرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،تصحین و تعلیق علی اکبر غفاری ،قم ،مؤسسـه النشـر
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ماده است و زمانی به کمال مخصوص میرسد که در هر دو بعد جسم و روان به کمال
برسد و بر خالف نظر فروم که هیچ کس نمیتواند به این امر دست یابـد ،دیـدگاه امـام
سجاد در صحیفه سجادیه نشان میدهد که انبیا و اولیای خدا به این امر دست یافتهاند.
بر اساس مطالب مطرح شده میتوان نتیجه گرفت :دیدگاه صـحیفه سـجادیه نسـبت بـه
کمالگرایی جامع و کاملتر بوده و کمالگرایی در سایه رشد اخالقی ،اجتماعی ،عاطفی و
عقالنی که از راه تحصیل علم و کسب ملکات فاضله به دست میآید ،ایجاد میگردد.
از آنجایی که صحیفه سجادیه ،یکی از آثار مکتوب ائمه است که بـه واسـطه
مضامین بلند و بی بدیل آن در کنار منابع دینی همانند قرآن و نهـج البالغـه ،در بـین
علما و دانشمندان بـه «اخـت القـرآن»« ،قـرآن صـاعد»« ،انجیـل اهـل بیـت »و
«زبور آل محمد »مشهور می باشد و با توجه به جایگـاه بلنـد و اهمیـت صـحیفه
سجادیه پیشـنهاداتی چنـد تقـدیم مـیگـردد .۱ :تأسـیس مجـالت خـاص بـا عنـوان
صــحیفه ســجادیه  .2تأســیس رشــته تخصصــی معــارف صــحیفه ســجادیه در مقــاطع
تحصیالت تکمیلی .3بررسـی موضـوعی محتـوای غنـی صـحیفه سـجادیه در قالـب
مقاالت علمی .4توجه ویژه محقیقین به صحیفه سجادیه در حوزه سالمت جسمی و
بهداشت روانی با عنایت به مضامین آن و انجام پژوهش هـای بنیـادی و کـاربردی بـا
محوریت صحیفه سجادیه.
همچنین در این مقاله نویسـندگان بـا محـدودیتهـایی مواجـه بودنـد .از جملـه ایـن
محدودیتها به این موارد میتوان اشاره نمـود .۱ :کمبـود منـابع تخصصـی تحقیقـی در
حوزه صحیفه سجادیه  .2عدم توازن و نسبت بین دو طرف تطبیق.
در پایان ضمن اشاره به اینکه هیچگونه تضاد و منافعی در این پژوهش وجود نـدارد،
وظیفه خود میدانم تقدیر و تشکر خود را به گروه روانشناسی و معارف دانشگاه بوعلی
سینا به واسطه فراهم آوردن فرصتی برای انجام این پژوهش تقدیم نمایم.
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االسالمی. ۱404 ،
 .3ارسطو ،اخالق نیكوماخوس ،ترجمه محمد حسن لطفی تبریزی ،چا سوم ،تهران ،طرح نو.۱3۹0 ،
 .4الهی قمشهای ،مهدی ،ترجمه صحیفه سجادیه ،تهران ،انتشارات اسالمی.۱387 ،
 .5اکبری مطلق ،جواد؛ فنودی ،مرضیه« ،انسان کامل از دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبایی» ،ماهنامـه
معرفت ،سال ،26شماره.۱3۹6 ،3
 .6باقریان موحد ،سیدرضا؛ جعفریان ،رسـول ،مهریـزی ،مهـدی ،کتابشناسـی نیـای هـای شـیعه ،تهـران،
موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا.۱3۹2 ،
 .7بشیری ،ابوالقاسم ،ارائه الگوی انسان کامل بر اساس ویژگیهای شخصیتی پیـامبراکرم از دیـدگاه قـرآن
کریم ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.۱388 ،
 .8بلخاری قهی ،حسین؛ حسینی شاهرودی ،سید مرتضی« ،بررسی تطبیقی وجوه هستی شناختی و معرفـت
شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و مالصـدرا» ،نشـریه آمـوزههـای فلسـفه اسـالمی ،شـماره ،۱7
.۱3۹4
 .۹تجلیل ،جلیل؛ هوشیار ،یاسر« ،بررسی تطبیقی سیمای انسان کامل در خطبـه متقـین نهـج البالغـه و آثـار
عزیزالدین نسفی» ،فصلنامه پژوهشهای نهج البالغه ،شماره.۱3۹4 ،46
 .۱0الحر العاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،بیروت ،آل البیت.۱4۱4 ،
 .۱۱خادمی ،عین االله؛ صلواتی ،عبدالله؛ پوراکبر ،لیال« ،علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی» ،نشریه
ادیان و عرفان ،سال ،47شماره.۱3۹3 ،3
 .۱2رجبی ،محمود ،انسان شناسی ،قم ،مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی (ره) ،چـا هجـدهم،
.۱3۹2
 .۱3ساپینگتون ،اندرو ،بهداشت روانی ،مترجم حمیدرضا حسین شاهی برواتی ،تهران ،روان.۱3۹3 ،
 .۱4شولتس ،دوآن ،روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت کامل ،متـرجم گیتـی خوشـدل ،تهـران ،پیکـان،
.۱3۹۹
 .۱5شیروانی ،علی ،سرشت انسان (پژوهشی در خداشناسی فطری) ،قم ،معارف.۱376 ،
 .۱6عمید ،حسن ،فرهنگ عمید ،تهران ،امیر کبیر ،چا بیستم.۱360 ،
 .۱7کیاشمشکی ،ابوالفضل؛ ملک اف ،عالالدین« ،انسان کامل از منظر ابن عربی و امام خمینی (ره)» ،دو
فصلنامه مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق ،شماره.۱3۹2 ،25
 .۱8محمدی ،محمد تقی؛ ساالری فر ،محمدرضا« ،نگاه روانشـناختی بـه انسـان کامـل از دیـدگاه قـرآن»،
مطالعات اسالم و روانشناسی ،سال ،5شماره.۱3۹0 ،۹
 .۱۹محمدیان ،عباس« ،انسان کامل از منظر امام خمینی» ،پژوهشنامه متین ،شماره .۱384 ،27
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

پژوهش حنضر ،جاصیج کهف علل و جیشل ؤثر بر بیحبنب خنومهن بنشی و
بن اوش تلییق (کع اکیی ) و از غرشق پیعنشش اوبن شایه؛ باه عیانات جشگار
پرمهنن ۀ اشن تحقیق شن ل مؤایر بنته (بن غیاف مییارر) و ماؤایر ویعاهبانز
(تهرشح ) بنشی .پنمخگوشنن پرمهنن ههنی اشن تحقیق وی به صوار تصنج
اوتخنب شیهاوی .چناچوب وظری ن بریر ته از وظرار پیربواجشو ،تن لر ،هنبر ند،
هعانن
بنشی .ت رشاف ان از حبانب و پوشاش اما
ا یعپوا و ش جخوامت

َ
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اععنع وظر قعن و راعع تقلیی امت که یوشنی« :پوشنویه بوجن تعان باین باه
ع صوار ،جمتهن و پنهن تن چ و هعچنین وپوشیین میندهنی تنگ ،بینوعان و
علخ توعه کننیه» امت .پرمهنن ۀ اشن تحقیق ع وه بر جااا بوجن اعتینا صوای؛
حی وصنب آز ون آمینی کرووینخ اا وی کنخ کارجه .عن اه آ انای اشان تحقیاق
شن ل خنومهنی بیحبنب  ۱۵تن  ۳۹مانمه شاعرکرجی امات کاه حبام وعوواه بان
امتینجه از ر ول وعووه عع یتهنی ون هخص ۱۰۰ ،ویار شای .ععتارشن عوا ال
بیحبنب جا اشن تحقیق عیناتنی از ۴۰ :جاصی پنماخگوشنن؛ کان از بایحبنب
بهعنوان ومیلهای برای ون ر نو یو امتینجه کننی .حیوجا «ش مو » خنوم
اا اعنشت ویارجهاوای؛
هنی بیحبنب؛ بن وعوج اشنیه خوج ،حیوج پوشش ام
اا اعنشات ا کننای ۶۰ .جاصای خانومهانی
وم تقیوای کاه پوشاش اما
ا
بیحبنب؛ وع جاونی که اص وظر ام جا واج حایوج پوشاش و حبانب کاه
ش زن بنشای اعنشات کنای؛ چینات .حایوج  ۹۶جاصای جیشال کنهاگران بارای
حبنب خوج وی ؛ ربوط به «ااحت غلخ» شین ا راج عن ه امت.
واژگــان کلیــدی :اایلهنی ا تاانای حباانب ،میااند زواانن ،پوشااش ام ا ،
بیحبنب  ،علل عن ه شننخت .

مقدمه

ایران جامعهای است با پیشینۀ چند هزار ساله که با مطالعه تـاریخ ایـران ،میتـوان بـه
سابقه دینی جامعه ایران پی برد .از آنجا که دین و مذهب در هر جایی یک سری بایـدها
و نبایدها برای سعادت پیروان خود ارائه میدهد؛ میتوان بـه تأثیرگـذاری مـذهب (و در
این مقاله؛ مقوله حجاب به عنوان دستوری دینی) بر روی رفتارها و کنشهای افـراد پـی
برد .از طرفی دیگر در جامعه ما پس از گذشت حدود چهار دهه از انقالب اسالمی که
داعیهدار بازگشت دین به عرصه سیاست و اجتماع بوده؛ میتوان گفت شاهد نامناسبتر
شدن وضعیت حجاب در میان خانمهای جامعه نسبت به گذشته هستیم و ایـن موضـوع
خود را به شکلهای مختلفی نمایان میکند؛ از نپوشاندن کامل بدن و موهـا تـا کشـف
حجاب در برخـی مـوارد و پـذیراتر شـدن رابطـه دختـران و پسـران در سـطوح مختلـف
جامعه.
بــرای داشــتن درک بهتــر از مس ـأله حجــاب و پوشــش و داشــتن تحلیــل درســت از
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وضعیت موجود؛ دانستن پیشینههای تاریخی آن ،دیدگاه مرتبط با این حـوزه در تـاریخ و
در حوزه اجتماعی فرهنگی و حتی سیاسی؛ امری الزم و اجتناب ناپذیر است .آشنایی با
مسائلی چون تاریخچه لباس و بررسی نگاههـای دینـی بـه آن موجـب میشـود کـه هـم
پژوهشگر و هم خواننده در حـین تحقیـق و بـا روبـهرو شـدن بـا نظـرات و دیـدگاههای
مختلف ،بتواند خواستگاه تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی آن دیدگاهها را به
صورت نسبی مد نظر داشته باشد و در تحلیل و تبیین با مشکل مواجه نشوند.عـالوه بـر
آن ضمن اینکه پدیدههای اجتماعی دارای پیچیدگیهای مرتبط با خود هستند؛ نبایـد از
این موضوع غفلت کرد که متأثر از شرایط تاریخی خـود هـم هسـتند و بـه همـین دلیـل
بررسی زمینهها و بسترهای تاریخی ،اجتماعی ،دینی ،سیاسی و فرهنگی پدیدهای چـون
پوشش ،حجاب و لباس ضروری است.
در یک تقسیمبندی؛ تاریخ پوشش زنان و مردان در منطقه ایران را میتوان بر اسـاس
تقسیمبندی به قبل از ورود اسالم و بعد از ورود اعراب به ایران انجـام داد .قبـل از ورود
اسالم شامل دورههـای :قبـل از مادهـا تـا مادهـا ،از مادهـا تـا هخامنشـیان ،اشـکانیان و
ساسانیان میشود و بعد از اسالم نیز شامل :عهد اسالمی (از ورود اسـالم تـا قـرن دوم)،
از قرن دوم تا قرن پنجم ،غزنویان ،سـلجوقیان ،تیموریـان ،ایلخانیـان ،صـفویه ،قاجـار و
پهلوی تا زمان حال میشود .هرچند که در کنار این تقسیمبندی؛ اشاره مختصری هم به
برخی اقلیتها میشود.
مجسمه استخوانی کشف شده در کاشان مربوط به  6000سال پـیش ،جـام نقـرهای
مرودشت و تصویر الهه در سرپل ذهاب کرمانشاه (هر دو متعلق به  5000سـال پـیش) و
نقاشیهای دیوار غاری لرستان در کوه دوشه دارای تصاویری هستند که نشـان میدهـد
نوعی از پوشش با تفاوتهای جزئی تا عصر مادها وجود داشته اسـت (شهشههانی:1374 ،
 .)29-25تندیس برنزی مکشوف در شوش به نام ناپیر-آسو از دوره عیالمی کـه مربـوط
به هزاره دوم قبل از میالد است؛ زنی را نشان میدهد که دارای پیراهن آستین کوتـاه تـا
آرنج و دامن بلند تا روی زمین است؛ نقش برجسـته مکشـوف در اسـتانبول نیـز بیـانگر
داشتن پوششی مشابه این برای زنان است (پوربهم.)76-28 :1386 ،/
برخی نقوش تختجمشید از جمله تصویر چتردار شاه ،تصاویر کتیبههای بیسـتون و
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باشالقهای سکاییها نیز بیانگر وجود پوشش در میـان زنـان و مـردان و حتـی پوشـانده
بودن موهای سـر در برخـی مواقـع تـا دوره هخامنشـی میباشـد .تنـدیس نـوار دور سـر
شاهزادگان اشکانی در لرستان ،تصاویر بهجا مانده از تاج مدور یا کنگرهدار زنـان عصـر
اشکانی که همراه با سربند بوده و گلدانی با نقش صورت زن الهه ماه از قصر هاترا؛ نیز
بیانگر وجود پوشش در دوره اشکانی است .ساسانیان کـه داعیـهدار بازگشـت بـه عصـر
طالیــی هخامنشــیان بودنــد ،ترکیبــی از لباسهــای دوره هخامنشــیان بــا دورهی خــود را
انتخاب کرده بودند؛ هرچند که به گفته هرمان گوتز چادر زنان این عصر نسبت به دوره
ً
هخامنشیان کوتاهتر شده بود و در بعضی اسناد و تصاویر ،زنان و مردان طبقه بـاال غالبـا
بدون پوشش سر بودهاند (شهشهانی.)53-33 :1374 ،
در عهد اسالمی (قرن اول و دوم) لباس عرب شامل عمامـه ،عبـا یـا ردا بـوده و سـپس
شلوار و قبا را از ایرانیان اقتباس کردند (همان .)59 ،در مورد زنان نیز طبق اسناد تـاریخی؛
پس از آنکه آیه سوره احزاب نازل شد ،زنان مسلمان حدود پوشـش اسـالمی را رعایـت
کردند (مطهری.)390-385 :1368 ،
در روزگار عباسیان که تمام کارهـا بـه دسـت ایرانیـان افتـاد ،عربهـا در بسـیاری از
آداب و رسوم و از جمله لباس پوشیدن پیرو ایرانیان شدند .در آثـار باسـتانی مربـوط بـه
قرن پنجم هجری نقشهایی یافت شـده کـه زنـان بـا پوشـش سـر و نـواری بـر پیشـانی
میباشند .برخی شاعران مثل سنایی و ظهیر فاریابی که در دوره غزنـوی میزیسـتند؛ در
اشعار خود از کلماتی مثل« :کـاله»« ،دسـتار» و «مقنعـه» اسـتفاده کردهانـد .تصـویر
دستار زنان در نقش کاسه سفالی به جا مانده از عهـد سـلجوقی نیـز مـورد توجـه اسـت
(شهشهانی.)61-75 :1374 ،
در «جوامع التاریخ» ( 714ق) پوشش سر زنان بـا کـاله ،تـاج ،مقنعـه و حتـی روسـری
دیده میشود .تصاویری نیز از زنانی که مقنعه بر سر دارند؛ از دوره تیموریـان در دسـترس
است .در آثار به جا مانده از زمان ایلخانیان نیز مقنعه بر سر زنان چسـبیده و چـادر بـر سـر
زنان نیز وجود دارد .مشابه این وضعیت را میتوان در سفرنامههای دالواله و شاردن کـه بـه
پوشش زنان عصر صفوی پرداخته ،نیز بـه دسـت آورد .تصـاویر فراوانـی نیـز از زنـان دوره
قاجار در دسـترس اسـت کـه دارای چـاقچور و نقـاب هسـتند و البتـه در برخـی دیگـر از
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تصاویر؛ پوشش زنان از سر تا آرنج را نمایش میدهد .در میـان زنـان عشـایر بختیـاری نیـز
نوعی روسری که دورگردن گره میخورده ،رایج بوده است .پوشانده بودن تصـاویر سـر و
گردن سایر اقلیتها و قومیتها شامل :ترکمانان ،کردها ،عشایر تالش ،اهالی آذربایجـان و
حتی زرتشتیان ،کلیمیان ،ارامنه و یهودیان نیز در تصاویر به جا مانده از زمان صفویه به بعد
مورد توجه است و این موضوع بعضا مورد توجه سیاحان نیز قـرار گرفتـه اسـت(همهان-85 ،
 .)180این ادعا را پیمان متین در کتاب «پوشاک ایرانیان» نیـز مطـرح میکنـد و بـا آوردن
تصاویر و منابع تاریخی؛ آن را ثابت میکند (متی.)88-82 :1383 ،/
بر اساس آنچه گفته شد؛ لبـاس زنـان ایرانـی از گذشـته دور تـا دورههـای متـأخرتر،
شباهت زیادی به پوشاک مردان داشته است؛ به ویژه آنکه انواع لباس آنـان ،همانهـایی
است که مردان به تن میکردند نظیر کاله ،دستار ،پیراهنهای معموال بلند و دامـندار،
شلوارهای متنوع و عمدتا پرچین و گشاد در کنار زیورهای مخصوص زنـان بایـد گفـت
که سـبک پوشـش زنـان در طـی دورههـا بـهویـژه دورههـای پـس از اسـالم از سـاختار
یکنواختی پیروی کرده و عناصر یکسانی را در برداشته است؛ هرچند که اسلوب آنها از
لحاظ انواع برش ،رنـگآمیزی ،چینهـا ،داشـتن باالپوشهـای متعـدد و تزیینـات روی
پیراهن و جلیقهها تفاوتهای اندکی پدید میآمده است (همان.)95-94 ،
بر این اساس میتوان گفت کـه در طـول تـاریخ از لبـاس بـه عنـوان وسـیلهای بـرای
پوشیده ماندن و استتار اعضای بدن استفاده میشده است درحالیکه برخیها به غلط و
به اسم ضرورت بازگشت به آداب و رسوم قبـل از ورود اعـراب و مسـلمانان بـه ایـران و
حس وطن پرستی ،حرف از بدحجابی یا برخی مصادیق آن (به عنوان نمونه و الگوی زن
ماقبل از ورود اعراب به ایران) میزنند.
در موارد متعددی مسأله پوشش و بدحجابی در ایران امروزی بـه گونـهای شـده کـه
بدن فرد با وجود داشتن لباس ،کامال نمایان و مشخص است .به گونهای که امروزه نوع
لباس و پوشش افراد در برخی موارد به یک آسیب جدی تبدیل شده اسـت و البتـه اگـر
ً
بخواهیم در تحلیل و مواجهۀ با این مسأله صرفا بر بعد دینی آن اشاره کنیم؛ نمیتوانیم به
خوبی با این پدیده پیچیده و چند وجهی که برخاسته از علل و عوامـل مختلفـی اسـت؛
مواجه شویم .توجه به مسأله بدحجابی و پوشش؛ صرف نظـر از اینکـه مربـوط بـه یـک

دستور دینی است؛ به صورت ضمنی به ضعف یا ناهمگون بودن فراینـد جامعهپـذیری و
تغییر ارزشها و باالتبع تغییر گروه مرجع جامعه دینی ایران اشاره دارد و به همـین جهـت
در برخورد با پدیده حجاب؛ گذشته از بررسی این پدیده از جنبه دینی آن؛ باید آن را بـه
عنوان یک مسأله اجتماعی در نظر گرفت و بررسی کرد و این را در نظر داشت که ایـن
پدیده اجتماعی بر سایر جنبهها و مسائل اجتماعی تأثیر میگذارد.
بنابراین ،وجود اینگونه شرایط میطلبـد کـه بـر روی ایـن موضـوعات ،تحقیقـات و
پژوهشهای متعددی صورت گیرد که اوال از شرایط فرهنگی ،اجتماعی و مدنی موجود
در جامعه آ گاهی کاملی به دست آوریم و در مرحله بعد بتوانیم با این معضل به نحـوی
مطلوب مواجه شویم؛ یعنی در مورد چگونگی عمل در مـورد آن؛ بـه صـورت علمـی و
مناسب و به دور از احساسات ،برنامهریزی و اقدام کنیم.
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 -1اهداف و پرسشهای تحقیق

از مهمترین اهداف این مقاله شناخت عوامل بدحجابی در شهرکرد و فهم مهمتـرین
دالیل خانمهای بدحجاب در مورد کنش خودشان میباشد .به عبارت دیگـر آنچـه کـه
جزو اهداف این تحقیق است ،اصوال از اهداف بنیادی پژوهش محسوب میشـود؛ چـرا
که این پژوهش درصدد توصیف و شرح کمی (اندازهگیری میزان بـدحجابی) و کیفـی
ّ
(مالکها و دالیل خانمهای بدحجاب بـرای نـوع و میـزان حجابشـان) و تبیـین علـی
بدحجابی و پیبردن به دالیل کنشگران بـرای کـنش خودشـان میباشـد و همگـی ایـن
اهداف؛ جزو اهداف بنیادی پژوهش میباشد.
این پژوهش درصدد است به این پرسشها پاسـخ بگویـد :میـزان بـدحجابی بـه چـه
مقدار است؟ ارتبـاط بـین تحصـیالت ،درآمـد و شـغل افـراد بـا بـدحجابی چیسـت؟ و
مهمترین دالیل و علل اجتماعی بدحجابی خانمهای بدحجاب  ۱5تا  3۹ساله شهرستان
شهرکرد چیست؟

 -2پیشینه تجربی

در گزارش دفتر بانوان (ماهینی )61 :1388 ،نحوۀ تأثیر عوامل مؤثر بر حجاب عبارتند از:
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با باال رفتن تحصیالت والدین ،افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصـادی خـانواده و
باال رفتن تحصیالت دانشگاهی پدر؛ نوع نگرش خانواده و دختر به حجاب ضعیفتر و
منفیتر میشود .پدران کارمند و فرهنگی و همچنین فرزندان مادران خانهدار نسـبت بـه
فرزنــدان مــادران شــاغل؛ نگــرش بهتــری بــه مقولــه حجــاب اســالمی دارنــد .فرزنــدان
خانوادههایی که اختالف خانوادگی دارند و روابط خوبی با والدین خود ندارنـد ،کمتـر
حجاب اسالمی را رعایت میکنند.
در یک پـژوهش میـدانی (همهان)  8۹درصـد از بـانوان ،تربیـت خـانوادگی را علـت
رعایت نکردن دقیق حجاب اسالمی توسط برخی بانوان دانسته بودنـد .در ایـن پـژوهش
این عامل به عنوان اصلیترین انگیزه عدم رعایت دقیق حجاب اسالمی معرفی شده.
رستگار خالـد در تحقیقـی بـه همـراه دو تـن از دانشـجویان (سهال  )1391بـه بررسـی
حجاب به عنوان نوعی کنش پرداخته و آن را در قالب چهار نوع سـبک کنشـی مطـابق
با نظریه وبر در نظر میگیرد .جامعه آماری این تحقیق برابر  358نفر از دختـران و زنـان
منطقه  ۱0 ،2و  ۱8تهران است که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلـهای انتخـاب
شدهاند .نتایج بیانگر این است که:
با افزایش ساعات مصرف از ماهواره با هدف تفرین و سرگرمی ،کنش دینی نسـبت
به حجاب؛ کاهش و کنش ارزشی سکوالر نسبت به آن افزایش مییابـد .سـبک سـنتی
رعایت حجاب بهتدریج در جامعه ایران در حال کمرنـگ شـدن بـوده و نـوعی نگـرش
مدرن (بـهویژه میـان جوانـان و تحصـیل گروههـا) جـای آن را میگیـرد .میـزان رعایـت
حجاب در حد نیمی از جمعیت ،به نسبت پایین است و با توجه به کاهش انگیزه سنتی
رعایت حجاب ،شاید بتوان پیشبینی کرد که چنانچـه برنامـههای جـدی در ایـن زمینـه
پیشبینی نشود ،میزان آن همچنان روبه کاهش میرود (رستگارخاله.)73-72 :1391 ،
در مطالعهای (حبیبی )1389 ،به بررسی دیدگاه جوانان و میانساالن درباره حجاب برتر
پرداخته شده است .یافتهها بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه جوانـان و میانسـاالن
در خصوص ضرورت رعایت حجاب از سوی بانوان ،میـزان آشـنایی بـا شـرایط پوشـش
صحین اسالمی و بهترین نوع پوشش بوده است(رستگار خاله.)13 :1391 ،
مالباشی ،کاظمی و نجفی (سال  )۱37۹پژوهشی تحت عنوان «عوامل برانگیزنده و
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بازدارنده گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاه پیام نور شهرکرد» انجام دادهاند .در این
تحقیق از نظر دانشجویان عوامل مؤثر در گسترش فرهنگ حجاب به ترتیب عبارتنـد از:
تأ کید بر جنبههای مثبت حجاب ،بیان فلسفه و فایـده آن بـرای جوانـان ،اتخـاذ الگـوی
مناسب و بهکارگیری روش دوستانه و مؤدبانه در برخورد با بـدحجابی ،آمـوزش درسـت
رفتار زن و مرد در جامعه و آموزش احکام مربوط به حجاب (مالباشی1379 ،و.)1380
فاضــلیان در تحقیقــی تحــت عن ـوان «بررســی رابطــه نــوع حجــاب و میــزان امنیــت
اجتماعی در بین زنان شهر تهران» که بین  ۱000نفر از زنان تهـران بـا روش نمونـهگیری
خوشهای چندمرحلهای و با پرسشنامه و مصاحبه شفاهی انجام شده است به این نتـایج
رسیده است« :بین نوع حجاب زنان و میزان امنیت اجتماعی آنها و نوع تهدید وارده به
آنها و احساس امنیت فردی آنها ،رابطه معنیداری وجود دارد»(فاضلیان.)65 :1389 ،
در تحقیق دیگـری (سهال  )1382در وزارت علـوم؛ تحـت عنـوان «نگرشهـا و رفتـار
دانشجویان» انجام شده و به این نتایج رسیده است 46/3« :درصد معتقدند که رعایت
حجاب امری الزامی است 38 .درصد معتقدند حجـاب بـه اختیـار و سـلیقه خـود فـرد
است و  2/2درصد حجاب را سنتی قدیمی و بازدارنده میدانستند»(همان).
در پژوهشی (سال  85و )86بهبررسی آثـار شخصـی و شخصـیتی حجـاب پرداختـه
شده است که به بررسی نقش حجاب در عزت نفس و پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان
دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران پرداخته شـده اسـت .نتـایج تحقیـق بیـانگر رابطـه
معنادار باالیی بین متغیرهای حجاب و عزت نفس میباشد .عدممعناداری رابطه حجاب
و پیشــرفت تحصــیلی و همچنــین رابطــه مثبــت و معنــادار بــین عــزتنفس و پیشــرفت
تحصیلی؛ از دیگر یافتههای این تحقیق میباشد (فهایی 85 ،و .)9 :86
آنچه بهنظر میرسد؛ این است که اگـر حجـاب و پیشـرفت تحصـیلی هـر کـدام بـا
عزتنفس رابطه معناداری داشته باشند؛ چگونه ممکـن اسـت کـه دو متغیـر حجـاب و
پیشرفت تحصیلی؛ ارتباطی با هم نداشته باشند؟ پس میتوان در این مورد نتیجـه گرفـت
که یا در مورد یکی یا هر دو رابطه معنادار ،اشتباهی رخ داده و یا در غیر این صورت در
عدم معناداری رابطه سوم ،خطایی رخ داده است.
کاوندی و انتصار فومنی در تحقیقی به روش پیمـایش بـه بررسـی نقـش حجـاب و

پوشش اسالمی در سالمت روانی و مصونیت اجتماعی زنان پرداختند .نتایج تحقیـق بـه
این شرح است :همبستگی معناداری بین سالمت روانی و حجاب وجود دارد و زنان بـا
حجاب نسبت به زنان بدحجاب از سالمت روانی بیشتری برخوردارند .زنان بـا حجـاب
در مقایسه با زنان بدحجاب دارای مصونیت اجتماعی بیشتری هستند (کاونهی.)47 :1389 ،
یکی از مسائل مهمی که در مجامع علمـی و عمـومی امـروزه مطـرح میشـود ،ایـن
ً
است که آیا اساسا آنچه تحت عنوان پوشش و حجاب در قرآن و روایات آمـده بـا آنچـه
ً
اکنون در جامعه بین زنان محجبـه متـداول اسـت ،یکـی اسـت یـا ایـن دو اساسـا دارای
تفاوت با یکدیگر هستند؟ در همین راستا به یکی از یافتههای پژوهشی جدید در کتـاب
حجابشناسـی حسـین مهـدیزاده میتـوان اشــاره کـرد کـه بحـث از همگرایـی و
مشابهتهای بسیار نزدیك چادر مشکی با جلباب قرآنی به میان میآیـد .مهـدیزاده در
ضمن تحقیق و پژوهش درباره جلباب قرآنی ،به قراین و شواهد متعددی دسـت یافتـه
است که حاکی از شـباهتهای بسـیار نزدیـك چـادر مشـکی و جلبـاب قرآنـی اسـت
جمعبندی :در تحقیق کمـی ،کیفیـت پـژوهش بـیش از هـر چیـز بـه کیفیـت ابـزار
اندازهگیری مربوط میشود و بر اساس مفروضات این روش ،واقعیت اجتمـاعی عبـارت
است از :یکسری الگوهای از پیش تعیین شده و فرا انسـانی .در چنـین بیـنش فلسـفی،
واقعیت ثابت پنداشته میشود در حالیکه در تحقیق کیفـی هـر کنشـگر بـه مثابـه یـک
تحقیق تلقی میشـود .چنانچـه در تحقیـق کمـی« ،تکـرار پـذیری» یکـی از معیارهـای
ارزیابی تحقیق است ولی پژوهشگر کیفی معتقد است هیچ واقعیـت واحـدی در جهـان
اجتماعی وجود ندارد و تکرار پذیری یک هدف ساختگی و توهمآلود است و به همین
جهت است که تحقیق کیفی پویا است (حبیبی 405 :1393 ،و .)419
عامل تمایزبخشی که ایـن تحقیـق را از سـایر پژوهشهـایی کـه در ایـن حـوزه جـدا
میکند؛ عبارت است از :اول؛ در این تحقیق سعی شده از روش کمی و کیفی در کنار
هم استفاده شود که نواقص هر یک توسط دیگری تا حدی جبران شود و ایـن دو روش
مانند دو لبه قیچی یکدیگر را تکمیل کنند .دوم؛جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق شهرسـتان
شهرکرد میباشد که تاکنون فقط یک مورد تحقیق میدانی منطقهای در مورد حجـاب و
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(مههیزاده.)13 :1381 ،

اصو

عفاف در این شهرستان انجام شده که اوال این تحقیق مربوط به سال  7۹است و ثانیـا از
حیث روششناختی و رسیدن به نتایج کارآمـد چنـدان مطلـوب نیسـت؛ و ثالثـا؛ جامعـه
آماری تحقیق مذکور محدود به دانشگاه پیامنور این شهرستان است.

 -3مالحظات نظری
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در این تحقیق از مدل کلی نظری بوردیو اسـتفاده کـردهایم؛ هرچنـد کـه از نظـرات
اینگلهارت در مورد تغییرات اقتصادی و تکنولوژیکی ،از هابرماس در حـوزه عمـومی و
تجاری شدن مطبوعات ،از تافلر در مورد نقش رسانههای جدیـد و مـاهواره ،از رفیعپـور
در مورد نابرابری اجتماعی و فقر و از فوکویاما در مورد تغییر در ارزشها از طریق تغییـر
در هنجارهای مربوط به خانواده؛ استفاده شده است.
مبانی نظری این پژوهش شامل دو قسمت است :در ابتدا عوامل مـرتبط بـا تغییـرات
فرهنگی و پدیده بدحجابی از منظر جامعهشناسان مورد بررسی قـرار گرفتـه و سـپس بـه
بیان مـدلهای بـدحجابی و تیپولـوژی افـراد بـدحجاب بـر اسـاس نظـرات یزدخواسـتی
پرداختهایم.

 -1-3نظریههای جامعه شناسی

بوردیو معتقد است که عطش کسب شـأن و ارزش از طـرف جامعـه بـر روی رفتـار
کنشگر تأثیر میگذارد ،به گونـهای کـه بـه عقیـده وی تـن دادن بـه قضـاوت و داوری
دیگران باعث میشود انسان به رهـایی امیـدوارتر شـود (اسهتونز .)330 :1379 ،بـه نظـر وی
تربیت و پرورش طبقاتی بر داوریهای زیبایی شناختی تأثیرگذار است (همان. )338 ،
بــر اســاس نظریــات وی؛ دو اصــل متمــایز و متــداخل ســرمایه فرهنگــی و ســرمایه
اقتصادی باعث سامان دادن به فضای شیوه زندگی و فضای جایگاه (موقعیت) اجتماعی
میشود ،بهطوری که اینها بر روی تطابق سـاختاری تـأثیر میگذارنـد و باعـث آشـکار
شدن منطق اجتماعی مصرف میشود (همان.)339 ،
بوردیو معتقد است جهان سلسله مراتبی بر روی ذائقه و ساختمان ذهنـی افـراد تـأثیر
میگذارد .ذائقه همان عملکردهایی است که به افـراد ادراکـی از جایگاهشـان در نظـام

(اینگلهارت.)12 :1373 ،

از نظر اینگلهـارت دگرگـونی فرهنگـی ،تـدریجی اسـت و آن بازتـاب دگرگـونی در
تجربههای سازندهای است کـه بـه نسـلهای مختلـف شـکل داده اسـت .هـر فرهنـگ
رهیافت مردم را در تطابق بـا محـیط نشـان میدهـد ،بـهطـور کلـی در بلنـد مـدت ایـن
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اجتماعی میدهد .این ذایقهها هسـتند کـه باعـث ترجینهـای خـوراک ،پوشـاک و...
خاصی میشوند .ساختمان ذهنی نیـز محصـول ملکـه ذهـن شـدن سـاختارهای جهـان
اجتماعی است .آنچه در مجموع میتوان از نظرات بوردیو برداشت کرد ایـن اسـت کـه
ذائقه و ساختمان ذهنی بـر روی هـم دیگـر تـأثیر دارنـد (تأثیرگذارنـد) و ایـن دو باعـث
میشوند که ما شاهد نوع خاصی از فعالیتهای عملی در میان مردم باشـیم؛ بـه عبـارتی
ذائقــه و ســاختمان ذهنــی کــه نش ـأت گرفتــه از جهــان سلســله مراتبــی اســت بــر روی
ترجینهای مردم در مورد مادیترین جنبههای فرهنگ (مثـل خـوراک ،پوشـاک و)...
تأثیر میگذارد (ریتزر.)686-673 :1389 ،
بوردیــو کش ـمکش میــان نیروهــای مخــالف در پهنــه فرهنگــی و طبقــاتی را عامــل
دگرگونی در ذائقهها میداند .به عبارتی وقتی کشمکش میان نیروهای مخالف در سطن
جامعه وجود داشته باشد ،ما میتوانیم شاهد تغییر در ترجینهایی که مردم در مورد لباس
و خوراک و ...دارند ،باشیم (همان)680-686 ،
پس در نظریات بوردیو میتوان به این موارد اشاره کرد :عطش کسب شـأن و ارزش
از طرف جامعه از طریق رعایـت نکـردن نسـبی حجـاب میشـود .کشـمکش در میـان
نیروهای مخالف موجـب تغییـر تـدریجی ترجینهـای مردمـی (و در اینجـا دیدگاهشـان
نسبت به حجاب) میشود .ذائقه و ساختمان ذهنی افراد نیز مؤثر در کیفیـت حجـاب و
پوشش آنها میباشد.
رونالــد اینگلهــارت معتقــد اســت دگرگــونی فرهنگــی زمــانی رخ میدهــد کــه
دگرگونیهایی به قدر کفایت بزرگ در محیط اقتصادی و تکنولوژی و یا سیاسی -اجتماعی
صورت گیرد .لیکن چنـین دگرگونیهـایی بـه آرامـی و معمـوال از طریـق جامعهپـذیری
نسلهای جدید تحقق مییابد و این انتقال سخت و دردناک است .دگرگـونی فرهنگـی
میل ذاتی به آن دارد که از دگرگونیهای محیطی ،که سبب بروز آن هستند عقب بمانـد
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رهیافتها به دگرگونیهای اقتصادی ،تکنولوژیکی و سیاسی پاسـخ میدهنـد؛ آنهـا کـه
پاسخ ندهند؛ بعید است که گسترش یابند و بعید است کـه جوامـع دیگـر از آنهـا تقلیـد
کنند .هر چند فرهنگها در پاسخ بـه دگرگونیهـای اقتصـادی -اجتمـاعی ،سیاسـی و
تکنولوژیکی تغییر میکنند ،به نوبه خود نیز به محـیط شـکل میدهنـد (همهان .)1 ،پـس
اینگلهارت نیز دگرگونیهـای اقتصـادی و تکنولـوژیکی را تأثیرگـذار بـر دگرگونیهـای
فرهنگی (و حجاب و پوشش) میداند.
هابرماس معتقد است« :دگرگونی» در حوزه عمـومی بـا تجـاری شـدن مطبوعـات
آغاز میشود .این دگرگونی منجر به این شده است که مطبوعات بهعنوان وسیلهای برای
آ گاهی دادن ،به معنای صادقانه و صـرین کلمـه ،بـه تبلیغـات تجـاری و امـور سیاسـی
پرداخته و به روزنامهنگاری به مفهوم مدرن تغییر پیدا کند (استونز.)314 :1379 ،
از نظر آلوین تافلر؛ تکنولوژی ماهوارهای و دیگر رسانههای جدید ،فرهنگهای ملی
را از هم میپاشند و این ارتباط متقاطع ،به هر حال تهدیدی است برای هویت ملـی کـه
حکومتها برای مقاصد شخصی خود ،سـعی در حفـظ و انتشـار آن دارنـد» (سهقازاده و
کریمخانی.)38 :1388 ،

فرامرز رفیعپور معتقد است در زمینه تغییر ارزشها در کتاب «توسعه و تضاد» خود،
تأ کید بر تغییر ارزشها ،یعنی حرکت از سمت ارزشهای معنـوی بـه سـمت ارزشهـای
مادی اشاره میکند که علت عمده این تغییر ارزشی در ایران ،نابرابری اجتمـاعی اسـت
که از یک طرف موجب گسترش فقر و از طرف دیگر سـبب بـا ارزش شـدن ثـروت در
جامعه شده است و عواملی مانند نمایش ثـروت ،نیـاز آفرینـی و مقایسـه اجتمـاعی ،در
فرایند تغییر نظام ارزشی را تشدید نموده و منجر به افزایش حقوق اجتماعی ثروتمندان و
اشاعه ارزشهای مادی میشود (رفیعپور ب /نق از شربتیان.)93 :1390 ،
رفیعپور در تحقیق خود نشان میدهد که فشار هنجاری و کنترل درونی که در زمینه
رعایت حجاب در سال  65وجود داشته ،در سال  7۱بسیار کاهش یافته است (از 86/2
درصد به  4۱/5درصد رسیده) همچنین احترام به زنان باحجاب نیز پـایین آمـده اسـت؛
چرا که وقتی ارزشهای یک جامعه تغییـر کنـد و ارزش مـذهبی بـه طـرف غیرمـذهبی
بــرود؛ یعنــی ارزشهــای مــذهبی از نظــر اجتمــاعی بــیارزش شــوند ،بــه تبــع دارنــدگان

سمبلهای آن (از جمله حجاب) نیز از نظر افراد کمیـابی ارزش میشـوند .بـه گونـهای
 8۱/8درصد پاسخگویان معتقد بودند که مردم جامعه در سال  65به خانمهای چادری
احترام میگذاشتند در حالی که این آمار در سال  7۱به  36/8درصد تقلیل یافتـه اسـت
(همان).
فرانسیس فوکویاما در کتاب پایان نظم خود نیز میگوید :تغییر در هنجار مربوط بـه
خانواده ریشه در تغییر ارزش دارد ،لذا در تغییرات گستردهتر فرهنگ تجسم مییابد .اما
این تغییرات ارزشی به نوبۀ خود بهوسیله انگیزهها و فنآوری اقتصادی شـکل میگیرنـد
که مهمترین آنها نسـبت تغییـر یابنـده درآمـد مـردان در قیـاس بـا درآمـد زنـان در اکثـر
کشورهای فراصنعتی و کنترل موالید است (فوکویاما.)45 :1379 ،
در این تحقیق سرمایه اجتماعی دارای دو بعد شـبکه (سـاختار) و اعتمـاد اسـت؛ بـه
عبارتی ما در مدل پژوهشی این تحقیق برای سرمایه اجتمـاعی؛ از مـدل پژوهشـی وحیـد
قاســمی و همکــاران ( )۱3۹2بــا انــدکی دخــل و تصــرف اســتفاده کــردیم؛ ولــی بــرای
اندازهگیری میزان سرمایه اجتماعی؛ فقط مشارکت مدنی را لحاظ کردیم.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

بررسی علل جامعه شناختی بدحجابی در میان زنان...

احا
دیــــث
امامیه و
 -2-3مدلهای رفتاری حجاب (بدحجابی از بعد اعتقادی
متنشنا
بر اساس مدلی که یزدخواسـتی ارائـه داده ،پـنج مـدل رفتـاری در مـورد حجـاب را خــــت
میتوان در نظر گرفت .این مدلهای رفتاری پنجگانه عبارتند از:
قرآنم
 .1فردگرا :در این ز یر مجموعه فرهنگی ،زن بیشتر به عنوان یك فرد معرفی میشود تا به
عنوان عضوی متعلـق بـه جامعـه یـا یـك مـذهب .ایـن شخصـیتها ارزش و اهمیـت
فراوانی به فکر ،ذهن و سلیقه خـود میدهنـد .ترجیحـات شخصـی ایشـان بـر دیگـر
اصول ترجین دارد .در این نوع تفکر ،انتخاب ظاهر لباس به طـور آزادانـه و بـر طبـق
سلیقه شخصی افراد و بدون قیدوبندها صورت میگیـرد .زن فردگـرا ،حجـاب را بـه
ناچار و بهسختی تحمـل میکنـد .در فضـای بیرونـی بـا حاکمیـت اجبـار حجـاب،
حداقل حجاب را تحمل میکند و سـلیقه شخصـی خـود را توسـط مـدلهای مـورد
عالقه خود در بیرون از محیط منزل ظاهر میکند (با بیـرون گذاشـتن موهـا ،آرایـش
ً
خاص و بعضا تند و نشان دادن ز ینتآالت و پوشیدن مدلهای لباس) .ایـن تیـپ از
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ً
مدلهای رفتاری در فضای درونی (منزل) در مقابل نامحرم مطلقا حجـاب ندارنـد و
این گروه از زنان ،اسالم را منهای حجاب پذیرفتهاند.
 .2مصلحتگرا :این گروه زنان ،همیشه طالب استقالل هستند ،حجاب بـرای آنـان بـه
برگعبوری در جامعه محسوب شده و بـه علـت اجبـاری
طور معمول فقط به عنوان ِ
بودن آن را رعایت میکنند ،این فرد محیط جامعه خود را بـا حجـاب عرفـی منطبـق
میکند ،ولی تفاهم و توافق کامل بـا حکـم حجـاب نـدارد .حجـاب ،طبـق نگـرش
شخصی معنا مییابد ،چنانچه معتقدند که ظاهر مهم نیست ،بایستی بـاطنی خـوب و
صحین داشته باشیم .مردانی که با آنها بـزرگ شـدهاند یـا بـا آنـان رفتوآمـد ز یـاد
ً
دارند؛ نامحرم به حساب نمیآیند مثال دوستان برادر ،شوهر خـواهر و ...بنـابراین در
مقابل این افراد بیحجاب هستند.
 .3متغیر :این گروه از زنان اعتقاد واضن و تعر یف شدهای نسـبت بـه حجـاب ندارنـد،
آنهــا تحــت تــأثیر مح ـیط و اطرافی ـان و فرهنــگ خــانوادهای هســتند کــه در آن پــا
میگذارند .این افراد لباس و رفتار خود را نسبت به فضایی که در آن قـرار میگیرنـد
انطباق میدهنـد .در واقـع اینکـه زن حجـابش را برمـیدارد بـه دلیـل آن نیسـت کـه
خودش تمایل دارد ،بلکه به خاطر این است که به یـك قـدرت بیرونـی و یـك حکـم
خارجی تن در دهد.
 .4تطابقگرای پارسا :این گروه از زنان ،عقاید شخصی و سلیقهای را کنار میگذارند و
در نظر آنها مذهب و تعلقـات مـذهبی در اولویـت قـرار دارد .در ایـن ز یرمجموعـه
فرهنگی دو گروه وجود دارند:
اول) گروه تطبیقگرایی منتقد :متمایلاند تا پوشش خود را با تغییراتـی کـه در شـیوۀ
زندگی به وجود آمده ،تطبیق دهند .با وجود این اگر انتقادی هم داشته باشند؛ رعایت و
احترام به عرف جامعه و احترام به قواعد دینی غالب است .این زنان اصول اساسی قـرآن
ً
در مــورد حجــاب را کــامال پذیرفتهانــد و بــه هنجارهــای اجتمــاعی حجــاب احتــرام
میگذارند؛ ولی در انتخاب حجاب بـه حـد و حـدود آن و یـا فـرم حجـاب؛ انتقـاداتی
دارند.
دوم) گروه تطبیقگرای سنتی :حجاب این گروه با سـنت گـره خـورده اسـت .ایـن

 -4جمعبندی نظریات پژوهش و تعریف مفاهیم محوری

در این نوشتار مراد ما از حجاب ،پوشش اسالمی است و منظور از پوشش اسالمی
زن ،به عنوان یکی از احکام وجوبی اسالم ،این است که زن ،هنگام معاشرت با مردان
نامحرم ،بدن خود را بپوشاند و به جلوهگری و خودنمـایی (از طریـق رفتـار ،راه رفـتن،
نحوه نگاه و حرف زدن و آرایشی که میکند) نپردازد و به عبـارتی دارای وقـار رفتـاری
باشـد .گـاهی مشـاهده مـیکنیم کـه بسـیاری از زنـان محجبـه در پوشـش خـود از
رنگهای شاد و زیبا و تحریـك برانگیـز اسـتفاده میکننـد کـه بـه اندامشـان زیبـایی
خاصی میبخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن ،زیباییاش آشکار است ،گویی که
ً
اصال لباس نپوشیده است و این دور از روح حجاب است (مههیزاده.)16 :1381 ،
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زنان بدون اینکه پدیدهای را در خصوص حجاب ز یر سؤال ببرند و بـدون اینکـه نقـدی
در مورد حجاب داشته باشند با قانون اجتماعی و هنجارهای رفتاری حجاب انطباق پیدا
میکنند .برای این گروه از زنان یك ظاهر پوشـیده بـا اخـالق مـذهبی (ظـاهر و بـاطن)
ارتباط تنگاتنگی دارد .صفات زنانگی و نیاز به ز یبا بودن و جذابیت در حیطـه و حـر یم
مجاز اسالمی اعمال میشـود .در ایـن گـروه ،اسـالم هـدایتگر و معنادهنـده بـه کـل
زندگی آنها میباشد و اعتقاد قلبی به اصول اساسی اسالم و حجاب دارند.
 .5افراطگرا :این زنان به خاطر آنکه حکم حجاب از سوی خداوند صادر شده اسـت،
به حجاب معتقدند و رعایت میکنند .این دسته به خاطر اعتقـادات قلبـی و میـل بـه
پاکی ،حجاب را قبول دارند و یا حجاب را نماد و سمبل مبارزه میدانند و به عنـوان
ً
حجاب ظاهری از چادر ،مانتو ،شلوار و بعضا روبنـد و دسـتکش اسـتفاده میکننـد.
آنها اشتغال زنان در بیرون از خانه را با حجاب زن متضاد میدانند و معتقدند در هـر
مهمانی که مرد نامحرم هست ،زن نباید حضـور داشـته باشـد ،مگـر در مواقـع بسـیار
ضروری و اضطرار .خود را به حجابی فشرده ،سنگین بـا رنگـی تیـره و گـاه افراطـی
ملزم میدانند( .یزدخواستی.)53-48 :1386 ،
الزم به یادآوری است که همه این زنان طبق نگرش شخصی خود معتقـد بـه اسـالم
هستند.
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حکم شرعی پوشش برای زنان بر اساس فتاوای برخی مراجع تقلید شیعه به شرح زیر
است (البته ناگفته روشن است که چون این تحقیق راجع به بـدحجابی خـانم هاسـت از
حدود وجوب پوشش مردان سخنی به میان نیامده است):
1
آیت الله خامنهای (ب /نق از سایت  ، )khamenei. irآیت الله مکارم شـیرازی (به /نقه از
سایت  2)makarem. irو آیت الله سیستانی (به /نقه از سهایت  3)sistani. orgبـه بیـان حـدود
حجاب پرداختهاند که مجموعا در بیـان حجـاب بـه نکـات زیـر اشـاره کردهانـد :اول؛
پوشانده بودن همه بدن به جز گردی صورت و مچ دست .دوم؛ آشکار نبودن آرایـش و
زیورآالت .سوم؛ آشکار نبودن برجستگیهـا و زیبـاییهـای بـدن زن .چهـارم؛ محـرک
نبودن رنگ و خصوصیات پوشش .بر همین اساس آنچه در این تحقیق مالک حجـاب
و بدحجابی قرار گرفته است؛ رعایت همـین چهـار شـاخص و معیـار بـوده؛ یعنـی اگـر
کسی این چهار معیار را رعایت کرده ،برای پژوهشگر فردی باحجاب تلقی شده و اگـر
هر کدام از آنها و یا همه آنها را رعایت نکرده باشد ،فردی بدحجاب تلقی شده است.
براین اساس با توجه به نظریاتی که در تحقیق از آن استفاده کـردهایم؛ بـدحجابی از
دو عامــل «زمینــه» و «عــادتواره :خصــلت» ث ـأتیر میپــذیرد و زمینــه شــامل ســرمایه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی میشود و عادتواره هم شامل حـس زیبـایی شـناختی،
مدیریت تأثیرگذاری و منزلت اجتماعی است .این چـارچوب کلـی از نظریـات بوردیـو
گرفته شده است ولی در سرمایه اجتماعی؛ از مدل پژوهشی وحیـد قاسـمی و همکـاران
با کمی تغییر استفاده کردیم .با این حال از نظر سایر نظریه پردازان غربی و اسالمی هـم
برای غنای این مدل پژوهشی استفاده شده است؛ برای مثال بـر اسـاس نظـر اینگلهـارت
فرهنگها و دگرگونیهای فرهنگـی بـا دگرگونیهـای اقتصـادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و
تکنولوژیکی در نوعی فراینـد رفـت و برگشـتی بـر روی هـم تأثیرگذارنـد (تـأثیر سـرمایه
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بر بـدحجابی) و یـا اینکـه هابرمـاس تغییـرات مـرتبط بـا
حوزههای عمومی (از جمله نگرش به حجـاب در جامعـه مـا) را بـه تبلیغـات اقتصـاد و
1. http: //farsi. khamenei. ir/news-content?id=33330
2. https: //b2n. ir/596496 , https: //b2n. ir/048244
3. https: //www. sistani. org/persian/qa/0881/

سیاسی در رسانهها و مطبوعات مرتبط میداند (استفاده از انواع رسـانهها بـه منزلـه یـک
اقتصادی تأثیرگذار بر بدحجابی) .تـافلر نیـز
سرمایه فرهنگی و تبلیغات بهعنوان مقولهای
ِ
رسانههای جدید و ماهوارهای را موجب از بین رفتن فرهنگهای ملی و محلی (حجاب
به عنوان فرهنگی ملی و دینی در ایران و کشورهای اسالمی) میداند (سرمایه فرهنگی).
رفیعپور هم نابرابری اجتماعی را موجب تغییر ارزشهـا از ارزشهـای معنـوی بـه مـادی
میداند که در نتیجه ،نمادهای دینی (از جمله حجاب) در اجتماع بیارزشتر میشـوند
و سـپس فشــار هنجـاری و کنتــرل درونــی در زمینـه حجــاب کـاهش مییابــد (ســرمایه
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی).

 -5روش تحقیق
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در پژوهش حاضر از طریق پخش کردن پرسشنامه در بـین خانمهـای بـدحجاب در
شهرستان شهرکرد ،علل و دالیل بدحجابی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اسـت.
بنابراین تحقیق به روش پیمایش انجام شده و با توجه به این نکته که هر دو هدف کمی
و کیفی در این تحقیق میگنجید ،به همین جهت از روش ترکیبی یا (تلفیقی)  -از نـوع
سؤاالت باز و بسته  -در قالب پرسشنامه استفاده شده است کـه هـر دو دسـته سـؤال بـا
توجه به اهداف پژوهش طراحی شده است .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق برابـر اسـت بـا
ً
خانمهای بدحجاب (دارای حجاب نسبی) شهرستان شهرکرد؛ که قاعدتا ایـن تعـداد بـه
طور مشخص و دقیق (بر اساس آمار و ارقام) معلوم نیست؛ بـههمینخاطر حجـم نمونـه
این تحقیق بر اساس فرمول نمونه جمعیتهای نامشخص و با در نظر گـرفتن  ۱0درصـد
خطــا؛ برابــر  ۱00شــده اســت؛ بنــابراین در ایـن تحقیــق  ۱00پرســشنامه بــه وســیله افــراد
بدحجاب پر شده است .شیوه نمونهگیری این تحقیق به صورت احتمالی میباشـد و از
افرادی که در پارکها و برخی از امـاکن عمـومی بودنـد و حجـاب مناسـبی نداشـتند،
تقاضا شده است که پرسشنامههای مربوط به این تحقیق را پر کنند .پس از جمـعآوری
دادهها از طریق پرسشنامه؛ تحلیل دادهها از طریق نرمافزار  spssانجام شده است.
شاخصها و گویههای پرسشنامه این تحقیق بر اساس مـدل پژوهشـی و همچنـین بـر
اساس نظریات مطـرح شـده در قسـمت مالحظـات نظـری (کـه جمـع بنـدی نهـایی و

اصو

خالصه آن در بند آخر قسمت مالحظات نظری مطـرح شـده) اسـتخراج شـده اسـت و
پس از آن اعتبار و روایی این پرسشنامه در مرحله اول مورد تأیید و البته در برخـی مـوارد
اصالحات جزئی تعدادی از کارشناسان حوزه جامعهشناسی ،پژوهشـگری و تعـدادی از
روحانیون قرار گرفت .در مرحله دوم هم با آزمون آلفای کرونباخ نیز حد حساب اعتبار
به دست آمد .پس از پر کـردن  2۹پرسـشنامه و وارد کـردن دادههـا بـه نرمافـزار spss؛
میزان آلفای کرونباخ (پس از لحاظ کردن اصالحاتی مختصر در پرسشنامه اولیه) نتایج
دادهها به شرح زیر به دست آمد و به این ترتیب مورد تأیید قرار گرفت:
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الگوهای بدحجابی

%72

سرمایه اقتصادی

%75

سرمایه اجتماعی (مشارکت مدنی)

%76

سرمایه فرهنگی

%7۹

فعالیتهای فراغتی (از ابعاد سرمایه فرهنگی)

%6۹

الگوهای زیبایی شناختی

%7۱

بدحجابی عملی از دید کنشگر

%78

جدول شماره  :۱میزان آلفای کرونباخ تحقیق
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 بیشــترین دالیــل خانمهــای بــدحجاب (عوامــل م ـؤثر در پوشــش از زبــان خانمهــایبدحجاب) برای انتخاب نوع و کیفیت پوشششـان عبـارت اسـت از 52 :درصـد بـه
خاطر تمایل یا دوست داشتن نوع پوشششان و یا به عبارتی دیگر به خـاطر عالیـق و
عقایدشان؛  25درصد بر اسـاس عـرف جامعـه ،خواسـت و انتظـار خـانواده و گـروه
دوستانشان؛ که از این میان  ۱5درصد میگویند« :ایـن نـوع پوشـش مـا مـورد تأییـد
خانواده و گروه دوستانمان است»؛  ۱۹درصد مالکشان در انتخاب پوشش؛ راحتی
خودشان بوده است؛ یعنی هر لباسی که با آن احساس راحتی کنند را میپوشند.
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نمودار شماره  :۱مدل پژوهشی تحقیق
خـط
خط صاف؛ نشان دهنده اعضای تشـکیل دهنـده یـک جـزر اسـت و ِ
نکته ِ :۱
فلشدار؛ نشان دهنده رابطه تأثیر متقابل بین دو متغیر (مقوله) است؛ یعنی اینکه بـر روی
هم رابطه علت یا معلولی دارند.
حـس زیبـایی شـناختی» سـنجیده
نکته  :2در این تحقیق از عادتواره ،فقط بعـد « ِ
شده و از زمینه هر سه بعد مورد سنجش قـرار گرفتـه؛ سـرمایه اجتمـاعی دارای دو بعـد
شبکه (ساختار) و اعتماد بوده ولی از مؤلفههای آن فقط مشارکت مـدنی مـورد سـنجش
قرار گرفته است.

کود
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بهنظر میرسد قسمت قابل توجهی از دالیل ( ۹6درصـد) کـه خانمهـای بـدحجاب
برای پوشش خود میآورند مربوط به این موضوع میشود که افراد جامعه ،راحت طلـب
شدهاند .چونکه هر سه دلیل «پوشش به خاطر عالقه به آن ،خواست عـرف جامعـه یـا
انتظار دوستان و خانواده ،راحت بودن لباس» را میتوان ذیل موضوع راحتی ،بـاب میـل
بودن و مورد آزار جامعه قرار نگرفتن (به بهای همرنگ شـدن بـا آنهـا هرچنـد کـه کـار
اشتباهی انجام دهند) طبقهبندی کرد .البته این موضوع بدین معنا نیست که راحت بودن
نباید در انتخاب لباس لحاظ شود؛ بلکه به این معناست که قسمت قابل توجهی از افـراد
حاضرند به خاطر راحتی و قدم گذاشتن در راستای امیال خود؛ دستورات دین را ندیـده
بگیرند.
  60درصد پاسخگویان از حـدود پوشـش اسـالمی آ گـاهی ندارنـد :در مـورد اطـالعداشتن یا نداشتن پاسخگویان از حدودی که دین اسالم برای پوشش زنان ارائـه داده؛
ً
 40درصد پاسخگویان جوابهایی درست یا نسبتا درست و  60درصـد پاسـخگویان؛
پاسخهای اشتباه دادهاند؛ یعنی از میان خانمهای بدحجاب؛ تنهـا  40درصـد آنهـا بـا
حدود پوششی که از طرف اسـالم معـین شـده؛ آشـنا هسـتند و مـابقی حتـی از ایـن
موضوع اطالعی ندارند و یا اطالعاتشان در این زمینه اشتباه است.
این نکته زمانی بسیار مهم بهنظر میرسد که؛ چـرا بـا وجـود اینکـه نظـام آموزشـی،
رسانهای ،حکومتی و تبلیغاتی کشور در اختیار حکومت دینی و افراد مرتبط با آن بوده؛
در بازتولید فرهنگ مرتبط با خود (حتی در حد اطالع افراد و نه واداشـتن آنهـا بـه ایـن
کارها) ناموفق بوده است؟ الزم به ذکر است؛ همانطـور کـه ذکـر شـد؛ نزدیـک بـه 42
درصد پاسخگویان بههیچعنوان مـاهواره تماشـا نمیکننـد و همچنـین تنهـا  38درصـد
پاسخگویان هفتهای چندین بار در اوقات فراغتشان مـاهواره تماشـا میکننـد؛ بـه همـین
جهت نمیتوانیم به طور کامل هم بگوییم« :به خاطر اینکـه مـردم فقـط مـاهواره نگـاه
میکنند؛ از مطالبی که در تلویزیون ملی بیـان میشـود؛ غافـل میشـوند» پـس بـهنظـر
میرسد ضعف رسانه ملی در ارتباط گرفتن با مخاطبانش کامال بـه چشـم میخـورد .از
طرف دیگر؛ با توجه به اینکه قسمتی از پرسشنامهها به وسـیله یـک خـانمی کـه دارای
تحصیالت حوزوی بوده؛ تکمیل شده و کلیه فرایندهای پر کردن پرسشنامهها زیر نظر
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او بوده؛ طبق گفتههای ایشـان؛ تعـدادی از پاسـخگویان در مکالمـاتی کـه بـا پرسشـگر
ً
داشتهاند؛ عموما دارای اطالعات دینی بسیار کمی در این زمینه بودهاند و حتی تعدادی
از آنها از اینکه یک خانم حوزوی دیده بودند؛ شگفتزده شده بودند .پس این مطالب
خود میتواند داللت بر این موضوع داشته باشد که حوزۀ علمیه ما و باالتبع روحانیون مـا
نیز در ارتباط گیری و داشتن ارتباط با جامعه دچار مشکل اساسـی هسـتند کـه زنـان بـا
دیدن یک خانم طلبه ،این چنین دچار شوک یا تعجب میشوند .البته ناگفته نمانـد کـه
ً
صرفا تعدادی از پاسخگویان بعد از پر کردن پرسشنامه و یا در گفتوگوهـای صـمیمانه
بعد از پر کردن پرسش نامه؛ متوجه میشـدند کـه فـردی کـه پرسشـنامه را پـر میکنـد،
حوزوی است و به این ترتیب بههیچعنوان این امر در غیر واقعی شدن یا جهتدار شـدن
پاسخهای پاسخ دهندگان به خاطر ترس ،شوق یا اضطراب و ...تأثیری نداشته است.
  37درصد پاسخگویان معتقدند که ضعفها و ناکارآمدیهای نظام موجـب کـاهشتمایل آنها به رعایت حجاب میشود و  3۱درصد نیز نابرابری اجتمـاعی و اقتصـادی
در جامعه را مؤثر بر کاهش تمایلشان به حجاب میدانند .بر اسـاس نتـایج کلـی بـه
دست آمده از پژوهش؛  40درصد پاسخگویان از بدحجابی بهعنـوان وسـیلهای بـرای
نافرمانی مدنی استفاده کردهاند درحالیکه  ۱3درصد پاسـخگویان از بـدحجابی بـه
منظور نافرمانی مدنی استفاده نمیکنند.
ً
آنچه در اینجا بهنظر میرسد این است که پدیده بدحجابی صرفا متعلـق بـه طبقـات
باالی اقتصادی جامعه نیست؛ بلکه این پدیده در همه طبقات جامعه یافـت میشـود .از
طرف دیگر نیـز  40درصـد افـراد ،از بـدحجابی بـهعنوان ابـزاری بـرای نافرمـانی مـدنی
اســتفاده میکننــد کــه ایــن خــود میتوانــد اشــاره بــه ایــن داشــته باشــد کــه در جامعــه،
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ،توسط افراد جامعه دیده میشود (و مخفی از دید این
افراد نیست) ،این خود باعث برانگیخته شـدن اعتراضـات مـردم (و در اینجـا بـدحجابی
توسط خانمها) میشود.
 تیپولوژی بدحجابی (مـدلهای رفتـاری حجـاب یـا تبیـین نـوع بـدحجابی خانمهـایشهرستان شهرکرد از طریق الگوهای بدحجابی) 58 :درصد پاسخگویان رفتارشان در
باب بدحجابی با «الگوی متغیر» قابل بررسی و توجیه است؛ این نکته زمانی دقیـقتر
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مشخص میشود که  58درصد پاسخگویان با این گویه که «در هـر محیطـی نـوع و
کیفیت پوششم را بر اساس انتظارات آن محیط انتخـاب مـیکنم»؛ موافـق یـا کـامال
موافقاند 38 .درصد پاسخگویان رفتارشان در باب بدحجابی با «الگوی تطبیقگرای
منتقــد» قابــل بررســی و توجیــه اســت 20 .درصــد پاســخگویان رفتارشــان در بــاب
بدحجابی با «الگوی مصلحتگرایی» قابل بررسی و توجیـه اسـت .بهطوریکـه 53
درصد پاسخگویان معتقدند که اصل بـاطن پـاک داشـتن ،دارای اهمیـت اسـت۱۱ .
درصد پاسخگویان رفتارشان در باب بدحجابی با «الگوی فردگرایی» قابل بررسـی و
توجیه است.
بنابر آنچه در اینجا گفته شد؛ تنها حداکثر  3۱درصـد پاسـخگویان (افـرادی کـه در
الگوی فردگرایی و مصلحتگرایی قرار گرفتهاند) حجاب را قبـول ندارنـد و آن را فقـط
در حدی رعایت میکنند که به نحـوی کارشـان راه بیافتـد .بـه عبـارتی دیگـر میتـوان
گفت :این افـراد نـوعی اجبـار در حجـاب میبیننـد کـه اگـر آن را رعایـت نکننـد؛ بـا
مجازاتهایی (از طرف حکومت یا جامعه) روبهرو میشوند؛ پس برای روبهرو نشدن با
این مجازاتها و تنبیهها؛ حجاب را به صورت حداقلی رعایت میکننـد .ایـن در حـالی
است که نزدیک به  38درصد پاسخگویان با توجه به اینکه اصل حجاب را قبول دارنـد
و به کلیت آنهم پایبند هستند ولی فقط در جزییات؛ آنهم بـه خـاطر دالیلشـان نادیـده
میگیرند؛ به نظر میرسد اگر برای ایـن دسـته افـراد ،معنـای دقیـق ،کـاربردی و بـهروز
حجاب و پوشش بیان شود و آنها با تعریف واقعی و کاربرد آن در جامعه آشـنا شـوند؛
تا حدی مشکل این دسته در بحث حجاب حل میشود .نکته قابل توجه اینکه بیشـتر از
نیمی از پاسخگویان ( 58درصد)؛ بدحجابیشان به خاطر اعتقاد نداشـتن بـه حجـاب و
ً
پوشش نیست؛ بلکه صرفا چونکه احسـاس میکننـد یـا میبیننـد؛ محـیط (خـانوادگی،
جامعه و یا دوستان) از آنها انتظار پوشیدن نوع خاصـی از پوشـش را دارنـد؛ بـدحجاب
محسوب میشوند .به عبارتی این افراد دارای استقالل شخصیتی نیسـتند کـه بتواننـد در
مقابل خواستههای محیط (که بعضا هم نامعقول و غیرمنطقی هستند) مقابلـه کننـد و در
نتیجه به خواسته و انتظارات محیط تن میدهند.
 64 -درصد خانمهای بدحجاب شهرستان شهرکرد دارای سـرمایه اقتصـادی متوسـط و

 8۱درصد نیز دارای سرمایه فرهنگی متوسـط هسـتند و  75درصدشـان هـم میـزان و
کیفیت فعالیتهای فراغتیشان متوسط است.

وجود اینکه خود،
  3۱درصد پاسخگویان باِ
ِ
حدود پوشش اسالمی را رعایت نکرهاند؛ اصو
ولی معتقدند که پوشش اسالمی را رعایت میکنند و همچنین  2۱درصـد میگوینـد ل و
که همیشه حدود پوشش اسالمی را رعایت میکنند.

شیوه

تصمیمگیری کنند».

همانطور که پیش از این ذکـر شـد و از ایـن پاسـخها بـه نظـر میرسـد؛ از حـداقل

نزدیک به  40درصد از این پاسخها بر میآید که افراد جامعه تشخیص و انتخاب خود را
مقدم بر تشخیص و دستورات دینی قرار دادهاند و یا تعریفـی کـه در پـژوهش از دیـن و

دستوراتش ارائه دادیم را قبول ندارند یا نمیخواهند به آن عمل کنند.

  34درصد افراد بدحجاب نسبت به افرادی که دارای حجاب کامل هستند؛ «احساسمساعد و خوبی» دارند و  33درصد «احساس خاصی ندارند»؛ درحالیکه  6درصد

پاسخگویان بههیچ وجه «احساس مساعد و خوبی ندارند» و  4درصد نیز «بـه اکثـر
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شاید این سؤال پیش بیاید که با این اوصاف؛ تحقیق فاقد اعتبار است؛ اما ایـن نکتـه های
یکی از ظرایف تحقیق به حساب میآید .به عبارتی در یکی از سؤالهای نیمهباز؛ وقتـی
تربی
از پاسخگویان پرسیده شد که اسالم چه حدودی را برای پوشـش خانمهـا ذکـر کـرده؛
ت
ً
نزدیک به  60درصد پاسخگویان؛ پاسخهایشان یا اشتباه بود و یا صراحتا گفته بودند کـه
کود
اطالعی نداریم .بر این اساس وقتی این  60درصد پاسـخگویانی کـه اطـالع درسـتی از
کان
حدود معین شده پوشش از جانب اسـالم را ندارنـد؛ در نظـر بگیـریم؛ طبیعـی بـه نظـر
احا
میرسد که حداقل نیمی از این افراد ،خود را باحجاب نیز قلمداد کنند.
دیــــث
  42درصد پاسخگویان معتقدند که سایر خانمهای در سـطن جامعـه بایـد پوششـی راامامیه و
انتخاب کنند که «جلب توجه نکند»؛ و  20درصد میگوینـد مـالک پوشـش سـایر
متنشنا
خانمها باید به شکلی باشد که «در پوشیدن آن لباس اذیت نشوند و احساس راحتـی
خــــت
داشته باشند» و  ۱۹درصد نیز معتقدند که «سـایر خانمهـا در سـطن جامعـه بایـد بـر
قرآنم
اساس آزادی و کامال بر اساس تشخیص خودشـان و خانوادهشـان بـرای پوشششـان

افراد با حجاب کامل به خـاطر رفتارهـای ناپسـندی کـه از آنهـا دیـده بودنـد؛ بـدبین
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بودند».
 با وجود اینکه  82درصد خانمهای بدحجاب شهرستان شـهرکرد؛ حجـاب را یکـی ازاصول اساسی دین اسالم میدانند؛ ولی 3۱ :درصدشان تا حدی؛ حدود اعـالم شـده
از جانب اسالم برای پوشش و حجاب خانمها را قبول ندارند و حتی نزدیـک بـه ۱0
درصد پاسخگویان معتقدند که؛ «مشخص کردن معیار پوشش از جانب اسالم؛ کار
درستی نیست 3۱ ».درصد خانمهای بدحجاب؛ میزان حجابی را که رعایت میکنند
را به سـختی پذیرفتهانـد 33 .درصـد از خانمهـای بـدحجاب میـزان حجـابی را کـه
رعایت میکنند به خاطر این است که در سطن جامعه اجبار و قانون وجـود دارد20 .
درصد پاسخگویان نیز در محیط خانه و در مقابل فامیلهای نامحرم؛ حجاب خود را
به کلی کنار میگذارند.
پس بر این اساس میتوان گفت؛ اگر در حال حاضر قانون حجـاب برداشـته شـود و
در این مورد در سطن جامعه هیچ اجباری در کار نباشد؛ «حداقل یکسوم» خانمهـای
بدحجاب شهرستان شهرکرد؛ حجابشان را به طور کامل برمیدارند.
  38درصــد پاســخگویان هفتــهای چنــدین بــار در اوقــات فراغتشــان مــاهواره تماشــامیکنند درحالیکه  42درصد پاسخگویان بـههیچعنوان در اوقـات فراغـت مـاهواره
تماشا نمیکننـد 2۱ .درصـد پاسـخگویان؛ مـاهی یکبـار یـا بیشـتر در مهمانیهـای
مختلط یا پارتی شرکت میکنند و  32درصد پاسخگویان به شـدت عالقـه دارنـد در
ً
مهمانیها و عروسیهای مختلط شرکت کنند درحالیکه  36درصدشان اصـال مایـل
به این کار نیستند.
  76درصد پاسخگویان اصال آثار اسالمی را مطالعـه نمیکننـد و یـا بهنـدرت مطالعـهمیکنند 5 .درصد بیشتر اوقات یا همیشه و  50درصد کمتر اوقات مطالعه میکنند و
یا اصال به مطالعه آثار اسالمی نمیپردازند و 30درصد هـم بیشـتر اوقـات یـا همیشـه
کتابهای خارجی را مطالعه میکنند.
سرانه مطالعه ایران؛ در طول شبانه روز  2دقیقه است و به همـین خـاطر هـم ایـران را
جامعه بیمطالعه مینامند (به نقل از خبرگزاری آفتاب و لیزنا) .آنچه بهنظر میرسـد ایـن
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است که؛ پاسخگویان این پژوهش نیز آمار چندان جالبی در مطالعه ندارند 53 .درصـد
پاسخگویان؛ مطالعهشان در حد کمتر اوقات و یا هیچ است و تنها  6درصد پاسخگویان
بیشتر اوقات و یا همیشه مطالعه میکنند.
  75درصــد پاســخگویان ســالی یکبــار یــا کمتــر بــه ســفرهای زیــارتی (شــامل مقــابرمعصومین و امامزادگان) میروند درحـالیکـه  65درصـد نیـز مـاهی یکبـار یـا
بیشتر به سفرهای سیاحتی میروند.
 از میان مؤلفههای الگوی مصرف پاسخگویان؛ نتایج زیر قابل توجه است 67 :درصدپاســخگویان معتقدنــد کــه خریــد غیــر ضــروری برایشــان لــذت دارد 65 .درصــد
پاسخگویان بـهمیزان زیـادی ،گذرانـدن اوقـات فراغـت در مراکـز خریـد را دوسـت
داشتنی میدانند 50 .درصد پاسخگویان به میزان زیـادی مـدگرا هسـتند 47 .درصـد
پاسخگویان خود را از طریـق خریدهایشـان از دیگـران متمـایز میکننـد 45 .درصـد
پاسخگویان به میزان زیادی تمایل دارنـد کـه خریدهایشـان فـارغ از معیارهـای دینـی
صورت گیرد.
 در این تحقیق؛ بیش از  50درصد از پاسخگویان بیست سـال و کمتـر سـن داشـتند وباالتبع تحصیالت  53درصد پاسخگویان؛ دیپلم و پایینتر از دیپلم میباشـد و تنهـا 8
درصد پاسخگویان دارای تحصـیالت کارشناسیارشـد و بـاالتر هسـتند 70 .درصـد
پاسخگویان نیز مجرد و  27درصد متاهل بودند.
  27درصد پاسـخگویان؛ افـرادی را کـه موهایشـان کـامال پوشـیده اسـت را زیبـاتر ازکســانی میداننــد کــه قســمتی از موهایشــان پوششــی نــدارد درحــالیکــه  42درصــد
پاسخگویان به عکس این قضیه اعتقاد دارند و  55درصـد نیـز اگـر شـرایط جراحـی
زیبایی بینی برایشان مهیا شود؛ هیچگونه تمـایلی بـه اینکـار ندارنـد درحـالیکـه 32
درصد خانمهای بدحجاب نسبت به این موضوع تمایل زیادی دارند.
  6درصد پاسخگویان نیز از پوشش تنگ در محیطهای عمومی به میزان زیادی و 24درصد به میزان کم یا متوسط؛ «به آرامش روانی» میرسـند ۱۱ .درصـد پاسـخگویان
نیز از اینکه توجه مردم را در معابر عمومی به خود جلب کننـد؛ خوشـحال میشـوند
درحالیکه  72درصد از پاسخگویان از این موضوع اصال احساس خوبی ندارند.
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 بـر اسـاس گفتـه پاســخگویان؛  ۱۱درصـد آنهـا در مکانهــای عمـومی اصـال آرایــشنمیکنند و  42درصد آنها نیز بیشتر اوقات یا همیشه با چهره آرایـش کـرده در معـابر
عمومی ظاهر میشوند.
ً
 نکته مهم دیگر اینکه؛ چون قبل از پژوهش ،بعضا افـراد بـدحجابی توسـط پژوهشـگرمشاهده شده بودند که خود را پوشیده میدانستند و معتقد بودند که حـدود پوشـش
اسالمی را رعایت میکنند؛ لکن در این پژوهش بدحجابی بـه دو نحـو انـدازهگیری
شده است؛ اول اینکه خود کنشگران نسبت به پوشش و حجـاب خـود چـه دیـدی
دارنــد؟ یعنــی اینکــه خــود را بــا حجــاب قلمــداد میکنن ـد یــا بیحجــاب؟ (کــه در
قسمتهای قبلی مسائل و تحلیلهای مرتبط با آن بیـان شـد) و دوم اینکـه پژوهشـگر
چه نمرهای به بدحجابی آنها میدهـد؟ پرسشـنامه بهگونـهای طراحـی شـده بـود کـه
پژوهشگر ـ بدون اینکه کنشگران متوجه شوند ـ شش سؤال در مورد نحوه و کیفیت
پوشش پاسخگو را جواب داده است .این سؤالها مربوط به این میشـد کـه از نگـاه
پژوهشگر؛ پاسخگو به چه میزان از حدود مشخص شده پوشش اسالمی فاصله دارد؟
(با توجه به اینکه پاسخگویان از افراد بدحجاب بودهاند؛ پـس پوشششـان بـا حـدود
معین شده اسالمی فاصله داشته است و ما اینجا صرفا قصد سنجیدن میزان این فاصله
را بهصورت نسبی داشتهایم) .بنابراین حدود  5درصـد پاسـخگویـان بـه میـزان بسـیار
زیادی از حدود پوشـش معـین شـده اسـالمی فاصـله داشـتهاند و حـدود  ۱۱درصـد
وجود اینکه بدحجاب بودهاند اما میـزان پوشششـان بـا حـدود معـین
پاسخگویان با
ِ
اسالمی به میزان کمی دارای تفارت بوده اسـت و مـابقی کـنشگـران ( 84درصـد)
پوشششان با حدود معین اسالمی به میزان متوسط فاصله داشته.

نتیجهگیری

بر اساس یافتههای این پژوهش ،میتوان این نظر بوردیو را در جامعه زنـان بـدحجاب
شهرکرد صادق دانست که معتقد اسـت :کسـب شـان و ارزش و تأییـد جامعـه بـر روی
رفتار کنشگر تأثیر مسـتقیم میگـذارد .هرچنـد کـه بوردیـو سـرمایه فرهنگـی و سـرمایه
اقتصادی را مؤثر در شیوه زندگی و انتخابهای آن میداند ولی در این پـژوهش ارتبـاط
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انتخاب بدحجابی به عنوان یک شیوه زندگی ،با سرمایه اقتصادی ثابت نشد و این نشـان
دهنده این است که در شرایط حاضر؛ بدحجابی منحصر به یک طبقه اقتصادی خـاص
نیست بلکه دارای نوعی عمومیت در بین طبقات مختلف است.
از نظر اینگلهارت دگرگونیهای فرهنگـی بـه صـورت طبیعـی اوال از دگرگونیهـای
محیطی تأثیر پذیرند و ثانیا میل ذاتی به عقب ماندگی از دگرگونیهای محیطی دارند .از
نظــر وی دگرگونیهــای فرهنگــی پاســخی بــه دگرگونیهــا در زمینــههای اقتصــادی،
اجتماعی ،سیاسی و تکنولوژیکی هستند (هرچند که در این تحقیق زمینـه اقتصـادی آن
رد شد) ولی هرچند که این پاسخ تدریجی اسـت ولـی چنانچـه ایـن پاسـخ داده نشـود؛
گسترش و تقلید سایر جوامع از آن بعید بـهنظـر میرسـد .بـر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق
میتوان به اثبات این گزاره پرداخت که بدحجابی به عنوان یـک دگرگـونی فرهنگـی از
عوامل و شرایط محیطی (سیاسـی و اجتمـاعی) تـأثیر پذیرفتـه اسـت .امـا در مـورد ایـن
گزارهها« :دگرگونیهای محیطی میل به عقب ماندگی از دگرگونیهای محیطی دارند»
و «دگرگونیهای فرهنگی تدریجی است» هرچند معقول و منطقی بهنظر میرسند ولـی
این تحقیق اساسا در مقام اثبات و یا عدم اثبات آنها نبوده است.
برای رد یا تأیید نظرات هابرماس و تافلر در این تحقیق نیز باید توجهمان را به ماهواره
و رسانههای جدید معطوف کنیم .هابرماس تجاری شـدن مطبوعـات و در نتیجـه تغییـر
کاربری آنها از وسیلهای برای آ گاهی دادن حقیقی به وسیلهای برای تبلیغـات تجـاری و
سیاســی را موجــب دگرگــونی در حــوزه عمــومی (و در نتیجــه تغییــر نگــرش نســبت بــه
حجاب) میداند .تافلر نیز این رسانهها را عامل تحت تأثیر قرار دادن فرهنگهای ملی و
بومی معرفی میکند کـه میتوانـد تهدیـدی بـرای حکومتهـا یـا فرهنگهـای محلـی
محسوب شود .در این تحقیق هرچند نزدیک به  42درصـد پاسـخگویـان بـههیچ عنـوان
ماهواره تماشا نمیکنند ولی چیزی معادل همـین مقـدار (حـدودا  38درصـد) هفتـهای
چندین بار در اوقات فراغتشان ماهواره تماشا میکنند؛ بنـابراین نمـیتـوان صـرفا پدیـده
بدحجابی را معلول استفاده از ماهواره و رسانههای تجـاری دانسـت ولـی در عـین حـال
منکر آن هم نمیتوان شد .به عبارت دیگر استفاده از ماهواره و رسانههای تجاری شده،
میتواند الزمه بدحجابی باشد ولی لزوما کافی نیست .گذشته از این در شـرایط حاضـر
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گویا استفاده از رسانههای تجاری و ماهوارهای هرچند که بـر روی نـوع رفتـار و کـنش
زنان نسبت به حجاب تأثیرگذار بوده ولی این تأثیرگذاری ظاهرا به بعد بینشی و نگرشـی
لزوما منتهی نمیشود؛ بدین معنا که هر چند استفاده از رسانههای تجاری شـده موجـب
تأثیرگذاری در رفتار و کنش افراد میشود و آنها را میتوانـد بـه بـدحجابی سـوق دهـد؛
ولی لزوما باعث شکلگیری حالت تنفر و انزجار نسبت به افراد محجبه و دارای پوشش
اسالمی نمیشود؛ بهگونهای که بر اساس یافتههای تحقیـق  34درصـد افـراد بـدحجاب
نسبت به افرادی که دارای حجاب کامل هستند؛ «احساس مسـاعد و خـوبی» دارنـد و
 33درصد «احساس خاصی ندارنـد»؛ درحـالیکـه صـرفا در بـدترین حالـت نهایتـا ۱0
درصد پاسخگویان «احساس مساعد و خوبی نسبت به افراد محجبه ندارند و یا بـه آنهـا
بدبین هستند».
فوکویاما تغییر در ارزشها را عامل تغییر در هنجارهای خانواده و فرهنگ میدانـد و
تغییر در ارزشها را معلول انگیزهها و تغییرات حوزه اقتصادی میداند .بـر اسـاس نتـایج
این تحقیق هرچند بدحجابی بهعنوان مصداقی از تغییر ارزش در جامعه میتوانـد معلـول
تغییر در انگیزهها باشد؛ ولی نمیتوان آن را ناشی از تغییرات حوزه اقتصادی دانست.
نظر رفیعپور را بر اساس نتایج این تحقیـق میتـوان تأییـد کـرد کـه میگویـد :تغییـر
رویکرد زنان از حجاب و سوق به بـدحجابی (و بـاالتبع تغییـر رویکـرد از معنـوی بـه
مـادی) ناشــی از نـابرابری اجتمــاعی اسـت .همــانطــور هـم کــه مـا گفتــیم  40درصــد
پاسخگویان از بدحجابی به عنوان ابزاری برای نافرمانی مـدنی اسـتفاده میکننـد و ایـن
نافرمانی اوال ارتباطی با طبقات یا قشر خاصی از جامعه ندارد و ثانیـا وجـود نـابرابری در
جامعه و احساس نابرابری برای خانمها موجب شده که قسمت قابـل تـوجهی؛ حجـاب
خود را تأثیر پذیر از آن بدانند و از بدحجابی به عنوان نمـادی بـرای اعـالم نارضـایتی از
شرایط موجود اسـتفاده کننـد .ایـن موضـوع زمـانی پررنـگتـر میشـود کـه بـر اسـاس
یافتههای این تحقیق چنانچه درحال حاضر قانون حجاب برداشته شود و یا اجباری برای
آن نباشد ،حداقل یک سوم از افراد بدحجاب جامعه ،به صورت کامل کشـف حجـاب
میکنند.
با توجه به تیپولوژی حجاب برگرفته از یزدخواستی؛ باید این را هم افزود کـه الگـوی

بدحجابی پاسخگویان  58درصد با الگوی متغییر 38 ،درصـد بـا الگـوی تطـابق گـرای
منتقد 20 ،درصد با الگوی مصلحت گرایی و  ۱۱درصد با الگوی فردگرایی قابل تبیین و
انطباق پذیری است.
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باتوجه به اینکـه پاسـخگویـان از دیـدن یـک فـرد حـوزوی در پـارک مـورد تعجـب
میکردند یا دچار شوک میشدند؛ میتوان به ضعیف بودن رابطه و یا حتی نبودن ارتباط
مناسب و تأثیرگذار میان حوزویان با سـطحی از مـردم پـی بـرد؛ بـر ایـن اسـاس میتـوان
تجدیــدنظر در برنامــهریزیها و اقــدامات حوزههــای علمیــه ،دفــاتر ائمــه جمعــه و
دستگاههای مرتبط با آن و تالش برای برقراری رابطه بیشتر روحانیون با مـردم بـه دور از
هیاهوهای موجود در راستای تبیین حجاب اسالمی ،ثمرات و خوبیهای آن را از جملـه
پیشنهادها دانست.
باتوجه به اینکه حدود  60درصد جامعـه هـدف از حـدود پوشـش درسـت اسـالمی
مطلع نبودند یا به اشتباه تصور میکردند نسبت به آن مطلع هستند و از طرف دیگـر هـم
بیش از  40درصد جامعه هدف ماهواره تماشا نمیکردند؛ پس این نشان دهنده ضـعف
رسانه ملی در زمینه آ گاه سازی مخاطبان خود و مردم است .بـر همـین اسـاس تجدیـد
نظر در زمینه رسـالت و وظیفـه صـدا و سـیمای ملـی و تبیـین نقـش آن بـرای مقابلـه بـا
آشفتگی موجود در خط مقدم مقابله با بدحجابی؛ میتواند از جمله پیشنهادهای اصالح
وضعیت موجود در زمینه حجاب و عفاف باشد.
با توجه به اینکه حدود  58درصد افراد بدحجاب دارای استقالل شخصـیتی نیسـتند
که بتوانند در مقابل خواسـتههای محیطیشـان مبنـی بـر بـدحجابی و پوشـش نامناسـب
مقابله کنند و در نتیجه به خواسته و انتظارات محیط تن میدهند؛ بهنظر میرسد باید در
این زمینه به نقش آمـوزش و پـرورش توجـه جـدی کـرد بهگونـهای کـه نظـام آموزشـی
برنامهاش به نحوی تدوین شود که برای پـرورش افـرادی مسـتقل ،دارای عـزت نفـس و
البته افراد سختکوش (در مقابل عافیت طلب) گام بردارد.
واحد منسجم ،متنفذ و متعهد برای مدیریت اقـدامات بخشهـای
تشکیل یک مرکز
ِ

اصو

مختلفی که در رابطه با عفاف و حجاب مسقولیت دارند؛ جهت دوری از دوباره کـاری
و یا انجام کارهای غیرکارشناسی و همچنین به حـداقل رسـاندن اقـدامات فکـر نشـده،
احساسی و غیرمنطقی در رابطه با بدحجابی.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

نأمۀ هوشت هرچنی ععری به جاازای تناشخ بهری جااج ،ا ن جا ععنن ام  -اشراو
ا
نصر ،بن توعه به آشننش ونبعنگن نلعین و خصوصن اشراویانن بان تعاین ایان
رب  ،ز ینۀ غرح بیج و تأ ل جا آن طرح شیه امت .توعه به هوشت باهعنوان
نأمه جا اشران ،تحت تأثیر وظرشنر ختلف هوشت امت که جا ععنن یان
ش
رب  ،جا غول چنی میه پس از جواۀ اونانوس شایل یر تاه و پاس از واععاۀ
اشراوینن بن تعین رب  ،جا قنماخ ناأمۀ هاوشت مار بارآواجه امات .پاس از اشان
واععه به جمیل لیۀ تعایو تعاین ربا بار تعاین اما -اشراوا  ،ننزعانر
هوشت بنینای جا تناشخ نصر اشران مر برآواج و بن وقوع اوقا ب اما  ،اشان
ننزعنر شیل عیشیی به خوج یر ت .جا اشن قنمه بن طنم های تناشخ  ،ما
شیه امت تن وحوۀ واععۀ هوشت ام -اشراو بن وظرشنر هوشت یان پاس از
واععه بن اشن تعین برام شایه و جا اجا اه ،وظرشانر هاوشت براما شاوج کاه
کوشییهاوی جا وض یت عیشی « ،نأمۀ» هوشت ام -اشراو اا رتیع مانخته و
صواربنیی خنص از آن ااائه جهنی .جا وتیبهییری به اشن ویته اشناه شیه امت که
وقوع اوقا ب اما  ،ا یانن غارح وظرشانر هوشات اعتعانع اما  -اشراوا

1

َ

ت یجی اا راهم کرجه امت که تییرشن ت یج تواونی به غرح آوعن بپرجازوی.
واژگان کلیدی :هوشت ام  -اشراو  ،هوشت یان رب  ،هوشت پنت یان،
اوق ب ام  ،وظرشۀ هوشت .

مقدمه :تأملی در تعریف مفهوم هویت و نظریۀ هویتی
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ً
جهان مدرن غربی و دسـتاوردهای آن مخصوصـا در قلمـرو علـوم
مواجهۀ ایرانیان با
ِ
طبیعی نظیر نجوم ،هرچند از دورۀ صفویه آغاز شده بود ،اما علیرغم جنگهای داخلـی
پس از دورۀ صفویه میان افاغنه ،افشاریان و زنـدیان و وضـعیت انحطـاطآمیز ایـن دوره،
غیـر اسـالمی،
احساس عقبماندگی هویتی یا معرفتی در قیاس با
ِ
جهان «غیر» ایرانی یا ِ
حداقل در سطن عام و ملی گزارش نشده اسـت .ایـن احسـاس عقبمانـدگی ،پـس از
شکست ایرانیان در جنگهـای ایـران و روس و قبـول معاهدهنامـههای گلسـتان (-1228
واقعیت بالفعل یافت .عباسمیرزا ولیعهد قاجـاری
 )1804و ترکمانچای (،)1828-1243
ِ
در جریان این جنگهـا پرسـش از عقبمانـدگی را نـه در مواجهـۀ بـا روسهـا بلکـه از
نمایندۀ فرانسه ،ژوبر ،پرسید ،زیرا بهخوبی درک کرده بود که روسها علیرغم شکسـت
ایران ،خود از قوای فرانسه شکست خوردهاند (کچویان .)74 :1384 ،پاسخ به این احسـاس
که همراه با توسل به عوامل تقدیرگرایانه است ،در قالب علـم و آمـوزش ظـاهر میشـود
(مجتههی )98 :1379 ،و در ادامه خـودش را در قالـب تأسـیس نهادهـایی نظیـر دارالفنـون
طلب عمران» و آبادی مسـلمین و ایرانیـان از
نمودار میکند و عصر استعمار ،بهمعنای « ِ
غرب ،در اشکال مختلف نظـامی ،اقتصـادی و معرفتـی آغـاز میگـردد .ایـن احسـاس
ایرانیان مسلمان ،پس از قرنها در مواجهۀ
عقبماندگی و پاسخ به آن ،باعث میشود که
ِ
تمدن غربی که نمایندۀ کفار یا مسیحی غیر مسلمان میانگاشتند ،در موضع پایینتر یا
با ِ
ِ
عقبماندگی قرار گیرند و هویت تاریخی-اجتمـاعی انسـان مسـلمان ایرانـی تبـدیل بـه
ِ
«مسألۀ» هویتی میشود.
جهان مدرن غربی در قالـب نظریـههای هـویتی مـدرن ،بعـد از
مختلف
هویتهای
ِ
ِ
مواجهۀ ایرانیان با این تمدن ،بهتدریج و به تناسب اقتضائات تـاریخی ،در ایـران بازتولیـد
شده و میشوند .این تحوالت هویتی گاهی منجر به غلبه یا سلطۀ هـویتی تمـدن غربـی
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بررسی نظریات هویت اجتماعی اسالمی -ایرانی در دورۀ معاصر در ایران

سوی نیروهای بومی یا اسالمی مواجه شـده
در ایران میشده و گاهی با مقاومتهایی از ِ
است .در ادامه سعی خواهد شـد پـس از تـأملی مختصـر دربـارۀ معنـا و مفهـوم نظریـۀ
مدرن غربی که در ایران بازخوانی شده مورد بررسی
هویت ،مهمترین نظریههای هویت ِ
قرار گیرد .با نظر به اینکه با آغاز نهضـت امـام خمینـی (ره) از دهـۀ  ۱340و در نهایـت
هویت اسالمی-ایرانی شکل گرفت که منجر بـه
پیروزی انقالب اسالمی ،نوعی احیای
ِ
نظریهپردازی در باب هویت اسالمی-ایرانی شده است ،در بخش دوم مقاله ،نظریههای
هویت اسالمی-ایرانی در دورۀ معاصر را از نظر خواهیم گذراند.
پرس های تحقیق
با نظر به مقدمۀ فوق ،در این مقاله تالش خواهد شد که حداقل به سه پرسش پاسـخ
داده شود:
 .۱مهمترین نظریات هویتی غربی مدرن که در ایـران بـازخوانی شـدهاند ،چـه نظریـاتی
هستند؟
 .2مهمترین نظریات هویت اسالمی-ایرانی در دورۀ معاصر چه نظریاتی هستند؟
 .3چه ظرفیتهایی برای نظریهپردازی دربارۀ هویـت اسـالمی-ایرانـی در دورۀ معاصـر
قابل طرح است؟
پیشینۀ تحقیق
از میان انبوه آثار منتشرشده دربارۀ هویت ،بخـش قابـل تـوجهی از آنهـا مربـوط بـه
هویت ملی ایرانی است؛ مقالۀ هویت ایرانی از احمد اشرف ( ،)1373میزگرد سیر تحـول
ِ
تــاریخی هویــت ملــی در ایــران بــا حضــور احمــد مســجد جــامعی ،هیرمیــداس باونــد،
محمدرضا تاجیک و بعضی دیگر از اساتید ( )1379کـه در شـمارۀ  5سـال دوم فصـلنامۀ
مطالعات ملی منتشر شده است و همچنین مقاالتی از مهرزاد بروجردی ( ،)1379حسـین
بشیریه ( )1379و دیگران در همین شماره و از محمد ترابی ( )1378در شـمارۀ دوم آن ،از
جمله آثاری است که در این زمینه منتشر شدهاند .این مقـاالت علیـرغم تنـوع در زوایـۀ
ً
ً
ً
نگاه ،عمدتا به مؤلفههای هویت ملی ایران پرداخته و لزوما مباحث نظـری مخصوصـا از
منظر هویت اسالمی به آن نداشـتهاند .مقالـۀ هویـت ایرانـی در دوران پـس از اسـالم از
محمدعلی اسالمی ندوشن ( )1377به موضوع این مقاله نزدیک است ،اما حـوزۀ تحقیـق
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آن مربوط به گذشته بوده و ناظر به دورۀ معاصر یعنی پس از مواجهـۀ ایرانیـان بـا تمـدن
مدرن غربی نیست.
کتاب نگاهی به مفهوم هویت ملی و حکومت دینی در بخشی از مطبوعات سـالهای
 ۱332-۱320در مؤلفههای هویت ملی در ایران از سیدرضا حسینی ( )1381تا حـد زیـادی
به موضوع این مقاله نزدیک شده است ،اما در این اثـر ،هویـت اسـالمی -ایرانـی از وجـه
نظری و مبنایی مورد بحث قرار نگرفته و ناظر به مؤلفههای منتشره در مطبوعات اسـت.
کتاب مشکلۀ هویت ایرانیان امروز :ایفای نقش در عصر یک تمدن و چنـد فرهنـگ از
فرهنگ رجایی ( )1382از نظر طرح مسأله و بازۀ زمـانی تحقیـق ،بسـیار شـبیه ایـن مقالـه
است ،اما پاسخ و نوع مواجهۀ آن با مسألۀ هویتی ایرانیان در دورۀ معاصر متفاوت با ایـن
مقاله بوده است .مقالۀ ماهیت ،موانع و امکانات نوسازی هویت ایرانی از حسین رهیاب
( )1381که در کتاب خودکاوی ملی در عصر جهانیشدن منتشر شـده ،هرچنـد از نظـر
بازۀ زمانی تا حدودی به موضوع این مقاله نزدیک شـده اسـت ،امـا چنـدان تـوجهی بـه
ظرفیتهای علوم و معارف اسالمی برای پاسخ بـه مسـألۀ هـویتی نداشـته اسـت .مقالـۀ
لوژی
ملیگرایی ،ایدئولوژی بیهویت از حسین کچویان ( )1382نیز هرچند در ِ
نقد ایدئو ِ
مدرن ناسیونالیسم با این مقاله قرابت دارد ،اما توضین دربارۀ نظریات هویـت اسـالمی-
ایرانی نداده است .کتاب هویت ایرانی در کشاکش تحوالت سیاسی ایران در چهار قرن
اخیر از رسول جعفریان ( )1381که در کتاب مولفههای هویت ملی در ایران منتشر شـده
است ،بهلحاظ موضوع و رویکرد قرابت زیادی با مقالۀ حاضر دارد ،امـا نـه بـه نظریـات
هویتی پرداخته و نه از لحاظ مقطع زمانی ،محدود به دورۀ معاصر بوده است.
اما دو کتاب زیر بیشـترین قرابـت را بـا مقالـۀ حاضـر دارنـد .اول ،کتـاب تطـورات
گفتمانهای هویتی ایران؛ ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد از حسین کچویـان
( )1384است که هم به لحاظ زمانی و هم بهلحاظ پاسخ ،شبیه مقالۀ حاضر است ،با این
تفاوت که در این مقاله ،وجه نظری نظریههای هویـت اسـالمی-ایرانـی بیشـتر برجسـته
شده و در کتـاب مـذکور ،ایـن نظریـات در بسـتر تحـوالت تـاریخی-اجتمـاعی طـرح
شدهاند .دوم ،کتاب هویتشناسی :پیرامون نظریـۀ هویـت ملـی ایـران و بازتـاب آن در
فرهنگ ،تاریخ و سیاست از موسی نجفی ( )1392است که از لحاظ مؤلفههای هویت و

نظری این نظریات ،قرابت بسیار زیادی با این مقاله دارد ،امـا در ایـن مقالـه سـعی
مبانی
ِ
ِ
شده است تا تنوع بیشتری از نظریات مورد توجه قرار گیرد.

 -1تأملی دربارۀ نظریۀ هویتی

در اغلب تعاریف مفهومی از هویت ،بهعنوان نمونـه (نجفهی( ،)26 :1392 ،شهیخاونهی،
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 5 :1381و ( ،)6محسههنی و دوران( ،)81 :1383 ،مجتههههزاده( ،)32 :1379 ،علیخههانی،)134 :1383 ،
(معههههی ،1386 ،/ج( ،)5228 ،4دهخههههها ،1372 ،ج( ،)20866 ،14آشههههوری ،)322 ،1380 ،تأکیــــد
مشترک بر صفاتی مانند خودآ گاهی ،اینهمـانی ،شـباهت و یکسـانی ،وحدتبخشـی،
تشــخص و تمــایز دیــده میشــود .امــا ایــن اوصــاف را میت ـوان در نهایــت ،بــه صــفت
«تشخص» تحویل برد .با اینحال هـر تشـخص هـویتی ،متضـمن «تمـایز» نیـز اسـت.
اختیار هر هویتی در مواجهه با «غیر» آزموده و بـرمال میشـود و در معـرض ابـتال قـرار
میگیرد تا به بروز و ظهور برسد« .بدون وجود چشمی دیگر که انسان بتواند در آینـۀ آن
حضور و وجود خود را ببیند و دریابد ،هیچ راهی برای آ گاهی بـه خـود وجـود نـدارد.
حتی وقتی انسانی در تفرد خود از کیستیاش سؤال میکند ،تنها در پرتو «غیریتی» کـه
خود فرداییاش مییابـد ،ایـن توانـایی را
خود موجودش با تصویر مبهم
خیالی ِ
از مقایسۀ ِ
ِ
بهدست میآورد» (کچویهان .)60 :1384 ،لـذا شـفافیت مـرز بـین خـود و نـاخود (غیـر) و
خودآ گاهی از آن ،اساس ظهور بیشتر و برجستهتر شدن «هویت» میباشـد .در ادبیـات
ً
دینی نیز شواهد بسیاری در این خصوص وجود دارد .مثال یکی از آنها سنت تمحـیص
است که خدای متعال برای مؤمنین قـرار داده اسـت (آل عمهران  .)141بـر اسـاس سـنت
تمحیص ،مواجهه مؤمنین با کفار ،عرصۀ ابتالی مؤمنین اسـت و مـؤمنین بهواسـطۀ ایـن
مواجهه است که میزان ایمان یا کفرشان سنجیده شده و رشد میکنند .در مواجهه با این
هویـت
هویت فردی یا جمعی ،سـعی میکنـد تـا بـا هویتهـای متعـارض بـا
ابتالئات،
ِ
ِ
خویش ،تعامل کرده ،برخی عناصر غیرقابل هضم را دفـع و برخـی عناصـر دیگـر را در
َّ
خود منحل نماید و با ِاعمال اصالحات و تغییراتی ،آنها را به جزئی از خود مبدل سازد.
ً
ایرانیـان مسـلمان بـا تمـدن مـدرن
در دورۀ معاصر ایران ،مخصوصا پـس از مواجهـۀ
ِ
غربی ،هویت گذشتۀ اسالمی-ایرانی که در طی قرنها پس از حضـور اسـالم در ایـران
ِ

اصو

تکوین یافته بود ،در معرض مواجهۀ با هویت غیـر اسـالمی و غیـر ایرانـی تمـدن مـدرن
ِ
غربی قرار گرفت .این مواجهـه از یـک منظـر تهدیـدی بـرای هویـت اسـالمی -ایرانـی
گذشته محسوب میشود ،اما از منظری دیگر آزمـون یـا ابتالئـی اسـت کـه در صـورت
مواجهۀ صحین با آن ،اسباب طرح نظریات هویت اسالمی -ایرانـی متناسـب در دنیـای
ِ
معاصر فراهم میشود .هدف اصلی این مقاله توجه به این ظرفیتهای مبنایی برای طرح
نظریاتی در این مورد است .به همین جهت ،ابتدا بـه بعضـی از نظریـات هـویتی دنیـای
مدرن غربی اشاره شده و پس از آن ،به طرح نظریات هویـت اسـالمی-ایرانـی در دورۀ
معاصر پرداخته شده است.

 -2نظریههای هویت در جهان غرب
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نظریههای مهم هویت در جهان غرب ،حـداقل بعـد از دوره نـوزایی (رنسـانس) را
میتوان به دو دستۀ نظریات هویت مدرن و پسامدرن تقسیم کرد .نظریات هویت مـدرن
علیرغم تنوع ،در این ویژگی مشترکاند که میکوشند به هویت مدرن ،شـکل هویـت
عام و جهانشمول 2داده و هویتهای دیگر را بهحاشیه رانده یا در خود هضم کنند ،در
حالیکه نظریههای هویت دوره پسامدرن ،هویتهای خاص و متکثر هسـتند و چنـدان
ادعای برقراری وحدت جهانشمول ندارند .حداقل سه نظریه یـا کالننظریـۀ هویـت را
میتوان در دورۀ مدرن برشمرد.
1

 -1-2هویت ملیگرایانه

هویت ملیگرایانۀ اولیه با طرد هویت جهانشـمول مسـیحی دورۀ میانـه ظهـور کـرد
(خاتمی 80 :1387 ،و هابزبهام ،)1382 :25 ،اما این نظریۀ هویـت ،هیچگـاه خـود را در قالـب
ً
هویت ملی  -مسیحی (مثال فرانسوی  -مسیحی) تعریف نکرد ،بلکه بر گسست خود از
هویت مسیحی تأ کید داشت .به تعبیر برنارد لوئیس ،موضوع پرستش خدا به ملیتهـای
مدرن تغییر کرد (شجاعیزنه .)20 :1383 ،با اینحال هویت ملی هرچنـد همـاهنگی نسـبی
ِ
1. Renaissance.
2. Universal.

میان عناصر مختلـف جمعیتـی و قـومی برقـرار سـاخت ،امـا بـهدلیل اینکـه هـیچ نقطـۀ
میـان قلمروهـای ملـی
وحدتبخشی جز خود ملیت نداشت ،منجـر بـه وقـوع تنازعـات ِ
میـان ملیتهـا ،افـراد و آحـاد مختلـف بـرای پایـاندادن بـه
مختلف شد و در تنازعـات ِ
اصو
ً
منازعات بعضا خونین ،هویتهای مختلف دیگر را برگزیده و در عمل ،هویت ملـی بـه
لو
چالش کشیده شد.
شیوه

 -2-2هویت علمی

های

یکی از مواردی که هویت ملی را به چالش کشید ،ظهور هویت علمی بـود کـه از تربی
تعامالت گسترده و عمیق
ِقبل
دانشمندان ملیتهای مختلف ،ازجمله گالیله ،نیکـوالس ت
ِ
ِ
ِ
کوزانوس (ایتالیا) ،کپلـر ،کوپرنیـک ،کانـت ،الیـبنیتس ،هگـل (آلمـان و لهسـتان) ،کود
اسپینوزا (هلند) ،تیکوبراهه (دانمارک) ،دکارت ،کنت ،دورکـیم (فرانسـه) ،جـان الک ،کان
هیوم ،بارکلی ،توماس هابز ،نیـوتن ،دارویـن (انگلسـتان) و نظـایر آنهـا فـیمـابین دورۀ
احا
ِ
نوزایی تا روشنگری و سدۀ نوزدهم شکل گرفـت .مسـتندات متعـددی وجـود دارد کـه دیــــث
نشان میدهد نه تنها دانشمندان علوم طبیعی نظیر گالیله ،کوپرنیک ،کپلر و نیـوتن آثـار امامیه و
یکدیگر را بـه دقـت خواندهانـد (بهاربور )120-53 :1388 ،بلکـه اصـحاب علـوم انسـانی و متنشنا
اجتماعی جدید غربی نظیر دکارت ،کانت ،هگل و مارکس نیز هم آثار یکـدیگر و هـم خــــت
آثار دانشمندان علوم طبیعی را بهدقت خوانده و نقد و بررسی کردهاند (بهرای ماهال ،دربهارۀ قرآنم
1

ژیلسون .)180 :1378 ،این نقد و بررسیها بهتدریج عالوه بر آنکـه دقتهـای علمـی ایـن
ِ
مدرن آنها شده اسـت ،از سـوی دیگـر در
علوم را افزایش داده و موجب تکوین
ِ
ماهیت ِ
تضعیف هویتهای ملی که ناشی از منازعـات میـان آنهـا بـود ،بـهعنوان
پی فروپاشی و
ِ
ِ
غرب مدرن مطرح شد .بـا اینحـال هویـت علمـی متـأثر از
در
جدید
هویتی
مبنای
یک
ِ
ِ
علم مدرن ،بهدلیل آنکه منطق علوم طبیعی را به عرصۀ حیات اجتماعی انسان از جملـه
هویت ،بسط مـیداد بـا چـالش مواجـه شـد .تـالش دانشـمندانی نظیـر ویلهلـم دیلتـای
ً
(مخصوصا با تمایز میان علوم طبیعـی و علـوم انسـانی) و مـاکس وبـر (بـا طـرح مفهـوم
1. Scientific.
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رابطۀ دکارت و گالیل ،/ر،ک :کاپلستون158 :1384 ،؛ برای کانت و نیوت، /ر،ک :کاپلسهتون 278 :1380 ،و

 wissenschaftبهمعنای علوم روحی و فرهنگی بـهجای  )scienceبیـانگـر آن بـود کـه
جهان انسانی نمیتواند تابع قواعد و منطق طبیعت و علوم طبیعی شکل بگیرد و توضـین
داده شود.
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هویت علمی رخ داد ،هویـت رومانتیسـتی بـود کـه
هویت سومی که در واکنش به
ِ
ً
ُ
رکـردن خـ ِ اخالقـی  -معنـوی حاصـل از
عمدتا در آلمان ظهور کـرد و بیشـتر بـرای پ
ِ
ً
هویت علمی مطرح شد .این نظریۀ هویت عمدتا بـر ادبیـات ،هنـر ،شـعر و روح قـومی
جریان هویت تکنیکی علم مدرن
تأ کید داشت و تالش میکرد تا هویت جمعی که در
ِ
ظهور کرده بود را احیا نماید .این نظریۀ هویتی نیز بهدلیل تأکید بر موضوعاتی نظیر هنر
ً
و شعر که لزوما ویژگی ماورایی و معنـوی هـم نداشـتند ،بـهعنوان عامـل وحـدتبخش
هویت ،در عمل تمـایزات هـویتی را از میـان برداشـت و در فقـدان توضـین مناسـبی از
چگــونگی وقــوع تمــایزات هــویتی ،راه را بــرای ظهــور هویتهــای پســتمدرن فــراهم
ساخت ،البته ما در هویتهای رمانتیک کمتر نشانی از ویژگی عامگرایی میبینیم.
ِ

 -4-2هویتهای پستمدرن

با وقوع جنگ جهانی دوم ،نوعی سـرخوردگی از هویتهـای عامگرایانـه در جهـان
اروپایی ظاهر شد .در مقابـل ،هویـتهـای خاصگرایانـه ظهـور کردنـد کـه بشـدت از
ً
وحدت و ثبات دوری میگزیدند و هویت را امری اصالتا متکثر و سـیال میپنداشـتند.
طرح دیدگاههایی نظیـر ژان فرانسـوا لیوتـار ،مکتـب فرانکفورتیهـا ،میشـل فوکـو ،ژاک
دریدا و نظایر آنها نمونههایی از طرح این هویـت هسـتند .بـا اینحـال ایـن هویتهـای
خاصگرایانه که در دورۀ پستمدرن سر بر آوردند ،در واقع بیـان عریـان و آشـکاری از
هویت بریده از حقیقت ماورائی و دینی هویت مـدرن بودنـد و نبایـد آنهـا را بـه معنـای
ِ
بازگشت به هویت دینی و ماورائی ماقبل دورۀ مدرن قلمداد کرد .بنابراین علیرغم آنکه
در ظاهر ،در این نظریۀ هویتی پستمدرن ،هیچگونه ثبات و اصـول موضـوعهای وجـود
ندارد و از اینجهت ،اجازۀ حضـور هویتهـای متکثـر و بسـط آزادی بیحدوحصـر را
هویت غیر از خـود و بـهطور
فراهم میکند ،اما در باطن آن ،امکان هرگونه شکلگیری
ِ
ِ

ً
کلی ،هرگونه هویت را منتفی میسازد .ظهور این نظریۀ هویت تقریبـا همزمـان بـا دورۀ
جهانیشدن است .بههمیندلیل در این نظریۀ هویتی ،نوعی تنـاقض درونـی وجـود دارد
ً
که بر اساس آن ،انسان غربی هویت خود را علیرغم آنکه کامال خاصگرایانه تعریـف
میکند ،اما هیچ تقیدی به طرحهای زمانی و مکانی نـدارد ( .)rosenao,1991: 150ایـن
ً
تعریف از هویت ،کامال امکان طرح جهانیشدن را پـیش روی انسـان غربـی نهـاد .در
ً
نظریۀ جهانیشدن ،علیرغم آنکه ظاهرا هیچ محدودیتی پیش روی ظهـور هویتهـای
ِ
ً
غیر غربی وجود ندارد ،اما در باطن ،غلبه با هویت غربی ،مخصوصـا هویـت امریکـایی
است که به جهت غلبۀ تمدنی و عدم تقید به هیچ حدومرز ماورایی و یـا حتـی انسـانی،
امکان تسخیر و تخریب هویتهای دیگر را از پیش مفروض گرفته است.
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اجماعی نسبی در میان نظریهپردازان هویت اسالمی  -ایرانی وجود دارد کـه بعـد از
ورود اسالم در قرن اول و همچنین حملۀ مغول در قرن هفتم ،تضادهای مهم هـویتی در
ِ
ً
ظهور دورۀ صفویه به ترکیبی نسبتا پایدار و استقراری مناسب دست
ایران پدید آمد که با
ِ
یافته است .پیشتر اشاره شد که هویت اسالمی  -ایرانی دورۀ صفویه ،با شکست نظامی
ِ
ایران دوره قاجار و دولت تزاری روس ،گرفتـار تضـادهای
ایرانیان در جریان جنگهای ِ
ماهیـت آن ،تبـدیل بـه «مسـأله» گردیـد .البتـه
جدیدی شد و هویت اسالمی-ایرانـی و
ِ
همانطور که پرسش از عقبماندگی ایرانیان توسط عباسمیرزای قاجار از ژوبر ،نماینده
ً
فرانسه ،نشان میدهد ،این تضادها ،نه صرفا در مواجهه با روسها ،بلکـه در مواجهـه مـا
با کشورهای اروپایی و بهطور کلی تمدن مدرن غرب بوده است.
از ایندوره به بعد ،ایرانیان بهجهت آنکه در وضعیت شکست ذلتبار نظامی و با نوعی
ُبهت و حیرت با غرب مواجه شدند ،به دالیلی کـه در ادامـه خواهـد آمـد ،حـداقل تـا دورۀ
شکست نهضت ملیشدن صنعت نفت ،نتوانستند نظریۀ هویت جمعی اسالمی  -ایرانـی را
ِ
ً
سامان دهند .تا این دوره ،ما شاهد ظهور نظریههای هـویتی در ایـران هسـتیم کـه لزومـا
نظریۀ هویت اسالمی-ایرانی نیستند ،بلکه هرچند در ایران و ناظر به هویت ایرانی ظهور
ً
کردهاند ،اما بعضـا هویـت باسـتانگرایانۀ پـیش از اسـالم یـا هویـت غربـی را در ایـران

اصو

ً
بازخوانی کردهاند .تقریبا تا دهۀ  ،۱340عمدۀ نظریاتی که هویت ایرانی را صورتبندی
ً
کرده ،متأثر از نظریههای هویتی تمدن مدرن غربی بودهاند و عمدتا پـس از دهـۀ ۱340
ً
است که مخصوصا در سـطحی فراگیـر ،نظریـات هویـت اسـالمی -ایرانـی بـا نظـر بـه
اقتضائات دنیای معاصر صورتبندی میشوند .در ادامه ایـن نظریـات را مـرور خـواهیم
کرد.

 -1-3نظریههههای هویههت منههورالفکری ،باسههتانگرایی و ملیگرایههی از
نهضت مشروطه تا 1332
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اولین نظریات هویت که بعد از جنگهای ایران و روس در سطحی گسترده مطـرح
ً
شد ،نظریۀ منورالفکران بود که عمدتا تحـت تـأثیر مدرنیتـۀ فرانسـوی ،شـعارهایی ماننـد
«تسلیم بیقید و شرط در برابر غربیها»« ،اخذ تمدن فرنگـی بـدون تصـرف ایرانـی» و
«از فرق سر تا نوک پا فرنگیشدن» را مطرح میکردند .با اینحال مهمترین کارکرد این
گر خشن روسیه ،بریتانیا و دیگر کشورهای
نظریۀ هویتی ،تبدیل هویت مهاجم و مداخله ِ
ِ
غربی به اقدامی طبیعی برای ارتقـا و توسـعۀ ایـران در چـارچوب اقـدامات اسـتعماری و
برای آبادانی و ترقی ایران در راستای ترقـی غربـی و اروپـایی بـود .یکـی از دالیلـی کـه
ِ
نشانگر آن است که این دسـت نظریـات هـویتی ،نظریـات اسـالمی-ایرانـی نبودنـد ،را
میتوان در تعابیر طالبوف یا آخوندزاده دنبال کرد که مهمترین مـانع ،آبـادی و ترقـی را
عنصر دینی و اسالمی ایرانیان میدانستند« .االن در کل فرنگستان و ینگـۀ دنیـا (دنیـای
ِ
ِ
جدید) این مسأله دایر است که آیا عقاید باطله یعنـی اعتقـادات دینیـه موجـب سـعادت
ملک و ملت است یا اینکه موجب ذلت ملک و ملت اسـت؟ کـل فیلسـوفان آن اقـالیم
متفقند در اینکه اعتقادات دینیه موجـب ذلـت ملـک و ملـت اسـت در هـر خصـوص»
(آدمیت )210 :1349 ،و «دین ،مانع علم و معرفت است» (آخونهزاده.)239 :1963 ،
نظریۀ هویت منورالفکرانه ،قصد داشت به شکلی متناقض ،هویت مدرن غربی را بـا
هویت ایرانی ترکیب کند .مهمترین کارکرد این نظریه ،انفکاک هویت ایرانی از هویت
اسالمی و جمع دو امر متناقض به تعبیر آخوندزاده «حاکمیت ملی» و «مدنیت غربـی»
ِ
بود (آدمیهت .)160 :1349 ،عالوه بر ایـن تنـاقض درونـی ،ایـن هویـت نتوانسـت همراهـی
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ً
جامعۀ ایرانی را بهدست آورد و صرفا در سـطن برخـی نخبگـان اروپـا رفتـه بـاقی مانـد.
بنابراین با ظهور رضاخان پهلوی ،علیرغم آنکه منورالفکران بهدلیل تقید بـه دموکراسـی
غربی ،با استبداد سلطنتی پهلوی مخالف بودند ،اما چون به این نتیجه رسیدند کـه بایـد
برای تغییر هویت ایرانیان ،به «تربیت ملت نادان» ایران بپردازند ،در چرخشی فاحش ،با
هویت دورۀ رضاخانی نیز همراه شدند (زائری.)375 :1395 ،
نظریۀ
ِ
در نظریۀ هویت دورۀ رضاخانی و البته تحت تـأثیر تحـوالت اروپـا و ظهـور هویـت
فاشیستی آلمان و ایتالیا ،بهشکلی عجیب سعی شد تـا عنصـر باسـتانی و آریـایی هویـت
اسالمی  -ایرانی که در حدود  ۱3قرن با عنصر اسالمیت به ترکیبی متالئم رسـیده بـود،
گسسته شده و با تفسـیری مـدرن ،بـازخوانی شـود .بـههمینجهت ،حتـی «دورۀ تمـدن
اسالمی نیز متناسب با هویت ایرانی بازخوانی شد و حتی تشیع نیز نسـخۀ ایرانـی اسـالم
ِ
دانسته شد» (کچویهان .)97 :1384 ،در روایت باستانگرایانۀ پهلوی از هویت ملی ایرانیـان،
ملیگرایی نیز به تبع ناسیونالیسم در اروپا ،نه در ترکیبی مالئم با اسالم ،بلکـه جـایگزین
هویت دینی و اسالمی شد .همانطور که ریچارد کاتم توضین داده« ،وقتی ناسیونالیسم
در ایران جا بیفتد ،گرایش بهسوی غرب ،بهشیوهای آرام امری غیر منتظر نیسـت» (کهاتم،
.)26 :1371
با اینحال حتی اگر از تضادهای نظریۀ هویت منورالفکری باستانگرایانۀ رضـاخانی
با هویت دینی جامعۀ ایرانی چشم بپوشیم ،امـا ترکیـب متنـاقض هویـت باسـتانگرایانه و
استبدادی-سلطنتی دورۀ پهلوی اول با هویـت دموکراتیـک غربـی ،باعـث شـد تـا همـۀ
ِ
ایرانیان (و نه تنها قائلین به هویت اسالمی-ایرانی) از برکناری رضـاخان خشـنود شـوند،
معنوی ایرانیان ،بلکه منافع مادیشان نیز در معرض
زیرا در این تضاد هویتی ،نهتنها امور
ِ
خطر قرار گرفته بود .از اینرو اولین واکنشی که ایرانیان پس از رضـاخان نشـان دادنـد،
تالش برای نجات اندک سرمایههای ایرانی یعنی نفت بود .با ظهـور محمدرضـا پهلـوی
در ایران و روابط خوب او با ایاالت متحدۀ امریکا ،نـوعی از لیبرالیسـم و آزادیخـواهی
در ایران حکمفرما شد که بیشباهت با دورۀ مشروطه نبـود .در جریـان مشـروطه ،ابتـدا
نیروهای مذهبی و ملیگرا ،در کنار هم حضـور داشـتند و در ادامـه ،بـا غلبـۀ نیروهـای
ملیگرا و پیوند آنها با نیروهای غربگرا ،نیروهای مذهبی بزرگتـرین قربانیـان مشـروطه

شدند .در جریان نهضت ملیشدن صنعت نفت نیز چنین اتفاقی رخ داد .همانطور کـه
گرای حاضـر در جریـان
نامۀ دکتر مصدق به آیتالله کاشانی نشان میدهد ،هویت ملی ِ
نهضت ملیشدن نفت ،با این استدالل که میتواند نیروهای مردمی را با خـود در مقابلـه
با استبداد شاهی و کودتای امریکایی همراه کند ،از هویت اسالمی فاصله گرفـت و در
نهایت شکست خورد.
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ً
شکسـت آن ،مخصوصـا بـا نقشآفرینـی مسـتقیم ایـاالت
نهضت ملیشدن نفـت و
ِ
ً
متحدۀ امریکا ،باعث شد تا ایرانیان بهخوبی در یابند که اوال مدرنیتـۀ غربـی کـه امریکـا
ً
نمایندۀ آن در ایندوره محسوب میشد ،لزوما بهدنبال آبادانی ،عمران و پیشرفت جامعۀ
ً
ایرانی نیست که ایرانیان بـهدنبال طلـب عمـران از آن برآینـد و ثانیـا گسسـت در عناصـر
هویت اسالمی  -ایرانی ،نهتنها هویت معنوی و شکوه گذشتۀ آنان بلکـه حـداقل منـافع
ملی را نیز از دستبرد در امان نخواهد داشت.
ً
در این وضعیت ،تقریبا در اوایل دهۀ  ،۱340نظریههای هویت بازگشت بـه خویشـتن
مطرح شدند که هرچند نسبت به تمدن مدرن غربی بر تعابیری مانند «نقد غربزدگی»،
«تسخیر تمدن فرنگی» (شادمان« ،)82 :1382،جان این دیو ..را در شیشـه کـردن» و «آن
را بــه اختیــار خــویش در آوردن» (آلاحمههه )18 :1341 ،یــا «جــذب جهــانبینی غــرب
درجهــانبینی خودمــان» (نصههر )78 :1385 ،تأکیــد داشــتند ،امــا در نهایــت ،تحــت تــأثیر
رویکردهای انتقادی جهـان غربـی قـرار داشـتند .ایـن نظریـهها ،حتـی در انقالبیتـرین
حالت ،ماننـد نظریـۀ هویـت دکتـر علـی شـریعتی (:1379الهف 186-185 ،و  ،همهو ،ب)20 :
منظـر ادبیـات
هرچند فاصلۀ معناداری بـا هویتهـای منـورالفکری یافتـه بودنـد ،امـا از
ِ
انتقادی جهان غربی ،از جمله مارکسیسم ،اگزیستانسیالیسم یـا تفکـرات پسـتمدرن بـه
هویت اسالمی  -ایرانی گذشته مینگریستند .بههمیندلیل یـا ماننـد مرحـوم شـریعتی و
ً
مرحوم جاللآلاحمد ،قرائتی صرفا انقالبی و ایدئولوژیک از اسالم ارائه میکردند کـه
در آن ،تشیع صفوی در تضاد کامل با تشیع علوی قرار میگرفت یا مانند دکتر نصر و تـا
حدی مرحوم فردید ،قرائتی باطنی از اسـالم مطـرح میشـد کـه علـیرغم نقـد مدرنیتـۀ

پهلوی دوم نداشت؛ بهعالوه طرحی برای آینـدۀ
غربی ،تضادی جدی با هویت سلطنتی
ِ
ِ
هویت اسالمی  -ایرانی در دورۀ معاصر و عصر جمهوریخواهی نیز ارائـه نمیکردنـد؛
هرچند این شکل اخیر از نظریات ،قرابتهـای بسـیاری بـا نظریـۀ معطـوف بـه انقـالب
اصو
اسالمی داشتهاند.
لو
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تقریبا همزمان با ظهور نظریههای هویت بازگشت به خویشتن ،کالننظریهای مطرح های
شد که علیرغم اشتراک با هویت بازگشت به خویشتن ،تمایزی مـاهوی بـا آن داشـت .تربی
در این کالننظریه ،برخالف نظریههای هویت پیشگفته ،اسالم بهعنوان یک رکن مهم ت
در هویت اسالمی  -ایرانی ،نه بهعنوان امری مربوط به گذشته ،بلکـه بـهعنوان حقیقتـی کود
پویا و زنده و محوری قلمداد میشد که با تکیه بر آن میتوان تضادهای پیشآمده بـرای کان
این هویت را منحل ساخت .البته این نظریههای هویـت ،از همـان آغـاز دورۀ قاجـار در
احا
ایران حضور داشته و نقش آفرینی کرده بود ،اما به جهت غلبـۀ سـایر نظریـههـا در ادوار دیــــث
گذشته ،در حاشیه و در نقطۀ ضعف قرار داشـت .تـالش سـیدجمالالدین اسـدآبادی و امامیه و
شاگردانش ،صدور فتوای جهاد علمای ایران در جریان جنگهای ایران و روس ،فتوای متنشنا
میــرزای شــیرازی در جریــان نهضــت تنبــاکو ،مقاومــت شیخفض ـلالله نــوری و حتــی خــــت
مجاهدت سیدحسن مدرس و آیتالله کاشـانی ،طـرح ناحیـۀ مقـدس اسـالم از جانـب قرآنم
آیتالله محمدعلی شاهآبادی و ...همگی در همـین راسـتا بایـد درک و فهـم شـود .بـا
تقویت این هویت از دهۀ  ۱340بـه بعـد ،نظریـههای نـاظر بـه ایـن هویـت نیـز تقویـت
میشود .این هویت در این سالها تبدیل به هویت انقالبی و اجتمـاعی میشـود کـه در
نهایت توانست در سطن گستردهای ایرانیان را بسیج کرده و انقالب عظیم اسالمی ایران
هویـت بعـد از
را رقم بزند .ما در این نظریات ،شاهد هسـتیم کـه بـرخالف نظریـههای
ِ
مشروطه ،اسالم نه عنصر هویتی منفعل ،بلکه عنصری اصلی است کـه میتوانـد نقشـی
مهم در حل منازعات هویتی بازی کند .یکی از ویژگیهای مشترک این نظریات ،نقش
آفرینی فقهای شیعی در عصر غیبت امام زمان (عج) ذیل حرکت تاریخی انبیـای الهـی
ِ
است .از ایـن منظـر ،ایـن نقشآفرینـی بسـته بـه اقتضـای شـرایط زمـانی و مکـانی ،در

برهههای مختلف بهاشکال مختلف ظهور کرده است .به همین دلیل همۀ ایـن اقـدامات
با توجه به غایت این حرکت تاریخی که همان زمینهسازی برای ظهور امام معصوم (عج)
است ،فهمیده میشود.
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یکی از مفاهیمی که در روایت باطنی از اسالم ،مطـرح میشـود ،مفهـوم «والیـت»
است ،با اینحال امام خمینی آنرا به فقه و فقاهت پیوند زده و در مرکز نظریۀ هویـت
خویش قرار دادند .این پیوند باعث میشود که والیـت ،بـرخالف روایـت سـنتگرایان
ً
(نصر ،)188 :1385 ،صرفا محدود به درک باطنی و عرفانی یا ازوتریک 1از اسـالم نشـود،
بلکه در عمل و ظهورات خارجی و اگزوتریک 2آن نیز به شکل شریعت و قواعد فقهی
ظهور و بروز یابد .در نظریۀ هویت امام خمینی ،دستگیری حکومت و ادارۀ جامعه
توسط فقه و فقهای شیعی در ایـن برهـۀ تـاریخی ،مبنـای نظریـه قـرار گرفـت .بـهعالوه
هرچند در ابتدای امر ،این حرکت تاریخی ،بهمعنای مبارزه علیه دولـت پهلـوی انگاشـته
میشد ،امـا در سـالهای بعـد از انقـالب و در ادبیـات خـود حضـرت امـام ،معـانی
عمیقتر و گستردهتری یافت .یکی از این معانی عمیقتر ،مسألۀ ادارۀ جهـان و مـدیریت
ً
آن (نه صرفا جامعۀ اسالمی) بر اساس فقه اسالمی و شیعی بود (خمینهی.)218 21 :1378،
این نظریه در نقد هویت گذشتۀ اسالمی ،بیشتر بـه کمکـاری یـا سسـتی روحانینماهـا،
ِ
آخونــدهای دربــاری و مرتجعــی اشــاره میکنــد کــه در مواجهــه بــا هویتهــای غیــر،
نتوانستهاند از هویت اسالمی  -ایرانی دفاع کنند (همان 488 9 :ه « .)489اسالم آنقدر که
از این مقدسین روحانینما ضربه خورده اسـت ،از هـیچ قشـر دیگـری نخـورده اسـت»
(همهان 273 21 :ه  .)293بهعالوه در این نظریه ،هویت و همچنین هویت جمعی ایرانیـان،
معطوف به هویت دینی بوده و با تکیه بر آن ،شکل گرفته و تضادهایش را رفع و رجـوع
ً
میکند .از این منظر «اصوال انبیا نیامدهاند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند ،انبیـا
آمدهاند که همه را در راه حق ،مجتمع کنند» (همان .)155 8 :به همین دلیل میتوان این
1. Esoteric.
2. Exoteric.

صورت کالننظریۀ هویت مجددانه (نه متجددانه) یا تکاملگرایی دینی
نظریه را بهترین
ِ
دانست که ظرفیت جذب و هضم بسیاری از نظر یات دیگر را در خود دارد .از اینرو نه
محدود به روایـت بـاطنی بـه اسـالم میمانـد و نـه عناصـر انقالبـی و مبـارزاتیاش را از
اصو
رویکردهای غربی و مارکسیستی اخذ میکنـد و هـم اینکـه بـا طـرح مسـأله «امامـت و
لو
امت» ،قدرت باز تعریف ملیت و ملی گرایی و فطرت را نیز در ذیل هویت دینی فـراهم
شیوه
میآورد.
های
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 .2عقل در دکارت و دیگر متفکرینی نظیر الیبنیتس و اسپینوزا ،عقل محاسبهگر ریاضیاتی یا عقـل جزئـی
ِ
ً
( )ratioاست (کاپلستون )20 :۱384 ،درحالیکه عقل در حکمت اسالمی ،اصـالتا عقـل مابعـدالطبیعی
بوده و با عنوان  wisdomگاهی معادل حکمت شـناخته میشـود (نصـر ۱73 :۱38۱ ،و جبـاری:۱382 ،
.)7۱
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مفهوم فطرت ،در دورۀ معاصر تبدیل به یکـی از مهمتـرین مفـاهیم دینـی شـده کـه ت
نقشی مهم در هویت اسالمی -ایرانی نیز بازی میکنند .شهید مرتضی مطهـری فطـرت کود
1
را بر اساس آیۀ  30سورۀ روم توضین داده و آنرا بهعنوان نوعی استعداد کـه در وجـود کان
انسانی از سوی خداوند به ودیعه گذاشته شده است ،مبنای فعالیتهای فردی ،جمعی و
احا
تاریخی انسان در این دنیا قرار میدهد .از نظر ایشان« ،فطرت» ًیـا «ادراکـات فطـری» دیــــث
2
برخالف نظریۀ عقلگرایانی مانند دکارت ،از جنس فطریات صرفا عقلی نیست ،بلکـه امامیه و
ً
صرفا نوعی باالقوگی یا نوعی «استعداد» عمـومی اسـت کـه آ گـاهی و علـم بـه آن ،از متنشنا
جنس علم حضوری نفس به خویش و علم حضوری به واقعیات جهان خـارجی اسـت خــــت
(طباطبایی و مطهری .)18 :1366 ،شهید مطهری با تکیه بر این نظریه ،به نقد نظریاتی ماننـد قرآنم
نظریۀ دکتر شریعتی پرداخت که هویت اسـالمی  -ایرانـی را بـه شـکل تـاریخی مطـرح
میساختند« .این نظریهها همان نسبیبودن فرهنـگ انسـان اسـت» (مطههری 48 :1358 ،ه
ً
 .)56در مقابل ،وجه ثابت هویت که عمدتا با فطرت توضین داده میشود ،باعـث شـده
تا هویت اسالمی  -ایرانی هر عنصری از هویتهای دیگر را نپـذیرد« .هـر تعلـیم و هـر
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فرهنگ که با فطرت انسان سازگار باشد و پرورشدهنـدۀ آن باشـد ،آن فرهنـگ اصـیل
است هرچند اولین فرهنگی نباشد که شـرایط تـاریخ بـه او تحمیـل کـرده اسـت .و هـر
فرهنگ که با فطرت انسانی ناسازگار باشد ،بیگانه با اوست و نوعی مسخ و تغییر هویت
واقعی او و تبدیل خود به ناخود است ،هرچند زادۀ تاریخ ملی او باشد» (مطههری:1358 ،
ً
 .)53این نظریه ،اوال بهجهت پویایی و وجود اسـتعداد تکامـل ،میتوانـد حرکـت رو بـه
ً
آیندۀ ایرانیان را ترسیم نماید و ثانیا عالوه بـر آنکـه هرچنـد هویـت را بـه شـکل دینـی و
اسالمی تعریـف میکنـد ،امـا بـه دلیـل فطـری دانسـتن آن ،میتوانـد مبنـایی انسـانی و
جهانشمول برای هویت را نیز تمهید کند« .انسان در جامعه [و تـاریخ رشـد میکنـد؛
یعنی همان فطرتش رشد میکند ،هرچند عالوه بر جامعه ،با طبیعـت نیـز سـروکار دارد.
شدن شخصیت [و هویت انسان دخیل است :عامل درونـی
بنابراین سه عامل در ساخته ِ
ً
فطرت که خود بهخود در او تدریجا رشد میکند ،عامل بیرونی طبیعت و عامل بیرونـی
جامعه .اینها همه در هم اثر میگذارند و مجموع اینهاست کـه فرهنـگ و روح یـک
جامعه و باالخصوص فطرت انسانی انسان را میسازند» (مطهری 51 4 :1389 ،ه .)53
با اینحال یکی از ویژگیهای تفسیر شهید مطهری از نظریۀ فطرت بر مبنـای نـوعی
استعداد شکفتگی ،امکان تفسیر اجتماعی-تاریخی از آن است .بر مبنـای ایـن دیـدگاه،
«افراد با یک سرمایۀ الهی پا به جامعه میگذارند که آن سرمایه نامش «فطرت» اسـت.
در نهاد و سرشت هر فردی استعدادهایی نهفتـه اسـت کـه او را بـه سـوی تکامـل سـوق
میدهد و دعوت میکند و انسان در مقابل جامعه به منزلۀ یک کاغـذ سـفید در مقابـل
نویسنده یا به منزلۀ یک نوار ضـبط صـوت در مقابـل گوینـده نیسـت» (مطههری:1389 ،
 .)51 4این تفسیر از فطرت ،نافی هرگونه تلقی جبرانگارانه از سرنوشت انسان در جامعـه
ِ
و تــاریخ بــوده و بــه انســان امکــان اختیــار و انتخــاب در زنــدگی اجتمــاعی و حرکــت
تاریخیاش را میبخشد« .فطرت انسانی معنایش ایـن نیسـت کـه انسـان وقتـی از مـادر
متولد میشود ،یک چیزهایی را بالفعل دارد ....بلکه این استعداد یک امر درونی ذاتـی
در او است کـه از درون خـودش بـه سـوی اوسـت و غیـر او شـدن بـرای او انحـراف و
مسخشدن است...این تفسیر از فطرت که مبنای نگاه شهید مطهری به بحث از هویـت
ظرفیـت بسـیار گسـتردهای بـرای مواجهـۀ
فردی ،جمعی یا تاریخی اسـت ،از یکسـو،
ِ
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آ گاهانه با دنیای معاصر مهیا میسازد و از سوی دیگر ،با نفی جبرانگاری ،امکان اختیار
ِ
و انتخاب را برای انسان محفوظ میدارد.
نظریۀ فطرت بعدها توسط نظریهپردازان بسیاری در حوزههای مختلـف مـورد توجـه
قرار گرفت .موسی نجفی این نظریه را دربارۀ هویت اسالمی  -ایرانـی در قالـب نظریـۀ
ذات  -پیرامون بسط داد و با تکیه بر آن ،نحوۀ تحول هویـت ملـی ایرانیـان را از قبـل از
اسالم تا کنون در چهار مرحله صورتبندی کرد .دورۀ هلنـی ،دورۀ عربـی  -اسـالمی،
دورۀ ترکی  -مغولی و دورۀ غربی  -اسـتعماری ،ادوار مهمـی هسـتند کـه هویـت ملـی
ایرانیان در معرض تغییر قرار گرفته ،اما ذات این هویت ،تنها عنصر مهمـی کـه پذیرفتـه،
هویت اسالمی بوده است .از اینرو بعد از آنکه این هویت در دورۀ صفویه بـه اسـتقرار
نسبی میرسد در واقع این عناصر در آن منحل میشود .پس از آن ،پیرامون این هویـت،
مدرن غربی آلوده میشود ،اما این پیرامـون نتوانسـته اسـت بـه ذات آن داخـل
به هویت ِ
شود .بنابراین وقوع انقالب اسالمی را نشانهای از واکنش ذات هویت اسالمی  -ایرانـی
به تهدید عناصر مدرن میداند (نجفهی .)31 :1392 ،نجفی با تکیه بر حرکـت جـوهری در
فلســفۀ صــدرایی ،ذات هویــت ایرانــی را ذاتــی پویــا و زنــده میدانــد کــه در هــر دوره،
اقتضائات خاص خود را آفریده است .ایـن ذات ،پـس از اسـتقرار در دورۀ صـفویه ،در
حرکت تاریخی و پویای خود ،در دورۀ اول ،از نظام سیاسی صفویه تـا دوران مشـروطه،
در قالــب ســلطنت ظهــور کــرد .پــس از آن ،از مشــروطه تــا انقــالب اســالمی در قالــب
سلطنت مشروطه به حیـاتش ادامـه داد و بـا وقـوع انقـالب اسـالمی ،ایـن ذات ،هویـت
سیاسی خود را در جمهوری اسالمی آشکار کرده است (همان.)32 ،
با اینحال نظریۀ فطرت و نظریۀ ذات  -پیرامون و نظریات مشابه که همگـی مبنـای
ً
ً
خود را از حکمت متعالیه اخذ میکنند و عمـدتا بـر ابـداعات آن مخصوصـا در بحـث
حرکت جوهری متکی هستند ،سعی دارند تکامل تاریخی هویت اسالمی  -ایرانی را از
گذشته تاکنون تبیین نمایند .شهید مطهری ،در توضین نگاه تکاملی به تـاریخ بشـری و
در عین حال ،توضین اختیار انسان در انتخاب مسـیری غیـر تکـاملی ،از تعبیـر «تکامـل
مجموعی» بهره میبرد .اگر به تاریخ به صورت یک مجموعۀ کلی بنگـریم ،تـاریخ بـه
سوی تکامل است ،اما چون «عاملش انسان است نه طبیعت و انسان یک موجود آزاد و

مختار است ،گاهی ممکن است برای مدتی به عقب برگردد و مزایای کمالی خـود را از
دست بدهد ،اما درمجموع حرکت تکاملی دارد» (همان.)228 ،
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با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،کالننظریۀ اسالم مجددانه یا تکاملگرایی دینـی،
ً
از یک وضع صرفا نظری تبدیل به یک نظریۀ معطوف به عمل گردید .به همـین دلیـل،
ِ
پس از وقوع انقالب ،قرارگرفتن ولی فقیه در رأس قدرت و تشکیل حکومـت از جانـب
او به معنای تالش برای رقمزدن و تحقق این کالننظریه قلمداد میشود .بنابراین طبیعی
است که برای درک این کالننظریۀ هویت ،ناگزیر باید به رهنمودهـا و بیانـات رهبـری
معظم انقالب اسالمی ،از سال  ،۱368بـهعنوان دومـین رهبـر نظـام جمهـوری اسـالمی
توجه کنیم.
یکی از ویژگیهای دو نظریـۀ قبلـی هویـت در ذیـل کالننظریـه «تکاملگرایانـه»،
ِ
توجه به تحول و پویایی این هویت در مواجهه با هویتهای دیگر بـود .از نظـر رهبـری،
«تحول دو نوع است ،ما در کنار تحول بایسـتی یـک ثبـات داشـته باشـیم ....ثبـات در
اهــداف ،آرمانهــا و در خطــوط اساســی و تحــول در ابزارهــا ،شــیوهها و ســاختارهای
تشکیالتی بر طبق نیاز» (خامن/ای .)1386 6 17 ،این توضین نشان میدهد که آنچه تحول
و تکامل عناصر هویتی را وحدت میبخشـد« ،جهـت» حرکـت در راسـتای اهـداف و
آرمانهاست.
بهعالوه این نظریۀ هویتی ،برخالف دیگر نظریههای هویت دورۀ مشروطه تا نهضت
اسـتکباری
ملیشدن صنعت نفت ،بهخوبی بیان میکند که هویت مدرن به دلیل سـلطۀ
ِ
جهانیاش و فلسفۀ تاریخی که بر آن مبتنی است ،امکان شکلگیری هویتهـای مسـتقل
از خود را نمیدهد .بنابراین تنها راه شکلگیری هویتی مسـتقل از هویـت مـدرن ،اقـدامی
انقالبی برای استقالل از فلسفۀ تاریخی اسـت کـه ترسـیم کـرده و در حـال تحقـق آن در
سرتاسر جهان است .بدون توجـه بـه ایـن نکتـه ،هـر طرحـی از هویـت اسـالمی  -ایرانـی
هرچند در ظاهر و به شکل موقت ،میتواند ظهـوراتی داشـته باشـد ،امـا همـانطور کـه
ناکامی جریان نهضت ملیشدن صنعت نفت یا ظهور و افول رضـاخان نشـان میدهـد،

گر مـدرن ،امکـان
بدون توجه به ایـن اسـتقالل و خـروج از دایـرۀ سـلطۀ هویـت سـلطه ِ
شکلگیری و بقـا نـدارد .ایـن نکتـه در ایـن نظریـه ،بـهخوبی دیـده شـده اسـت (همهو،
 1396 2 7و  ،)1393 4 21اما پس از این استقالل ،بر اساس همان ویژگی تکاملیگرایی،
ِ
افق این هویت در سطن جهـانی مطـرح میشـود .از ایـنرو هویـت اسـالمی  -ایرانـی،
مرحلۀ اول و مقدماتی یک هویت جهانی و عام اسـت کـه در آینـده در سرتاسـر جهـان
محقق خواهد شد .به همین جهـت ،درگیـری ایـن نظریـۀ هویـت بـا وجـوه سـلطهگر و
ً
استکباری تمدن مدرن و مقاومت در برابر آن ،کـامال طبیعـی اسـت (همهو 1392 7 22 ،و
 1392 12 15و 1391 5 22و  1389 12 19و 1388 3 14و 1390 7 25و .)1387 12 14
از نظر مقام معظم رهبری ،عنصر اصلی پیشبرندۀ این هویت جهانی که میتـوان بـا
ِ
تکیه بر آن ،تزاحمهای فعلی هویت اسالمی  -ایرانـی را نیـز منحـل سـاخت ،مجموعـه
عناصری است که میتوان عنوان کلی «نگرش توحیدی» را بر آن نهاد .عناصری ماننـد
ِ
«معنویت»« ،توکل به خداوند»« ،احساس عزت»« ،نفی دنیاطلبی»« ،انـس بـا قـرآن»
(همهههو« ،)1373 10 14 ،اخـــالق و نشـــانههای آن همچـــون تواضـــع و فروتنـــی» (همهههو،
« ،)1369 10 30تقـــــوا» (همهههههو« ،)1369 6 28 ،مردمیبـــــودن» (همهههههو،)1365 1 28 ،
«امانتداری» (همهو« ،)1365 1 28 ،صداقتداشـتن» (همهو )1392 8 29 ،و نظـایر آنهـا
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احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
(همههههو 1373 10 10،و 1390 11 19و 1377 6 27و ،1377 7 29و  1382 10 14و )1389 9 10خــــت
که به دلیل تعدد ،در ذیل عنوان نگرش توحیدی بیان کردهایم ،بیانگر آن است کـه ایـن قرآنم
نگرش و عناصر آن ،این امکان را پیش روی هویت اسـالمی  -ایرانـی قـرار میدهـد تـا
ِ
عناصر خاص هویت ایرانی و همچنین عناصر پیرامونی وارد شده از غرب ،ماننـد علـم،
ِ
فناوری ،فرهنگ و علوم انسانی مدرن را در خود منحل سازد و «جهت» متفاوتی بـدان
بخشــد« .جمهــوری اســالمی« ،جهــت» را صــد و هشــتاد درجــه تغییــر داد» (همههو،
 ،)1387 2 16بهگونهای که نه تنها در مواجهه با علم مدرن ،منفعل نباید بود ،بلکـه بایـد
«هدف را این قرار بدهیم که پنجاه سال بعد کشور شما یکی از مراجـع عمـده و درجـه
اول علمی دنیا باشد ،بهطوری که اگر کسی خواست با تازههای علم آشنا شود ،مجبـور
شود زبان ملی شما را یاد بگیرد» (همهو 1385 8 18 ،و  .)1387 9 24فیالمثل در بحـث از
هویت علمی ،دیدگاه مقام معظـم رهبـری نـه نفـی دسـتاوردهای علمـی دورۀ معاصـر و
ِ
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بازگشت خام به گذشته بلکه متضمن توجه به دو نکتـۀ «دسـتیابی بـه قلـههای دانـش
جهان معاصر» و همچنین «عبور از مرزهای کنونی دانش در مهمتـرین رشـتهها» اسـت
(همو ،بیانیۀ گام دوم) است .افزون بر این ،با توجه به حضور این نظریه در عرصۀ عمـل
جمعی ایرانیان ،توجه ویژهای به نقش اجتماعی نیروی پیشبرندۀ ایـن هویـت نیـز شـده
اســت« .نقــش روحــانیون ،نقــش هــدایت و دســتگیری معنــوی اســت . ...در طــول
سالهای متمادی عمر روحانیت شیعه ،هر جا روحانیون با منش و هویت روحـانی خـود
ظـاهر شــدهاند ،برکــاتی بــر جــای گذاشــتهاند؛ چــه در میــدان سیاســت ،چــه در میــدان
معنویت ،چه در میدانهای مربوط به رزم و دفاع از کشور و امنیت و چه در هـر میـدان
دیگری ،شأن روحانی این است» (همو 1383 10 23 ،و .)1392 2 9
به نظر میرسد بتوان مدعی شد در دیدگاه مقـام معظـم رهبـری ،اوج تحقـق هویـت
دینی و معنوی یک جامعه ،زمانی است که این جهتگیری معنوی بتواند در عرصۀ فکر
و علم ،عرصۀ معنویت و اخالق ،عرصۀ اقتصاد ،عزت و اسـتقالل ملـی ،عرصـۀ سـبک
زندگی و نظایر آنها به منصه ظهور برسد و تمامی این ساحتها از جهتگیری معنوی و
دینی ،منتفع گردد (همو ،بیانیۀ گام دوم انقالب و .)1389 9 10

نتیجهگیری

پس از مواجهۀ ایرانیان در اسالم در سـدۀ اول هجـری ،هویـت اسـالمی-ایرانـی بـه
تدریج تکوین یافت و در ادامه در مواجهه با هویتهای تمدنی دیگر نظیر تمدن یونـانی
ِ
ً
یا فرهنگ مغولی ،توانست در دورۀ صفویه ،در سـطحی فراگیـر ،هـویتی نسـبتا منسـجم
بیابد و علیرغم کاستیهای درونی یا حضور بعضی از تضادها در عناصـر هـویتی خـود،
ِ
ً
هویت تمدنهای دیگر مقاومـت ورزد .بـا اینحـال تقریبـا از اواسـط دورۀ
در مواجهه با
ِ
مـدرن غربـی بـه چـالش کشـیده شـد و هویـت
تمـدن
قاجار ،این هویت در مواجهه بـا
ِ
ِ
اسالمی-ایرانی تبدیل بـه «مسـألۀ» هـویتی گردیـد .پـس از آن ،در حـدود یـک سـده،
هویت غربی ،هویت اسـالمی-ایرانـی را بـه چـالش کشـیده و
عناصر و نظریات متعدد
ِ
آنرا بــه مثابــه عامــل عقبمانــدگی معرفــی میکردنــد .در مقابــل ایــن نحــوۀ مواجهــه،
ً
تالشهای بسیاری شد تا از هویت اسالمی-ایرانی محافظت شود .تقریبا از دهـۀ ،۱340

ً
تالش گستردهای آغاز شد تا هویت اسالمی-ایرانی ،مخصوصـا متناسـب بـا اقتضـائات
دنیای معاصر ،احیا شده و در نهایت ،با وقـوع انقـالب اسـالمی ،ایـن تـالش بـه اولـین
ثمرات خویش دست یافت .در این نوع جدید از نظریات هویت اسالمی-ایرانی کـه از
یکسو ،ریشه در هویت اسالمی-ایرانی گذشته داشته و از سوی دیگـر ،تـالش دارد تـا
اقتضائات دنیای معاصر را توضین دهد ،ظرفیتهایی از آموزههـای اسـالمی در معـرض
قرار گرفته است که بتواند هویت اسالمی-ایرانی را بهعنوان یک هویت پویـا و فراگیـر،
در سطن حیات اجتماعی و تاریخی انسان معاصر مطرح سازد.
ِ
در این مقاله سعی شد تا با بررسی نظریات شـهید مطهـری ،امـام خمینـی و مقـام
معظم رهبری بهعنوان متفکرین هویتساز دورۀ معاصر در ایران ،این ظرفیتها معرفی و
برجسته شوند .نظریۀ فطرت ،نظریۀ والیت فقیه و توضین اقتضائات عملی این نظریـات
ظرفیتهایی است که میتوانـد هویـت اسـالمی -ایرانـی را در قلمروهـای مختلـف ،در
مواجهه با دنیای معاصر احیا کرده و گسترش دهد.
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 .4آدمیت ،فریدون  ،اندیشههای میرزا فتحعلی آخوندزاده ،تهران ،نشر خوارزمی.۱34۹ ،
 .5آشوری ،داریوش ،ما و مدرنیت ،تهران ،موسسۀ فرهنگی صراط.۱380 ،
 .6آلاحمد ،جالل ،خسی در میقات ،تهران ،نشر فردوس.۱34۱ ،
 .7باربور ،ایان ،علم و دین ،ترجمۀ بهارالدین خرمشاهی ،تهران ،دفتر نشر دانشگاهی.۱388 ،
 .8باوند ،هرمیداس « ،میزگرد سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران» ،فصلنامۀ مطالعـات ملـی ،شـمارۀ ،5
سال دوم.۱37۹ ،
 .۹بروجردی ،مهرزاد« ،تعابیر ملیگرایانه از هویت ملی» ،مترجم علی صدیقزاده ،نشریۀ کیان ،شمارۀ  47و
 .4۹بشیریه ،حسین.۱37۹ ،
 .۱0تاجیک ،محمدرضا« ،کلمۀ نهایی :شكلگیری گفتمانهای هویت در ایران» ،نامـۀ پـژوهش ،شـمارۀ ،7
سال دوم.۱37۹ ،
 .۱۱بشیریه ،حسین« ،تحول خودآ گاهیها و هویتهای سیاسی در ایران» ،فصلنامۀ مطالعـات ملـی ،شـمارۀ
۱38۱،۱۱
 .۱2ترابی ،محمد«،گفتاری پیرامون هویت ملی ایران» ،مجلۀ سیاست خارجی ،شمارۀ  ،2سال سوم.۱378 ،
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 .۱اسالمی ندوشن ،محمدعلی« ،چهارسخنگوی وجدان ایرانی» ،تهران ،نشر قطره.۱377 ،
متنشنا
 .2اشرف ،احمد« ،هویت ایرانی» ،فصلنامۀ گفتگو ،شمارۀ .۱373 ،3
خــــت
 .3آخونــدزاده ،فتحعلــی  ،الفبــای جدیــد و مكتوبــات ،بــاکو :فرهنگســتان علــوم جمهــوری شــوروی
قرآنم
مارکسیستی.۱۹63،
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 .۱3جباری ،اکبر« ،معرفی و نقد کتا معرفت و معنویت» ،اثر دکتر سیدحسین نصر؛ ماهیت انسان مدرن؛
کیهان فرهنگی ،اردیبهشت ،شمارۀ .۱382 ،۱۹۹
 .۱4جعفریان ،رسول ،هویت ایرانی در کشـاک تحـوالت سیاسـی ایـران در چهـار قـرن اخیـر ،منتشـره در:
۱38۱ . www. Khamenei. ir
 .۱5مؤلفههای هویت ملی در ایران ،به اهتمام گـروه تحقیقـات سیاسـی اسـالم ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی ،تهران ،دفتر نشر معارف.۱386،
 .۱6حسینی ،سیدرضا« ،نگاهی به مفهوم هویت ملی و حكومـت دینـی در بخشـی از مطبوعـات سـالهای
 ،»1332-1320مؤلفههای هویت ملی در ایران ،به اهتمام گروه تحقیقات سیاسی اسـالم پژوهشـکدۀ
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.۱38۱ ،
 .۱7خاتمی ،محمود ،زمینههای تاریخی مدرنیته ،تهران ،نشر علم.۱387 ،
 .۱8خامنهای ،سیدعلی ،بیانات مقام معظم رهبری ،قابل دسترسی درسایت خامنه ای.
 .۱۹خمینی ،امام روحالله ،صحیفۀ نور ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،بیتا.
 .20دهخدا،علی اکبر ،لغتنامه ،تهران ،روزنه ،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.1372 ،
 .2۱رجایی ،فرهنگ ،مشكلۀ هویت ایرنیان امروز :ایفای نق در عصـر یـ تمـدن و چنـد فرهنـگ دیگـر،
تهران ،نشر نی.۱382،
 .22رهیاب ،حسین ،ماهیت ،موانع و امكانات نوسازی هویت ایرانی ،خودکاوی ملی در عصر جهانیشدن،
نوشتۀ مجموعۀ نویسندگان ،تهران ،قصیدهسرا.۱38۱ ،
 .23زائری ،قاسـم« ،بررسی چگونگی تحول جایگاه مـردم در گفتمـان مسـلط منـورالفكران ایرانـی از دولـت
مشروطه تا حكومت رضاخان» ،فصلنامۀ مطالعات جامعهشناختی ،پـاییز و زمسـتان  ،۱3۹5شـمارۀ ،4۹
.۱3۹5
 .24ژیلسون ،اتین ،نقد تفكر فلسفی غر  ،ترجمۀ احمد احمدی ،تهران ،انتشارات سمت.۱378 ،
 .25شجاعیزند ،علیرضا ،عرفیشدن در تجربۀ مسیحی و اسالمی ،تهران ،انتشارات باز.۱383 ،
 .26شادمان ،سیدفخرالدین ،تسخیر تمدن فرنگی ،تهران ،گام نو.۱382 ،
 .27شریعتی ،علی (الف) مجموعه آثار ،تهران ،چاپخش.۱37۹ ،
 .28ـــــ ( ،ب) مجموعهآثار ،تهران ،چاپخش.۱37۹ ،
 .2۹شیخاوندی ،داور ،تكوین و تنفیذ هویت ایرانی ،تهران ،مرکز بازشناسی اسالم و ایران.۱38۱ ،
 .30طباطبائی ،سیدمحمدحسین،اصول فلسفه و روش رئالیسـم ،بـا حواشـی مرتضـی مطهـری ،قـم ،چـا
چهارم.۱366 ،
 .3۱علیخانی ،علیاکبر ،مبانی نظری هویت و بحران هویت ،تهـران ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
اجتماعی.۱383 ،
 .32کاپلستون ،فردریک ،تار یخ فلسفه ،از ولف تا کانـت ،ترجمـۀ اسـماعیل سـعادت و منـوچهر بزرگمهـر،
تهران ،انتشارات سروش.۱380 ،
 .33ـــــ  ،تار یخ فلسفه ،از دکارت تا الیبنیت  ،ترجمۀ غالمرضا اعوانی ،تهران ،انتشارات سروش.۱384 ،
 .34کاتم ،ریچارد ،ناسیونالیسم در ایران ،ترجمۀ احمد تدین ،تهران ،نشر کویر.۱37۱ ،
 .35کچویان ،حسین« ،ملیگرایی ،ایدئولوژی بیهویت» ،فصلنامۀ کتاب نقد ،شمارۀ .۱382 ،28
 .36ـــــ  ،تطورات گفتمانهای هویتی ایران؛ ایرانی در کشاک با تجدد و مابعـد تجـدد ،تهـران ،نشـر نـی،

.۱384
 .37مجتهدزاده ،پیروز ،ایدههای ژئوپولیتی و واقعیتهای ایرانی ،تهران ،نشر نی.۱37۹ ،
 .38مجتهدی ،کـریم ،عباس میرزا و مسئلۀ تجدد ،آشنایی ایرانیان بـا فلسـفههای جدیـد غـر  ،پژوهشـگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی و موسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.۱37۹،
 .3۹محسنی ،منوچهر و دوران ،بهزاد« ،هویت :رویكردها و نظر یـهها» ،مجلـۀ علـوم تربیتـی و روانشناسـی
دانشگاه فردوسی مشهد ،دورۀ  ،4شمارۀ .۱383 ،۱
 .40مسجدجامعی ،احمد و دیگـران« ،میزگرد سیر تحول تاریخی خویت ملی در ایران از اسـالم تـا امـروز»،
فصلنامۀ مطالعات ملی ،شمارۀ  ،5سال دوم.۱37۹ ،
 .4۱مطهری ،مرتضی ،تحریفات در واقعۀ تاریخی کربال ،تهران ،انتشارات صدرا.۱385 ،
 .42ـــــ  ،فلسفۀ تار یخ،تهران ،انتشارات صدرا ،چا هفدهم.۱38۹ ،
 .43معین لغت نامه ،تهران ،انتشارات زرین۱386 ،
 .44نجفی ،موسی ،کتا هویتشناسی :پیرامون نظریۀ هویت ملی ایران و بازتـا آن در فرهنـگ ،تـاریخ و
سیاست ،نشر آرما.۱3۹2 ،
 .45نصر ،سیدحسین ،معرفت و معنویت ،ترجمۀ انشارالله رحمتی؛ تهران :نشر سهروردی.۱38۱ ،
 .46ـــــ  ،در جستوجوی امر قدسی ،ترجمۀ ترجمۀ مصطفی شهرآیینی ،تهران ،نشر نی.۱385 ،
47. Rosenao, P Post-modernism and Social Sceince. Princeton: Princeton University
Press،1991.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

بررسی نظریات هویت اجتماعی اسالمی -ایرانی در دورۀ معاصر در ایران

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و هفتم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)123بهار و تابستان 1400

تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی
در مدیریت تعارضات اجتماعی
چکیده

 علی جالئیان اکبرنیا
 علی انصاری بایگی

 تاریخ دریافت - ۱3۹۹/08/22 :تاریخ پذیرش.۱400/08/۱0 :
 .1استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی (.)jala120@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی (.)ali.ansari.1700@gmail.com

2

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

منختناهنی مینم  ،تأثیر بن اش بر ننئل اعتعنع جااوای .ازاشاناو تهاوشش جا
منختنا مینما  ،ز یناه ب وظعا و ت ناضانر اعتعانع امات و مانختنا انظم
مینم  ،وعخ کنتارل و کانهش ت ناضانر امات .مانختنا مینما عععاوای
بر عععواشت و ام یت امتواا شیه امت .پرمش اصل اشن امت کاه
ام
آشن اشن منختنا تواوی ت ناضنر اعتعنع و نونی آن اا ایشرشت کنای؟ پنماخ،
وابنته به برام چگووگ ترکیخ عععواشات و اما یت و وظام حانکم بار آن
امت کاه آشان اشان جو بانهم مانزیناوی شان ت نا اوای .وگانه وخنات ،مانزینای
عععواشاات و ام ا یت و جشاایینه جو  ،تضاانج آوعنماات .اشاان وگاانه ،حیو اات
جاوی که عععواشت جا آن وقه ویااج و وتیبه
اا ،جشیتنتوای قیم
ام
آن ونتواو جومت جا یشرشت ت ناضانر اعتعانع بلیاه تومیای کننایه ت ناضانر
حلوهیو امت .اشان ووشاتنا بان براما تاون جشنا بان اوش کتنبخنواهای و باه
صااوار توصاایی  ،باان واکاانوی یاانهیم «ویشاات»« ،حیو اات اماا »،

1

َ

«عععوای» و «ت نا اعتعنع » ،ونمانزینای عععواشات و اما یت اا وقای
کاارجه و جشاایینه وخناات اا تییااین و تقوشاات کاارجه و اکاان عععواشاات اا بنااتر
و کنهشجهناایه ت ناضاانر اعتعاانع جا ز اانن ییاات
کناآ اایی وظاان اما
جاوی .عنشگنه و ضروار اشن بحث آوگانه وعنشانن شاوج کاه برخا پاس از
اشران ،اشن شیعه اا طارح کننای کاه
مپری شین چعنا جهه از اوق ب ام
عععواشت بن اما یت وع تواوای جا ایشرشت عن اه و ت ناضانر اعتعانع و
بار ا اع ت ناضانر
مینم کناآ ی بنشی .برام تأثیر منختنا عععاوای اما
وضوع امت که اشن قلم منبقهای بر آن وین ته امت.
واژگان کلیدی :منختنا مینم  ،منختنا حیو ت  ،ت نا اعتعنع  ،عععوای
ام  ،عععواشت.
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با پیروزی انقـالب اسـالمی ،سـاختار سیاسـی ایـران دگرگـون شـد .منظـور از تغییـر
ساختار ،تغییر سازمانها و سلسلهمراتب مشخص نیست بلکه مراد ،تغییر نظام حکومـت
است که پهنۀ گستردهای از هنجارها ،ارزشها و آرمـانهـا را شـامل مـیشـود .اسـتقرار
ساختار جمهوری اسالمی موجب رشد و تکامل مادی و معنوی در عرصههای مختلـف
اجتماعی شد؛ اما پس از مدتی در کنار تکامـل بوجـود آمـده در ایـن بسـتر ،تعارضـات
اجتماعی هم به وجود میآیند که برخی نمونه آنرا ،اعتراضات در دهـه چهـارم از عمـر
این ساختار میدانند .ازنظر جامعهشناسی افزایش یا کاهش این تعارضات میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد که از آن جمله ،نفس ساختار جمهوری اسالمی است.
توضین اینکه همانطور که مسائل اجتمـاعی منجـر بـه تغییـر حکومـت مـیشـوند،
ساختارهای سیاسی نیز بر مسائل اجتماعی مؤثر هستند .بهعنوان مثال اگر جهـتگیـری
دینی بر اجتماع حاکم باشد ،ساختار حکومت نیز دچار تغییر و تحوالت دینی میشـود؛
ً
و خصوصا اگر حکومتها جهتگیری خاص داشته باشند ،در گرایشهـای اجتمـاعی
مردم نیز مؤثر هستند که این مهم در تعابیری همچون « ُ
ملوک ِهم» 1اشـاره
الناس علی
دین ِ
ِ
 .1در منابع روایی ،فقهی و تاریخی این جمله مشهور است اما در مدارک روایـی ،عـین ایـن عبـارت یافـت
نشده است هرچند مضامین نزدیک به آن را میتوان یافت.

شده است .از نگاه جامعه شناسان نیز یکی از عوامل مؤثر بـر وفـاق اجتمـاعی یـا نقطـه
مقابل آن یعنی تعارض اجتماعی ،سـاختارهای کـالن جامعـه از جملـه سـاختار سیاسـی
است چه آنکه اگر رنگ و بـوی دموکراسـی در جامعـه کـاهش یابـد ،سـطن مشـارکت
اجتماعی نیز به حداقل خود میرسد در نتیجه زمینـه بـروز تعارضـات اجتمـاعی فـراهم
میگردد؛ بنابراین ساختار جمهوری اسالمی نیز در افـزایش یـا کـاهش وفـاق اجتمـاعی
مــؤثر اســت .بــدینجهت ،برخـی آن را عــاملی بــرای کنتــرل و کــاهش ایــن تعارضــات
میدانند و برخی آن را در افزایش این تعارضات مؤثر میدانند که در ادامه به بررسی این
دو دیدگاه خواهیم پرداخت.

 -1واکاوی مفاهیم

 -1-1جمهوریت

«جمهور» واژهای تازی و در لغت به معنای عمـوم مـردم اسـت و در اصـطالح بـه
حکومتی گفته میشود که رئیس اجرایی کشور بهوسیله مردم برای مدت معینی انتخاب
میشود( .همان) جمهوریت را مشروط به چهار شرط دانستهاند:
 )۱انتخاب رئیس حکومت با رأی مردم؛  )2محدود بودن مدت و کیفیـت قـدرت؛
 )3موروثی نبودن حکومت؛  )4مسقولیت رئیس حکومت نسبت به اعمال خود در قبـال
سازوکار نظارتی که توسط مردم مشخص میشود (ارسطا.)28 :1379 ،

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی در مدیریت تعارضات اجتماعی

پوشیده نیست کـه سـاختار جمهـوری اسـالمی ترکیبـی از جمهوریـت و اسـالمیت
است .پیش از ورود به بحث اصلی ،الزم است به تبیین مفهوم آن و واژگان مرتبط با هـر
یک بپردازیم .در مرحله نخست به توضین واژۀ «جمهوریت» و «دموکراسی» خـواهیم
پرداخت و پس از آن به تعریف «دیکتاتوری» پرداخته خواهـد شـد؛ چـه اینکـه ممکـن
است برخی حکومت دینی را نوعی از دیکتاتوری قلمداد کنند؛ آنگونـه کـه حکومـت
کلیسا در قرون وسطی ،گونهای از دیکتـاتوری بـوده اسـت .چـرا کـه حکومـت دینـی،
حکومتی است که در آن ،تبعیت از هنجارهای دینی بر همگان الزم است و این را شاید
برخی به دیکتاتوری تعبیر کنند (فرهیخت.)369 :1377 ،/

اصو

 -2-1دموکراسی
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در لغت «دموس» ( )Demosبه معنای مردم و «کراسیا» ( )Kratiaبه معنای قـدرت
و حکومت است و ترکیب آن دو به معنای حکومت مردم بر مردم است .راسـل در ایـن
زمینه میگوید« :دموکراسی حکومت مردم بر مردم اسـت و نظـامی کـه در آن جامعـه
توســط مــردم اداره مــیشــود را دموکراســی گوینــد» (دیههانی )20 :1395 ،البتــه دموکراســی
بهعنوان مکتبی فکری فلسفی نیز قلمداد شده است بدین معنـی کـه دموکراسـی محـور
همه شقون زندگی انسان اعم از فرهنگ ،اخالق ،سیاست ،اقتصاد و ...قرار میگیرد اما
ً
این دیدگاه فلسفی موردنظر نیست و صرفا دموکراسی سیاسی موردنظر این نوشتار است.
حکومت دموکراسی به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود که در نـوع اول تمـامی
مردم یـا اکثریـت حضـور مییابنـد و نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی اظهـارنظر
میکنند همانگونه که در آتـن یـا اسـپارت از ایـن روش اسـتفاده مـیشـده اسـت و در
دموکراســی غیرمســتقیم نیــز مــردم بــا واســطه نســبت بــه مســائل سیاســی و اجتمــاعی،
تصمیمگیری میکنند بدینصورت که برخی را گزینش و آنان به قانونگذاری و اجرای
قوانین اقدام میکنند.
شاید بتوان جمهوریت و دموکراسی را دو مفهوم برای یک مصداق دانست چه آنکه
هر دو بر اصل حکمرانی مردم استوارند .در عینحال میتوان جمهوریـت را متفـاوت از
دموکراسی دانست؛ زیرا جمهوری حکـومتی هدفمنـد اسـت و مصـالن واقعـی عامـه را
درنظر میگیرد؛ برخالف دموکراسی که این خصوصیات را ندارد (شیرودی)50 :1393،

 -3-1دیکتاتوری

«دیکتــاتوری» در لغــت بــه معنــای اســتبداد و خــودرأیی اســت .در گذشــته برخــی
صاحبمنصبان روم قدیم را دیکتاتور مینامیدند (فرهیخت .)369 :1377 ،/دیکتاتور ،محـور
حکومت است و تمامی تصمیمات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتمـاعی جامعـه بـر
عهده وی یا معتمدین او اسـت و مـردم هـیچ نقشـی در قـانونگـذاری و اجـرای آنهـا
ِ
ً
ندارند .معموال چنین حکومتی زمینه بیشتری را برای نارضایتی عمومی فراهم میکنـد؛
اگرچه در نمونههایی مثل حکومت کلیسا در مقطعی از قرون وسطی ایـن زمینـه بـروز و

ظهور نیافت و عموم مردم ،از ساختار حکومت رضایتمند بودهاند(همان.)370 ،

 -4-1تعارض اجتماعی

تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی در مدیریت تعارضات اجتماعی

اگر نظامات اجتماعی مختل و با یکدیگر سـازگار نباشـد ،بـه آن تعـارض اجتمـاعی اصو
گفته میشود .از ثمرات این ناسازگاری بروز کشمکش میان مردم یـا مـردم و حکومـت ل و
است .مقابل تعارض اجتماعی ،وفاق اجتمـاعی قـرار دارد .طبیعـی اسـت اگـر تعـارض شیوه
ِ
اجتماعی را به ناسازگاری و اختالل تعریف کنیم ،وفاق اجتماعی نوعی توافق جمعی بر های
تربی
مجموعهای از اصول و قواعد اجتماعی خواهد بود (چلبی)17 :1372 ،
بررسی عوامل تعارضات اجتماعی ،خارج از موضوع این نوشته اسـت لکـن میتـوان ت
بــه اختصــار کمرنــگ شــدن مشــارکت مــردم در مــدیریت جامعــه ،کــاهش همبســتگی کود
اجتماعی میان مردم ،کاهش جامعهپذیری برخی افراد و گروههـا در جامعـه و در نتیجـه کان
همسو نبودن با هنجارهای جامعه و ...را از عوامل تعارضات اجتماعی دانست .همچنین
احا
اگر برنامهها و نظامات اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...جامعـه بـا همـدیگر نامتناسـب دیــــث
باشند ،تعادل اجتماعی مختل شده و تعارض اجتماعی شکل میگیرد.
امامیه و
متنشنا
 .2رابطه ساختاری جمهوریت و اسالمیت
خــــت
در مقدمه بیان شد که ترکیب جمهوریت و اسـالمیت ،سـاختاری را بـهوجـود آورده قرآنم
است که هرچند نو و قابل دفاع اسـت ولـی از نگـاه برخـی افـراد ،ترکیبـی نـاهمگون و
تعـارض سـاختاری ،موجـب نابسـامانی هنجارهـا و برنامـهریـزی در
متعارض است .این
ِ
سطن کالن است که در ادامه موجب افزایش تعارضات اجتماعی میشود (عصهاریاننژاد،
 .)110 :1390بنابر این دیدگاه ،ساختار جمهوری اسالمی دارای تعارض اسـت و موجـب
شکلگیری تعارضات اجتماعی خواهد شد .دلیل این ادعا ،ایـن اسـت کـه جمهوریـت
قابل جمع با حکومت دینـی نیسـت چـرا کـه حکومتهـای دینـی ،محـدودیتهایی در
تصویب و اجرای قوانین دارند که ممکن است برای عمـوم مـردم ناخوشـایند باشـد؛ در
نتیجه رابطه مردم و حکومت و پس از آن ارتباطـات مـردم بـا یکـدیگر ،مختـل شـده و
تعارض اجتماعی شکل میگیرد.

از این منظر ،اثرات دیگری را نیز میتوان بـرای ایـن تنـاقض سـاختاری برشـمرد .بـه
عنوان مثال والیتمحوری در جمهوری اسالمی باعث میشود جمهور مردم دخالتی در
سیاست نداشته باشند .از سوی دیگر کاهش مشارکت مردم در مدیریت جامعه ،موجب
کاهش اعتماد مردم به حاکمان و حکومت است که در پی آن توسعه و پیشرفت جامعه
توسط دولت و حکومت دچار چالش میشود زیرا جمهوری اسالمی از حمایـت مـردم
که مهمترین سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای توسعهاند ،برخوردار نیست.
ِ
کسانی که جمهوریت و اسالمیت را در مقابل هم دانسته و ترکیـب آنهـا را ترکیبـی
متناقض میدانند ،ادله و تقریرات مختلفی از این تناقض ارائه کردهاند .محور تمامی این
دالئل تقابل نظریه سیاسی اسالم با حضور مردم در عرصه حکمرانی بر جامعه است کـه
با عبارات و تقریرهای متفاوت بیان شـده اسـت .آنچـه از ایـن ادلـه بـهدسـت میآیـد را
میتوان در سه بیان تقریر کرد.
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 -1-2تناقض در جهت توزیع قدرت

اولین بیان در تناقض سـاختار جمهـوری اسـالمی را ایـنگونـه گفتهانـد :از دیـدگاه
مذهب شیعه ،حکومت اسالم بر محور والیت معصوم یا جانشین وی استوار است .ایـن
نوع از حکومت در تضاد و تناقض با جمهوریت است زیرا آنچه در فرهنگ اسـالمی از
ً
والیت فهمیده میشود خصوصا والیت مطلقهای که برای امام و به تبع آن برای فقیه پس
از او وجود دارد ،مالزم با نوعی دیکتاتوری مقدس است .در واقع والیت به شخص ولی
اختصاص دارد و نوعی از پادشاهی با رنـگ و بـوی دینـی اسـت .ثمـره ایـن فرهنـگ،
حذف مردم از تصـمیمگیـری سیاسـی اسـت زیـرا محـور تمـامی دسـتورات ،قـوانین و
هنجارهای جامعهّ ،
ولی است و والیت انتصابی او بر همه مردم واجب االتباع بوده حتـی
اگر مخالف انتخاب و خواسته عموم مردم باشد .به بیـان دیگـر فرهنـگ والیـت ،نقطـه
مقابل جمهوریت یا دموکراسی اسـت و در واقعیـت جامعـه قابـل جمـع نیسـتند .از ایـن
روست که در برخی آیات از قرآن کریم تبعیت از اکثریـت مـذموم گشـته اسـت ﴿ َو ِإن
َ
َّ
َّ
َ َّ ُ َ َّ َّ
َ َ
ُ
ُّ َ َ
ُ
الظـ َّ
ـن َو ِإن هــم ِإال
ت ِطــع أ کثـ َـر َمــن ِفـی اْلر ِض ُی ِضــلو عــن َســبیل اللـ ِـه ِإن یت ِبعــون ِإال
ِ
َیخ ُر ُصون﴾ (انعام  .)116اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی ،تـو

را از راه خدا گمراه میکننـد؛ (زیـرا) آنهـا تنهـا از گمـان پیـروی میکننـد و تخمـین و
حدس (واهی) میزنند.
به عبارت دیگر منشأ تقسیم قـدرت در اسـالم از بـاال بـه پـایین اسـت امـا حکومـت
جمهوری که به معنای انتخاب حاکمان در قـوای مقننـه و مجریـه توسـط مـردم اسـت،
تقسیم قدرت از پایین به باال صورت میگیرد (الهادی .)461 :1422 ،بنابراین تقسیم قدرت
در جمهوری اسالمی از دو سوی متقابل اسـت کـه همـین امـر موجـب تنـاقض درونـی
ساختار نظام سیاسی ایران میشود.

 -2-2تناقض مفهومی حکومت اسالمی با جمهوریت

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت

 -3-2تأمین نشدن هدف حکومت اسالمی با حضور مردم

بیان قائالن به تناقض جمهوریت و اسالمیت ،تأمین نشدن آرمانهای اسـالم
سومین ِ
از طریق جمهوریت است .توضین آنکه؛ اگر مفهوم و مصداق جمهوریت و اسـالمیت
را متضاد ندانیم ،کمترین سخنی کـه مـیتـوان گفـت ایـن اسـت کـه نظـام جمهـوری،
دستیابی به اهداف اسالمی را نهتنها تأمین و تضمین نمیکند بلکه میتواند مانع تحقق

تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی در مدیریت تعارضات اجتماعی

در بیان پیشین به ادعای عـدم امکـان جمـع میـان والیـت و جمهوریـت در واقعیـت کود
خارجی اشاره شد و در این بیان ادعای تضاد مفهومی اسالمیت و جمهوریت را بررسـی کان
میکنیم .توضین آنکه والیت مفهومی متضایف است که یک طرف آن ولـی و طـرف
احا
دیگر صغیر یا محجور یا هـر کسـی کـه مـالکیتش غیـر تـام اسـت و تصـرفاتش و امـور دیــــث
زندگیاش نیازمند سرپرستی فرد دیگری اسـت؛ بنـابراین مولیعلیـه نـوعی از نقصـان را امامیه و
داراست و نیازمند به ولی است .بنابراین مفهوم والیت مربوط به افـراد نـاقص اسـت امـا متنشنا
حکومت جمهوری ،وکالت عموم به فردی خاص برای کشورداری است (حائری :1994 ،خــــت
 .)220بنابراین دیدگاه مردم جایگاهی در اندیشه والیت نخواهد داشت.
قرآنم
بر اساس این دیدگاه ،ترکیب اسـالمیت و جمهوریـت ترکیبـی نـاهمگون و متنـاقض
پدید میآورد زیرا بخش اول مفهـوم جمهـوری اسـالمی مـردم را در رأس قـدرت قـرار
مــیدهــد امــا بخــش دوم آن ،ایشــان را در پــایینتــرین درجــه و در انــدازه ســفاهت و
محجوریت یا جنون قرار میدهد که نیازمند ولی میباشند.
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آرمانهای اسالمی گردد زیـرا در جمهـوری و دموکراسـی ،مـردم محـور همـه امـورات
هستند .این درحالی است که مردم متأثر از احساسات بوده و بـه راحتـی بـا جهـتدهی
رسانهها در معرض خطا و اشتباه قرار میگیرند؛ لذا انتخابهای مردم میتواند در رونـد
حکومت اسالمی موانعی را ایجاد کند و دسترسی بـه آرمانهـای حکومـت اسـالمی را
مختل کند.
در تأیید این مطلب میتوان به مخالفـت افالطـون و ارسـطو بـا دموکراسـی کالسـیک
اشاره کرد .ایشان دلیل مخالفـت خـود بـا مردممحـوری را آن مـیداننـد کـه مـردم دچـار
احساسات و جوالن خیال هستند و چهبسـا از قـوای عقالنـی فعـال ،مهـارت زمامـداری و
دانش آن برخوردار نباشند درنتیجه دستیابی به مدینه فاضله را مشکل مینمایند .به عنوان
مثال افالطون دموکراسی را حکومتی «دلپذیر ،بی بندوبار و رنگارنگ که مساوات را هـم
میان آنان که مساوی هستند برقرار میکند و هم میان آنان کـه مسـاوی نیسـتند» (افالطهون،
 .)1194 2 :1367وی همچنین میگوید« :دموکراسـی زیبـاترین حکومـتهاسـت . ...از
اینرو بیشتر مردم که از نظر شعور چون زنان و کودکانند از این منظـره رنگارنـگ و دلربـا
لذت میبرند و آن را زیباترین حکومتها میدانند» (همان.)1193 ،
برخی اندیشمندان مسلمان نیز به احساسی بـودن مـردم اشـاره کـرده و آن را عـاملی
برای عدم ثبات عقیده معرفی کردهاند:
«جمهور مردم در مقابل برهان کرنش نمیکنند و با آن قانع نمیشـوند همـانگونـه
که در برابر روشهای جدلی نیز فروتن نمیگردند؛ ز یرا عموم مردم بیش از آنکه تحـت
تأثیر تعقل و بینش باشند ،تحت تأثیر عاطفه و احسـاس خـود هسـتند بلکـه اصـال بـرای
تفکر و بررسی دلیلها و برهانها شکیبایی ندارند .عموم مردم تفکر سطحی و غیرعمیق
دارند لذا نمیتوانند حق را از باطل به دقت تمییز دهند .عبارات جذاب و ظواهر فریبنده
در جان آنها اثرگذار است [نه برهان و اندیشه » (مظفر.)413 3 :1388 ،
از دیگـر ســو؛ هرگــاه خواسـته و آرای عمــوم مــردم بــا ارزشهـا و آرمــانهــای یــک
ایدئولوژی سازگار نباشـد ،موجـب دگرگـونی اجتمـاعی مـیشـود (کهوئ ،)355 :1395 ،/و
بهطور طبیعی این دگرگـونی باعـث بـروز تعـارض اجتمـاعی میـان مـردم (طرفـداران آن
ایدئولوژی و مخالفان آن) یا میان مردم و حکومت میشود.

نتیجه سه بیان گذشته
آنچه گذشت خالصهای بود از اشکاالتی که به ساختار سیاسی جمهـوری اسـالمی
وارد شده است .بر اساس این اشکاالت ،اسالم مالک حقانیـت را مصـالن و مفاسـدی
میداند که در واقع وجود دارد هرچند اکثر مردم از آن رویگـردان باشـند و نظـری بـر
خالف آن داشته باشند .از اینرو ترکیب جمهوریت و اسالمیت ،گونهای از ناهماهنگی
و تعارض را درون خود جای داده است .بر این اساس ،حکومت یا باید جمهوری باشـد
مانند برخی حکومتهای موجود یا دینی صرف باشـد هماننـد دوران حاکمیـت کلیسـا
که دیکتاتوری دینی داشتند و جایگاهی برای مردم قائل نبودند .جمع بین ایـن دو شـیوه
یعنی جمهوری اسالمی ،تقابـل و تناقضـی را بـه همـراه دارد کـه موجـب هرجومـرج و
تعارضات اجتماعی میشود.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

 -1-3تجلی والیت در حکومت اسالمی

اسالمیت یکـی از ارکـان سـاختار جمهـوری اسـالمی اسـت .اسـالمیت بـه معنـای
حاکمیت اندیشه اسالمی بر اجزا و ارکان حکومت است .ریشـۀ حکومـت اسـالمی در
توحید و والیت است .والیتی که در اصل برای خداونـد ثابـت اسـت و بـاالعرض بـرای
پیامبر اکرم و امامان پس از ایشان و در این زمان که امام معصـوم غائـب اسـت ،والیـت
برای نائبان امام ثابت است.
والیت در لغـت بـه معنـای قـرب و نزدیـک شـدن اسـت (جهوهری )2529 : 1410 ،در
اصطالح قرآنی نیز معنای لغوی لحاظ شـده و والیـت بـه نـوعی قرابـت خـاص اطـالق
میشود که در امور مادی و معنوی قابل تصویر اسـت .الزمـه قرابـت معنـوی ،امکـان و

تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی در مدیریت تعارضات اجتماعی

احا
 .3جمهوری اسالمی نظمی نوین برای تکامل
این قلم جمهوری اسالمی را نظمی نوین در مسیر تکامل میداند و تناقضی و تقابلی دیــــث
میان جمهوریت و حضور مردم در عرصه حکمرانی با اسالمیت نمیبیند .بلکه اسالم را امامیه و
محتوای حکومت و جمهوریت شکل آن میداند .بر این اساس مطالبی کـه در تنـاقض متنشنا
جمهوریت و اسالمیت بیان شده را ناصحین دانسته و بر آن دالیلی اقامه خواهد کرد .خــــت
قرآنم

جواز تصرف در شقون و امور مولیعلیه (کسانی که بر آنها والیت دارد) است (طباطبایی،

 .)12 6 : 1417در اصطالح فقهی هم سلطنت بـر دیگـران در نفـوس و امـوال را والیـت
نامند (بحرالعلوم )210 :1403 ،در این نوشتار ،این معنی از والیت مراد است.
شرط والیت رعایت نفع و مصلحت مولیعلیه و مردم اسـت .یعنـی در صـورتی کـه
منافع و مصالن مولیعلیه رعایت شود والیت معنی پیدا میکند؛ لذا هرگاه قرآن کریم از
والیت خدا و رسول خدا سخن میگوید در مقام امتنان و منتگذاری اسـت (ر .ک:
خلخالی.)176 :1425 ،

 -2-3جایگاه مردم در نظام اسالمی
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جایگاه مردم و رأی اکثریت در نظام اسالمی از مهمترین مسائلی اسـت کـه در ایـن
نوشــتار مــورد توجــه اســت .آیــا جمهوریــت و حضــور مــردم در عرصــه سیاســی شــرط
مشروعیت نظام است یا بـه کارآمـدی نظـام مربـوط اسـت و شـرط مقبولیـت محسـوب
میشود؟
این پرسش ممکن است نسبت به حکومـت امـام معصـوم نیـز مطـرح شـود کـه آیـا
حکومـت معصــوم ،بــدون حضـور مــردم مشــروع اسـت یــا اینکــه مشـروع نیســت؟ آیــا
مشروعیت غیر از مقبولیت است؟ به گونهای که اگر امام معصـوم بـرخالف نظـر مـردم
حکومتی تشکیل داد آیا در عین مقبول نبودن مشروع است؟
در پاسخ به این پرسـش ،نظریـات متفـاوتی بیـان شـده کـه بـرای هـر یـک از آنهـا
مؤیدات و ادلهای هم از متون دینی بیان میشود کـه بررسـی تمـامی ایـن ادلـه خـارج از
حوصله این نوشتار است لکن اشاره اجمالی به آنها ضروری است .در مجموع این ادله
را میتوان به چند دسته تقسیم کرد.

 -1-2-3ادله اثبات کننده والیت مطلقه نسبت به حضور مردم

دسته نخست ادلهای است که والیـت را اثبـات و بـه اطاعـت از اولـی المـر فرمـان
میدهد ولی نسبت به نقش مردم در انتخاب ساکت است .این ادله به دو صـورت بیـان
شده است:
نخست ادلهای است که والیت و حکومت را برای خدا و رسولش اثبـات مـیکنـد،

َّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ
الزکاة َوهم
مانند آیه ﴿ ِإنما و ِلیكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون
َ
راک ُعون﴾(1مائهه .)55
ِ
صورت دوم ادلهای است که یا به اطاعت از خدا ،رسول و اولی المر فرمان میدهد
اصو
َ ُ
َ
َ ُّ َ َّ َ َ َ
َ
آم ُنوا أطی ُعوا الل َه َوأطی ُعوا َّ
الر ُسول َوأ ِولی اْلم ِر ِمنكم﴾(2نسا،)59 /
مانند آیه ﴿یا أیها ال ِذین
ِ
ِ
َ ُ لو
ُ
َ
َ
یا توقیع شریف که از ولی عصر  نقل شده که فرمودنـدَ ﴿ :وا َّمـا ا َ
َ
الو ِاقعـة
لح َـو ِاد
شیوه
َ
ُ
ََ ُ
ََ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ
3
دیثنا ف ِان ُهــم ُح َّج ِتـی علیكــم َوانا ُح َّجــة الله﴾ (طوسهههی،
ارج ُعــوا ِفیهـا ِالــی رو ِاة ح
ف
ِ
ِ
های
.)291 :1411
تربی
ادله یاد شده ،والیت را بـرای خـدا ،رسـول و جانشـینان ایشـان اثبـات میکنـد لـذا،
ت
تمامی اوامر و نواهی ایشان در همه امور ،حتی سیاست ،نافذ خواهد بود .در عـین حـال
کود
نسبت به اینکه آیا مردم نسبت به حاکم و حکومت حق انتخاب دارند یـا ندارنـد و اگـر
کان
حقی دارند ،میزان نقش مردم چه مقدار است ،ساکت و مطلق است.
احا

 -2-2-3ادله سلبکننده حق انتخاب از مردم

 .1سرپرست و ولی شما ،تنها خداست و پیـامبر او و آنهـا کـه ایمـان آوردهانـد؛ همانهـا کـه نمـاز را برپـا
میدارند و در حال رکوع ،زکات میدهند.
 .2ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را! و پیامبر خدا و اولوالمر [اوصیای پیامبر] را اطاعـت
کنید
 .3اما در وقایع جدید به راویان سخن ما مراجعه کنید [چراکه] آنها حجت من بر شما هستند و من حجـت
خدا هستم.
 .4پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی در مدیریت تعارضات اجتماعی

دسته دوم از ادله بهصورت صرین یا ضمنی حق هرگونه انتخاب و دخالـت در امـور
سیاسی را از مردم سلب میکند .این ادله والیـت و حکومـت را از ِآن خداونـد ،رسـول
ً
خدا و اوصیای ایشان دانسته و مردم را در این زمینه صاحب اختیار نمـیداننـد .مـثال در
آیات قرآن به صراحت پیامبر اعظم را در صاحباختیار بودن و تصمیمگیری برتر از
ْ
ُ
خود مؤمنان بر میشمارد و میفرمایدَّ « :الن ِب ُّی أ ْولی ِبال ُم ْؤ ِمنین ِم ْن أ ْنف ِسهم»( 4احزاب  )6و
نیز از ضرورت تسلیم بودن بی قیـد و شـرط مسـلمانان در برابـر فرمـان خـدا و رسـولش
ُ َ ًَ
َ َ
َ
َ
سخن گفته و فرموده استَ ﴿ :وما کان ِل ُمؤ ِمن َوال ُمؤ ِمنة ِإذا قضی الل ُـه َو َر ُسـول ُه أمـرا أن

دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

َ
ُ َ َ
ُ
َیكون ل ُه ُم ال ِخ َی َرة ِمن أم ِر ِهم﴾( 1احهزاب  .)36پیـامبر اکـرم نیـز در همـین راسـتا و در
تعیین مصداق آیه نخست ،خود را از هر مؤمنی نسبت به خودش برتر اعـالم میکننـد و
پس از خود حضرت علی را در تصمیم گیری برای مؤمنان از خودشـان برتـر اعـالم
ّ
2
ُ ِّ ُ
عدی» (کلینی،
فس ِه و علی أولی ِب ِه ِمن ب ِ
میکنند و میفرمایند« :أنا أولی ِبکل م ِ
ؤمن ِمن ن ِ
.)406 :1407
دالیل یادشده به روشنی پیامبر و امامان معصوم را در مدیریت امـور مؤمنـان
از خودشان برتر معرفی میکند و در واقع حقی بـرای آنـان در مـدیریت امورشـان قائـل
نشده است؛ بنابراین اصل دموکراسی مـردود بـوده و مـردم حـق دخالـت در سیاسـت و
حکومت را ندارند .واقعه غـدیر نیـز مهمتـرین دلیـل بـر انتصـابی بـودن حـاکم جامعـه
اسالمی از طرف خداست و نظریه انتخابی بودن آن را رد میکند.
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 -3-2-3ادله ِّ
مقید حکومت به اقبال و انتخاب مردم

دسته دیگر از ادله ،روایاتی هستند که بر حضور مردم در عرصه سیاسی و حکـومتی
اشاره دارند .از آن جمله میتوان به کلمات امیرالمؤمنین اشاره کرد که فرمود« :أمـا
و َّالذی فلق ْالح َّبة وبرر َّالنسمة ل ْو ال ُح ُض ُور ْالحاضر و قی ُام ْال ُح َّجة ب ُو ُجود َّ
اص ِر و ما أخذ
الن
ِ
ِ
ِ ِ ِ ْ ُ ِِ
ْ
َّ
َّ
ْ
ْ ْ ُ
ْ
الل ُه علی ال ُعلم ِار أن ال ُیق ُّاروا علی ِکظ ِة ظ ِالم و ال سغ ِب مظلوم للقیت حبلها علی غ ِار ِبها
ْ
ْ ُ
آخرها ِبکـأ ِس أ َّوِلهـا»( 3نههج البالغه  ،خطبه .)3/نیـز در عبـارتی منقـول از پیـامبر
و لسقیت ِ
اکرم تصرین شده است که در صـورتی کـه مـردم از پـذیرش سرپرسـتی و رهبـری
حضرت سرباز زدند ،حضرت نیز این مهم را رها سازند« :یـا ْابـن أ ِبـی ط ِالـب لـك ِوال ُر
ُ
ْ ُ
ُ
أ َّمتی م ْن ب ْع ِدی ،فإ ْن وَّل ْوك فی عافیة و ْاجتم ُعوا عل ْیـك ب ِّ
الرضـا فق ْـم ِبـأ ْم ِر ِه ْم و ِإ ِن اختلفـوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .1هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامیکه خدا و پیـامبرش امـری را الزم بداننـد ،اختیـاری (در برابـر
فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند ،به گمراهی آشـکاری گرفتـار شـده
است.
 .2من از هر مؤمنی بر خودش اولویت دارم و علی هم بعد از من بر او اولویت دارد.
 .3سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید؛ اگر نبود حاضر شدن و بیعت کـردن مردمـانی کـه
حضور یافتند و به وجود یاران حجت تمام نمیشد و عهدی که خداونـد از عالمـان سـتانده بـود کـه بـر
پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند ،مهار شتر [خالفت] را بـر پشـتش رهـا میکـردم و
آخرش را نیز با ظرف اولش سیراب میکردم.

ْ

ُ

َّ َّ

ُ

ْ

ً

عل ْیك فدع ُه ْم و ما ه ْم ِفی ِه ،ف ِإن الله سی ْجعل لك مخرجا» (نوری.)78 :1408 ،
1

 .1ای پسر ابیطالب؛ پس از من سرپرستی و رهبری امتم برای توس .اگر در آسایش و عافیـت بـه تـو روی
آوردند و با رضایت تو را پذیرفتند و بر [ ِگرد] تو جمع شدند ،پس به امر آنهـا قیـام [و رسـیدگی] کـن و
اگر نسبت به تو اختالف کردند پس آنان را با آنچه درونش هستند رها کن .پس همانا خداوند بـرای تـو
گذرگاهی قرار خواهد داد.
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تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی در مدیریت تعارضات اجتماعی

جمع ادله
پس از بیان نمونههایی از هر سه دسته ادله ،آنچه حائز اهمیت است روش جمع ایـن
ادله بر اساس یکی از روشهای زیر است:
 .۱تمسک به اطالق ادله دسته اول و طرد دسـته دوم و سـوم :در ایـن حالـت حکومـت
اسالمی هم ظرفیت حضور مردم و تطبیق با دموکراسی را دارد و هم مـیتوانـد بـدون
حضور مردم به اهداف خود نائل شود؛ بدین معنی که حکومت اسالمی هیچ موضع
مثبت و منفی نسبت به حضور مردم ندارد .در واقع در این حالت به ادله دسته دوم و
سوم توجهی نخواهد شد.
 .2تقیید دسته اول به دسته دوم و طرد دسته سوم :بر اساس این روش ،ادلـه دسـته سـوم
مطلقا نادیده گرفته میشود بلکه با دسـته دوم ،دسـته اول تفسـیر میشـود .ثمـره ایـن
حالت این است که مردم هـیچ حـق و جایگـاهی در نظـام سیاسـی اسـالم ندارنـد و
حکومت اسالمی نقطه مقابل دموکراسی است.
 .3تقیید دسته اول به دسته سوم :طبق این وجه ،دسته اول آیات و روایات با دسته سـوم
تفسیر خواهد شد و دسته دوم طرد میشود .نتیجه این وجـه چنـین اسـت کـه اسـالم
نظری جز دموکراسی نداشته و حکومتی که بدون اقبال مردمی باشد ،مشروع نخواهد
بود.
 .4تقیید دسته اول به دسته دوم و عدم تعارض با دسته سوم :بر اساس ایـن وجـه ،دسـته
اول و دوم ناظر به مشروعیت هستند بـدین معنـی کـه حکومـت مشـروع ،حکـومتی
است که در راستای والیت الهی باشد و مردم در این مشروعیت هیچ نقشـی ندارنـد؛
اما دسته سوم ادله در رابطه با مشروعیت نبـوده ،بلکـه نـاظر بـه کارآمـدی حکومـت
اسالمی هستند .در این حالت هیچ کدام از ادله طرد نخواهد شد.
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بر فرض اعتبار ادله پیشین ،به مقتضای قاعده «الجمع مهما امکن اولی مـن الطـرح»
میتوان صحت وجه چهارم را دریافـت چـرا کـه در ایـن وجـه اسـت کـه هـیچ یـک از
روایات پیشگفته ،طرح و طرد نمیشوند بلکه هر یک در جای خود و درمعنای مناسب
خود قرار خواهند گرفت؛ برخالف دیگر وجوه که حداقل یـک دسـته از روایـات فـوق
میبایست بدون دلیل طرح و طرد شوند.
جامع میان این روایات این است که دسته اول در مقـام بیـان اصـل تشـریع والیـت و
حکومت در نظام سیاسی اسالم هستند بدین معنی که اصل حکومت و تسلط بر امـوال
و نفوس حق خداست و در طول آن برای پیامبر اکرم و اوصیا و فقها ثابت میشـود.
بــر اســاس دســته دوم نیــز غیــر حقتعــالی ازجملــه مــردم در والیــت الهــی و مشــروعیت
حکومت اسالمی هیچ نقشی ندارند؛ لکن دسـته سـوم نـاظر بـه حـوزه دیگـری غیـر از
مشروعیت است لذا هیچ تعارضی با دیگر ادله ندارنـد .مـورد دسـته سـوم ،کارآمـدی و
مقبولیت نظام سیاسی است بدین معنا که حضور مردمی در کارآمدی حکومت اسالمی
و فراهم شدن زمینههای اعمال والیت ،اثرگذار است.
در واقع حکومت و والیت در اندیشه اسالمی ،جدای از نظام سیاسی رایج در جهان
امروزی است چه آنکه هـدف نظـامهـای متفـاوت سیاسـی ازجملـه دموکراسـی صـرف
مدیریت امور جامعه در راستای اهداف مادی انسان است لکن در اندیشه انسانی تکامل
آحاد جامعه هدف حکومت اسالمی است و مصـالحی کـه مـورد نظـر آن اسـت بـدون
حضور مردم محقق نمیشوند زیرا این مردم هستند که بایستی به تکامل برسند و تکامـل
مردم از جنبه فکری ،اجتماعی و معنوی بدون آزادی در انتخاب مردم محقـق نمیشـود
همانگونه که اختیار تکوینی انسان برای تکامل وی ضروری اسـت؛ بنـابراین حکومـت
اسالمی برای کارآمدی در پیش برد اهدافش نیاز بـه حضـور مـردم در سیاسـت و تـدبیر
اجتماع دارد.
گفتنی است ممکن است دراین میان پرسشـی ایجـاد شـود مبنـی بـر اینکـه چگونـه
میتوان در دسته سوم ،اولین روایت (که اصل حکومت را حق مردم معرفی کرده است)
به صورتی که در وجه چهارم بیان شده است ،با دیگر ادله جمع کرد؟ لکن در پاسخ بـه
این سؤال باید دانست ،این روایت در مقام بیان حکم شرعی و تبیین نظام سیاسی اسـالم

نبوده بلکه گونهای از اتمامحجت است که امام آن را گوشزد میکنند .به بیان دیگر
این روایت در مقام نوعی روشنگری هستند تا مردم در انتخـاب خـویش پـس از خلیفـه
سوم ،آ گاه باشند و اسیر احساسات و التهاب آن زمان قرار نگیرند در نتیجـه میبایسـت
اصو
به لوازم آن هم پایبند باشند.
لو

 -3-3ابطال فرضیه تناقض درونی جمهوری اسالمی

شیوه
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مهمترین رکن اندیشه سیاسی اسالم والیت است؛ لکن آنچه در عمل و اجرا محقـق های
میشود ،بدون اقبال اکثریت بسیاری از عرصـههـا از حیطـه والیـت خـارج خواهـد شـد تربی
همانطور که پس از رحلت پیامبر اکرم این اتفاق رخ داد و در دوران بنی امیه و بنی ت
عباس هم این اتفـاق ادامـه یافـت .اینجاسـت کـه والیـتمحوری در نظـام سیاسـی ،بـا کود
جمهوریت پیوند یافته و از آرای مردم (اعم از آرای مستقیم یا غیر مستقیم) برای اجـرای کان
اهداف و آرمانهای خـویش کمـک میگیـرد؛ لـذا دیـدگاهی کـه ترکیـب جمهـوری
احا
اسالمی را ساختاری متعارض پنداشته و آن را عاملی بـرای فزونـی تعارضـات اجتمـاعی دیــــث
دانسته است ،نادرست است .اینکه تعارضـات سـاختاری بـر تعارضـات اجتمـاعی مـؤثر امامیه و
هســتند ،ســخنی بجاســت ولــی اینکــه بخـواهیم ســاختار سیاســی جمهــوری اســالمی را متنشنا
ساختاری متناقض بدانیم ً ،برداشتی ناصواب است .به عبارت دیگر تفـاوت دیـدگاه ایـن خــــت
نوشتار با نگاهی که سابقا اشـاره شـد ،نزاعـی صـغروی اسـت مبنـی بـر اینکـه سـاختار قرآنم
جمهوری اسالمی ،متعارض و متناقض نیست.
ً
اساسا تفاوت مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی با دموکراسی در همین اسـت
که دموکراسی آرای مردمی را مالکی برای مشروعیت حکومت میداننـد لـذا در چنـین
حکومتی تعیین هنجار و چارچوب خاص در عرصه تقنین ،اجرا و قضا منجر به تنـاقض
ساختاری میشود؛ برخالف جمهوری اسالمی که برای کارآمد شدن و مقبولیـت نظـام
اسالمی است که به آرای مردم و دیدگاه جمهـور مراجعـه میکنـد ولـی اصـل محتـوا و
هنجارهای نظام سیاسی را مطابق اندیشـه اسـالمی قـرار داده و از مـردم در چگـونگی و
شکل اجرای آن استفاده میکند همانگونه که شهید مطهری نیز به عنـوان اندیشـمند و
نظریهپرداز اسـالمی میگویـد« :جمهـوری اسـالمی از دو کلمـه مرکـب شـده :کلمـه

جمهوری و کلمه اسالمی .کلمه جمهوری شکل حکومـت پیشـنهاد شـده را مشـخص
میکند ...و اما کلمه «اسالمی» محتوای این حکومت را بیان میکند» (مطهری: 1394 ،
 .)253لذا با توجـه بـه اینکـه هـر یـک از اسـالمیت و جمهوریـت مربـوط بـه دو حـوزه
جداگانه هستند ،نمیتوان رابطه میان آنهـا را ارتبـاطی متنـاقض یـا متعـارض دانسـت و
شبهات مطرح شده در فصل پیشین پیرامون تنـاقض درونـی جمهـوری اسـالمی مـردود
است.

 -1-3-3پاسخ به شبهه «تناقض در جهت توزیع قدرت»
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در جمهوری اسالمی توزیع قدرت ،دوسویه و متناقض نیست بلکه والیـت ولیفقیـه
که در رأس قدرت قرار میگیرد از جانب خداوند متعال است و مشروعیت حکومت از
باال به پایین اعمال میشود اما جمهوریت از منظر کارآمدی و مقبولیـت اسـت .بـر ایـن
اساس ،تفکیک حـوزه مشـروعیت و مقبولیـت حکومـت دینـی هـیچ منافـاتی بـا مـردم
ساالری ندارد و تضاد میان آنها توهمی بیش نیست.

 -1-3-3پاسخ به شبهه «تناقض مفهومی حکومت اسالمی و دموکراسی»

در پاسخ به این شبهه توجه به دو نکته ضروری است:
اول) آنگونه که روشن شد ،تفاوت دموکراسی و مردمساالری اسالمی در این است
که دموکراسی حضور مردم در عرصه سیاسی را شرط مشـروعیت دانسـته امـا حکومـت
اسالمی ،از جهت کارآمدی به آرای مردم رجوع میکند .از این جهت است که نظریـه
مردمساالری اسالمی را نمیتوان گونهای از دموکراسی دانست بلکه سنخ مردمسـاالری
اسالمی با مردم ساالری دموکراتیک متفاوت است.
دوم) در این شبهه والیت را مفهومی متضایف در نظر میگیـرد کـه یـک طـرف آن
ّ
ولی و طرف دیگر آن مجنون یا صبی قرار دارد؛ لکن این برداشت امری باطل است چـه
آنکه والیت ،مراتب و اقسام گوناگونی داشته که برخی از آنهـا در رابطـه بـا مجنـون و
صبی است اما آنچه مربوط به والیت معصوم یا فقیه است ،ارتبـاطی بـا مجنـون و صـبی
ندارد .توضین آنکه ،اهمیت وجود حاکم و مدیر در هر اجتماعی چـه حـاکم صـالن و
چه غیر صالن ،چه دیکتاتور و چه مردمی ،چه مشروع و چه غیـر مشـروع روشـن اسـت

َّ ُ ُ َّ َّ
اس ِم ْن أ ِمیر ب ٍّر أ ْو ف ِاجر» (نهج البالغ ،/خطبه )40/و پر واضن است کـه جامعـه
« ِإنه ال بد ِللن ِ
بدون آن دچار مشکل و آسیب میشود .در این حالت کاملترین حاکم کـه معصـوم و
در نبود آن ،فقیه عادل است در رأس حکومت قرار میگیـرد و بـر عمـوم مـردم والیـت
اصو
داشته و به رهبری جامعه میپردازد لکن والیت او مالزمهای با محجوریـت ،صـباوت و
لو
جنون مولیعلیه در نظام سیاسی اسالم ندارد.
شیوه
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 -1-3-3پاسخ به شبهه «تهأمین نشهدن ههدف حکومهت اسهالمی بها حضهور های
تربی
مردم»
ً
آخرین شبهه مطرح شده در فصل قبل این بـود کـه حضـور مـردم ،لزومـا مصـالن و ت
اهداف حکومت اسالمی را تأمین نمیکند زیرا مردم در مقـاطع زمـانی متفـاوت دچـار کود
احساسات ،پوپولیست و فریب میشوند که مـانع دسـتیابی بـه مصـالن واقعـی اسـت .کان
ِ
و
انتخـاب
لکن با توضیحات گذشته واضن شد که اسالم قائل به نقشـی اساسـی بـرای
احا
اختیار مردم در کارآمدی نظام سیاسی در راستای هدف خود یعنی تکامل جامعه و آحاد دیــــث
اجتماع میباشند؛ بنابراین انتخاب خود مردم ،خود مصلحتی بزرگ است که حتی اگـر امامیه و
دچار تبلیغات و عوامفریبی هم شوند بازهم میتواند دیگر مصالن واقعی را پوشش دهد .متنشنا
به دیگر بیان اختیار و انتخاب خود مردم مصلحتی اهم بوده کـه مصـالن مهـم دیگـر در خــــت
پرتو آن بایستی محقق شوند تا جایی که عدم دستیابی به مصـالن مهـم در پرتـو مصـالن قرآنم
اهم ،بدون اشکال خواهد بود.
اگرچه ممکن است خواست مردم در جزئیات برخی امور همسو با اندیشـه اسـالمی
نباشد اما در نگاه کـالن و بلندمـدت ،حضـور مـردم رشـد ،تقویـت و کارآمـدی نظـام
ً
جمهوریـت جمهـوری اسـالمی
اسالمی را فراهم میآورد .اساسا از این منظر است کـه
ِ
میتواند تعارضات اجتماعی را مدیریت کند .تـا زمـانی کـه مـردم در شـکل حاکمیـت
اسالم دخالت داشته باشند و حکومت به آرای ایشان رجوع کنـد ،تعارضـات اجتمـاعی
میان مردم یا میان مردم و حکومت مدیریت شده کاهش مییابد.

نتیجهگیری
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از آنچه گذشت روشن شد که ترکیب جمهوریت و اسالمیت کـه ثمـره آن سـاختار
سیاسی جمهوری اسالمی است ،ساختاری همگون اسـت چـرا کـه اسـالمی بـودن ایـن
ساختار ناظر بـه جنبـه مشـروعیت و جمهوریـت آن در راسـتای کارآمـدی ،مقبولیـت و
تضمین کننده بقای اوست .اگرچه قید جمهوریت در عـرض اسـالمیت قـرار میگیـرد
لکن اصل رجوع به آرای مردم تحت عنوان مردمساالری ،خود بنیادی پوالدین و برگرفته
از متن دین اسالم است؛ به بیان دیگر اساس مردم محوری حکومت اسالمی ،مبتنـی بـر
گزارههای اسالمی است .از اینرو اگرچه جمهوریـت و اسـالمیت در عـرض یکـدیگر
بوده و ساحت مشروعیت و مقبولیت نظام اسالمی را رقم میزنند ولی میتوان به نوعی،
قید اسالمیت را مقدم بر جمهوریت دانست .مقام معظم رهبری به عنوان راهبر این نظام
سیاسی در تبیین این مسأله در خطبه نماز جمعه میفرمایند:
«در این کشور و در این نظام ،اسالم با جمهوریت همراه اسـت .جمهوریـت مـا از
اسالم گرفته شده و اسالم مـا اجـازه نمیدهـد در ایـن کشـور مردمسـاالری نباشـد .مـا
نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسالم این را به ما تعلـیم داد و امـال کـرد.
این ملت ،متمسک به اسالم و معتقد به جمهوریت است .در ذهن ایـن ملـت و در ایـن
نظام ،خدا و مردم در طول هم قرار دارند» (خامن/ای)1382 11 24 ،
بر این اساس ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ،ساختاری نامنظم و متعارض نیست
تا در پی آن تعارضات و بینظمیهای اجتماعی در جامعه اسالمی شکل گیرد بلکـه در
همتنیدگی اسـالمیت و جمهوریـت مـانع شـکلگیری بسـیاری از تعارضـات کـه میـان
حکومت و مردم یا میان مردم و مردم است؛ تا جایی که حتی اگر هجمههای فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و ...از سوی مخالفین این نظام ،تعارضاتی را در سطن جامعـه شـکل
وریت جمهوری اسالمی میتواند با کمترین هزینه آن را مدیریت کرده و در
دهد ،جمه ِ
برخی موارد آنها را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
اهمیت نقش آفرینی مردم در نظام سیاسی به میزانـی اسـت کـه نـه تنهـا تعارضـات
اجتماعی بلکه دیگر نابسامانیها را نیز میتواند سامان دهد .نمونـه ایـن نقشآفرینـی در

دفاع مقدس بـوده اسـت .حضـور فعـال مـردم در دفـاع مقـدس ،هـم در توانمندسـازی
جمهوری اسالمی به عنوان کشور مورد تهاجم اثرگـذار بـود و هـم اینکـه در بسـیاری از
نابســامانیها و تعارضــات ناشــی از بحرانهــای اجتمــاعی ،اقتصــادی و فرهنگــی کــه
میتوانست حین دفاع یا پس از آن رخ دهد ،مؤثر بود (ر .ک .مطهرنیها :1376 ،ش  )15شاهد
دیگر بر این مدعا نقش مردمساالری در اتفاقات مختلف پس از جنگ تحمیلی بـهویـژه
در سالهای پایـانی دهـه  80اسـت کـه حضـور پررنـگ مـردم در عرصـههای مختلـف
توانست بـا کمتـرین هزینـه و بیشـترین فایـده چالشهـای سیاسـی پـیشروی جامعـه را
ً
مدیریت کنـد .اساسـا ایـن وقـایع نشـانگر ظرفیـت عظـیم نظـام جمهـوری اسـالمی در
مدیریت تعارضات مختلف در بستر اجتماع است.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

ا
اخیرا شیوع وشرود کروون به مرعت تواونته امت زشنار و ت ن ر ناوی اا جا
مطح ومیع و هعه عنویه تحت تأثیر خوج قراا جهی .هیف از اشن پاژوهش براما
تأثیر شیوع وشرود کروون و بنته شین حر اضوی جا وگارش ارج باه قوماه
زشنار و ععل به ا تن و شن ور تن به زشنار بنشی .اشن پژوهش از محنظ هایف
کنابرجی و از محنظ اوش توصیی هعینتگ امت .عن ه آ انای اشان پاژوهش
شن ل وعنزی ااان ننعی شعرمتنن زوااه ا بنشای .بان توعاه باه ون حایوج باوجن
عن ه ا نای و اععنل شراشط قروطینهای ت یین حبم وعوواه بان اماتینجه از عایول
واینن  ۳۸۴ویر ت یین و به علت حضوا اوای ارج و وعوواههانی تیاراای جا

َ
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نبی ت یاج  ۵۹پرمهنن ه بن اوش وعووهییری خوشهای جا جمترد از ( نانعی:
عاان عبن ااتماانت  ،پن ناانا و صاانحخام اانن) توزشااع و ععااعآوای شاای .باارای
اویازهییری وگرش و ععل به زشنار از پرمهنن ه اماتنویااج حناین و هعیاناان
( )۱۳۹۵و برای اویازییری وگرش ععل ا تن و شن ور تن به زشنار جا جواان کرووان
از پرمهنن ه حققمنخته بن پنشنش  α =۰/7۰واج امتینجه قاراا یر ات .تب شاه و
تحلیل جاجههن بن ور ا اا  spss19اوبن پذشر ت .شن تههن وهنن جاج کرووان و بناته
شین حر اضوی بر وگرش رج به زشنار و هعچنین بر ععل ا تن و شن ور تن باه
زشنار بر ارج وعانزی اا جا نابی تأثیر ثیات و نانجاای جااج و رضایههانی
تحقیق تأشیی شوج .بن ا اشش آ نا ار و یار ونشا از شایوع وشارود کرووان
تعنشل رج وعنزی اا جا ننعی شعر زوااه به ا تن به زشنار کنهش شن تاه امات.
بن آویه شیوع وشرود کروون بنعث بنتن بقنع تیرکه و از عرشنن ا تنجن نمیتهنی
جشن و کعروگ شین ت ن ر اعتعنع شیه امت ا ن به وظر امی اشن شراشط
وعینر حیظ م ت آحنج عن ه از اوتقنل اشن بیعنای از غرشق اماینن و مایر
زائران جا نیر تن امیین به حر اضوی اا راهم آواج.
واژگان کلیدی :وشرود کروون ،زشنار ،حر اضوی ،وگرش رج .

مقدمه

یکی از راهکارهای انسان برای درک حالتهای زیبایی روحی و ارتبـاط بـا حقیقـت
مطلق ،توسل به ائمه ،زیارت مکانهای متبرکه و تصفیۀ درونـی خـویش اسـت (ادهمهی و
همکاران .)147 :1396 ،مکانها از دو جهت اهمیت دارند :نخست آنکه هـر مکـانی ُبعـد
اجتماعی دارد .این بدان معناست که میتوان مکان را پل ارتبـاطی میـان افـراد و جامعـه
ِ
دانست .در واقع نقش مکانها در تعامالت اجتماعی و فراهم آوردن محلی برای ارتبـاط
افراد با یکدیگر است .چرا که ابعاد محیط اجتماعی بر یکدیگر تأثیر میگذارد و رابطـه
متقابل معناداری را ایجاد میکند ،بهویژه انجام فعالیتهای خاص در یک مکان ،به آن
شخصیت میبخشد و بازخورد این فعالیتها در اجتماع است که آن مکان را منحصـربه
فرد میکند .جنبه دیگر اهمیت مکان ،مفهوم نهفته زمان در کالبد آن است .وجهی که
به مکان ارزش یادبودی مـیبخشـد و اسـباب مانـدگاری در حافظـۀ فـردی و جمعـی را
فراهم سازد (تیموتی و اولسه .)34 :1392 ،/از طرف دیگر ،حرم امامـان معصـوم و حـرم

امامزادگان ،یک ّ
تعین اجتماعی و یک نهـاد معرفـت دینـی قلمـداد مـیشـوند (ادهمهی و
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همکاران .)148 :1391 ،در فرهنگ شیعی زیارت به مثابه یک نهاد مورد مطالعه قرارگرفتـه
ً
است ،یعنی زیارت مجموعهای از دانشها و تلویحا دستورهایی است که اندیشه و عمل
زائر را در زندگی اجتماعی در راستای اهداف متعالی تنظیم میکند (غیهاثی.)138 :1397 ،
زائر در حین زیارت با نزدیک کردن خود به پروردگار ،احساس آرامش درونی مـیکنـد
و خود را تخلیه هیجانی میکند که این امر نیز در نهایت به سالمت روانـی فـرد کمـک
میکند (واعظجوادی )1391 ،چرا که فرد باور دارد خدایی هست که موقعیتهـا را کنتـرل
میکند و مسقول عبادت کنندهها اسـت .ایـن امـر تـا حـد زیـادی اضـطراب مـرتبط بـا
موقعیت را کاهش میدهد ،بهطوری که اغلب افراد مؤمن ،ارتباط خـود را بـا خداونـد،
مانند ارتباط با دوستی بسیار صمیمی توصیف میکنند و معتقدند که میتـوان از طریـق
اتکا و توسل به خداوند ،اثر و پیامدهای موقعیتهای کنترل ناشدنی را به طریقی کنترل
کرد (سوهخان و کرول.)67 :1989 :
وجود حرم حضرت رضا در شهر مشهد یکی از مراکز مهم این کنش دینی بـوده
است و این مکان زیارتی در توسالت مردم به ائمـه اطهـار در سـختیهـا اهمیـت بیشـتر
دارد .از آنجا که زیارت یکـی از مصـادیق کـنش دینـی اسـت کـه در ادیـان و مـذاهب
مختلف مورد تأ کید قرار گرفته است .بر این اساس ارزشمندی خـود را از تأ کیـدی کـه
در متون مقدس بر آن رفته است اخـذ مـیکنـد ،بـدیهی اسـت کـه تبـدیل آن بـه ارزش
اجتمــاعی در فراینــد جامعــهپــذیری و توســط نهادهــای فرهنگــی و اجتمــاعی صــورت
میگیرد .زیارت مانند هر کنش انسانی دیگر تا حد زیـادی تـابعی اسـت از انگیـزههـا،
نگرشها و نیازهـای زائـران در مقـام کنشـگران دینـی و همچنـین ارزشهـا ،هنجارهـا و
قوانین حاکم بر محیط اجتماعی به عالوه ظرفیتها و امکانات و تسـهیالت تعبیـهشـده
در مورفولوژی اجتماعی ،لـذا کیفیـت ایـن کـنش دینـی متناسـب بـا عوامـل تأثیرگـذار
میتواند دستخوش تغییرات بسیاری واقع شـود (حیههریچهروده و همکهاران .)46 :1391 ،از
آنجا که از اواسط دسامبر سال  20۱۹میالدی شیوع بیمـاری ( )COVID-19یـک بحـران
جهانی بهداشت ایجاد کرد که تأثیر عمیقی در نحوه درک جهـان و زنـدگی روزمـره مـا
داشت نه تنها میزان ابتال به ویروس و الگوهای انتقال آن ،همچنین رعایت نکردن فاصله
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اجتماعی سالمت شهروندان را تهدید میکند .وقتی بحران در موضوع و مکـان زیـارتی
مطرح میشود به تبع آن بحث اعمال محدودیتها در تردد ،هم شکل میگیرد .با توجه
به اینکه مسأله مهم اخیر در جهان شیوع بیماری کرونا است و اگرچه مسقولیت حفـظ و
ارتقای سالمتی انسانها به عهده وزرات بهداشت گذاشته شـده اسـت ولـی در سیسـتم
مراقبــت و رویــارویی ســندرومیک و کشــف بــه موقــع و کنتــرل زودرس حــوادث
بیوتروریستی ،کلیه نهادها ،سازمانها و دستاندرکاران امور بهداشـت و درمـان اعـم از
دولتــی ،آزاد ،نظــامی ،غیرنظــامی ،پزشــکانبــالینی ،پرســتاران ،میکروبیولوژیســتهــا،
بیوتکنولوژیستها ،رادیولوژیستها ،دامپزشکان ،زیستشناسان ،مهندسین کشـاورزی،
متخصصین آمار و اپیدمیولوژی ...و سایر پرسنل و همکاران آنها در صف مقـدم جبهـه
دفاع علمی و عملی بیوتروریسم 1قرار دارد (حهاتمی )523-573 :1382 ،لـذا طـرح قرنطینـه
خانگی ،تعطیلی اماکن مذهبی پر تردد ،زیارتگاهها ،مساجد ،نماز جمعه و مکانهـای
شلوغ ،از جمله تصمیمات و اقـداماتی بـود کـه توسـط دولـت بـرای کنتـرل شـیوع ایـن
بیماری اتخاذ و اجرا شد و نظرات متفاوتی به همراه داشت .لذا بـهنظـر مـیرسـد انجـام
تحقیقات برای سنجش باورهای دینی و نگرشهای افراد به مسأله زیارت و بـهخصـوص
شرایط کرونایی ،از اهمیت واالیی برخوردار است.
زواره شهری از توابع شهرستان اردستان در اسـتان اصـفهان اسـت کـه از شـهرهای
ِ
کهن ایران است و پیشینه آن به قبل از اسالم بازمیگردد و میتوان گفت کـه از بقایـای
هفت شهر لیالز میباشد .نام آن برگرفته از نام برادر رستم ،زواره ،گرفته شدهاسـت .در
آن بناهای تاریخی همچون منار در مسـجد امـام حسـن مجتبـی (مسـجد پامنـار) ،قلعـه
سنگ بست و مسجد جامع چهار ایوانی (قدیمیترین مسجد چهار ایوانی کشور با بیش
از 700ســال قــدمت) وجــود دارد .بخــش مرکــزی زواره ســاختاری گلــی دارد و دارای
معماری ایرانی اصیل است .زواره با عنوان مدینةالسادات ،در قرن چهارم قمـری میزبـان
سادات طباطبایی شد و اجداد عده قابل توجهی از سادات طباطبایی ایـران و چهرههـای
 .1در خصوص جنبه بیوتروریستی بودن شیوع ویروس کرونا اثبـات ایـن قضـیه بـه طـور قطـع امـری دشـوار
است .همانگونه که در ویژهنامه شماره یک مجله دانشگاه علـوم پزشـکی اسـتان اصـفهان (زمسـتان )۹8در
بررسی بیوترور یسم بودن کرونا چند احتمال و فرضیه را مطرح نموده است.

جهان اسالم همچون آیتالله بروجـردی ،عالمـهطباطبـایی ،شـهید قاضـی و بحرالعلـوم
(سیدبحرالعلوم) در شهر زواره آرمیدهاند .همچنین مقبـره امـامزاده یحیـی ،فرزنـد امـام
موسیکاظم ،در این شهر واقع شدهاست .زواره طـی قـرون گذشـته بـهطور متمـادی
کانون علم ،ادب و فرهنگ بوده و در هر عصر و زمان شخصیتهایی را در دامان خود
پرورانده است که به بزرگانی چون :سید محمد حسین صدر طباطبایی (محقق در حوزه
بازاریابی) ،سیدرضـا زوارهای (حقـوقدان و نماینـده) ،غالمرضـاگلیزواره (نویسـنده و
محقق ابوالفتن زوارهای (فقیه و محدث) ،سـید غیاثالـدین جمشـیدگار (مفسـر قـرآن)
و ...اشاره نمود 1.باتوجه به نوع هویت مـردم شهرسـتان زواره و حضـور درصـد بـاالی
سادات علوی در این شهر این پژوهش قصد دارد تا تـأثیر شـیوع ویـروس کرونـا و بسـته
شدن حرم رضوی را در نگرش مردم نمازگزار مساجد شهرستان زواره بـه مقولـه ز یـارت
مورد مطالعه قرار دهد.

مطالعات پیشین در خصوص تبیین زیارت بیان میدارد در رویکرد تجربـهانـدیش،
زیارت با تجربیات و دریافتهای درونی همراه است و فرد زائر خود را در احاطه وجود
اولیای الهی مـیبینـد و آنهـا را مشـرف و نـاظر بـر خـود احسـاس مـیکنـد و رفتـار و
توجهات خویش را بهنحوی سامان میدهد که آغشـته بـه حیـا و ادب عبـادی مـیشـود
(زمانی 1390 ،؛ ب /نق از حیهریچروده و همکاران )52 :1391 ،از اینرو است که برخی زائران در
بیان تجربههای خود اظهار داشتهاند که زیارت شونده آنها را میبیند و بـه احـوال آنـان
واقف است (مکریزاده )84 :1389 ،در رویکرد مصلحت اندیش ،زیـارت یـک مناسـک
دینی است که زائر خود را موظف به رعایت آن میدانـد زائـر بـر اسـاس ایـن رویکـرد،
زیارت شونده را در چنان جایگاهی از جامعیت و کمال مینشاند که قادر است تمـامی
نیازهای او را اجابـت کنـد .زائـر در ایـن معنـا زیـارت را در خـدمت مصـالن دنیـوی و
اخروی میخواهد .بیان انگیزههایی نظیـر طلـب شـفاعت و آمـرزش گناهـان یـا شـفای
1. https://fa.wikipedia.org/wiki.
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 -1پیشینه پژوهش
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بیماری را از سوی زائران میتوان از جلوههای این رویکرد به امر زیارت تلقـی کـرد .در
رویکرد معرفتاندیش مفهوم زیارت حاصل کنش محققانه و عالمانه است و بر اسـاس
این رویکرد زائر در سایه مطالعه و تحقیق به زیارت گـرایش پیـدا مـیکنـد و رویکـردی
انتقادی به آداب ،مناسک و همچنین انگیزههای زیارت پیـدا مـیکنـد .بـر ایـن اسـاس
زیارت به عنوان واقعیت اجتمـاعی دینـی در اصـل دارای سـه ُبعـد تجربـی ،مناسـکی و
اعتقادی است که با توجه به آثار مترتب بر بعد تجربی و نیز پیشنیاز بعـد معرفتـی ،بعـد
پیامدی و دانشی نیز است .به این ترتیب به الگویی پنج بعدی از مفهـوم زیـارت دسـت
مییابیم که مشابه مدل گالک و استارک (سراج زاده1383 ،؛ ب /نق از حیهری چروده و همکاران،
 )51 :1391در تبیین ابعاد دین داری است (حیهریچهرودی و همکهاران50-51 :1391 ،؛ عظیمهی
هاشمی و همکاران.)1392 ،
در پژوهشی به واکاوی مؤلفههای شهر زیارتی مطلوب (مـورد مطالعـه شـهر مشـهد)
پرداختهاند .نتایج مطالعه نشان میدهد که در فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بـا لحـاظ
ّ
ّ
نمودن جنبههای تعاملی مؤلفههای درون سیستمی ،دوازده مؤلفه در چهارعرصه نظری
مدل شهر زیارتی بر توسعه ّ
کمی و کیفی زیارت تأثیرگذار هسـتند بـا اسـتناد بـه نتـایج
مطالعه ،مؤلفهای که پرداختن به آن از اهمیت بیشتری برخوردار است ،زیرساختهـای
کمیت و ّ
شهر مشهد است .همانگونه که ّ
کیفیت منابع آب شهر مشهد جزو این دسته
است و از باالترین ضرورت در میان همه شاخصهای بهکار رفته در مـدل برخـوردار
ّ
است .پس از زیرساختها ،مؤلفه مدیریت معطوف به زیرساخت شهری در رتبـۀ دوم
ّ
ّ
اهمیت قرار گرفت .از شاخصهای اصلی این مؤلفـه مـیتـوان بـه حفاظـت و توسـعه
جاذبههای گردشگری مذهبی و زیارتی شهر مشهد و فراینـد تصـمیمسـازی در حـوزۀ
مدیریت گردشگری و زیارت شهر مشـهد و سـپس مـدیریت حمـل و نقـل عمـومی
ّ
ّ
اشاره کرد .سومین مؤلفة مهم ،اخالق کسب و کار در میان بازاریان مشـهد و مؤلفـة
چهارم معماری شهر مشهد است که استحکام بناها و ّ
هویتبخشی معماری در جهت
ّ
مؤلفـه هسـتندّ .
امنیـت شـهر مشـهد بـا
گردشگری مذهبی از شاخصهای اصلی این
شاخصهای احساس ّ
امنیت زائران و شهروندان ،آموزش با شاخصهای سطن دانش و
ّ
تخصص مدیران و مسقوالن صنعت گردشـگری ،آمـوزش ّفعـاالن بخـش خـدمات و
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آموزش فرهنگ میزبانی به مردم شهر مشهد در مراتب بعدی ّ
اهمیت قرار دارند .ایمنی
با تأ کید بر ایمنی در حمل و نقل جادههای منتهی به شهر مشهد دارای ّ
اهمیت هفتم
ّ
ّ
از نظر اجرایی است .پس از این مؤلفهها به مؤلفه پایداری اقتصادی زیـارت مـیرسـیم
که شاخصهای مهم آن شامل پایـداری اشـتغال و درآمـدهای ایجـاد شـده از طریـق
گردشگری و ارز آوری اقتصادی است.
ّ
مؤلفهای که اولویت نهم را از لحاظ اجرایی دارد سیاستگذاری معطوف به زائـر
در بستر مدیریت و سیاستگذاری است که تطابق هدفگذاری و اهداف تعیین شده
با واقعیتهای موجود و تعـداد زائـر و هـم چنـین سیاسـتگـذاری کارآمـد در زمینـه
ّ
ّ
اسکان زائران ،شاخصهای اصلی این مؤلفه هستند .سه مؤلفۀ بسـتر اقتصـادی شـامل
ّ
جذابیت اقتصادی شهر مشهد و توسـعۀ اقتصـادی در مراتـب
رقابتپذیری اقتصادی،
بعدی قرار گرفتند .نیـکآیـین و همکـاران ( )97 :1394پژوهشـی بـا عنـوان آثـار تربیتـی
امام رضا در تعالی باورهـای معنـوی مـردم ایـران انجـام دادهانـد .مشـخص گردیـد،
بهخاطر وجود ظلم و ستم حاکمان ،مردم ایران به دنبال آئینی میگشـتند کـه عـدالت و
مساوات جزو مؤلفههای آن باشد .با ورود اسالم و با شناخت ابتدایی از آن ،مـردم ایـران
در مییابند راه نجات همین دین و مجریان آن است .در نهایت با حضور امامرضا در
ایران و فرصت والیتعهدی ایشان و اقدامات مؤثر آن بزرگوار ،مردم به سـمت معنویـت
واقعی هدایت شدند و بعد از شهادت ایشـان نیـز بـا تـرویج فرهنـگ زیـارت و حضـور
سادات دعوت شده توسط این امام عزیز ،مردم ایران در معنویـت رشـد فزاینـدهای پیـدا
کردند .حسینی و همکاران ( )3 :1395در مطالعهای به بررسی ارتباط زیارت امام رضا
بااحساس شادکامی و رضایت از زندگی پرداختهاند .یافتهها نشان داد؛ بین میزان نگـرش
و میزان عمل به زیارت امام رضا با احساس شادکامی و رضایت از زندگی ،در سطن
( )p< 0/00۱همبستگی مثبت و معنـاداری وجـود دارد .همچنـین زیـارت ،پـیشبینـی
کنندۀ معنیداری در سطن ( )p< 0/00۱برای احساس شادکامی و رضـایت از زنـدگی
بوده و میزان این تأثیــر برای احســـاس شـادکامی  Beta= 0/66و بـرای رضایـــت از
زندگی Beta= 0/4۹ ،بوده است .همچنین نتیجهگیـری شـده اسـت کـه زیـارت امـام
رضا که آیینی مذهبی در جامعه شیعی است ،میتواند احساسات روانشناختی افـراد
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را تحت تأثیر قرار دهد و زمینـه شـادکامی و رضـایت از زنـدگی آنهـا را فـراهم نمایـد.
غیاثی ( )137 :1397در پژوهشی ابعـاد تمـدنی نهـاد زیـارت در فرهنـگ شـیعی را مـورد
مطالعه قرار داده است .براساس نتایج این پژوهش،چهار بعـد اصـلی و فراگیـری کـه از
تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط بـه دسـت آمـده اسـت ،عبارتنـد از« :بعـد مردمـی»،
«نظامات اجتماعی»« ،هویت تمدنی» و «بعد تاریخی -جغرافیایی» .براساس یافتههای
ایــن پــژوهش ،قــدرت نــرم ،تعــارف میــان فرهنگــی ،مؤلفــههــای کلیــدی بعــد نظامــات
اجتماعی ،قدرت تولید احاطه و تعمیق معنا ،حس تعلق به امت اسالمی و غایات تمدنی
مشترک از مهمترین مؤلفههای بعد هویت تمدنی و بسط تاریخی آیین زیارت در گستره
پهناور جغرافیای فرهنگی جهان اسالم ،مهمترین مؤلفه تاریخی – جغرافیایی نهاد زیارت
بهشمار میآیند .گونی و همکاران ( )1 :2020پرسشنامه دانش ،نگـرش و عملکـرد بـرای
پیشگیری از عفونتهای دسستگاه تنفسی در بین زائران حج در مالزی را اعتبار سـنجی
کردهاند .این پرسشنامه با چهار عامل اصلی جمعیت شناختی ،دانش ،نگرش و عمل از
روایی و پایایی خوبی برخوردار است.
در خصوص شرایط اضطرابآمیز شیوع ویروس کرونا علـیپـور و همکـاران (:1398
 )163در پژوهشی با عنوان اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونـا ()CDAS
در نمونه ایرانی نشان دادند؛ دادها با مدل دو عاملی بـرازش مناسـبی دارد .از یافتـههـای
این پژوهش نتیجهگیری شده است که پرسشنامه اضطراب کرونا در اعتباریابی مقدماتی
از اعتبار روایی مطلوبی برخوردار است و میتوان از آن بهعنوان یک ابزار علمی و معتبر
برای سنجش اضطراب کرونا ویروس استفاده نمود.
انجام پژوهش پیشگفته نشانگر اضطراب ناشی از ضعف در برابرمشکل جهـانی بـه
وجود آمده و عدم امکان کنترل شرایط و نیـاز روحـی بـه عامـل و منبـع انـرژی بیرونـی
مقدسی است که دینداران با توسل بر او به سوی اماکن مقدس شتافته و رفـع مشـکل را
از وی خواستار باشد .لذا ایده بررسی عامل نگرش به زیارت در شرایط کرونایی قویتر
شد.
با بررسی پیشینه پژوهش مشاهده میشود تاکنون پژوهشی که موقعیـت ویـژه بوجـود
آمده از شیوع ویروس کرونا را با نظر سنجی از مردم در مورد نگرش بـه زیـارت در ایـن

شرایط و تصمیم به رفتن و یا نرفتن به زیارت امام ضا بررسـی قـرار داده باشـد انجـام
نشده است ،لذا از آنجا که عمـل زیـارت بارگـاه امامـان معصـوم بـا رویکردهـای
پیشگفتـه بـرای مسـلمانان از اهمیـت واالیـی برخـوردار اسـت ،اهمیـت و ضـرورت و
نوآوری این پژوهش مشخص میشود .دستاورد و فواید این پژوهش را مـیتـوان بررسـی
نوع و شدت نیاز و عوامـل تعیـین کننـده رفتـار و نگـرش زائـران ،در شـرایط بحرانـی و
سختی کنترل کردن شیوع ویروس کرونا عنوان نمود.
با توجه به آنچه بیان شد سؤاالت و فرضیه پژوهش به صورت زیر بیان میشود:

 -2سؤاالت پژوهش

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود

 .۱آیا شرایط شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حـرم رضـوی بـر نگـرش مـردم نمـازگزار
مساجد شهر زواره ،به زیارت تأثیر دارد؟
احا
 .2آیا شرایط شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نرفتن مردم
ِ
دیــــث
نمازگزار مساجد شهر زواره ،به زیارت تأثیر دارد؟
امامیه و
متنشنا
 -3فرضیه تحقیق
 .۱شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بـر نگـرش مـردم بـه زیـارت در مـردم خــــت
قرآنم
نمازگزار مساجد شهرزواره ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کان

 -4ادبیات پژوهش

حوزۀ زیارت و مکانهای مذهبی از حوزههای مهم در جامعهشناسی تشیع است که
یکی از عرصههای تجلی دینداری عامه است .اهمیت «امام» در میان شیعه چنان اسـت
که به «قدمگاه امام»« ،مدفن امام»« ،فرزندان و نوادگان امام» وجهی مهـم و در خـور
توجه و تأمل میبخشد و مکانهای زیارتی همچون زیارتگاهها ،قدمگاهها و امامزادههـا
را شکل میدهد .نهاد زیارت با توجه به عقالنیتی که در بطن خود دارا است توانسته در
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 .2شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نرفتن بـه زیـارت در
ِ
مردم نمازگزار مساجد شهر زواره ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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طول تاریخ از نظر جغرافیایی در جهان اسالم به صورت پراکنده گسترده شود .در ایـران
نیز فرزندان ائمه نقش مهمی در این راسـتا ایفـا کـردهانـد (غیهاثی .)162 :1397 ،وجـه
نهادی زیارت طی فرایندی تاریخی شکل میگیرد؛ بـه عنـوان مثـال بـرای زیـارت امـام
رضا در ایران دو دوره را میتوان منظور کرد .دوره نخست از ورود اسـالم تـا ابتـدای
صفویه است که بیشتر ایرانیان ،سـنی و شـیعیان در اقلیـت بودنـد امـا در عـین حـال بـه
زیارت تمایل زیادی داشتند و به آن مقید بودند .در این دوران علیرغم سنی بودن اکثر
ً
مردم و حکام ،غالبا تنگنای جدی برای زیارت امامرضا وجود نداشته و ایشـان مـورد
احترام مقتضی قرار میگرفتهاند .دومین دوره پس از صـفویه اسـت کـه تشـیع در ایـران
رسمیت یافته و مظاهر و مناسک شیعی به طور گستردهای در جامعه تبلیـغ مـیشـد .در
این دوران زیارت امام رضا یکی از نشانههای مهم هویت شیعی محسوب مـیشـد و
گاه نیز از تبلیغ و ترویج زیارت بهـرههـای سیاسـی بـرده شـده اسـت .در دوره صـفویه
اماکن ز یارتی در ایران توسعه زیادی پیـدا کـرد و بـر جنبـه آسـتانهای (بارگـاهی) آن بـه
شدت افزوده شد .اگرچه این روند در دورههای بعدی نیز ادامـه یافتـه ،وجهـه بارگـاهی
زیارت امامرضا در دوران حاضر اهمیت مضاعفی پیدا کرده است (یوسهفی و همکهاران،
.)196 :1391

«زیارت» در لغت ،به معنای دیدار کردن از کسی ،چیزی ،یا جایی است کـه دارای
ارزش و اهمیت است .اما در اصطالح«،زیارت» ،این گونه تعریف مـیشـود :مالقـات
کردن و دیدن و دیدار کردن از مشاهد مشـرفه ،اعـم از قبـور اولیـای الهـی و مسـاجد و
مکانهایی که برای عبـادت حـق تعـالی اسـت (روکنهی1369 ،؛ به /نقه از حسهینی و همکهاران،
 .)6 :1395زیارت و دامنه گسترده آن ،همواره زمینهساز خلوت ،تفکـر و دسـتیـابی بـه
معرفت شهودی برای انسان به شمار آمده است .یکی از مفهومیترین مصادیق زیـارت،
حالت منحصر به فردی است که انسان در دل خود احساس میکنـد .متفکـران دینـی و
صاحبنظران عرفان ،این احساس را «معرفـت» نـام نهـادهانـد .معرفـت ایجـاد و وقـوع
حالتی و دریافت مجموعهای از احساسهایی هست که فرد در وجـود خـود درمـییایـد
بدیهی است که کسب چنین حالت با معرفتی ،نیازمند پـیشزمینـه درونـی اسـت و هـم
نیازمنــد دانــش و آ گــاهی .بــه عبــارت دیگــر ،معرفتــی کــه از زیــارت مکــان خاصــی

(امامزاده -زیارتگاه و هر مکان مقدس دینی) در دل انسان ایجـاد مـیشـود بـا علـم و
آ گاهی و شعور انسان ایجاد میشود .انسان بـا زائـر پـس از گذرانـدن مراحلـی هرچنـد
ابتدایی و دریافتهای اندک – اندک روحی ،به مجموعه معرفت شهودی دست مییابـد
(نوپا .)141 :1373 ،افراد در زیارت در محضر امام و یا امامزاده به سوی خدا حرکت کرده
است و هم به امر الهی فردی را که معرفت و محبتش واجب شده ،دیدار میکنـد ،ایـن
خود از بزرگترین عبادتها است .اینگونه است که در مکتب تشیع ،یاد کردن از امام و
امامزادگان ،راه توجه به خداست و زیارت او اوج این توجه است (نراقی )1185:1245 ،در
کتاب خود از زیارت به عنوان دیداری یـاد مـیکنـد کـه براسـاس اراده ،بـرای مطلـوبی
صحین و در مسیر الهی است و قید حیات داشتن یا نداشتن در آن مطرح نیست .او این
مفهوم را یک مفهوم رایج انسانی میداند و اسالم با شناساندن آن به پیروان خود ،مسـیر
تکامل را به آنها نشان داده است .در احادیث و روایات دینی نیز فضیلت و آثـار فراوانـی
برای زیارت ائمه و اولیای الهی نقل شده است (نراقی.)534 :1386 ،
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احا
دیــــث
 -1-4زیارت صحنه حضور مردم در ارتباطات اجتماعی
امامیه و
می توان مدعی بود که زیارت در جامعه ،صحنهای بـرای حضـور مـردم در کنـار متنشنا
هم است که به سبب آن ،آثار و برکات فراوانی برای کل جامعـه بـهوجـود مـیآورد .خــــت
در زیارت ،تعاملی بین ًانسان ها برقرار است که به مثابه بستر ارتباطات بین فرهنگـی ،قرآنم
صورت میپذیرد .اساسا عامل چسبندگی اجتمـاعی میـان گـروههـا و اقـوام و افـراد،
تعارفی است که بین این گروهها بهوجود می آیـد و بـا شـناخت یکـدیگر و رسـمیت
بخشیدن به استعداهای مردمی همدیگر ،گـامی در جهـت رفـع نیازهـای یکـدیگر و
حل معض الت کالن اجتماعی براشته میشود و هـویتی مشـترک بـهوجـود مـیآیـد.
تعارف در حقیقت ،فلسفه و حکمت آفرینش تفاوتها و کثرتهای مردمی است تـا
بتوانند راهـی بـه سـوی معرفـت و کمـال نهـایی پیـدا بکننـد (بابهایی .)107 :1396 ،در
زیارت پویایی و نشاطی در مردم ظهور میکند کـه مـی توانـد باعـث افـزایش سـطن
درک و آ گاهی بین فرهنگی در اجتماع شده و زمینه ساز بسیاری از فضایل اخالقـی
باشد (غیاثی.)151 :1397 ،

 -2-4تمهید تعطیلهی امهاکن مهیهبی راههی بهرای پیشهگیری از شهیوع
ویروس کرونا
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در جوامع جهانی ،ایده اسـتفاده از عوامـل بیمـاریزای عفـونی بـه منظـور تضـعیف
دشمن و از میان برداشتن او از دیربـاز در ذهـن نظامیـان شـکل گرفتـه اسـت و همـواره
استفاده از سالحهای کشتار جمعی بـه دلیـل اثـرات مخـرب آن بـر انسـانهـا و محـیط
زیست ،یکی از نگرانیها و دغدغههای جامعه بشری بوده اسـت (زرگهان و دهنهوی:1395 ،
 .)92امروزه شهروندان بیشـترین جمعیـت در معـرض خطـر بـرای حمـالت بیولوژیـک
هستند .در سالهای اخیر بسیاری از کشـورهای پیشـرفته اقـدام بـه مطالعـه ،بررسـی و
تحقیق در زمینه حمالت بیوتروریستی کردهاند .در طی یک سال اخیر ویـروس کرونـا
(کوید )۱۹مطرح شده از خانواده بزرگ ویروسهایی است که باعـث عفونـت دسـتگاه
تنفسی شده است و با گذشت زمان نیز به شکلهای مختلف در سلولهـای بـدن نفـوذ
کرده و عملیات آن را مختل کرده و باعث مرگ میشود .این ویروس کـه شـیوع آن از
دسامبر سال  20۱۹در یوهان چین آغاز شد و با عالئمی از خفیـف تـا شـدید بـا نشـانههـای
عفونت شامل تب ،سرفه و مشکل در تنفس خود را معرفی کرد () Wu. McGoogan,2020
به گفته پزشکان معالج ،بررسی عالئم بیماری افرادی که جان خود را از دست دادهانـد
مشخص میسازد شروع عالیم شبیه سـرماخوردگی یـا آنفـوالنزا همـراه بـا تـب و سـرفه
همراه بوده و در برخی دیگر عالیم مشاهده شده شبیه آنچه در ابتدا ذکر میشد نیسـت
و ویروس بعد از مدتی تغییر حالت میدهد .شناسایی مـوارد اولیـه و اطـالع رسـانی بـه
موقع در موارد مشابه میتواند از مرگ و میر ناشـی از ایـن بیمـاری جلـوگیری کنـد .در
اینجا این مسأله مطرح است که چگونه میتوان میلیونها نفر را برای واکسیناسیون سریع
و ضربتی و یا درمان ساماندهی کرد؟ لـذا بـا توجـه بـه ویژگـیهـای عوامـل بیولوژیـک
بهویژه کشندگی باال ،امکان عدم تشخیص سـریع و بـه موقـع و عـدم وجـود واکسـن و
سیستم ایمنسازی بر علیه بسیاری از آنها ،اهمیت توجه به پیشـگیری و کنتـرل بـیش از
پیش روشن میگردد.
حقیقت بیوتروریسم استفاده عمدی از بـاکتریهـا ،ویـروسهـا یـا سـموم طبیعـی
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(سموم) بهعنوان یک سالح برای کشتن ،زخمی یا تولید بیماری در انسان ،جانوران و
یا گیاهان است .تروریست ها ممکن است از چنین حملـههـایی بـرای ایجـاد رعـب و
وحشت ،اختالل در اقتصاد یا برای دریافت پاسخ مدنظر خود از دولت استفاده کنند.
سالحهای زیستی به دلیل توانمندیها و قابلیتهای ویـژهای کـه بـرای تروریسـتهـا
ایجاد میکند ،بسیار مورد توجه میباشد .از جمله این قابلیتها میتوان به موارد زیـر
اشاره کرد:
 )۱عوامل زیست در مقدار بسیار کم ،در حد باالیی کشنده میباشد )2 .به راحتـی
میتوان آنها را پنهان کرد و به سادگی منتقل نمود )3.به راحتـی مـیتـوان آنهـا را آمـاده
نمود و بهوسیله افرادی که آموزش مختصری دیدهاند بهکاربرد (حمزهزاده.)56 :1384 ،
در چنین شرایطی پیشگیری و کنترل در کشور ما نیز از مواردی است کـه مـیتوانـد
در پیشگیری از این آلودگیها مؤثر واقع شوند از جمله:
 .۱آموزش بهداشت :بدون تردید مـؤثرترین و در عـینحـال ارزانتـرین وسـیله حفاظـت
عمومی بر علیه تهدیدات بیولوژیکی ،آموزش بهداشت فـردی و عمـومی در جامعـه
است.
 .2رعایت اصول بهداشت مواد غذایی در هنگام حمله بیولوژیک
 .3کنترل و حفاظت دقیق از مراکز حساس تأمین کننـده آب و مـواد غـذایی مهمتـرین
رکن مقابله با بیوتروریسم است.
 .4کنترل واردات :با توجه به اینکه همه ساله شاهد واردات انواع مواد غذایی بـه داخـل
کشور هستیم که در مواردی هم با آلـودگی همـراه بـودهانـد ،نظـارت دقیـق وانجـام
آزمایشات استفاده از کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب الزم است.
 .5استفاده از روشهای تشخیص سریع :استفاده از روشهـای تشـخیص سـریع عوامـل
بیولوژیک و توکسین آنها نظیر  pcrو  ELISAبرای تمامی مراکز تحقیقاتی و نظـامی
ضروری است .بسیاری از عوامل و توکسینهای باکتریـایی و قـارچی قابـل انتقـال از
طریق مواد غذایی با این روشها تشخیص داده میشوند.
 .6اطالع رسانی به مردم :در هنگام بروز تهدیدات بیولـوژیکی ،دادن اطالعـات الزم و
کافی به مردم برای جلوگیری از خسارات جانی و کاهش ترس و وحشت آنها الزامی

است .برنامهریزی و اسـتفاده از روشهـای مختلـف بـرای دفـاع در برابـر تهدیـدات
بیولوژیکی بهویژه برای نیروهـای نظـامی نیـز الزم و اجتنـاب ناپـذیر اسـت (خسهروی،
 .)6-7 :1397همچنین کنترل ارتباطات میان فردی و اجتمـاعی نیـز بـهعنـوان یکـی از
کاراترین و مؤثرترین روشهای پیشگیرانه است که خطرات گسترش و میزان آسـیب
پذیری را تا حد امکان کاهش میدهد.

 -5روش انجام پژوهش
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پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی پیمایشـی و از نظـر هـدف ،کـاربردی اسـت.
گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش میدانی بـه منظـور تکمیـل
پرسشنامهها و کتابخانهای برای تدوین ادبیات پژوهش استفاده شد .جامعـه آمـاری نیـز،
کلیه نمازگزاران مساجد شهرستان زواره بودند طبق سرشماری نفوس و مسکن جمعیـت
زواره ۱6000نفر اعالم شده است .1باتوجه به نامحدود بودن جامعه آمـاری بـرای تعیـین
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 384نفـر در نظـر گرفتـه شـد همچنـین بـا
روش خوشهای (مسـجد جـامع بافـت سـنتی ،مسـجد پامنـار در محلـه پامنـار و مسـجد
صاحب الزمان خیابان منتظری انتخاب شد و با مراجعه حضوری محقـق در زمـان نمـاز
جماعت وقت ظهر و شب نمونهگیری به روش تصادفی در دسترس صورت گرفـت امـا
با وجود اعمال قرنطینه در جامعه با توجه به شرایط بیماری کرونا نحوه گردآوری دادهها
را تحت تأثیر خود قرار داد و به دلیل شـرایط ویـژه قرنطینـهای و حضـور انـدک مـردم و
نمونههای تکرای در مساجد تعداد  5۹پرسشنامه جمع آوری شد .ابزار پژوهش نیز از دو
پرسشنامه استفاه شد برای اندازهگیری نگرش و عمل به زیـارت از پرسشـنامه اسـتاندارد
حسینی و همکاران ( )8: 1395با دو زیر مؤلفه نگرش و عمل به زیارت در طیـف چهـار
گزینهای کامال مخالفم ،تاحدی مخالفم ،تا حدی موافقم و کامال موافقم به صورت زیر
استفاده شد:
سؤالهای نگرش۱6-۱5-۱۱-8-7-6-5-4-3-2-۱ :
1. https://www.irna.ir/news/83785747/

 -6یافتههای توصیفی

ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهنـدگان :ویژگـیهـای جمعیـتشـناختی مـردم
نمــازگزار در مســاجد شهرســتان زواره بــر اســاس وضــعیت ،جنســیت ،ســن ،شــغل،
تحصیالت ،تعداد دفعات زیارت حرم امام رضا در جـدول شـماره یـک ارائـه شـده
است.
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سؤالهای عمل 20-۱۹-۱8-۱7-۱4-۱3-۱2-۱0-۹ :که سـؤالهـای ۱6-۱5-7-6
معکوس نمرهگذاری میشود.
پایایی این پرسشنامه استاندارد در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از محاسـبه آلفـا کرونبـاخ
 0/887به دست آمد که نشان از پایایی باالی این پرسشنامه است.
همچنین برای سنجش نگرش مردم به بستن حـرم رضـوی در زمـان شـیوع بیمـاری
کرونا از پرسشنامه محقق ساخته در مورد نگرش به بستن حرم رضوی و عمل رفـتن و یـا
نرفتن به زیارت در ایام کرونـا ،در طیـف لیکـرت کـامال مـوافقم تـا کـامال مخـالفم بـه
صورت زیراستفاده شده است:.
سؤالهای نگرش به بستن حرم رضوی در ایام کرونا۱3-۱۱-۹-8-7-6-5-4-۱ :
سؤالهای عمل رفـتن و یـا نـرفتن بـه زیـارت در ایـام کرونـا ۱4-۱2-۱0-3-2 :کـه
سؤالهای  6-4-2به صورت معکوس نمره گذاری میشود.
این سؤاالت پس از تأیید روایی صوری آن از طرف اساتید خبـره ،پایـایی آن نیـز بـا
استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ  0/704بدست آمد که مقدار قابل قبولی است
همچنین پس از گردآوری دادهها با استفاده از نـرمافـزار  Spssدر دو سـطن توصـیفی و
استنباطی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد .در سطن توصـیفی از آمارهـای جـدول
فراوانی و درصد و آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف ( )K-Sجهت نرمال بودن توزیع
دادهها وآزمون تیتک نمونهای به منظور اطمینان از تأثیر سؤاالت اسـتفاده گردیـد و در
سطن استنباطی بـا توجـه بـه سـطوح سـنجش متغیرهـا ،از آمارهـایی ماننـد همبسـتگی،
رگرسیون (تک متغیره و چند متغیره) استفاده شد.

جدول  .1ویژگی جمعیت شناختی
ویژگیهای جمعیت شناختی

طبقات

فراوانی درصد

مرد

3۹

66/۱

زن

20

33/۹

دولتی

27

45/8

آزاد

۱2

20/3

بازنشسته

4

6/8

بیکار

7

۱۱/۹

خانه دار

۹

۱5/3

نظامی

0

0

دیپلم و زیر دیپلم

22

37/3

فوق دیپلم

۱4

23/7

لیسانس

۱5

25/4

فوق لیسانس و باالتر

8

۱3/6

 ۱5تا  25سال

۹

۱5/3

 26تا  36سال

۹

۱5/3

 37تا  47سال

22

37/3

باالتر از 48

۱۹

32/2

یک بار

3

5/۱

تعــداد دفعــات تشــرف بــه زیــارت حــرم دوبار

8

۱3/6

سه بار

۱۱

۱8/6

 4بار و بیشتر

37

62/7

جنسییت

شغل
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سطن تحصیالت

سن

امام رضا

ارزش2
بازده فاصله اطمینان
آماره تی

ردیف

درجه سطن

تفاوت

آزادی معناداری میانگینها

در سطن %۹۹
دامنه پایین

دامنه
باال

بهخاطر شیوع بیماری
 ۱کرونـــا از رفـــتن بـــه 58 ۱5/۹27
زیارت محروم شدم

0/000

۱/66۱

۱/86۹ ۱/452
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طبق نتایج جدول ۱ .مشخص شده است که  66/۱درصد شـرکت کننـدگان مـرد و
 33/۹درصد آنها زن میباشند .در خصوص شغل  45/8درصد شغل کارمنـد دولتـی،
 20/3درصــد شــغل آزاد 6/8 ،درصــد بازنشســته ۱۱/۹ ،درصــد بیکــار۱5/3 ،درصــد
خانــهدار هســتند 37/3 .درصــد پاســخدهنــدگان دارای تحصــیالت زیــردیپلم و دیــپلم،
23/7درصد تحصیالت فوقدیـپلم 25/ 4 ،درصـد تحصـیالت لیسـانس۱3/6 ،درصـد
تحصیالت فوقلیسانس و باالتر دارند از بین این افراد  ۱5/3درصد پاسخگویان سن 25
تا  ۱5سال ۱5/3 ،درصد سن  36تا  26سال 37/3 ،درصد سن  47تا  36سـال و 32/2
درصد دارای سن باالتر از  48سال داشتند .از بـین ایـن افـراد  5/۱درصـد پاسـخگویان
یکبار مشرف به زیارت حرم امامرضا شدهاند ۱3/6 ،درصـد دوبـار ۱8/6 ،درصـد
سهبار و  62/7درصد نیز چهار بار و بیشتر به زیارت رفتهاند.
آزمون تیتـک نمونـه :در ابتـدای بررسـیهـا بـه منظـور اطمینـان از تـأثیر سـؤاالت
پرسشنامه از آزمون تیتک نمونهای استفاده شد ،سؤاالت  ۱7تا  30مربوط بـه پرسشـنامه
محقق ساخته نگرش و عمل به نرفتن زیارت در ایـام کرونـا مـیباشـد نتـایج در جـدول
شماره دو نشان داده شده است.
جدول .2آزمون ت نمونه سؤاالت پرسشنامه نگرش و عمل بـه زیـارت در دوران
کرونا

بیماری کرونا تـأثیری
2

بـــر زیـــارت رفـــتن و
مســافرت مــن نداشــته

58 ۱0/۹74

0/000

۱/406

۱/663 ۱/۱50

است.
با رفتن به زیارت فکر
3

میکنم امـام رضـا
مــرا از ایــن بیمــاری

58 -۱/35۱

0/073 -0/376 -0/۱52 0/۱82

محافظت میکند
بستن حرم رضـوی در

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /بهار و تابستان  / 1400شمارۀ 123

 4ایــــام کرونــــا کــــار 58 ۱5/072

0/000

۱/5۹3

۱/804 ۱/38۱

اشتباهی بود؟
فکر میکنم با وجـود
5

بیمــاری کرونــا دیگــر
توفیقی به زیارت پیدا

58 ۱6/6۱0

0/000

۱/644

۱/842 ۱/445

نکنم؟
فکــر مــیکــنم بســتن
6

حرم امام رضـا در
ایــام کرونــا ضــرورتی
نداشت.

58 ۱3/345

0/000

۱/4۹۱

۱/7۱5 ۱/267

فکر میکنم باید برای
کـــــاهش ســـــرایت
7

بیمــــاری کرونــــا از
ازدحــــام جمعیــــت

58 5/487

0/000

0/864

۱/۱7۹ 0/54۹

زائران از ابتدا ممانعت

های
تربی

فکر میکنم تـا پایـان

ت

قطعــی رفــتن کرونــا،
 8باید همچنان از رفـتن 58 25/24۹

0/000

۱/762

بــــه زیــــارت حــــرم
ممانعت به عمل آید
حضور خود محیط را
۹

2/277

58

0/027

0/372

۱/۹02 ۱/623

بپردازند.
در ایــن شــرایط هرگــز
 ۱0به زیارت حرم رضوی 7/8۹2

58

0/000

۱/508 0/8۹8

نخواهم رفت
۱۱

بــه توســل از راه دور
به ائمه اعتقاد دارم

58 3/432

0/00۱

0/5۹3

کان

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
0/700 0/045
قرآنم

بــه جــان دیگــران را

۱/203

کود

0/۹3۹ 0/247
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زائرانی که بیمارند وبا

هزینه خسـارت وارده

لو
شیوه

به عمل میآمد؟

آلـوده مــیکننــد بایــد

اصو

من برنامههای خبـری
را تماشــا مــیکــنم و
 ۱2اق ـوام و دوســتان را از 58 ۱۱/050

0/000

۱/355

۱/۱۱0

۱/60۱

رفــتن بــه مکــانهــای
شلوغ منع میکنم
بیماری کرونـا برنامـه
 ۱3عبــادتی زیــارتی مــرا 58 ۱7/۱87

0/000

۱/6۱0

۱/7۹7 ۱/422

مختل کرده است.
بـــا وجـــود بیمـــاری
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۱4

کرونــــا ،دســــت از
عبــادت و توســل بــه

58 24/3۹4

0/000

۱/847

۱/۹۹۹ ۱/6۹5

اهل بیت بر نداشتهام.

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که دامنه باال و دامنه پایین در اکثـر سـؤاالت
مثبت میباشند و نشـان مـیدهـد در سـطن اطمینـان  0/۹5درصـد ،اگـر مقـدار سـطن
معناداری ( )Sigبزرگتر از سطن خطا ( )0/05باشد ،میانگین کمتر از 2و درصـورتیکه
سطن معناداری کوچکتر از سطن خطـا ( )0/05باشـد ،میـانگین بیشـتر از2خواهـد بـود
آزمون سؤاالت پرسشنامه در نمونه مورد مطالعه در سطن قابل قبولی قرار دارند و تنها در
سؤال سوم این مقدار در سطن قابل قبولی قرار ندارد.

 -7آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

در این بخش ابتدا قبل از آزمون فرضـیههـا بـه ارزیـابی نرمـال بـودن توزیـع دادههـا
پرداخته میشود .در صورت نرمال بودن توزیع دادههـا از آزمـونهـای پارامتریـک و در
غیر این صورت آزمون غیرپارامتریک استفاده میشود .بدینمنظور روشهـای مختلفـی
همچون آزمون کولموگروف – اسمیرنوف قابل استفاده است .نتایج آزمون نرمـال بـودن

کولموگروف – اسمیرنوف به تفکیک برای هر یک از متغیرهای تحقیق در جدول شماره
سوم نشان داده شده است.
جدول .3آزمون نرمال بودن دادهها-کولموگروف اسمیرنوف
متغیرها

تعداد میانگین

انحراف معیار

مقدار

سطن معنیداری

نگرش به زیارت

5۹

36/۱35

3/40۱

۱/226

0/0۹۹

عمل به زیارت

5۹

20/6۹4

3/2۹7

۱/780

0/004

5۹

28/644

3/24۱

۱/543

0/0۱7

نگــرش بــه زیــارت
در دوران کرونا

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود

عمــل بــه رفــتن و
نرفتن به زیـارت در

اصو

5۹

۱6/6۱0

2/205

۱/255

0/086

دوران کرونا

 -8یافتههای استنباطی
بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق

به منظور تخمین روابط در بین متغیرهای موجود در فرضیههـای پـژوهش ،از آزمـون
ضریب همبستگی استفاده شده است.
جدول .4ضریب همبستگی رابطه بین نگرش و عمل بـه زیـارت حـرم رضـوی و
نگرش و عمل به رفتن و یا نرفتن به زیارت دردوران کرونا

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

تأثیر شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر نگرش اجتماعی...

در بررسی آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ،در صورتی که سطن معنی داری بیشتر
از  0/05بهدست آید نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها است و در غیر ایـن صـورت
توزیع غیرنرمال دادهها تأیید میگردد طبق نتایج بهدست آمده در جدول  3اکثر متغیرها
دارای سطن معناداری باالتر از  0/05هستند و توزیع دادهها نرمال مـیباشـد و مـیتـوان
برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.

کان

متغیر
آماره
نگـــرش بـــه
زیارت

ضریب
همبستگی
سطن معنادارای

عمل زیـارت
رفتن

ضریب
همبستگی
سطن معناداری
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نگـــرش بـــه

ضریب

زیــــارت در

همبستگی

دوران کرونا

سطن معناداری

عمل رفـتن و

ضریب

یــا نــرفتن بــه

همبستگی

زیــــارت در
دوران کرونا

سطن معناداری

عمل رفتن و یا

نگرش به

عمل

نگرش به

زیارت و

زیارت

زیارت در نرفتن به زیارت

عبادت

رفتن

دوران کرونا در دوران کرونا

۱

-

-

-

**0/7۹7

۱

0/000

-

0/۱30

0/۱04

۱

0/328

0/432

-

**0/407** 0/453** 0/462
0/000

0/000

0/00۱

ضریب همبستگی درسطن معناداری p>0 /0۱

۱
-

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،دو متغیر عمل به زیارت رفتن و نگرش
به زیارت با ضریب همبستگی  r=0/7۹7و در =0/00سطن معناداری با یکدیگر رابطه
دارند .همچنین عمـل بـه رفـتن و یـا نـرفتن بـه زیـارت در دوران کرونـا نیـز بـا ضـریب
همبستگی  r=0/407درسطن معناداری قـرار دارد .لـذا بـه بررسـی فرضـیه اول تحقیـق
میپردازیم.
فرضیه اول :شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر نگرش مردم به زیـارت
در بین مردم نمازگزار در مساجد شهرستان زواره تأثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول  .5خالصه جدول رگرسیون تأثیر کرونا بر نگرش به زیارت در دوران کرونا
ضریب
همبستگی

ضریب تعیین
0/۱66

0/407

ضریب تعیین

درصد خطای تخمین

تعدیلشده

(دوربین واتسون)

اصو

0/۱5۱

2/۹86

لو

سطن

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

رگرسیون

۱0۱/045

۱

۱0۱/045

۱۱/327

0/00۱

اختالف

508/48۱

57

8/۹2۱

-

-

کل

60۹/525

58

-

-

-

نتایج جدول .6آزمون معناداری ،ضریب تعیین را نشان میدهـد از آنجـا کـه مقـدار
خطای آزمون  Fبرابر است با نسـبت متوسـط واریـانس رگرسـیون بـه متوسـط واریـانس
باقیمانده که برابر۱۱/327و سطن معناداری برابر با 0/00۱است .پس متغیر مستقل توان
پیشبینی متغیر وابسته را دارد.

تأثیر شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر نگرش اجتماعی...

طبق نتایج جدول فوق ضریب همبستگی تأثیر کرونا در نگرش به زیارت در شـرایط شیوه
کرونا  0/407گزارششده است یعنی در واقع حدود 40درصد از واریانس متغیر وابسـته های
یعنی نگرش به زیارت از طریق متغیر مستقل یعنـی شـرایط کرونـا تبیـین و توجیـه شـده تربی
است .و ضـریب تعیـین برابـر0/۱66گزارششـده اسـت ایـن یافتـه بـدین معناسـت کـه ت
متغیرهای وارد شده به معادله توانسته است ۱6درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر کود
وابسته راتببین کند .چنانچه آماره دوربین -واتسـون در بـازه قابـلقبول ۱/5تـا  2/5قـرار کان
گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .با توجه به اینکه آماره دوربین واتسـون
احا
برابر  2/۹68است ،بنابراین مـیتـوان گفـت کـه عـدم همبسـتگی بـین خطاهـا پذیرفتـه دیــــث
میشود.
امامیه و
جدول .6نتایج تحلیل واریان ی طرفه (آنوا)
متنشنا
خــــت
قرآنم

جدول .7نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره تأثیر کرونا بـر نگـرش بـه زیـارت در
دوران کرونا
متغیر پیشبین
مقدار ثابت
نگرش به زیارت در
دوران کرونا

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب
استاندارد

B

SE

BETA

Tآزمون

Pمعناداری

۱8/702

2/۹80

-

6/277

0/000

0/5۹۹

0/۱78

0/407

3/366

0/00۱
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در تحلیل رگرسیون در سطن معناداری ( ،)0/00۱سهم (بتا) یعنی میـزان تأثیرگـذاری
کرونا بر نگرش به زیارت در شرایط بیمـاری کرونـا برابـر ( )0/407مـیباشـد .بنـابراین
فرضیه اول تحقیق در سطن معناداری قرار دارد بدین معنا که شیوع ویروس کرونا و بسته
شدن حـرم رضـوی بـر نگـرش مـردم بـه زیـارت در نمـازگزاران مسـاجد تـأثیر مثبـت و
معناداری دارد .یعنی با افزایش سطن تهدید و خطر ابتال به ویروس کرونا ،تمایـل مـردم
به رفتن به زیارت حرم رضوی و مکانهای زیارتی شلوغ کمتر میشود.
فرضیه دوم :شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نـرفتن
ِ
به زیارت در مردم نمازگزار در مساجد شهرستان زواره تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  .8خالصه جدول رگرسیون تأثیر کرونا به عمل رفتن یا نرفتن به زیـارت در
ِ
دوران کرونا
ضریب همبستگی ضریب تعیین
0/483

0/233

ضریب تعیین

درصد خطای تخمین

تعدیلشده

(دوربین واتسون)

0/220

5/608

طبق نتایج جدول 8ضریب همبستگی تأثیر کرونا بـر عمـل بـه رفـتن و یـا نـرفتن بـه
زیارت در شرایط کرونا  0/483گزارش شده است یعنـی در واقـع حـدود 48درصـد از
واریانس متغیر وابسته یعنی عمل به رفتن به زیارت از طریق متغیر مسـتقل یعنـی شـرایط

کرونا تبیین و توجیه شده است و ضریب تعیین برابر0/233گزارششده است ایـن یافتـه
بدین معناست که متغیرهای وارد شده به معادلـه توانسـته اسـت  23درصـد از وار یـانس
تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تببین کنـد .چنانچـه آمـاره دوربـین -واتسـون در بـازه
قابلقبول ۱/5تا  2/5قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .بـا توجـه بـه
اینکــه آمــاره دوربــین واتســون برابــر  5/608اســت ،بنــابراین مــیتـوان گفــت کــه عــدم
همبستگی بین خطاها پذیرفته نمیشود.
جدول .9نتایج تحلیل واریان ی طرفه (آنوا)

رگرسیون

سطن

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

545/۱25

۱

545/۱25

۱7/328

0/000

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

جدول .10نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره تأثیر کرونا بر عمل رفتن یا نرفتن به
زیارت در دوران کرونا
متغیر پیشبین
مقدار ثابت
عمل به رفتن یـا نـرفتن بـه
زیارت در دوران کرونا

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب

استاندارد  Tآزمون

B

SE

BETA

P

معناداری

33/738

5/5۹5

-

6/030

0/000

۱/3۹0

0/334

0/483

4/۱63

0/000
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3۱/45۹
57
اختالف ۱7۹3/۱80
احا
58
2338/305
کل
دیــــث
نتایج جدول  ۹آزمون معناداری ،ضریب تعیین را نشان میدهـد از آنجـا کـه مقـدار امامیه و
خطای آزمون  Fبرابر است با نسـبت متوسـط واریـانس رگرسـیون بـه متوسـط واریـانس متنشنا
باقیمانده که برابر۱7/328و سطن معناداری برابر بـا 0/000اسـت .پـس متغیـر مسـتقل خــــت
قرآنم
توان پیشبینی متغیر وابسته را دارد.

در تحلیل رگرسیون در سطن معناداری ( ،)0/000سهم (بتا) یعنی میزان تأثیرگـذاری
کرونا بر عمل به رفتن و یا نرفتن به زیارت حرم رضوی در شـرایط بیمـاری کرونـا برابـر
( )0/483میباشد .بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیزدر سطن معناداری قرار دارد بدین معنا
که بیماری کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نرفتن مـردم بـه زیـارت در
مردم نمازگزار در مسجد شرایط کرونـا تأثیرمثبـت و معنـاداری دارد وبـا افـزایش تعـداد
مبتالیــان بــه کرونــا و آمــار مــرگ و میــر ناشــی از اجتماعــات و حضــور در مکــانهــای
پرازدحام ،تمایل مردم مساجد شهرستان زواره به رفتن بـه زیـارت حـرم رضـوی کـاهش
یافته است.

 -9بحث و بررسی
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طبق فرضیه اول شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضـوی بـر نگـرش مـردم بـه
زیارت در مـردم نمـازگزار در مسـجد ،تـأثیر مثبـت و معنـاداری دارد .بنـابر جـدول ()5
میتوان بیان کرد ضریب تعیین برابر ( )0/۱6و در جدول ( )4سطن معناداری رابطه بـین
دومتغیر ( )0/00گزارششده است و وجود رابطـه مسـتقیم بـین دو متغیـر بهدسـتآمده
است .در جدول ( )6با آزمون معناداری ضریب تعیین با توجه به مقدار تحلیل واریـانس
گزارششده ( )F=۱۱/327و آزمون تی متناظر با تأثیر کرونـا بـر نگـرش بـه زیـارت در
مردم در جدول ( )3/366( ،)7گزارش شده است .میتوان نتیجه گرفت که این رابطـه
با اطمینان  %۹5و در سطن خطای  0/05درصد بهگونهای معنادار توان تبیـین واریـانس
(نگرش مردم به زیارت) را دارد در جـدول ( )7مشـاهده مـیشـود در سـطن معنـاداری
( ،)0/00سهم (بتا) یعنی میزان تأثیرگـذاری شـرایط بیمـاری کرونـا بـر نگـرش مـردم بـه
زیارت برابر ( )0/407میباشد .بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید میشود .بدین معنـا کـه
شیوع ویروس کرونا و بسـته شـدن حـرم رضـوی بـر نگـرش مـردم بـه زیـارت در مـردم
نمازگزار در مساجد شهرستان زواره ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق فرضیه دوم کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نـرفتن بـه زیـارت
ِ
در مردم نمازگزار در مسجد ،تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابر جدول ( )8میتوان بیـان
کرد ضریب تعیین برابر ( )0/23و در جدول ( )4سـطن معنـاداری رابطـه بـین دو متغیـر

( )0/00گزارش شده است و وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر بهدسـتآمده اسـت .در
جــدول ( )۹بــا آزمــون معنــاداری ضــریب تعیــین بــا توجــه بــه مقــدار تحلیــل واریــانس
گزارششده ( )F=۱7/328و آزمون تی متناظر با تأثیر کرونا بر عمل رفتن و یا نرفتن بـه
زیارت در جدول ( )4/۱63( ،)۹گزارششده است .میتوان نتیجه گرفت که این رابطه
با اطمینان  %۹5و در سطن خطای  0/05درصد بهگونهای معنیدار توان تبیین واریانس
(عمل رفتن و یا نرفتن مردم به زیارت) را دارد در جدول ( )۱0مشاهده میشود در سطن
معناداری ( ،)0/00سهم (بتا) یعنی میزان تأثیرگذاری شـرایط بیمـاری کرونـا بـر نگـرش
مردم به زیارت برابر ( )0/483میباشد .بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیـز تأییـد مـیشـود.
بدین معنا که کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نرفتن مردم به زیارت در
مردم نمازگزار در مساجد شهرستان زواره ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نتیجهگیری

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

تأثیر شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر نگرش اجتماعی...

زیـارت بارگــاه ائمــه معصـوم و حضــور در مســجد و مکـانهــای مــذهبی بــرای
ً
مسلمانان خصوصا در جامعه ایرانی بـهعنـوان یـک عمـل عبـادی -دینـی و یـک رفتـار
اجتماعی دارای اهمیت قابل توجهی است .زیرا فرد بـا حضـور در مکـانهـای زیـارتی،
زمینه آرامش ،خلوت و تفکر و معرفت و تقرب به خداوند متعـال را بـهدسـت مـیآورد.
زیارت نه تنها به عنوان عملی فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز زیـارت بـه عنـوان عـاملی
برای شکلگیری هویت جمعی و تعامالت اجتماعی است .همانگونه که پژوهشهـای
پیشین دینداری و داشتن گرایشهای مذهبی بر رفتار روانشناختی افراد مورد تأیید قـرار
دادهاند همچنین در پژوهشهای ،نیکآیین و همکاران ( )۱3۹4آثار تربیتی امام رضا
در تعالی باورهای معنوی مردم ایران ،حسـینی و همکـاران ( )۱3۹5ارتبـاط زیـارت امـام
رضا بااحسـاس شـادکامی و رضـایت از زنـدگی ،غیـاثی ( )۱3۹7ابعـاد تمـدنی نهـاد
زیارت در فرهنگ شیعی ،علـیپـور و همکـاران ( )۱3۹8اعتباریـابی مقـدماتی مقیـاس
اضطراب بیماری کرونا ( )CDASدر نمونه ایرانی ،گونی و همکـاران ( )2020پرسشـنامه
دانش ،نگرش و عملکرد برای پیشگیری از عفونتهای دستگاه تنفسـی در بـین زائـران
حج در مالزی مورد مطالعه قرار گرفته است در این پژوهش نیز به بررسی نگرش مردم به

اصو
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زیارت امامرضا و تأثیر کرونا و بسته شدن حرم رضـوی در بـین؛ نمـازگزاران مسـاجد
پرداخته شد .یافتهها نشان داد؛ طبـق فرضـیه اول کرونـا و بسـته شـدن حـرم رضـوی بـر
نگرش مردم به زیارت در مردم نمازگزار در مسـجد ،در سـطن معنـاداری ( )0/00تـأثیر
مثبت و معناداری وجود دارد آزمون تی متناظر با تأثیر کرونـا بـر نگـرش بـه زیـارت در
مردم )3/366( ،گزارش شده و میتوان نتیجه گرفت که این رابطه بـا اطمینـان  %۹5و
در سطن خطای 0/05درصد بهگونهای معنادار تـوان تبیـین واریـانس (نگـرش مـردم بـه
زیارت) را دارد بدین معنا که با افزایش سـطن تهدیـد و خطـر ابـتال بـه ویـروس کرونـا،
تمایل مردم نمازگزار شهرستان زواره به رفتن به زیارت حرم رضوی و مکانهای زیـارتی
شلوغ کمتر میشود.
همچنین طبق فرضیه دوم کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر عمل رفتن و یا نرفتن بـه
ِ
زیارت در مردم نمازگزار در مسجد ،در سطن معناداری ( )0/00تأثیر مثبت و معنـاداری
دارد و آزمون تی متناظر با تأثیر کرونا بـر عمـل رفـتن و یـا نـرفتن بـه زیـارت)4/۱63( ،
گزارش شده است .میتوان نتیجه گرفت کـه ایـن رابطـه بـا اطمینـان  %۹5و در سـطن
خطای 0/05درصد بهگونهای معنادار توان تبیین واریانس (عمل رفتن و یا نرفتن مردم به
زیارت) را دارد بدین معنا که با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا تمایل مـردم بـه رفـتن بـه
زیارت حرم رضوی کاهش یافته است و مردم مساجد شهرستان زواره ترجین مـیدهنـد
در حال حاضر در خانه بمانند و از سفر و حضور فیزیکی به مکانهای شـلوغ و زیـارتی
بپرهیزند و با پای دل زائر حرم شوند و از امام و پیشوای خود طلب رفع مشـکل نماینـد.
مشابه با نتایج تحقیق حاضر موردی یافت نشد.
با آنکه به دلیل نحوه انتقال سریع ویروس کرونا مدتهاسـت گفتـه مـیشـود بـرای
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا بین افـراد ،بایـد فاصـله دسـت کـم دو متـری در نظـر
گرفته شود ،اما پژوهشهای اخیر نشان میدهد با توجه به این که در چـه شـرایطی قـرار
دارید ،شاید این فاصله به اندازه کافی برای جلوگیری از انتقال ویروس مناسب نباشد در
نتایج پژوهشی که در مجله پزشکی ژورنال در انگلیس منتشر شده نشان مـیدهـد ذرات
ویروسی بیماری کووید  ۱۹ -تا نزدیک به  8متر در فضـا پراکنـده مـیشـوند .بـه گفتـه
جوزف آلن ،کارشناس دانشکده بهداشت عمـومی هـاروارد یکـی از بزرگتـرین عناصـر
خطری که این ویروس به همراه دارد ،ساعاتی است که افراد در محیطهای بسته سـپری

کتابنامه

 .۱ادهمی ،عبدالرضا ،ادریسی ،افسانه عامری ،مهدی« ،تأثیراماکن مذهبی بر تجربههای عرفانی و اعتقادات
دینی» ،فصلنامه عرفان اسالمی ،پاییز ،شماره .۱3۹6 ،53
 .2بابایی ،حبیبالله ،درآمدی بر شاخصهای تمدنی در اربعین ،مجموعه مقاالت دومین همایش بینالمللی
لقار الحسین ،جلد ،4تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق .۱3۹6 .
 .3تیموتی ،دالن ،جیدنیل ،جاولسن ،گردشگری ،دین و سفرهای معنوی ،تهران :جامعه شناسان.۱3۹2 ،
 .4حاتمی ،حسین ،مراقبت سندرومی در ساماندهی حمالت بیوتروریستی در کتا اپیدمیولوژی و کنتـرل



1. https://www.irna.ir/news .
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تأثیر شیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر نگرش اجتماعی...

میکنند ،به گونهای که تقریبا همه موارد گسترش بیماری کووید ۱۹-بین سـه تـا چهـار
نفر در محیط بسته اتفاق افتاده است.
براین اساس به دلیل وجود ازدحام جمعیت در اطراف ضرین مطهر امام رضا در
زمان زیارت سرایت بیماری کووید ۱۹-به دیگران را پرخطرترمیکند .میتوان ادعا کرد
که مردم نمازگزار پاسخ دهنده به سؤاالت این پژوهش توافق دارند بـر اینکـه در شـرایط
کنونی مسیرهای ورودی زائران و مسافران به استان خراسان رضوی بـهطـور کامـل بسـته
شوند تا بازگشایی حرم مطهر باعث شکلگیری موج حرکت زائران از چهارگوشه کشـور
به سمت مشهد نشود .زیرا همانگونه که در اخبـار و اطالعیـههـا آمـده اسـت 1در ورود
انبوه زوار بارگاه نورانی امام رضا به مشـهد ،مهـار شـیوع کرونـا و ممانعـت از انتقـال
ویــروس آن را بســیار دشـوار میکنــد زیــرا همــه امــاکنی نظیــر هتــلهــا ،مهمانپــذیرها و
مسافرخانهها با حضور جمعیت مسافر در شرایط نامناسبی برای مقابله بـا بیمـاری کرونـا
قرار میگیرند .این شرایط موجبات حفظ جان و سالمت احاد جامعه از انتقال شـهر بـه
شهر این بیماری از طریـق اسـکان و سـفر زائـران در مسـیر تـا رسـیدن بـه حـرم رضـوی
جلوگیری به عمل میآورد.
محدودیتهای پژوهش :یکی از محدودیتهایی کـه در ایـن پـژوهش وجـود داشـت،
وجود اعمال قرنطینه در جامعه با توجه به شرایط بیماری کرونا صورت گرفت و لذا به دلیـل
پروتکل رعایت فاصله اجتماعی ،در مساجد جمعیـت قابـل تـوجهی حضـور نداشـتند و بـه
صورت تصادفی مراجعه و پرسشنامهها قبل از نماز توزیع و پس از نماز جمعآوری شدند.

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /بهار و تابستان  / 1400شمارۀ 123

بیماریهای مرتبط با بیوتروریسم ،انتشارات صدا ،مرکز مدیریت بیماریها ،چا دوم.۱382 ،
 .5حسینی ،کبری ،اصغریابراهیمآباد ،محمدجواد ،عبدخدایی ،محمدسـعید« ،بررسی ارتباط ز یـارت امـام
رضا با احساس شادکامی و رضایت از زندگی» ،مجلهیپـژوهش در دیـن و سـالمت ،دوره شـماره،2
بهار .۱3۹5
 .6حمــزهزاده ،حمیــد ،بیوتروریســم ســال خــاموش ،تهــران ،انتشــارات ســازمان عقیــدتی سیاســی ارتــش
جمهوری اسالمی ایران (نشر آجا).۱384 ،
 .7حیدریچروده ،مجید ،همتآبادی ،حمیدرضا ،اکبری فریمانی ،محمد ،نیازهای فرهنگی زائران خارجی
امام رضا مورد مطالعه زائران اردو ،عرب ،آذری و انگلیسی زبـان ،مجلـه مطالعـات اجتمـاعی ایـران،
دوره ششم ،شماره3و.۱3۹۱ ،4
 .8خسروی ،مژگان« .بیوتروریسم در آ و مواد غذایی» ،فصلنامه علمی -پژوهشی داانشگاه علوم پزشـکی
لرستان.۱3۹7 ،
 .۹زرگان ،جمیل ،دهنوی ،جلیل« .تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راههای مقابلـه بـا آن بـا رویكـرد پدافنـد
غیرعامل» ،پژوهشهای حفاظتی و امنیتی ،شماره .۱3۹5 ،۱۹
 .۱0سراجزاده ،حسین« ،چال های دین و مدرنیته :ساحتی جامعـهشـناختی در دیـنداری و سكوالرشـدن،
تهران ،طرح نو.۱383 ،
.۱۱علیپور ،احمد ،قدمی ،ابوالفضل ،علیپور ،زهرا ،عبدالـه زاده ،حسـین« ،اعتبار یـابی مقـدماتی مقیـاس
اضطرا بیماری کرونا ( )CDASدر نمونه ایرانی» ،نشریه علمی روانشناسـی سـالمت ،سـال هشـتم،
شماره ،4زمستان .۱3۹8 ،۹8
 .۱2غیاثی ،هادی« ،ابعاد تمدنی زیارت در فرهنگ شیعی ،پژوهشنامه حج و زیارت» ،پاییز و زمسـتان ،سـال
سوم ،شماره .۱3۹7 ،۱4
 .۱3مکریزاده ،فهیمه ،جامعهشناسی پدیـداری ز یـارت ،پایـاننامـه کارشناسـیارشدپژوهشـگری ،مشـهد،
دانشگاه فردوسی.
 .۱4نراقی ،مالاحمد ،معراج السعاده ،قم :طوبای محبت.۱386 ،
 .۱5نشریه علمی فرهنگی پالسما (ویژه نامه ویروس کرونـا) انتشـارات دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات
بهداشتی و درمانی استان اصفهان ،شماره اول۱3۹8 ،
 .۱6نیکآیین ،محمود؛ بختیارنصرآبادی ،حسنعلی؛ بهرامی ،حمزه علی؛ نصرتیهشی ،کمـال؛ عبـاسپـور،
نفیسه« ،آثار تربیتی امام رضا در تعالی باورهای معنوی مردم ایران» ،فرهنگ رضوی ،ش.۱3۹4 ،۱2
 .۱7واعظجوادی ،مرتضی ،فلسفه زیارت و آیین آن ،چا هفتم ،قم ،ناشر اسرار.۱3۹۱ ،
 .۱8یوسفی ،علی ،صدیق ،اورعی ،غالمرضا ،کهنسال ،علیرضا ،مکریزاده ،فهیمه« ،پدیدار شناسی تجربی
زیارت امام رضا ،»مطالعات اجتماعی ایران ،دوره ششم ،شماره  3و .۱3۹۱ . ،4
19. Goni M. D. , Naing N. N. , Hasan H. Development and validation of knowledge,
attitude and practice questionnaire for prevention of respiratory tract infections
among Malaysian Hajj pilgrims. BMC Public Health. 2020Mar;20 (1): 189. DOI:
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

شننخت آثنا عنای و ووع تأثیریذ اای آن بر ا تانا خانغیین ،بایون شاننخت
ویس عنا جا اووی خلق ،وضوع امت که ا اروزه جا حاوزه آمیخشننما
عنای نصر قنبل تأ ل امت .کنش بین خنمق و خنغخ اثر عنای ،شا
پیشاایه اعتعاانع اماات کااه وض ا وع آن اوناانن اماات و پاارجاختن بااه ن اأمه
اوننن شننم جا اشن حوزه تواوی بناینای از کنش هانی ا تانای خنغاخ اا
ونیت به حیط زوایی تییاین و کنتارل وعنشای و هریوواه جیریاوو جا نانی
عنای که حنصل از ویس عنا امت ،ا تانا تیانوت اا بارای خانغیین جا
عن ه اشبنج خواهی وعوج .ا روزه خلاط اواواع عانای انا از براما ویاس
عنا ،نتج به اشبنج هریووه خواوش ا تنای از خنغاخ شایه و جاحانم کاه
راتخ تینور ویس اوننن (ا ناه ،موا ه و طعئنه) ،تواوی شاننخت تیانور
(بینش) ،خلق تینور ( نش) و ا تنا تینور (کنش) اشبنج وعنشی .اشنیه کیا

َ

شننخت ،حقیق بوجه و نتج به کنش حقیقت حوا و کایا شاننخت ،ناتج
شوج؛ وضوع و هی امت کاه پاژوهش حنضار ما
به کنش یرحقیق
و جا قنمخ ش وظن
جااج بهصوار توصیی – تحلیل جا بنتر حیعت ام
ر ت حنکم بر راتخ وعوجی ویس اوننن ،اواج بنزشننما قاراا جهای و جا
اشن اامتن بر اشن وضوع جمت شن ته امت که اثر یتن بر ویس ا اناه ،عانای
ر یرا و کنش ا تنای یلت حوا ،اثر یتن بر ویس موا ه ،عنای ننیرا
و کنش ا تنای کعنل حوا و اثر یتن بار ویاس طعئناه ،عانای قیما و
کنش ا تنای تذکر حوا ،خلق خواهی وعوج.
واژگان کلیدی :ویاس عانا ،کانش خنغاخ ،عانای ،ار یارا ،نانیرا،
قیم .

مقدمه
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توجه به مبانی انسانشناسی اسالمی و شناخت نفس انسان ،از مغفـوالتی اسـت کـه
در آسیبشناسی حوزه معماری و شهرسازی مطرح است .شناخت هر اثری بایسـتی راه
به شناخت مؤثر داشته باشد و بالعکس .امروزه بررسی و خوانش آثار معمـاری ،فـارغ از
شناخت نفس معمار باعث مجاز شمردن هرگونه خوانشی نسبت به یک اثر شده و زمینه
پیشبینی و کنتـرل کنشهـای رفتـاری مخـاطبین اثـر فـراهم نمیشـود؛ بنـابراین مسـأله
انسانشناسی ،در کشف تعامالت رفتاری بـین معمـار و مخاطـب از اهمیـت بـاالیی در
معماری برخوردار است.
«انسانشناسی» بـهعنوان یـک اصـطالح ،در فرهنـگ غـرب معـادل دقیـق نـدارد.
هرچند میتوان آن را با عنـاوینی چـون « »Human-Knowledgeیـادکرد ،امـا بیشـتر در
تنــاظر بــا آن ،واژۀ « »Anthropologyرا بهکاربردهانــد کــه بــا مفهــوم «مردمشناســی»
همخوانی بیشتری دارد .این واژه به معنای تمام تالشهای ممکن و جاری درباره انسـان
و در واقع بررسی تاریخ طبیعی وی بوده که از ریشـه یونـانی « »Anthroposبـه معنـای
«انســان» و « »Logosبــه معنــای «شــناخت» گرفتــه شــده و بــه دو تعبیــر رایــج میــان
اندیشمندان کنونی غرب مشهور است :یکی «مطالعه جسـمانی ،نـژادی و زیسـتی نـوع
انسان» و دیگر «شناخت ماهیت زنـدگی اجتمـاعی و جوامـع گونـاگون انسـانی» (فربهه
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تبیین بینش معمار و کنش رفتاری مخاطب درخلق انواع معماری...

 )3 :1384و نکتهای که در واژه مغفول است ،عدم توجه به نفس یـا مـن انسـان بـهعنوان
مرتبه وجودی ادراکی و رفتاری اوست.
در علوم دینی آنچه از انسانشناسی سراغ داریم در دو حوزه «علم النفس» و «معرفة
النفس» است که با یکدیگر متفاوتاند؛ چنین معارفی امروزه با عنوان «علوم انسانی» یا
ً
« »Humanitiesبرای نخستین بار ریشه در «انسانمحوری» غرب داشته است .معمـوال
علم نفس به فنی گفته میشود که از نفس و مسائل مربـوط بـه آن و خـواص آن بحـث
میکند و معرفة النفس به شناسایی واقعیت نفس از راه مشـاهده و عیـان گفتـه میشـود
(طباطبایی  .)202 :1388شناسایی نفس از راه علم نفـس ،شناسـایی فکـری اسـت و از راه
معرفة النفس شناسایی شهودی است .معرفت نفس یعنی خودشناسی ،خودشناسی بـدان
معناست که انسان به تأمل درباره خود بپردازد و صفات ،اسـتعدادها و ملکـات مثبـت و
منفی خود را در قدم اول بشناسد و در قدم دوم به یك سازندگی اصولی دست بزند.
در مفروضات بنیادین پژوهش حاضر ،باور عمومی بر این است که مباحث مربوط به
شناخت نفس انسان ،بنیاد تمامی معارف و حتی رفتارهای اجتماعی او نسبت به محـیط
زندگیاش است .۱ .محیط زندگی انسان چنانچه برآمده از نفس مطمقنـه معمـار باشـد؛
رفتار حقیقی (نه کاذب) را برای مخاطب ایجاد میکند و چنانچه برآمده از نفس امـاره
باشد؛ رفتار کاذب را ایجاد خواهد نمود .بهعنوان مثال اگر معماری یـک مرکـز تجـاری
برآمده از نفس مطمقنه باشـد؛ تـدبیری در فضاسـازی اندیشـیده میشـود کـه مخاطـب
توقف زیادی در فضا نداشته باشد .امام علی میفرمایـد« :محفلهـای بـازار ،جـای
حضور شیطان است» (تمیمی آمهی)981 1 :1395 ،؛ اما اگر برآمـده از نفـس امـاره باشـد،
مناسبتی در فضا ایجاد میکنـد کـه مخاطـب ،وقـت زیـادی را جهـت سـرگرمی در آن
بگذراند؛ بنابراین شناخت انواع نفس انسان در خلق اثر معماری ،میتواند جهـتمنـدی
رفتــار مخاطــب را در محــیط اطــرافش مشــخص نمایــد و از ایــن طریــق هنجارهــا و
ناهنجاریهای اجتماعی تبیین میگردد.
در پژوهش حاضر ،موضوع نفـس انسـان بـهطور کلـی قابـلطرح بـوده و دامنـه آن
مجموعه مسائل کالن «در پرتو قرآن» و عقلی «آرای حکمای اسالمی» اسـت .بـدیهی
اســت انبــوه دادههــای تجربــی کــه از افــراد در اوضــاع ،زمــان و مکــان ویــژهای ســخن
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میگویند یا ُبعدی خاص از آدمی را بررسی میکنند ،از قلمرو آن خارج هستند و حتـی
اگر از وجه مشخصی سخن به میان آید ،با توجه به مسأله انسان طرحشـده و بـا در نظـر
گرفتن و متناسب با آنها خواهد بود و با توجه به اینکه پژوهش حاضـر بـر ُبعـد نظـری
ارتباط وجودی نفس انسان با معماری تأ کید دارد ،به حوزه چیستی و هستی نفـس و در
نهایت نقش آن در تولید انـواع اثـر معمـاری و رفتارهـای مخـاطبین خواهـد پرداخـت و
خلق نفس معمار را در سه گروه و در نتیجه در سه رفتار معرفی خواهـد کـرد.
محصول ِ
معماری فرمگرا ،معماری معنا محور و معماری قدسی سه وضعیت اثر خلق شده هستند
که با تکیه بر نفوس مختلف معمار شـکلگرفته و بـهتبع آن رفتارهـای متفـاوتی را بـرای
مخاطبین اثر ایجاد مینمایند .مخاطب یک اثر فـرمگـرا همـواره دچـار غفلـتگرایـی و
مخاطب یک اثر معنا محور دچار کمالگرایی و مخاطب معماری قدسـی دچـار تـذکر
خواهد شد؛ بنـابراین غفلـت گرایـی ،کمـالگرایی و تـذکر گرایـی سـه کـنش رفتـاری
مخاطب هستند که بر اساس نفوس مختلف معماران در خلق محیط زندگی ایجاد شـده
و میتواند جامعهای را بهسوی تکامل یا سقوط هدایت سازد.

 -1پیشینه تحقیق

اولین بار تفکیک هنر به سه مقوله فرمگرا ،معنا محور و نمادین (قدسی) توسط هگل
صورت پذیرفت .هگل بر اساس میزان غلبه روح مطلق بر عین ،آثار هنری را طبقهبنـدی
میکند و هنر رمانتیک را بر این اساس که معنا بر ماده غلبه دارد بهتـرین هنرهـا معرفـی
میکند و کلیساها را به هنر نمادین که روح بر مـاده مسـلط اسـت معمـاری شـکوهمند
مینامد (فاطمی  .)110 :1373لـویی دوران «دقـت و تأکیـدی بـر درسهـای معمـاری»،
کالوس هردگ «ساختار و شکل در معماری ایـران و ترکسـتان» ،راب کرایـر «ترکیـب
بندی معماری» و استدمن «مورفولوژی معماری» معمارانی بودند که در بـاب معمـاری
فرم گرا تأ کید داشتند و به دنبال این نگرش هرمان موتسیوس و لـویی سـالیوان بـا طـرح
ً
شعار فرم از عملکرد پیروی میکنـد ،معمـاری را صـرفا بـه یـک ماشـین تقلیـل دادنـد.
(معماریان .)1396 ،تکیه بر معماری مبتنی بر شکل و فرم موضوعی بوده است که معماری
مدرن به دنبال آن بوده است؛ اما اینکه چرا گرایش بـه فـرم در دیـدگاه ایـن پژوهشـگران
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شکلگرفته است ،ریشه در معرفتشناسی و انسانشناسی و هستیشناسی مکاتب مدرن
دارد که کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
امروزه پژوهشگران زیادی نیز در حوزه معماری قدسی و معناگرا نظریههای مختلفی
را اذعان داشتهاند .سنتگرایانی همچون سید حسین نصـر ،بورکهـارت و ...در تحلیـل
آثار اسالمی نگرشهای مختلفی در حـوزه عرفـان و سـنت و ارتبـاط آن بـا هنـر و بیـان
حکمت خالده بیان نمودهاند و همچنین صاحب نظرانی در دوره معاصر همچون محمد
مددپور ،محمد نقی زاده ،جالل ستاری و حسن بلخاری و ...با تکیه بر مفاهیم مقـدس
دینـی و قرآنــی ،گامهـای بزرگــی در ارتبـاط بــا هنـر دینــی برداشـته و تحلیلهــای بســیار
گستردهای در این زمینه انجام دادهاند و همواره به بررسی جداگانه مؤلفهها و اصـول در
تحقق اثر اسالمی پرداخته و معنای معماری را در حقیقت ورای مـاده جسـتجو نمودنـد
(نقرهکار .)49 - 47 :1387 ،بورکهارت در کتاب «روح هنر اسالمی» اشاره میکند:
«یک معمار مقدس و معناگرا در پرداختن به ریشههای معماری یک دین مقدس و
گسترش آن در یک دوره تاریخی تعریف مشخص خود از معماری را ارائه میدهد .این
تعریف جدای از هنر مقدس نیست ،این تفاوت که چون معماری با محیط انسانی پیوند
خورده است وجه کالبدی نیز دارد» (بورکهارت.)82 :1387 ،
در رویکردهای معناگرا نیز توجه اختصاصی به نوع پردازش نفس در رسیدن به معنا،
از موضوعاتی است که مورد غفلت واقعشـده اسـت و گـاهی همـین امـر باعـث خلـط
معماری معنا محور با معماری قدسی میشود؛ در حالیکه معماری معنـاگرا و معمـاری
قدسی هر کدام از بینش و منشهای متفاوت معماران حاصل آمدهاند و هر کدام کنش
و رفتارهای متفاوتی را در مخاطبین ایجاد میکنند همانطور که معماری فرم گرا ،کنش
متفاوتی را ایجاد مینماید.
معماری معناگرا با معماری مقدس متفاوت است .معمـاری معنـاگرا انـواع بناهـا را
ً
میتواند در برگیرد؛ ولی معماری مقدس صرفا به بناهایی گفته میشود که جهت ارتبـاط
انسان با خدا ظهـور کردنـد (ماننـد مسـاجد ،کلیسـاها ،معابـد و )...کـه در ایـن راسـتا
معنــاگرایی در هــم جهــت بــودن بــا طبیعــت ،توجــه بــه انســان ،نگــرش اجتمــاعی و...
قابلتعریف است که میتواند ظرفیت تبدیلشدن به معماری مقدس را داشته باشـد کـه

مراتب مختلف نفس انسان در تولید هر یک از این گرایشها اهمیت باالیی دارد.
نقش اصلی نفوس سهگانه در وجود انسـان در سـه حـوزه بیـنش (معرفـت) ،مـنش
(خلق) و کنش (رفتار مخاطب و اثر) و همچنین نوع معماری حاصله از نفـوس سـهگانه
انسان ،موضوعی است که پژوهش حاضر سعی مینماید با تکیه بر مبـانی انسانشناسـی
به تبیین آن بپردازد.

 -2روش تحقیق
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پژوهش حاضر بهعنوان یـک پـژوهش کیفـی ،همـواره در تـالش اسـت بـا تکیـه بـر
روششناس توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطالعـات بـه روش کتابخانـهای ،ابتـدا بـا
بررسی نظریات متفکرین از بـاب ابعـاد وجـودی انسـان ،تعـاریف مرتبـه نفـس را مـورد
توصیف قرار دهد تا با استناد به احادیث و آموزههای قـرآن کـریم و اسـتدالل منطقـی و
تحلیلی بین گزارههای بهدستآمده ،نقش سـاختار و مرتبـه وجـودی نفـس انسـان را در
خلق اثر معماری و به تبع آن نوع رفتار مخاطب در نسبت با اثر تبیین نمایـد و بـا بررسـی
رابطه نفس بهعنوان نرمافزار کالبد انسان با هرکدام از مراتب دیگر (جسم و روح) ،پدیده
معماری فرمگرا ،معناگرا و مقدس را بر اساس گرایش نفس به هرکدام از مراتـب دیگـر
وجودی انسان معرفی نماید.

 -3مبانی نظری انسانشناسی اسالمی

قبل از پرداختن به مرتبه وجودی نفس ،بایستی تعریف کلی از مراتب و سـاحتهای
وجودی انسان وجود داشته باشد تا جایگاه نفس در وجود انسان به درستی تبیین گردد.

 -1-3مراتب وجودی انسان

ساختار وجـودی انسـان در سـه سـاحت طبیعـت ،غریـزه و فطـرت و در سـه مرتبـۀ
وجودی جسم ،نفـس و روح ترسـیم میگـردد .تبیـین آرای عالمـه طباطبـایی کمـک
شایانی به وضوح بحث میکند .ایشان درباره مراتب ادراک زیبایی میگویندُ « :حسن
یا زیبایی عبارت است از هر چیزی که بهجت آورد و انسان بهسوی آن رغبت کنـد و

این حالت سه قسم است :چیزی که عقل آن را نیکو بداند؛ آنچه از نظر هوای نفـس
نیکو قلمداد شود و هر چه که از نظر ّ
حسی زیبا و نیکو باشد .البته این تقسیمی است
برای زیبایی از نظر ادراکات سه گانۀ انسان» (طباطبایی )372 16 :1399 ،و بدیهی است
که اگر هر یک از اینها تنها با ابزار ویژه خود درک شوند ،انسان واجد مراتب وجودی
سهگانهای خواهد بود .لذا با توجه به جمیـع جهـات و آرای مختلـف و بـهویژه آرای
صدرالمتألهین میتوان سه مرتبه اصلی برای انسان قائـل شـد :مرتبـۀ جسـمانی ،مرتبـۀ
نفسانی و مرتبۀ روحانی (نقی زاده )30 :1391 ،لذا انسان باید فطرت خـویش را راهنمـای
طبیعت و غرایز خود گرداند و آنها را به دست فطرت تعدیل نماید .بـهعبـارتی جسـم
اگر کالبد انسان تعریف گردد؛ نفس ،بهعنوان نرمافزار و محرک ایـن کالبـد بایسـتی در
جهت پرورش و کمال روح و فطرت به فعل بپردازد.

 -1-1-3انسان در مرتبۀ جسم و ساحت طبیعت
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انسان در ساحت طبیعت عبارت است از یک سلسله ویژگیهای ذاتی که بر نـوع
آدمی مترتب است و پیش از تـأثیر محـیط مـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی ،در درون او
وجود دارد (کبیهر )528 :1391 ،و نیز از یک ثبات و پایداری نسبی برخوردار اسـت کـه
ّ
در افراد نوع بشر فراگیر و تا حد بسیاری یکسان بـوده و تغییـر چنـدانی نیافتـه اسـت.
برای مثال طبیعت انسان آن است که در دمای کمتر از دمای بـدن ،احسـاس سـردی
میکند و یا با خوردن برخی چیزها ،دچار عارضـه میشـود .از ایـنرو بـرای اشـیا بـه
اعتبار خواص گوناگونی که در خود نهفته دارند ،ویژگیهایی ذاتی قائل میشویم که
منشأ اثر خاص در آن پدیـده بـوده و طبیعـت نـام دارد (مطههری )30 :1394 ،و سـاختار
وجودی انسان بهگونهای است که در ابتدای پیـدایش در سـاحت طبیعـی ،مبتنـی بـر
حدوث جسمانی است .لذا جسم در یکسوی وجود انسان قرار دارد؛ مرتبهای که از
نظر مالصدرا کمال نقص وجـودی اسـت در جوهریـت (سهجادی )179 :1387 ،بنـابراین
مرتبه جسمانی انسان در ساحت طبیعی او قابل بررسی و تعریف است.
از آنجاکه هدف پژوهش حاضر بر مرتبه وجودی نفـس تکیـه دارد ،ابتـدا سـاحت و
مرتبه سوم یعنی فطرت و مرتبه وجودی روح را بهطور اجمالی موردبررسی قـرار میدهـد

اصو

تا مرتبه و ساحت دوم به صورت تفصیلی در ادامه مطرح گردد.

 -2-1-3انسان در مرتبه روح و ساحت فطرت
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استعمال واژۀ «فطرت» قبل از قرآن سابقهای ندارد و برای اولین بار قرآن این لغت را
ّ
در مورد انسان بهکاربرده اسـت .مـادة فطـر (ف ،ط ،ر) مکـرر در قـرآن آمـده اسـت و
همچنین درهمه جا ،مفهوم این کلمه ،ابداع و خلق (و بلکه خلق به همان معنای ابداع)
هست« .ابداع» به یک معنا یعنی آفرینش بدون سابقه .فقط در یک آیه آمده است کـه
در مورد انسان و دین است .معانی مشتقات «ماده فطر» نیز در دائرةالمعارفهای لغات
قرآن مجید در معانی شکافتن ،آفریدن ،ابداع و نـوعی خلـق ویـژه آمـده اسـت (قریشهی،
125 5 :1397؛ جوادی آملی 24 12 :1379 ،؛ مطهری.)27 :1369 ،
فطرت با چیستی انسان که در فلسفه غـرب محوریـت دارد ،سـنخیتی نداشـته بلکـه
فطرت بررسی کیستی انسان است .چراکه چیستی در حوزه ماده قرار میگیرد و پذیرش
دین در ماده معنایی ندارد و از طرفی مرتبه وجودی روح انسان در ساحت فطـرت او نیـز
قابلبررسی است (بحرانهی .)344 3 :1416 ،چیزی که قابل دمیدن (نفخ) در درون جسـم
انسـان اسـت و ماهیـت انسـانی انسـان ،زاییـده وجـود و حضـور آن در تـن او هسـت
(خامن/ای.)27 :1387 ،
گرایش به حقیقتجویی ،گرایش به خیر و فضـیلت ،گـرایش بـه جمـال و زیبـایی،
ّ
گرایش به خال ّقیت و ابداع و عشق و پرستش همان فطریاتی هستند که از یـک فطـرت
حاصلشدهاند و انسان بهواسطه فطرت خود همواره سعی دارد به کمال همه آنها برسد
و تمام فطریات خود را به کمال برساند .انسان در تـالش اسـت بهصـورت فطـری تمـام
گرایشهایی که در وجود خود دارد ،به نهایت کمال رسانیده و این کمالگرایی هـم در
حوزه شناخت و هم در حوزه عمل برای انسان وجود دارد (مطههری)50 :1395 ،؛ بنـابراین
ساحت فطرت ،زمینه بالفعل شدن استعدادهای انسان به سوی کمال اسـت کـه اگـر بـه
نهایت کمال یعنی توحیـد و خداونـد نزدیـک شـود؛ تمـام آنچـه میشناسـد و یـا عمـل
میکند ساحت قدسی مییابد مانند عارفان.

 -3-1-3انسان در مرتبه نفس و ساحت غریزه
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قبل از مرتبه نفس ،الزم است غریزه بهطور مشخص تعریف گردد .اصطالح غر یـزه
و ریشههای فعلی و لغوی آن در متون اسالمی کمتر مورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت .در
قرآن کر یم هیچگونه ترکیبی از غر یزه بهکار نرفته است .در کتب حدیث نیز تا آنجا کـه
نگارنده تفحص کرده ،بهجز آنچه منسوب به امیرالمؤمنین علی اسـت چیـز دیگـری
نیافته است .علی ترکیبات مختلف از ر یشه فعل «غرز» را که به معنای داخل کـردن
سوزن و یا امثال آن به داخل بدن و نیز داخل کردن نی در زمین و معانی دیگری مشـابه
این است ،در فرازهای گوناگونی از نهجالبالغه و غررالحکم بهکاربرده اسـت .امـام
ُ
ُ
التجارب :عقل غریزهای اسـت
در تعر یف عقل فرمودهاند« :العقل غر یزة تزید بالعلم و
که با علم و تجربه افزایش پیدا میکند» (تمیمی آمهی.)130 :1395 ،
این نکته که امام علی عقل را نوعی غر یـزه میدانـد بسـیار جـای تأمـل اسـت و
خود نشانگر این مطلب است که مفهوم غر یزه در نزد امام با مفهومی که در نزد بسیاری
از غر یزه وجـود دارد؛ منطبـق نیسـت؛ بنـابراین غریـزه در حـوزه شـناخت و نفـس قـرار
میگیرد .غرایز همواره ثابت نیستند و بر اسـاس قرابـت بـا عـالم مـاده یـا روح دگرگـون
میشوند .به عبارتی اگر غرایز نفسانی بیشتر متمایل به عالم ماده شوند؛ با غرایز حیـوانی
مشترک میشوند ولی چنانچه این غرایز با فطرت و روح انسان قرابت داشته باشند؛ فصل
ممیزه انسان با حیوان خواهند بود (مالصهرا( .)303 :1391 ،ر.ک ،شک .)1
نفس مرتبهای است که ساحت غرایز در آن به فعل درمیآیند .به عبارتی نفس ظرف
غرایز انسانی است .ازآنجا که پژوهش حاضـر بـر مرتبـه وجـودی نفـس متمرکـز اسـت،
تعمیق در این مرتبه از انسان ضروری است و باید معنا و کـارکرد آن بهتفصـیل مشـخص
گردد.
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شکل ( :)۱روابط بین ساحت و مراتب وجودی انسان

 -2-3نفس

اندیشمندان بر این باورند که کلمات مشتق از سه حرف (نون ،فـا و سـین) دارای
دو اصل مجزا هستند؛ برخی آن را برگرفتهشده از واژه «نفس» که جمـع آن انفـس و
نفوس است ،میدانند؛ برخی نیز آن را برگرفتهشده از «نفس» و این دو معنایی مستقل
دارند .گروهی دیگر نیز واژههای نفس ،نفس و مشتقات آن دو را دارای یک ریشه و
معنای اصیل دانسته و جان آدمی را ازآنجهت نفس گفتهاند که پایداری آن به نفـس
است (سام )53 :1392 ،/بدین ترتیب انسان دریافته کـه آنچـه بهحسـب ظـاهر فـارغ بـین
زنده و مرده است ،همین نفس است.
نفس نرمافزار شناخت انسان است و «عارفان اندر حقیقت آن موافقاندکه منبـع شـر
است و قاعدۀ سور» (هجویری .)296 :1390 ،در برخی آیات قرآنی «نفس» به معنای خود
انسان آمده است و در جای دیگر نفس ،ماهیت خویش را با آنچـه بـه دسـت مـیآورد،
میسازد .در آیهای دیگر نفس به معنای «خودآ گاه» ذکرشـده اسـت و در آیـۀ دیگـری
نفس به معنای شخص انسانی است .بنابراین از واژۀ «نفس» و مشتقات آن  ۱۹5بار در
قرآن یادشده است و میتوان برای آن سه معنای نزدیک به هـم یافـت (خامنه/ای:1387 ،
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 )60که به همان معنای لغوی بازمیگردند .نفس به معنای خود یا ذات ،نفس به معنای
شخص یا فرد و نفس به معنای شخصیت و نهاد درونی انسـان (سهام )54 :1392 ،/کـه در
معنای سوم برای خود نفس مراتبی قائل شدهاند و آن را بر سه نوع « ّاماره»ّ « ،لوامه» و
ّ
مطمقنه» تقسیم کردهاند و معرفت آن را واجب شمردهاند« :نفس سه اسـت :نفـس
«
اماره و نفس لوامه و نفس مطمقنه و معرفت آن هر سه واجب است که معرفت حق-
جل جالله -به معرفت اینها موقوف است» (روزبهان بقلی.)83 :1381 ،
از آموزههای اسالمی ،میتوان نتیجه گرفت که «نفس اماره» همان جر یـان امیـال و
شهوات دنیایی است که بنا به تعبیر حضـرت علـی عقـل و ایمـان و تقـوا را از انسـان
سلب مینماید (فربه)208 ،1384 ،؛ اما «نفس لوامه» همان نفسی اسـت کـه حجـاب را از
فطرت برمیدارد و با توجه به اینکه فطرت همواره تمایل به سیر در مسیر کمـال دارد ،بـا
ُ
هر عاملی که سیر او را متوقف یا کند نماید مبارزه میکند .درصورتیکه فـرد در مسـیر
کمال حرکت نکند و یا حرکـت او در ایـن مسـیر ایـدهآ ل نباشـد ،توسـط فطـرت مـورد
ً
سرزنش و توبیخ قرار میگیرد و فطرت سعی مینماید با ایـن روش ،او را مجـددا بـه راه
مستقیم برگرداندُ .بعدی از نفس انسان که «نفس مطمقنه» نامیده میشود ،همان نفسـی
است که در انسان باایمان ،امکان رشد و شکوفایی یافته است؛ به عبـارت دیگـر «نفـس
مطمقنه» ،همان فطرت است که نیروهای بالقوهاش ،بهصورت کامل بالفعل شده است.
از مباحث فوق چنین برمیآید که نفـس از یکسـو ،گـرایش در عـالم مـاده و از
سوی دیگر گرایش در عالم ماورا دارد و طرح این مفهوم در انسانشناسی ،این علم را
از دایره محدود موضوعات مربوط به انسان در زنـدگی بیـرون آورده ،چشـماندازهای
جدیدی پیش روی انسان میگشاید (ر.ک،شکل  .)2ازآنجاکه نفس در عالم طبیعـت
رشد و نمو میکند و با مادیات انس میگیرد ،چهبسا حجابی بر بسـتر روحـی و فطـری
گردد و در ظواهر و زیباییهای زمین متوقف گردد (بابا پور گ افشانی و اسفنهیار.)81 :1392 ،
با توجه به تعاریفی که از نفـس صـورت گرفـت میتـوان نفـس را بـه صـورت کیفیـات
جدول شماره  ۱تعریف نمود:
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شکل .2انواع نفوس انسان با توجه به گرایش مادی ،فطری و مادی -فطری
جدول  :1تعاریف نف
نفس
نفس و شناخت

توضیحات
نفس نرم افزار شناخت در مرتبه وجودی انسان است.

رابطه نفس با ماده و روح نفس مرتبه ای از وجود است که گـرایش مـادی و گـرایش
روحانی دارد.
نفس و حق

شناخت نفس می تواند ،منتج به شناخت حق گردد.

مراتب شناخت در نفس

نفس در سه گرایش نفس لوامه ،نفس اماره و نفس مطمقنـه
می تواند سه نوع شناخت متفاوت از هستی را ارئه دهد.

رابطــه نفــس بــا جســم و نفس برای فعل خود نیاز به کالبد جسم و راهنمـای فطـرت
فطرت

دارد.

با توجه به تعریف نفس که گرایش دوجانبه در عالم ماده و عالم روح دارد ،میتوان
این نکته را استخراج نمود که گرایش نفس به هرکـدام از عـوالم مـاده و روح میتوانـد،
شناختی از سنخ آن عالم را ارائه دهد و اندیشه تولیدشده از آن شناخت ،هرکدام متنـاظر

و هم مرتبه با عالم خود خواهد بود .به عبارتی اگـر نفـس مـدام گـرایش بـه عـالم مـاده
داشته باشد و غرایز خود را با این عالم به فعلیت برساند ،اندیشـهای کـه حاصـل خواهـد
شد ،اندیشه ماتریالیستی خواهد بود و عمل مبتنی بر این نوع شناخت ،مبتنی بـر سـاحت
مادی صرف خواهد بود و اگر گرایش به عالم روح داشته باشد و سعی نماید غرایز خود
را با این عالم به فعلیت برساند ،اندیشه حاصلشـده ،اندیشـه حقیقـت محـور و مقـدس
خواهد بود .به عبارتی هر فعل حقیقی یا کاذب که از انسان سر میزند ،به سـبب نحـوه
فعلیت غرایز در نفس است و به همان میزان نوع تأثیرگذاری برکنشهـای اجتمـاعی نیـز
متفاوت خواهد بود؛ میتوان چنین بیان نمـود کـه معمـاری بـهعنوان یـک فعـل انسـانی
حاصل اندیشه نفسانی است که میتواند بهعنوان یک پدیده اجتماعی ،رفتـار مخـاطبین
را جهتمند سازد.

 -3-3رابطه نفس معمار با معماری
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معماری ،فعلی است که در ارتباط با انسان است و میبایست متناسـب بـا انسـان
ّ
محقق شود ،ازاینرو تنها در پرتو مناسبات با انسان معنا یافته و ّ
تعـین آن در ارتبـاط بـا
انسان امری انکارناپذیر مینماید .البته این تناسب ،ابعاد گوناگونی را در برمیگیرد :از
مراتب وجودی ،نیازها و استعدادهای انسان تا کیفیت زندگی او (سام .)40 :1392 ،/ایـن
ً
موضوع صرفا در مخاطب اثر معماری مترتب نیست بلکه در درجه اول خـالق یـا معمـار
اثر بایستی خود به شناختی از نفس وجودی خود رسـیده باشـد و ایـن نخسـتین تالشـی
است که در راستای روشن ساختن مفهـوم حقیقـی معمـاری ،آن را از «انسانشناسـی»
اجتنابناپذیر میکند و سرنوشت معماری را مبتنی بر دریافـت صـرین و مشـخص از
«نفــس انســان» اســتوار میســازد (سههام .)42 :1392 ،/همــانطور کــه حضــرت علــی
میفرماید« :هر که خود را بشناسد ،به نتیجه و غای ِت هر شـناخت و دانشـی دسـتیافته
است» (حکیمی .)213 :1391 ،معمـاران و هنرمنـدانی کـه در هسـته مرکـزی طبیعـت ،در
حقیقت حرکت به سمت هدف را رها کرده و انسان را تنهـا آن چنانکـه هسـت تعریـف
کردهاند و به عرصه شایستگیهای انسان نپرداختهاند ،در نفس اماره غور میکنند و این
در حالی است که در تعالیم انسانی ،انسان کامل ضمن اینکه همه مراتب پایینتر از خود

اصو
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همچون طبیعت و جامعه و تاریخ را شامل است ،توانسته که خود را بـه بـاالترین درجـه
هستی یعنی تا مرز سدرة المنتهی عالم وجود برساند (نقرهکار .)105 :1387 ،سرشت آدمی
همواره حقیقتجویی ،خیر و فضیلت ،زیبایی ،خالقیت و درنهایت پرسـتش و عشـق را
در خود دارد (مطهری )1394 ،و نفس چنانچـه در جهـت کمـال ایـن گرایشهـا حرکـت
کند؛ اثری که خلق میشود مبتنی بر نیازهای حقیقی مخاطبین خواهد بود و در درجات
باالتر ،اثر معماری ،وسیلهای جهت قرب الی الله خواهد بود که با تعبیر معماری قدسـی
عجین میشود.
یکــی از اهــداف مهمتــرین فتــوت نامــهها (رســاله معماریــه) نیــز همــین اســت .در
چارچوب فتوت نامه ،متعلم معماری ،در بدو آموزش ،خود را همکار و پیرو انبیا و اولیـا
میدید و جایگاه خود را در سلسلههای قدسی مییافت که از طریق آن به معمـار جهـان
متصل میشد .او در نظام هستی معلق نبود ،بلکه با همه خلقـت و نـاموس الهـی پیونـد
داشت از اینرو ،چه در زندگی شخصـی ،چـه حرفـهای ،خـود را مجـاز بـه هـر کـاری
نمیدید (آقا شریفیان اصفهانی و امی /پور.)81 :1392 ،
الزم به یادآوری است دانشهـای مسـلمانان ذیـل پـذیرش وحـی قـرار میگرفـت و
دانشها همه برای رسیدن به کمال تعریف میگشت و اینجاست که در معماری سنتی
اسالمی در مورد شاگرد «پدیده اهلیت یافتن معمار مطرح میشد؛ به این معنی که در
اولین قدمها میبایست در توقف در عادات بـد ،خـودبینی ،خودپسـندیها و غـرور و
دنیاطلبی پرهیز نموده و نفس خـویش را آمـاده بـرای درک و دریافـت رمـوز نمایـد»
(نهیمی )1375 ،و تهذیب نفس از شرایط پـذیرش حرفـه معمـاری در آن جرگـه محسـوب
میشده است و این مغایر است با روند آموزش مدرن که هـر نـوع نفسـی میتوانـد وارد
جرگه هنر شود؛ بنابراین نفس انسان بهواسطه ادراک صورتهای حاصله از عوالم باال و
پایین ،اندیشه متناظر بـا آن را ایجـاد خواهـد کـرد .صـورتهای معمـاری کـه از تمرکـز
ادراک نفس بر ساحت پایین (عالم ماده) ،ایجاد میشوند؛ در ساحت مـادی از اصـالت
ً
بیشــتری برخــوردار هســتند و ایــن صــورتها معمــوال قــراردادی بــوده و ریشــهای در
ماورارالطبیعه ندارند؛ بلکه ریشه آنها در ذهن و قوه وهمی نفس انسان است کـه نفـس
ِ
ّاماره را رقمزده است .ولی چنانچه صورتها از تمرکز نفس بر ساحت فطـرت یـا مرتبـه
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روح حاصل آمـده باشـند ،در سـاحت روح از اصـالت بیشـتری برخـوردار هسـتند و در
جهت رفع نیازهای فطری و معنوی مخاطب گام برمیدارد کـه نتیجـهای جـز معمـاری
معناگرا و قدسی نخواهد بود.
نفس معمار زمانی که جهتگیری فطری پیدا میکند؛ همواره سعی مـینمایـد کـه
گرایش فطری زیبایی را درنهایت کمال حقیقی به منصۀ ظهور بگـذارد .زیبـاییای کـه
حاصل گرایش نفس معمار به سوی فطرت است ،یـک زیبـایی حقیقـی خواهـد بـود و
میتواند بستر حرکت نفس مخاطب به سوی فطرت را نیـز فـراهم سـازد .بـهعنوان مثـال
نفسی که گرایش به فطـرت دارد؛ زیبـایی یـک خانـه را در وجـود مفهـوم حیـا مـداری
میداند؛ یعنی مفهوم حیا ،یک مفهوم پایه در معماری میگردد و این نفـس همـواره در
تالش خواهد بود این مفهوم فطری را بهواسطه مفـاهیم معمـاری همچـون درونگرایـی،
عدم اشرافیت ،ایجاد فضای جنسیتی ،کاهش بازشوها در جداره بیرونـی و ...بـه منصـه
ظهور بگذارد و کاربر یا مخاطب این اثـر در طـول زمـان بهواسـطه تـأثیر مکـان و فضـا،
ســاختار وجــودی مبتنــی بــر حیــا مــداری را در وجــود خــود خواهــد یافــت و رفتارهــای
اجتماعی او در چنین مکانی مبتنی بر هنجارهایی خواهد بود که نیروهای فضا بر او وارد
مینماید.
بنابراین نفس معمار وقتی جهت فطری پیدا میکند؛ بهنوعی جهت رفتار مخاطب را
نیز تعیین خواهد کرد .عکس قضیه حاضر نیز قابلبررسی است؛ زمانی که نفس معمـار
جهتگیری فطری نداشته باشد و به سوی امیال مادی حرکـت کنـد ،مفـاهیمی کـه در
معماری شکل میگیرد؛ مخاطب را از فطـرت دور خواهـد نمـود .بـهعنوان مثـال خانـه
شیشهای فیلیپ جانسون برآمده از نفسی است که از حقیقت «حیا» دور مانده و همواره
خانه را در مفاهیم برونگرایی ،شفافیت ،حداقل گرایـی و ...بـه منصـه ظهـور گذاشـته
است .چنین اثری حاصل نفسی است که به جای گرایش به فطرت ،گرایش بـه مـاده و
امیال دنیایی داشته است و حقیقت را در اثر متجلی نساخته و بهواسطه زیبایی آفلـی کـه
ایجاد مینماید؛ مخاطب را نیز از فطرت دور میسازد .به عبارتی کاربر چنـین اثـری ،از
رفع نیازهای حقیقی خود در ارتباط با خانه بازمیماند و همـواره در تـالش خواهـد بـود
نیازهای کاذب ایجادشده را دنبال نماید و درنتیجه کنش و رفتـار او در چنـین محـیط و

فضایی کـه دارای شـفافیت محـض اسـت؛ ناهنجاریهـایی را ایجـاد خواهـد نمـود؛ در
ارتباط با سایر فضاها و معماریها نیز روند به این صورت است و میتوان با تحلیـل نـوع
گرایش نفس معمار به یکی از ساحتهای وجودی ،نـوع معمـاری و کنشهـای ایجـاد
شونده توسط مخاطب اثر را موردبررسی قرار داد.

معماری فرمگرا و نفس معمار
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از دیدگاه انسان معماری که نفس او در عالم مـاده غـور میکنـد و بـه صـورتهای
عالم طبیعت میپردازد؛ هنر و معماری فعالیتی است که به خلق آثاری عینی ،ملموس
و مـادی میپـردازد و چنانکـه در زیباییشناسـی غربـی ،اسـاس ز یبـایی تطبیـق بـا
واقعیتهای ملمـوس اسـت (پهور جعفهر و دیگهران .)176 :1395 ،معمـاری فـرم گـرا حاصـل
عقالنیت نفسی است یا اصالت جامعه و تاریخ را میپذیرد و یا اصالت فرد را با تکیه بـر
عقل جزئی قبول دارد.
الف .معماری فرم گرا با تکیه بر اصالت اجتماع و تاریخ
به عبارتی نفس با گرایش به واقعیتهای جامعه چه حقیقی و چه کاذب ،معارفی را
مبتنی بر رویکرد ساحت مادی میپذیرد و از ثابتات و اصولی کـه از پـیش در هسـتی و
انسان حاکم است؛ مغفول میماند؛ او بر متغیرات تکیه میکند و سعی میکند متناسب
با متغیرات به خلق اثر معماری بپردازد ،بدون آنکـه ثابتـات را داشـته باشـد و بـر اسـاس
همین روند ،معماری کثرتگرا شکل خواهد گرفـت و مخـاطبین اثـر نیـز دچـار نـوعی
کثرتگرایی و ابهام رفتار خواهند شد و بـر اسـاس آن رفتارهـای متفـاوتی را در محـیط
بروز خواهند داد و این روند ،بهجای آنکـه بسـتر مناسـبی بـرای تحقـق مفـاهیم ثابـت و
فطری مخاطبین فراهم سازد؛ آنها را از ایـن مفـاهیم دور خواهـد نمـود .بـهعنوان مثـال
معماری فرمگرای پساساختارگرایانه بیش از آنکه بستر عدالت ورزی در جامعـه را بـرای
مخاطبین در رفتارهای بین محـیط و انسـان ،ایجـاد نمایـد؛ باعـث میشـود مخاطـب در
کنش خود نسبت به محیط ،رفتارهای بیهدف و بدون سلسلهمراتب و سـاختار و دارای
ابهام داشته باشد و بر اساس تکرار آنها زمینه و ذائقه مخاطبان نیز از فطرت دور شده و
تعریف زیبایی در چنین ساختارهایی تغییر خواهد کرد.
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ب .معماری فرم گرا با تکیه بر اصالت عقل جزئی
دانش جدید و فن آموزی بر مبنای علم نوین بهعنوان شـالوده و اسـاس پیشـرفت
بشـری ،پدیدآورنـده نـوعی دیـدگاه کمـی در «عـالم غربـی» هنـر میشـود .معمـاری
کالسیک میتوانـد نمونـه بـارزی از ایـن نـوع «معمـاری» باشـد .معمـاری کالسـیک
برخالف تفکر عدهای از منتقدین که جزو معماری معنـاگرا محسـوب میشـود ،دارای
سامانهای بسیار عقالنی«عقل جزئی ،وهم» است که وضوح تناسبات ،ترکیب مـوزون و
کاربرد بصری قوانین هندسی و زیستشـناختی را نتیجـه داده اسـت (پاکبهاز.)42 :1397 ،
تکیــه بــر تناســبات انســانی و ریاضــیات و هندســه از ویژگیهــای «علــم اســتداللی» و
معماری کالسیک هست چراکه بدون اتصال «نفس» به عـالم «روح» ،دریافـت صـور
روحانی که همان «حقیقت» است غیـرممکن مینمایـد (بلخهاری )92 :1388 ،و درنتیجـه
ایدههای ذهنی هنری برخاسته از «نفس ّامـاره» ،تفکـری واهـی و بیبنیـاد را جـایگزین
«حقیقت» در «اثر» مینماید و در این نـوع نگـرش هندسـه هـدفی میشـود کـه نفـس
معمار خواهان تحقق آن در اثر است و معماری این نوع نگرش ،معماری فرم گرا است.
عقل جزئی ثابتاتی را قبول میکند؛ اما ثابتاتی که میپذیرد مبتنی بر شکل ،هندسه و
عدد است و بهنوعی بر کمیت اصالت میدهد نه ثابتات فطری و معنـا محـور .اصـالت
کمیت گرایی حاصل از گرایش نفس به سـاختار مـادی اسـت و زمـانی کـه در جامعـه
شکل میگیرد ،مخاطبین را نیز جهتمند با آن راهبری مینمایـد .بـهعنوان مثـال معابـد
کالسیک یونان باستان که با اصالت هندسه و عدد و تناسـبات انسـانی شـکلگرفتهاند؛
در حد انسان ،تنزل یافتـه و حتـی بـرخالف مسـاجد و کلیسـاها و معابـد شـرقی ،دارای
مقیاس انسانی هستند (اشرافی)120 :1398 ،؛ لذا درک مخاطب از این معابـد یونـانی یـک
درک الوهی و قدسی نبوده و رفتارهای حاصله از آنها در چنین فضاهایی که با اصالت
ماده و انسان شکلگرفتهاند ،بسیار متفاوت از رفتار انسانی خواهـد بـود کـه یـک مرکـز
عبادی را در درجه باالی الوهیت مییابـد و بـهنوعی میتـوان بیـان نمـود کـه تمرکـز بـر
ساحت ماده توسط نفس ،نوعی غفلت گرایی در رفتار مخاطبین را ایجاد مینمایـد کـه
آنها را از من اصلی یعنی فطرت و گرایشهای فطری دور میسازد و همین امـر باعـث
ِ
ناهنجاریهای رفتاری مخاطب در ارتباط با خود و دیگران خواهد شد.
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ج .معماری معناگرا و نفس معمار
نفس معماری در تعادل بین عالم ماده و عالم روح قرار دارد و همـواره بـا رجـوع بـه
فطریات خود سعی در اصالح نفس خـود نسـبت بـه ادراکـات دارد و همیشـه جویـای
معناست .چراکه بدون درک معنا ،اصالح نفس موضوعیت ندارد .چنـین نفسـی کـه از
آن به نفس ّلوامه تعبیر میشود ،صورتهایی را خلق میکنـد کـه حـاکی از معناسـت و
معماری متناسب با این نوع «نفس» ،معماری معناگراست که شـاید بیشـتر بـا معمـاری
سنتی در شرق تناسب داشته باشد.
معمار معناگرا همواره در تالش است فطریات و نیازهای حقیقی مخاطبین اثر را بـه
منصه ظهور برساند و در این راستا توجـه بـه ثابتـات در طـول زمـان بـرای او از اهمیـت
باالیی برخوردار است .امروزه توجه و گرایش معمار به متغیـرات فرهنگـی و اجتمـاعی،
معیار خلق آثار شده است که بدان اشاره شد؛ اما معماری کـه نفـس لوامـه دارد ،سـعی
میکند متغیرات زمان را در حوزه معماری با ثابتات که برآمده از فطـرت اسـت ،تنظـیم
ً
نماید .بهعنوان مثال نظم در معماری یک اصـل ثابـت اسـت .چراکـه انسـان ذاتـا و بـه
صورت فطری ،برای رسیدن به کمال در امور مختلف نیازمند نظـم اسـت و نظـم یـک
اصلی است که نمیتوان آن را با تغییر زمان کنار گذاشـت؛ نفـس لوامـه معمـار بـر ایـن
موضوع آ گاه است که اگر میخواهد اثری مبتنی بر رفع نیازهای حقیقی مخاطب خلـق
نماید؛ اولین اصلی که باید در نظر بگیرد ،نظم است؛ حال سعی خواهد کرد با تکیـه بـر
فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و شهری یعنی متغیرات زمان ،طوری به خلق اثر بپردازد
که در عین هماهنگی با ساختارهای اجتمـاعی و متغیـرات زمانـه ،از اصـل نظـم فاصـله
نگیرد.
در حالت کلی ،هندسه نزد معمار معناگرا یا نفس لوامه ،یک ابزار و نه هدف اسـت
و همواره در تـالش اسـت بـا تکیـه بـر اصـول مختلـف فطـری ماننـد عـدالت ،تعـاون،
حیامداری ،وحدت ،امنیت و ...معماری را طوری تنظیم کند که مخـاطبین اثـر نیـز بـه
رشد فطری در زمانهای مختلف دست یابند .بهعنوان مثال وقتی معمار معناگرا با نفسی
که گرایش به ثابتات دارد ،یـک اثـر معمـاری را بـا تکیـه بـر اصـل پرهیـز از اسـراف و
بیهــودگی ،یــک اثــر عــاری از تزئینــات بیهــوده خلــق میکنــد؛ بــهنوعی اشــاعه و تبلیــغ

اجتماعی صرفهجویی را مطرح میسازد و با الگوسـازی در سـطن جامعـه ،مخـاطبین را
بهسوی رشد و کمـال فطـری سـوق میدهـد و کـاربران شـهری و معمـاری در جریـان
نیروهای محیط شهری و با تکیه بر این الگوهـای معنـاگرا بـالطبع رفتارهـایی را از خـود
اصو
نشان میدهند که متناظر با فضـای خلقشـده اسـت و خواهـان تزئینـات در آثـار بعـدی
لو
نخواهند بود؛ بنابراین نفس لوامه دائم در تالش است کـه خـود را بـا تکیـه بـر متغیـرات
شیوه
زمان از طرفی هماهنگ کرده و از طرف دیگر اصول ثابتات را رعایت کند.
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د .معماری مقدس و نفس معمار
نفس ّلوامه گاهی به درجاتی میرسد که میتواند به ادراک صـورتهایی برسـد کـه
ریشه در عالم ماورا دارد؛ قوه خیال این نوع معمـار از جایگـاه بـاالیی برخـوردار بـوده و
ارتباط وثیقی با عالم مثال خواهد داشت که اگر نفس لوامه به این درجه برسد؛ در واقـع
نفس مطمقنه شده است .معماری متناظر با این نوع «نفس» را میتوان معماری مقـدس
نام نهاد .معماری مقدس نشان از خدا و بندگی در مقابل خـدا را دارد و در تمـام فـرم و
محتوا خاصیت ذکر تجلی پیدا مینماید .منبع الهام معمار مسلمان ،عـالمی اسـت کـه
پیش چشمان «شهود» وی قرار میدهد ازآنجا که سنتها بر اصول اعتقادی و عقالنی
و تجربه استوارند و بر اسـاس فطـرت انسـانی ایـن اصـول خدشـهناپذیرند ،مانـدگار و
جاودان ،خواهند بود (پور جعفر.)53 :1382 ،
مساجد اسالمی و بناهای مذهبی بهعنوان معماری مقدس ،معماری متناظر با نفـس
مطمقنه است .معمار متأله با تعبیر واژه «قدر الهـی» بـه «هندسـه» ،بـا زبـانی رمزگونـه،
تجلی «حقیقت» را در ساختار هنـری ممکـن سـاخته اسـت .بـرای او نیـز ماننـد گـروه
معناگرا و برخالف گروه مادیگرا ،هندسه ابزار است نه هـدف .نفـس مطمقنـه معمـار
سعی میکند نهایت کمال را که خداوند است در تمام ساختارهای اثر خـود بـه نمـایش
بگذارد و اثر معمـاری را بـه مقـام تـذکر دهـی برسـاند .فـرم در ایـن سـنخ از معمـاری
جایگاهی ندارد مانند کعبه؛ تمام آنچه در این نوع معماری مطرح است ،تجلـی اسـمای
الهی در تمام فضای معماری است که بالطبع معماریهایی که مبتنی بر کـارکرد عبـادی
دارند؛ میتوانند از این جایگاه برخوردار باشند .مخـاطبین چنـین آثـاری بـرخالف آثـار

تربی

مادیگرا یا حاصل از نفس اماره؛ جایگاه خدا و انسان را دائم در سلسله مراتب فضـایی
اثر درک میکنند و متناسب با آن رفتار میکنند .بـهعنوان مثـال مخاطـب مسـجد شـیخ
لطفاللــه ،زمــانی کــه از داالن تاریــک وارد فضــای نــورانی زیــر گنبــد اصــلی مســجد
میشود؛ ناخودآ گاه یا خودآ گاه سر به باال برده و مکث مینماید؛ چنین کنش و رفتـار
مخاطب حاصل خاصیت تذکر دهی فضاست که مخاطـب را بـهنوعی بیـدار میسـازد.
کنش رفتاری مخاطبین در فضاهای مقدسی مانند مساجد اسالمی گذشته ،طوری است
که دائم خود را در محضر خدا میبینـد ،چنـین کنشـی ،تعامـل بـین انسـانهای داخـل
فضای مساجد را میتواند کنترل نموده و تا حدودی از ناهنجاریهای محیطی بکاهد.

نتیجهگیری
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نفس معمار نرمافزار شناخت او محسوب میشود؛ طوری که بـرای شـناخت خـود،
هستی و مبدأ خود و هستی ،نیاز به کالبد (بهعنوان یک قالب) و نیاز به فطرت (بـهعنوان
یک تصدیقکننده یا هدایتگـر) هسـت .طراحـی فضـا و ایجـاد مکـان بـرای انسـان از
شناختی برمیآید که حاصل ثابتات و متغیرات است .ثابتات همان اصول فطـری انسـان
و نیازهایی است که در طول زمان تغییر نمیکنـد؛ امـا متغیـرات موضـوعاتی ماننـد فـرم
است که بر اساس نوع زمان میتواند تغییـر یابـد .حـال اگـر نفسـی گـرایش صـرف بـه
متغیرات زمانه داشته باشد و اصالت را به تاریخ و جامعه بدهـد ،تنهـا چیـزی کـه معیـار
خلــق خواهــد بــود؛ ســاختارهای فرمــی اســت و ســاحت معنــا بــهعنوان یــک امــر ثابــت
جایگاهی ندارد .چنین اثـری اصـالت مـاده را در خـود دارد و همـواره منـتج بـه ایجـاد
نیازهای کاذب در مخاطبین اثر خواهد شـد و غفلـت گرایـی از نیازهـای حقیقـی را در
کنشهــای اجتمــاعی مخــاطبین ایجــاد خواهــد نمــود و کنشهــای رفتــاری آنهــا را در
ً
اجتماع و جامعه در حوزه ارتباط با محیط زندگی ،صرفا در سـاحتهای مـادی و تـأمین
نیازهای کاذب نه فطری سوق خواهد داد (ماننـد گـرایش افراطـی مخـاطبین جامعـه بـه
آشپزخانه باز و معماری کالسیک رومی که نوعی ناهنجاری اجتماعی اسـت) کـه ایـن
نوع آثار را میتوان آثار حاصله از نفس اماره دانست.
اگر نفس معمار در حوزه بینش و منش گرایش به ثابتات و عقل (عقل کلی) داشته
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باشد؛ همواره در تالش خواهد بود متغیرات زمان را با تکیه بر ثابتات فطری تنظیم نماید
و در جهت رفع نیازهای ثابت و حقیقی مخاطبین اثر گـام بـردارد .چنـین نفسـی همـان
نفس لوامه است که همواره در تالش اصالح شناختهای خـود بـوده و همـواره سـعی
مینماید صورتی را که هست تبدیل بـه صـورتی سـازد کـه بایسـته اسـت و فاصـله بـین
حقیقت و واقعیت ،محـرک خالقیـت و تغییـر در ایـن نفـس میگـردد .فـرم و معنـا بـه
صورت یک جریانی که باهم در حال موازنه هستند؛ در سیر و رونـد ایـن نـوع معمـاری
جریان مییابند ،هـم فـرم و هممعنـا جایگـاه مهمـی در ایـن نـوع دیـدگاه دارنـد (ماننـد
معماری خانههای سنتی گذشته در ایران و شرق) و چنین اثری چون گـرایش بـه کمـال
فطری را داشته است؛ کنش رفتاری مخاطبین را نیز فطرت محور میسازد .مخاطبی که
ً
در یک فضای متعادل و منظم در حال سیر و رفتوآمد است؛ بهتبع نیروهایی که تقر یبـا
برآیند صفر دارند؛ رفتارهای هنجار و منظمی از خود نشان میدهد.
اگر نفس معمار به مرحلهای برسد که تمام قوههای فطری بالفعـل شـده باشـد و بـه
عبارتی نفس ،نفس مطمقنه شود؛ آنچه در ساختار معماری رخ میدهد؛ ذکر و معنویت
است .متغیرات زمـان و فـرم بـرای چنـین معمـاری اصـالت نـدارد؛ هرچنـد از آن بهـره
میگیرد؛ تمام آنچه او به دنبال خلق است ،وحدت و توحیـد و نهایـت کمـال و زیبـایی
است که بهواسطه شهود بدان دست مییابد که میتـوان بـدان معمـاری قدسـی گفـت.
قدسیترین معماری را میتوان کعبه یا خانه خدا نام برد که فرم در حد بسیار نازل و معنا
و ذکر در حـد نهایـت متعـالی در آن متجلـی اسـت .مخـاطبین چنـین آثـاری بهواسـطه
ً
نیروهــای مرکزگــرا و قطبــی معمــوال رفتارهــا و کنشهــای متعــالی دارنــد ،چراکــه فضــا
خاصیت تذکر دهی داشته و مخاطب خود را دائم الحضور در برابر مرکـز یگانـه هسـتی
میبیند.
بنابراین نفس معمار در نوع خلق اثر و تنظیم کـنش و رفتـار اجتمـاعی مخـاطبین در
آثــار خلقشــده ،نقــش بســیار پراهمیتــی دارد تــا آن انــدازه کــه میتـوان بــا ادراک نــوع
ویژگیهای معماری حاصل از سه نفس اماره ،لوامه و مطمقنه به نوع کنش و رفتارهـای
مخاطبین پی برده و پیشبینی نمود که مخاطبین در چـه بناهـایی سـیر انفسـی و در چـه
بناهایی سیر آفاقی خواهند داشت.

شکل :3انواع معماری حاصله از بینش و منش معمار با تکیه بر نفس و کنش مخاطب
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نتنییو از ععله صنحخ وظراو امت که تاأثیر راواوا بار مانشر اویشهاعنیان و
حتاا مینمااتعیااان یذاشااته جااج .او جا کتاانب خااوج بااه واان اوح امقااواوین
کناکرجهنی اعتعنع یوونیوو اا برای اجشانن بر ا شاعناج .حقاق جا پاژوهش
حنضر جا پ آن امت که بن اوشیرجی اوتقنجی و بن اماتینجه از اوش کتنبخنواهای
به تییین وظرشنر نتنییو بپرجازج .برخ از وتنشب که وی جا براما هانی خاوج
جا واج جشن به آوعن جمت شن ته شن ل وعوج تننمخ حیو ات تایل بان اذهخ
نیح و حیو ت امتییاجی بن حیو ات اما  ،ننمایت اذهخ کانتومیی بان
اژشم ملطنت و ذهخ پروتنتنن بن اژشم عععوای ،م و وا قت قواوین اخ قا
بن قواوین ذهی و ...امت که جا اتن قنماه بایانهان اشاناه شایه امات .آوچاه
نتنااییو بااهعن اوان کناکرجهاانی اعتعاانع جشان برشااعرجه اماات ،یوشانی وگاانه
تقلیلیراشنوه و شن اب اااوگنااوه او جا جو منحت تقلیل حقیقت جشن به کاناکرج آن و

َ

تقلیل اهیاف ت نم جشن به ا ر جوینش امت .هم چنین بهوظر امی تحلیل او از
ام  ،ونقص و بر امند ا تنا حین و خلینی ظنمم جا غاول جواههانی اما
شیل یر ته امت .یز به ذکر امت که عنوییاای و یاخلاه ع شاق اذهی جا
تییین ا وا ،وی از ععله اوتقنجار وااج بر وی امت.
واژگان کلیدی :نتنییو ،جشن ،کناکرج اعتعنع  ،تحلیل اوتقنجی.

مقدمه
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کتاب روح القوانین از جمله آثاری است که همـواره مـورد توجـه اندیشـمندان قـرار
داشته و بر بسیاری از نظامهای سیاسی مبتنی بر آرای مردم اثرگذار بوده است .منتسکیو
را بهعنوان یکی از بنیانگذاران علوم انسانی مدرن میشناسند .چنـان کـه نظریـات او از
جمله اصل تفکیک قوا مورد توجه بسـیاری از جامعـه شناسـان و سیاسـتمـداران بـوده
است (مرکز مهالکیری .)156 ،1394 ،هم چنـین نظـرات وی در بـاب ایـران شناسـی و شـرق
شناسی مورد توجه بسیاری از مورخین و شرق شناسـان قـرار گرفتـه اسـت .اثـر گـذاری
منتسکیو در میان اندیشمندان علوم اجتماعی و هم چنین جایگـاه برجسـته او در تـاریخ
گذار حکومتها از استبدادی به جمهوری از علل اهمیت یافتن بررسی نظریات اوست
(اسههیان .)25 ،1395 ،هم چنین پذیرش الگوی جمهـوری و ترکیـب آن بـا اسـالم پـس از
وقوع انقالب اسالمی ایران موجب ضرورت یافتن توجه بیش از پیش بـه نظریـات او در
باب دین به عنوان یکی از دو عنصر اصلی در این ترکیب میگردد.
منتسکیو در کتاب روح القوانین پدیدههای اجتماعی متفاوتی از جمله ادیان و آثار و
کارکردهای آنها را مورد بررسی قرار میدهد .در میان همه پدیـدههـای اجتمـاعی شـاید
بتوان ادیان را بهعنوان یکی از اثرگـذارترین پدیـدههـا در میـان سـایرین در نظـر گرفـت.
آموزهها و دستورات هر یک از ادیان میتواند عالوه بـر سـعادت و یـا شـقاوت اخـروی
باعث رشد و یا رکود زندگی مادی پیروان آنها گردد .آنچه مالک قضاوت منتسـکیو در
مورد ادیان قرار گرفته است ،فارغ از زمینـی و یـا آسـمانی بـودن آنهـا ،مزیـتهـا و آثـار
مطلوبی است که برای زندگی مادی پیروان خود به بار میآوردند (منتسهکیو،)1322 :665 ،
منافع و مضراتی را که ادیان برای انسانها به بار میآورنـد ،مـیتـوان همـان کارکردهـای

مثبت و منفی آنها در نظام اجتماعی محسوب نمود .کارکرد در نگاه جامعه شناسان بـه
مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که در جهت برآوردن یک نیاز یـا مجمـوع نیازهـای
نظام انجام میگیرد (ریتزر .)432 :2017 ،در زمینه کارکرد دین چهـار نظریـه وجـود دارد:
اول ،برخی معتقدند که دین افیون جامعه است؛ دوم ،بعضی بر ایـن باورنـد کـه دیـن در
زندگی انسان ،هیچ نقشی ندارد؛ سوم ،عدهای برای دین ،نقش حـداقلی و فـردی قائـل
هستند ،چهارم ،متفکران اسالمی ،بر ایـن باورنـد کـه دیـن بـرای انسـان در عرصـههـای
گوناگون زندگی ،اعم از فردی ،اجتمـاعی ،دنیـوی ،اخـروی ،جسـمی و روحـی نقـش
سازنده و کارکرد مثبت و تکامل آفرین دارد (مطهری خواه.)796 :139 ،
در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده که با رویکردی انتقادی به مجمـوع کارکردهـای
اجتماعی که منتسکیو برای هر یک از ادیان بر میشمارد پرداخته شود .به عبارت دیگـر
محقق در پی آن بوده که جایگاه ادیان را در شکل گیری نظامهـای اجتمـاعی و قـوانین
سیاسی و همچنین رابطه میان آموزههای فردی و اجتمـاعی آنهـا را از دیـدگاه منتسـکیو
بشناسد.
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(بخشایشی اردستانی ،احمه( )1388 ،مرکز مالمیری ،احمهه ( ،)1394،شهاهنیان ،/آیهها ،زیهار ،محمهه
( ،)1397،مقیمی ،سعیه ( ،)1386،مطهری خواه ،ذبی( ،)1394، /اسهیان ،احمه ( ،)1395،هاشمی ،بهزاد
( ،)1384،عشقی ،فاطم.)1389، /

 -2پرسش پژوهش

با توجه به موضوع تحقیق ،در پژوهش حاضر یـک پرسـش اصـلی وجـود دارد .چـه
انتقاداتی بر کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه منتسکیو وارد است؟

تحلیل انتقادی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه...

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
 -1پیشینه پژوهش
در این زمینه کتابها و مقاالتی چند به رشته تحریـر در آمـده اسـت کـه بـه عنـوان خــــت
قرآنم
نمونه به بخشی از آنها اشاره میشود.

 -3روش پژوهش

با توجه به پرسـش فـوق ،مشـخص اسـت کـه پـژوهش حاضـر ،از نـوع اکتشـافی و
انتقادی است .بنابراین ،دارای فرضیه خاص نیست .در عین حال ،مـیتـوان چنـین نظـر
داد که تحلیلهای منتسکیو منطبـق بـر اسـالم اصـیل نبـوده و کـنشهـای حکـام بـالد
اسالمی را مبنای برخی از تحلیلهای خود قرار داده اسـت .در بررسـی حاضـر ،تـالش
شده است پژوهشی بنیادین با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد توصیفی -تحلیلی ،بـا
مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع دست اول انجام شـود .بـا توصـیف دادههـا و اسـناد و
تحلیل و مقایسه آنها تالش شده است نتیجه مطلوب و پذیرفتنی عرضه گردد.

 -4تعر یف مفاهیم
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 -1-4تعریف کارکرد

«کارکرد» ،ترجمه  Functionاسـت کـه در التـین دارای معـانی مختلـف از جملـه
فعالیت سودمند ،کار ،وظیفه ،فایده ،انگیزه ،غایت ،نیت ،نیاز ،نتیجه ،تابع و پیامد است
اما جامعه شناسان بیش از همه بر سه معنای کار ،وظیفـه و نقـش تأکیـد دارنـد (توسهلی،
 .)216 :1371کارکرد دین در اصطالح جامعه شناسی شامل خدمات ،غایات و اغـراض،
آثار و تبعات پنهان و آشکار و مقصود و غیر مقصود دین به جامعه است که قـوام ،بنـا و
تعادل آن را در پی دارد؛ به عبارت دیگر کارکرد در اصطالح کار کردگرایی اثری اسـت
که پدیدهای اجتماعی از خود بر جای میگذارد (اسکیهمور.)142 :1372 ،
بنابراین معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی اثر یا پیامدی است که یک پدیـده بـر
ثبات ،بقا و انسجام نظام اجتماعی میگذارد .مقصود از کارکردهای دین در این مقالـه،
تمامی آثار ،خدمات و نقشهای دیـن در اجتمـاع اسـت .بـه عبـارت دیگـر مقصـود از
کارکرد دین ،اثر و تحولی است که دین در جامعه ایجاد میکند.

 -2-4تعریف دین

بی تردید این واژه ،جزر مفاهیمی است که مورد نقـاش و گفتگـوی صـاحبنظـران

قرار داشته (محمهتقی مصباح یزدی )28 ،1365 ،و بـه همـین جهـت ،تعـاریف متنـوعی از آن
ارائه شده است .حتی حسب نظر برخی« ،دین به اندازهای سـاده اسـت کـه هـر کسـی
میتواند یک تجربه دینی حقیقی داشته باشد (رابرت ا .هیهوم .)18 ،1372 ،دیـن در لغـت بـه
معانی گوناگون مثل جزا ،اطاعت ،قهر و غلبه ،عادت ،انقیاد ،خضـوع ،پیـروی و ماننـد
آنها آمده است .در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که از آنهـا معنـای جـزا ،شـریعت و
قانون ،طاعت و بندگی استنباط میشود (بیوک علیزاده.)66 ،1371 ،
اما معنای اصطالحی را میتوان این گونه ذکر که «دیـن مجموعـه عقایـد ،اخـالق،
قوانین و مقرراتی است که بـرای اداره امـور جامعـه انسـانی و پـرورش انسـانهـا باشـد»
(جوادی آملی )95 ،1373 ،در اصطالح جامعه شناسی نیز میتوان ایـن گونـه ذکـر کـرد کـه
دین عبارت است از دستهای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امـور الهـوتی کـه ایـن
تغییر همه کسانی را که پیرو آنها هستند در
های ثابت و غیر
باورها و عقاید و روش ِ
قابل ِ
ِ ِ
یک اجتماع اخالقی واحد به نام امت متحد میکند (دورکیم.)63 ،1383 ،
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 -1-5تناسب حکومت معتدل با میهب مسیح و حکومت استبدادی بها
حکومت اسالم

منتسکیو در مطلبی در مورد تناسب تعالیم دین اسالم و مسیحیت با نوعی از ساختار
حکومت و هم چنین نحوه حکمرانـی فرمانرایـان معتقـد بـه آنهـا بیـان مـیکنـد« :در
مذهب مسین چون تعدد زوجات ممنوع گردیده سالطین و زمامـدارانی کـه دارای ایـن
مذهب هستند ناچار با ملت خویش زندگانی میکنند .یعنی از آنها دوری نمینماینـد و
به همین جهت بیشتر به احتیاجات جامعه آشنا و از احساسات انسانیت برخوردار هستند

تحلیل انتقادی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه...

احا
دیــــث
امامیه و
 -5نظرات منتسکیو در رابطه با کارکردهای اجتماعی ادیان
منتسکیو در اثر خود نظراتی در رابطه با ادیان و کارکردهـای اجتمـاعی و هـم چنـین متنشنا
تأیید و یا رد این تـأثیرات بیـان مـیکنـد .در ایـن قسـمت بـه بیـان تعـدادی از نظریـات خــــت
منتسکیو در مورد کارکردهای اجتماعی و جایگاه ادیان در ایجاد ساختارهای اجتمـاعی قرآنم
و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جوامع میپردازیم:

و بالنتیجه تمایل آنها برای مشمول شدن به قوانین زیـادتر اسـت .زمامـداران و سـالطین
اسالمی با خونسردی مردم را به قتل میرسانند و از ملت خود دور هستند اما در مـذهب
مسین سالطین با خودسری سبب مرگ مردم نمـیشـوند و چـون بـه واسـطه آمیـزش بـا
جامعه حجب و حیای آنها زیادتر ،خونخواری آنان کمتر میباشـد .و بـالخره بـا اینکـه
مذهب مسین ظاهرا جز تأمین سعادت جاویدان یعنی سعادت دنیای بعد از مرگ منظور
دیگر ندارد ،وسائل زندگی این دنیا را نیز فراهم کرده است» (منتسکیو.)669 :1322 ،

 -2-5نتایج اجتماعی اخالق مسیحیت و اسالم
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منتسکیو در رابطه با نتایج و آثار اجتماعی نظام اخالقی مسیحیت و اسالم و مقایسـه
آنها معتقد است که آموزههای مسیحی سـبب تعـدیل اخالقـی و در مقابـل آمـوزههـای
اسالمی سبب غلظت اخالقی میگردد .او در همین رابطه میگوید« :هنگـامی کـه بـه
نتایج اخالقی مذهب مسین و اسالم بـر مـیخـوریم ،بـدون تردیـد ایـن فکـر بـه خـاطر
میرسد که باید مذهب مسین را قبول کرد ،زیرا مـذهب مسـین اخـالق را تعـدیل و بـر
عکس مذهب اسالم باعث تشدید اخالق میشود» (همان.)670 ،
یکی از بدبختیهای بشر این است که هر فاتحی دیانت خـود را بـر جامعـه مغلـوب
تحمیل مینماید .دیانت اسالم که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شـده چـون اسـاس آن
متکی بر جبر و زور بوده باعث سختی و شدت شده است و اخالق و روحیات مردم را
شدید میکند» (همان.)670 ،

 -3-5مناسبت میهب کاتولیکی با رژیم سلطنتی و میهب پروتستان با
رژیم جمهوری

منتسکیو در آرای خود بیان میکند که عقاید و افکار موجود در مـذهب کاتولیـک
بــه دلیــل روح تعبدگرایانــه موجــود در آن تناســب بیشــتری بــا رژیــمهــای ســلطنتی و
اقتدارگرایانه دارد و در مقابل افکـار و عقایـد مـذهب پروتسـتان بـه دلیـل روح اعتـراض
گرایانه حاکم بر آن با رژیم جمهوری و تقسیم قدرت موجود در آن تناسب دارد :وقتـی
دیانتی در کشوری به وجود میآید طبعا با رژیـم و طـرز حکومـت آن کشـور مـألوف و
ُ
منطبق میشود زیرا مردمی که با آن رژیم الفت پیدا کردهاند اسلوب حکومـت دیگـری

 -4-5آثار موافقت قوانین اخالقی با قوانین میهبی در اجتماع

منتسکیو در آثار خود معتقد است که احکام و قوانین مذهبی باید با قوانین اخالقـی
منطبق باشد چرا که این انطباق سبب میگردد که پیروان آن مذهب رفتارهای اجتمـاعی
مطلوبتری نسبت به هم نوعان خود نشان دهند .او در همین راستا بیـان مـیکنـد« :در
کشورهایی که مذهب آسمانی وجود ندارد الزم است قوانین مذهبی بـا قـوانین اخالقـی
تطبیق شود زیرا مذهب ولو اینکـه نـاحق باشـد بهتـرین ضـامن امانـت و درسـتی انسـان
میباشد .مذهب پگو در هندوستان با اینکه یك مذهب آسمانی نیست ولی این حسن را
دارد که با قوانین اخالقی تطبیـق مـیشـود و اصـول آن عبـارت از اینسـت کـه مـؤمنین
هیچکس را به قتل نرسانند و سـرقت نکننـد و از ناپـاکی بپرهیزنـد و کـاری نکننـد کـه
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را نمیشناسند .آنها تصور نمیکنند که ممکن است رژیم دیگری را هم اختیار کرد.
دو قرن قبل از این هم که یك واقعۀ ناگوار در دیانت مسین حادث شد و آنـرا بـه دو
مذهب کاتولیك و پروتستان قسمت کرد .سکنه نواحی شمالی اروپا مذهب پروتسـتان را
پذیرفتند و سکنه نواحی جنوب که کاتولیکی بودند به همان مذهب باقی ماندند .علتش
این بود که سکنه نواحی شمال اروپا دارای روح استقالل هستند و سکنه نواحی جنـوبی
آن روح را ندارند ،به همین جهت مذهبی که ظاهرا دارای رئیس نیسـت بـا روحیـه آنهـا
موافقتر است تـا مـذهبی مثـل کاتولیـك کـه رئـیس روحـانی مشخصـی دارد .حتـی در
کشورهایی که مذهب پروتستان بوجود آمد بر اثر ایجاد ایـن مـذهب شـورشهـایی برپـا
شد .آن شورشها مطابق رژیم حکومت آنجا ایجاد گردید .لـوتر کـه یکـی از پیشـوایان
پروتستان است در کشورهائی نهضت خود را آغاز کرد که تحت نظـر شـاهزادگان اداره
میشد و آنان حاضر به قبول مذهبی که ریاست ظاهری ندارد نبودنـد بـه همـین جهـت
لوتر ناچار گردید مذهب خود را متکی به کلمات مسین نماید و بـه ایـن طر یـق قـدرت
رئیس مشخص و معنوی روی نهضت لوتر سایه افکند .اما کالون یکی دیگر از پیشوایان
پروتستان در کشورهائی نهضت خود را آغاز کرد که جمهوری بودند و به همین جهـت
ممکن بود بدون یك پیشوای مشخصی نهضت را بهوجود آورند ،لذا کالون مذهب خود
را متکی به گفتههای حواریون کرد (همان.)673 ،

باعث عدم رضایت دیگران شوند .همین اصول اخالقی سبب شده که این ملت با وجود
اینکه فقیر و دارای نخوت است رئـوف و مالیـم شـده و نسـبت بـه تیـره بختـان تـرحم
میکند» (همان.)676 ،
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منتسکیو معتقد است که یکی از بدبختیهای نوع بشر محرومیـت او از آمـوزههـای
مکتب فلسفی و اخالقی رواقیان است .چرا که این پیروان این مکتـب ،زنـدگی خـود را
وقف خدمت به سایرین میکنند و همواره از زرق و برق دنیا مـیگریزنـد و فرمانروایـان
زیادی با پیروی از آموزههای این مکتب برای مردمان خود عدالت را به بار آوردهاند .او
در این رابطه میگوید« :در ادوار گذشته مسلكهای فلسفی چندی در میـان افـراد بشـر
پیدا شد که هر یك از آنها را میتـوان بـه منزلـه یـك مـذهب دانسـت .در میـان مسـالك
فلسفی مختلفی که در ادوار قدیم بهوجود آمد ،هیچ یك از آنها برای سعادت نـوع بشـر
بهتر و شایسته تر از مسلك فلسفی که زنون آنرا وضع کرد نبـود .مـن اگـر یـك مسـیحی
نبودم به جرأت میگفتم که از بین رفتن مسلك فلسفی زنون یکی از بـدبختیهـای نـوع
بشر بود .در این مسلك بزرگ ،کراهت و نفرت از هیچ چیز وجود نداشت مگر نفرتها
و کراهتهایی که به ذاته جزر خصائل خوب و فطری بشـر اسـت .از قبیـل کراهـت از
عیش و عشرت زیاد و بی اعتنائی به درد و رنج و غیره .تنها در بین پیـروان ایـن مسـالك
بود که افراد بزرگی تربیت میشد و مردان شریف به وجود میآمـد و در سـایه تعلیمـات
این مسلك عالی بود که امپراطوران بزرگ و خوبی تربیت میشدند .طرفـداران مسـلک
زنون هیچ توجهی به ثروت و عظمت دنیوی و درد و رنـج شخصـی و عـیش و عشـرت
نداشتند و در عین حال اوقات آنها مصروف این بود که بـرای سـعادت افـراد بشـر کـار
کنند و حقوق جامعه را محترم بشمارند .آنها عقیده داشـتند کـه فقـط بـرای جامعـه بـه
وجود آمدهاند و سرنوشت و وظیفه آنها این است که برای جامعه کار کنند و از اینکـار
هیچ منظور نداشتند .یعنی عقیدهشان ایـن بـود کـه همـان کـار کـردن پـاداش زحمـت
آنهاست و به عبارت دیگر پاداش در خود زحمت و مجاهدت است و هـر چـه دیگـران
خوشبختتر باشند خوشبختی آنها زیادتر خواهد شد» (همان.)676 ،

 -6-5رابطه قوانین میاهب با شرایط محیطی
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یکی از نظریات جنجال برانگیز منتسکیو در رابطه با تأثیر شرایط محیطی بـر احکـام
و قوانین مذاهب است .او عقیده دارد که شرایط محیطی عامل مؤثری در شکل گیـری
و همچنین گسترش مذهبی متناسـب بـا آن شـرایط اسـت .او بـرای اثبـات سـخن خـود
تعدادی مثال میآورد« :در مذاهب مختلف قوانینی وجود دارد که قوانین محلی اسـت،
یعنی با مقتضیات محلی موافق است و ممکن است این قوانین برای نقـاط دیگـر خـوب
نباشد .مونته زوما حق داشته که گفته است مذهب اسپانیولیهـا بـرای کشـور خودشـان
ومذهب مکزیکیها هم برای کشور خودشان خوب است .مثال عقیـده تناسـخ و اینکـه
روح انسان بعد از مرگ در بدن حیوان حلول مینماید فقط برای آب و هوای هندوستان
تناسب دارد و برای اهالی آنجا مفید است زیرا بهطوری که برنیـه در جلـد دوم سـیاحت
نامه خود مینویسد در آنجا شدت حرارت تمام مراتع طبیعی را میسوزاند و برای تغذیـه
چهارپایان علف یافت نمیشود و اشخاصی که دارای حشم هستند همـواره از بـهدسـت
نیامدن علوفه بیمناک میباشند و بهواسطه کمی مراتع طبیعی تربیـت گـاو در آن کشـور
رونقی ندارد و غالبا گاوهای بیچاره تلف میشوند.
با رعایت نکات فوق یك قانون مذهبی که به حفظ گاوها کمك نمایـد بـرای چنـین
کشوری خیلی مفید است .ولی در عین حال که مراتع طبیعی بهواسـطه حـرارت آفتـاب
میسوزد بر اثر آبیاری و احداث نهرها بـرنج بـه مقـدار زیـاد در هندوسـتان مـیرویـد و
همچنین بقوالت فراوان است .در این صورت یك قانون مذهبی که غذای اهالی را برنج
تعیین مینماید و توصیه میکند که برنج بقوالت را زیادتر از اغذی دیگر مصرف کنند،
برای چنین کشوری مفید است.
آقای بولن ویلیر در کتابی که بهعنوان زندگی محمد نوشته میگویـد در کشـور
عربستان خوك خیلی کمیاب میباشد؛ زیرا وسائل تربیت خوک در ایـن کشـور موجـود
نیست و جنگل وجود ندارد که خوکها در آن تربیت شوند و همچنین وسائل تغذیه این
حیوان در عربستان موجود نیست .لذا قانونی که خوردن گوشـت خـوك را در عربسـتان
حرام نموده ،مطابق مقتضیات طبیعـی مـیباشـد؛ بـه خصـوص آنکـه اعـراب بـهواسـطه
خوردن آب شور مستعد ابتالی بیمـاریهـای پوسـتی هسـتند و خـوردن گوشـت خـوك

استعداد انسان را برای ابتالی بیماریهای پوستی زیاد میکند .ولی قانونی کـه خـوردن
گوشت خوک را در عربستان حرام کرده ،برای اغلب نقـاط عـالم و مـن جملـه کشـور
چین خوب نیست .زیرا در کشور اخیر گوشـت خـوک از غـذاهای اصـلی مـیباشـد»
(همان.)697 ،
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عقیده به تناسخ شعبی دارد که منتسکیو راجـع بـه قسـمی از آن کـه در میـان مـردم
هندوستان رواج دارد سخن میگوید .آنها معتقد بودند کـه روح بعـد از مـردن در بـدن
موجودی دیگر حلول میکند و به حیات خویش ادامه میدهـد .منتسـکیو در رابطـه بـا
آثار اجتماعی این پدیده معتقد است« :این عقیده بر حسب اینکه نتایج خوب یـا بـد از
آن گرفته شده در زندگانی اجتماعی بشر تأثیر نیکو یا ناگوار داشته اسـت مـثال یکـی از
نتایج نیکوی آن در هندوستان این است که خونریزی را طرف نفرت مـردم قـرار داده و
به همین جهت در آن سرزمین کمتر قتل نفس واقع میشود و با اینکه مجازات اعدام در
هندوستان وجود ندارد مردم مبادرت به قتل نفـس نمـینماینـد مگـر بـهطـور اتفـاقی .از
طرف دیگر نتیجه بدی که از عقیدۀ تناسخ گرفته شده این است که زنان را بعد از مرگ
شوهر با جنازه متوفی میسوزانند و به این طر یق یك موجود بیگناه با شکنجه شدید راه
دیار عدم را در پیش میگیرد» (همان.)689 ،

 -8-5آثار اجتماعی تفکر و تعمق در اسرار جهان

یکی دیگر از نظرات جنجال برانگیز منتسکیو در مورد نمـاز خوانـدن و رابطـه آن بـا
امور دنیایی مسلمانان است .او بیان میکند از آنجایی که در نماز انسان امـور دنیـوی را
فراموش میکند و به تعمق و تفکر در رابطه با امور اخروی میپـردازد ،موجـب کـاهلی
در امور دنیایی و در نتیجه ایجاد مشکل در زندگی انسان میگـردد .او در همـین رابطـه
میگوید« :انسان برای این به وجود آمده است که زندگی کند یعنی غذا تهیـه نمایـد و
لباس بپوشد و خود را حفظ کند و وظایف اجتماعی خود را انجام بدهد .بنابراین دیانت
او نباید طوری باشد که وی را وادار به فکر و تعمق در اسرار جهان نماید و بالنتیجه او را
از زندگی باز دارد .مسلمین چون ناچارند در شبانه روز پنج مرتبه نماز بخوانند و در ایـن
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پنج وعده همه چیز زندگی را فراموش کنند و جز در فکر معبود در هیچ فکری نباشـند،
طبعا به اسرار جهان و دنیای دیگر فکور بار میآیند و نتیجه این میشـود کـه نسـبت بـه
امور دنیوی زیاد عالقه مند نیستند .حال اگر یك حکومت مستبده هم بر آنها حکومـت
کند و قوانین مربوط به مالکیت هم طوری نباشد که آنها را نسـبت بـه ملـك ذی عالقـه
نماید ،در آنصورت به کلی نسبت بـه امـور دنیـا و زنـدگی بـی اعتنـا خواهنـد شـد .در
گذشته دیانت زردشت باعث رونق و سعادت ایـران گردیـد و از آثـار نـاگوار اسـتبدادی
جلوگیری کرد ولی امروزه مذهب اسالم باعث عقبافتادگی ایران شده است.
خوبی مذهب از لحاظ زندگی بشری در صحت و سقم عقایـد آن نیسـت بلکـه در
خوبی و بدی نتایجی است که از آن عقاید گرفته میشود .ممکن اسـت صـحینترین و
اساسیترین عقاید مذهبی وقتی به صالح جامعه نبود ،نتایج بد داشته و برعکس باطل و
ً
مهملترین عقاید مذهبی دارای نتایج خوب باشد مـثال از عقیـدۀ مـذهبی پیـامبر چینـی
کنفوسیوس که منکر بقای روح است و یا عقیـده مـذهبی زنـون مبتکـر فلسـفه رواقیـان
نتایجی بهدست آوردند که به صالح جامعه بـوده اسـت و بـر عکـس از عقایـد مـذهبی
هندی تائو و فوئه که معتقد به بقای روح میباشند نتـایج بـدی گرفتـهانـد کـه بهصـالح
جامعه نیست .در تمام کشورهای جهان و در تمام ادوار زندگی وقتی بشر عقیده به بقای
روح پیدا کرد این عقیده صحین طوری بهصورت بد رایج گردید .یعنی نتـایج بـد از آن
گرفته شد که مردها ،زنها ،غالمان ،رعایا و بیچارگان در صدد خودکشی برآمدنـد تـا در
دنیای دیگر به سـعادت جاویـدان نائـل گردنـد .ببینیـد چـه نتیجـه بـدی از چـه عقیـدۀ
صحیحی گرفته شده است .در کتب مقدس ایرانیان قدیم نوشته شـده اگـر میخواهیـد
در زمره پاکان باشید فرزندان خود را به خوبی تربیت کنید زیرا تمام اعمال نیکی کـه از
آنها سر میزند منسوب بهشما خواهد شد و همچنین توصیه شده است که مـردم زودتـر
ازدواج نمایند و فرزند بهوجود آورند زیرا فرزندان در روز جزا به منزلـه پلـی هسـتند کـه
شخص میتواند از روی آن عبـور نمـوده و بـه بهشـت بـرود و کسـانیکـه فاقـد فرزنـد
میباشند پل نخواهند داشت و بالنتیجه آنها را به بهشت دسترسی نخواهد بـود البتـه ایـن
عقیده صحت نداشت و غلط بود ولی از لحاظ اجتماعی خیلی مفیـد و سـبب مـیشـد
که مردم به داشتن فرزند و تربیت او عالقمند شوند» (همان.)678 ،

 -9-5آثار اجتماعی روزه
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منتیسکیو برای روزه آثاری اجتماعی را بر میشـمارد .او معتقـد اسـت روزه گـرفتن
زمانی برای جامعه مفید است که افراد به بهانه آن دست از کار نکشند و همچنین باعث
نشود که خود را برتر از دیگران ببینند و یا نسبت بـه نیازمنـدان خساسـت بورزنـد .او در
رابطه با روزه میگوید« :روزه گرفتن وقتی برای فرد و جامعه مفید است که شارع فکـر
کار کردن را در مغز مؤمنین جای بدهد .یعنی به آنها بفهماند که روزه گـرفتن نبایسـتی
وسیله و بهانه تنبلی و کار نکـردن باشـد و همچنـین بـه آنهـا بفهمانـد کسـانی کـه روزه
میگیرند باید بدانند کار نیکی میکنند نـه اینکـه تصـور نماینـد کـار عجیـب و خـارق
العاده مینمایند و از این حیث برخود ببالند و به عالوه این فکر را در روح مؤمنین جای
بدهد که غرض از روزه گرفتن امساك در طعام است و این موضوع نباید وسـیلهای شـود
که مردم خسیس و لقیم بشوند» (همان.)679 ،

 -6نقد نظریات منتسکیو در رابطه با کارکردهای اجتماعی ادیان

نظریات اجتماعی منتسکیو در کنار محاسـنی کـه دارد از جملـه بـدیع بـودن و هـم
چنین استفاده از منابع متعدد ،دارای معایبی نیـز هسـت؛ خصوصـا زمـانی کـه بـه تبیـین
کارکردهای اجتماعی ادیان میپردازد .منتسکیو به شدت متأثر از عصر روشنگری است
چرا که در چنین فضا و شرایطی با بهره گیری از روشهای تجربـی بـه مطالعـه تطبیقـی
جوامع ،قوانین و حکومتها میپردازد (مقیمی )109 ،1386 ،که در ادامه به تعدادی از آنها
اشاره میکنیم:

 -1-6تقلیل گرایی (نگاه ابزاری)

مهمترین نقدی که به نظریات منتسکیو وارد میگردد ایـن اسـت کـه دیـدگاه او در
بحث دین و معنای زندگی ابزارانگارانه است .او تا آنجا پـیش مـیرود کـه حتـی حکـم
روزه را به دلیل ایجاد ضعف در روزه داران و پایین آمدن بهره کـاری آنهـا مـورد انتقـاد
قرار میدهد .این نوع نگاه به دین حداقل با دو گونه تقلیلگرایی پیوند خورده است که
در ذیل به هر دو مورد اشاره میشود:

 )1تقلیل حقیقت دین به کارکرد و آثار آن

.)122 – 123 :1378

نگاه ابراز انگارانه در آرای جامعه شناسان و روان شناسان نیـز قابـل مشـاهده اسـت.
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تحلیل انتقادی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه...

نخستین پیامد نگاه ابزارگرایانه به دین ،تقلیل حقیقت و جوهر دین به کارکردهای آن
است .دلیل این موضوع هم این است که رویکرد ابزارانگارانه به دین بـه دلیـل توجـه بـه
بیش از اندازه به کارکرد و مزایای دیـن بـرای فـرد و اجتمـاع ،حقیقـت و جـوهر دیـن را
نادیده میگیرد.
برای روشن شدن این مطلب میتوان راجع به دو رویکرد حقمدارانه و انسـانمدارانه
در مواجهه با دین گفتگو نمود .در رویکرد حق مدارانه ،انسانها در طلـب دسـتیابی بـه
حقیقت به دین روی میآورند .به عبارت دیگر به دنبال تأمین و رفع نیازهای خـود از راه
پیروی از دین نیستند .در رویکرد دوم ،مقصود رعایـت احکـام و دسـتورات دیـن تـأمین
نیازهای دنیوی انسان هاست .یعنی احساس احتیاج و نیاز در انسان سبب میگـردد کـه
به پیروی از دین اقدام کند.
نگاه انسان مدارانه ،خود دارای دو نوع است .در صورت نخستین توجه به نیـازهـا و
رفع آنها از طریق دین به مثابه پلی برای رسیدن به هدف غایی و حقیقی دین است و فرد
دین دار از این مرحله عبور کرده و در پی دستیابی به حقیقت از راه دین خواهـد بـود.
این نوع نگاه پذیرفته شده و صحین است .در نوع دوم ،دین صرفا به مثابه یک ابزار این
جهانی برای رفع نیازها و مرهمی بر آالم او در نظر گرفته میشود و هیچ انگیزۀ حقیقت
جویانهای در او یافت نمیشود.
کارل یاسپرس در شرح نظریات اسپینوزا این موضوع را مورد نظر قرار مـیدهـد کـه
در مقابل دیدگاهی که دین را به مثابۀ قرارگاه ثابت و حقیقی میپذیرد ،دیـدگاهی وجـود
دارد که دین را در خدمت اغراض سیاسی و اهداف این جهانی انسانها بهکار مـیبـرد.
اسپینوزا بیان میدارد که نگاه ابزار گرایانه به دیـن ریشـه در تفکـر برخـی یونانیـان دارد؛
چنان که کریتیاس میگوید دین را سیاست مداران روشـنبـین بـرای اداره کـردن تـوده
مردم ،همچون وسیلهای برای حفظ قدرت خود ابداع نمودهاند تا در روح مردمان رخنـه
نمایند ،زیرا تنها از طریق زور ممکن نخواهد بود که بـر مـردم حکومـت کـرد (یاسهرر ،
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برای نمونه ،آ گوست کنت جامعه شناس فرانسوی اعتقاد دارد که انسان برای محبوب و
موجود برتر واقع شدن و جامعه نیز بـرای تقـدس دادن بـه قـدرتهـای دنیـایی بـه ادیـان
نیازمندند (آرون .)135-136 :1396 ،دورکیم نیز حضور دین را به جهت سودمندی آن برای
نظام اخالقی جامعه و هم چنـین ایجـاد همبسـتگی در میـان اعضـای اجتمـاع ضـروری
میداند (دورکیم .)159 :2005 ،در نگاه مارکس ،دین به مثابه افیون تـودههـا و محصـول از
خودبیگانگی انسان و ابزاری است برای توجیه بی عدالتیهای اقتصادی و حفظ جایگاه
سرمایه داران و توجیه وضعیت موجود (مارک )230 :2009 ،/هم چنـین در دیـدگاه فرویـد
دین به عنوان یک امر وهمی از آن جهت مورد نیاز انسان هاست که نـوعی تسـلی فـوق
طبیعی برای رنجهای انسانها ایجاد میکند وتجلیـات دینـی را بایـد نمونـهای از عالیـم
روان رنجوری در افراد دانست (فرویه .)29 :1989 ،وبر از پیشگامان رویکرد کارکردگرایانه
در جامعه شناسی در هنگام ارائـه پرسشـی بـر چرایـی منشـأ و ضـرورت دیـن ،از توجیـه
کارکردی استفاده کرده است .اما او از آن جهت دین را بـرای جوامـع انسـانی ضـروری
میداند که کارکرد معنابخشی را برای انسانها ایفا میکند (وبر.)312 :1963 ،
بنابراین نظریات منتسکیو با دیدگاه افرادی همچون کنت ،دورکیم ،مارکس ،فروید و
وبر در استفاده از تحلیلهای کارکردگرایانه از دین هیچ گونه تفاوتی ندارد؛ بلکه تفاوت
آنها تنها در نوع کارکردهایی است که هر یک از ادیان بـرای جوامـع بـه بـار مـیآورنـد.
نتیجۀ این نوع رویکرد چیزی جز تغییر در ماهیت و غایت دین و تقلیـل آن بـه یـک امـر
مادی و دنیایی صرف نیست که بهتدریج میتوانـد جـای خـود را بـه هـر ابـزار دیگـری
همانند علم تجربی و غیره بدهد.

 )2تقلیل اهداف متعالی دین به امور مادی

منتسکیو اهداف واالی دین را به کارکرد نظم بخشی در جامعه و هم چنـین اصـالح
رفتارهای دنیوی افراد فروکاسته است .اما از آنجایی که انسان عـالوه بـر بعـد جسـمانی
دارای بعد روحانی نیز هست ،نیازهای او هـم بـه نیازهـای جسـمانی و روحـانی تقسـیم
میگردد و به همین دلیل کارکردهای دین نیز به جسمانی و روحانی و دنیوی و اخـروی
تقسیم میشود.

نگاه انسان شناسی منتسکیو و فهم او از چیستی انسان ،به شدت بر فهم او از دیـن و
کارکردهای آن تأثیر گذار بـوده اسـت .او هـدف و مقصـود نهـایی دیـن را آ گاهانـه یـا
ناآ گاهانه مورد غفلت قرار داده و معیار سـنجش ادیـان را سـودمندی آنهـا بـرای حیـات
مادی انسانها بیان نموده است.
قرار دادن دین در کنار سایر مکاتب فلسفی بشری ازجمله مکتب رواقی و یا مکتـب
اخالقی ملت اوسه ،بیانگر این است که اهداف متعالی دین برای منتسـکیو موضـوعیت
چندانی نداشته است .چرا که مکاتب فلسفی رواقی و غیـره ابـزاری بـرای حـل مسـائل
دنیوی انسانها و کاهش رنجهای آنان است .هم چنـین در اندیشـههـای مونتسـکیو بـر
تضمین منافع اکثریت جامعه و نیز عنصر اجتماعی بودن انسان تأکید فراوان گشته و این
دیدگاه به فردیت قائـل نبـوده و اسـتعدادهای فـردی را نادیـده انگاشـته اسـت (بخشایشهی
اردستانی.)120 :1388 ،

یکی دیگر از انتقادات وارده به نظریات منتسکیو راجع به دین اسالم را مـیتـوان بـه
اسالم شناسی ناقص او از طریق رفتار بعضـی از مسـلمانان خصوصـا خلفـای عباسـی و
اموی و حتی عثمانی دانست .هم چنین او در زمانی میزیسـت کـه تقریبـا اصـلیتـرین
دولت اسالمی که دنیای غرب با آن تعامل داشـت امپراتـوری عثمـانی بـود .بنـابراین بـه
احتمال فراوان یکی از علـل اصـلی فهـم نـاقص او از اسـالم ،مـالک قـرار دادن رفتـار
پادشاهان ظالم با مردم خویش در ادوار اسالمی بوده است .علی اکبر مهتدی در ترجمه
خود از کتاب روح القوانین آورده است« :تصور مـیکـنم مؤلـف ،مـذهب اسـالم را از
روی اعمال بعضی از خلفای عباسی با اموی با بعضی سالطین مغول مسـلمان قضـاوت
کرده است .ولی باید دانست حقیقت اسالم غیر از این اسـت کـه او از رفتـار بعضـی از
فرمانروایان استخراج کرده است .اسالم در بدو امـر یـك مسـاوات و یـک دموکراسـی
حقیقی را در مد نظر داشته و ترویج میکرده است و اگر به جزئیات دستورات و تعـالیم
مذهبی و اخالقی اسالم دقیق توجه شود ثابت میگردد اصول تعدیل اخـالق و تهـذیب
و تزکیه نفس و رأفت و مالیمت و مذمت از ظلم و ستمگری در خالل تمام آنها آشکار
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 -2-6شناخت اسالم از طریق رفتار خلفای جهان اسالم

اصو
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است .محمد پیغمبر اسالم صر یحا فرموده« :بعثت التمـم مکـارم االخـالق» بـرای
تکمیل فضایل اخالقی آمدهام .در همه جا صحبت او از برابری و برادری و مسـاوات و
آزادی عدالت و انصاف میباشد و بـه همـه کـس درس نیکوکـاری و تقـوی میدهـد.
عادات مذموم و امتیازات بیجا که بر اقوام عرب حکومت میکرد و ناشی از جهـل بـود
را منع و مذمت میفرمود .او میفرمود اگر مسلمانی از حال همسایه و برادر دینـی خـود
بی خبر باشد و در شـدائد آن کمـك و مسـاعدت ننمایـد گنـاه کـرده اسـت .حقیقـت
جمهوری و دموکراسی و آزادی اجتمـاعی از تعلیمـات قـرآن آشـکار اسـت» (منتسهکیو،
.)671 :1322
نحوه تعامل حکومتها در سراسر جهان بـا ادیـان در بیشـتر مـوارد سـور اسـتفاده از
جایگاه ادیان در میان مردم برای دست یابی به مشروعیت و انقیاد مردم از حکومت خود
بوده است .همان گونه که مترجم کتاب آورده است« :در اعصار گذشته وقتـی دیـانتی
در ناحیه و کشوری بهوجود میآمد طبعا با رژیم و حکومت آن منطقه رفته رفته مـألوف
میگردید .یعنی یکی از دیگری برای پیشرفت مقاصـد خـود تبعیـت مـینمودنـد بـدین
ترتیب حکومت مروج مذهب میشد و بدان احترام میگذارد که بهوسیله آن انضـباط و
اطاعت مردم را نسبت بهخود جلب کند .مذهب از حکومت پشتیبانی میکرد و گـاهی
زمام حکومت را خود بدست میگرفت که بهواسطه تسـلط و اقتـدار آن در مـردم نفـوذ
نموده آنان را وادار به پیروی از افکار و عقاید خود بنماید» (همان.)671 ،
اما در تاریخ اسالم برهههـایی نظیـر حکومـت پیـامبر اسـالم در مدینـه و هـم چنـین
حکومت علی ابن ابی طالب بر جهان اسالم وجود دارند که اگر چه در دورانی کوتاه و
همراه محدودیتهای فروان از جمله جنـگهـای طـوالنی و وجـود دشـمنان داخلـی و
خارجی بودند ،باز هم توانسـتند چهـرۀ حقیقـی اسـالم را بـه نمـایش بگذارنـد .در ایـن
دورهها رفتار حکومت با مردم همواره همراه با عدالت و مهرورزی و رعایت حقوق آنان
بوده که در بسیاری از مستندات تاریخی موجـود اسـت .بنـابراین اگـر منتسـکیو مبنـای
تحلیل خود از اسالم را با توجه به این دورهها قرار میداد ،به احتمال زیاد نظـرات بسـیار
متفاوتی ارائه مینمود.

 -3-6عدم تعهد و قضاوت جانبدارانه
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منتسکیو از جمله اندیشمندانی است که از آشکار نمودن علقههای دینی خود و هـم
چنین دفاع از آنها همچنانی که در قسمتهایی از آثار خود بیان داشته ،ابـائی نـدارد .او
در قسمتی از کتاب روح القوانین هنگامی که راجع به جایگاه مسایل سیاسی نسـبت بـه
ادیان سخن میگوید ،میآورد« :چیزی باالتر از معتقدات مذهب مسـین نیسـت لـیکن
این مذهب که برای نزدیك کردن مردم به یکدیگر و تولید محبت در دلها از آسمان نازل
شده ،مایل است مردم بعد از معتقدات مذهبی بهترین اصول و قوانین سیاسـی را داشـته
باشند که در سایه آن بتوانند به راحتی زندگی کنند» (همان.)667 ،
او همچنین در جایی دیگر در انتقاد به اظهارات ِبیل میگویـد« :آقـای بیـل پـس از
اینکه به تمام ادیان ناسزا میگویـد دیانـت مسـین را نیـز مـورد سـرزنش قـرار میدهـد و
میگوید مسیحیان حقیقی و آنهائی که واقعا دارای ایـن دیانـت هسـتند قـادر بهتشـکیل
دولتی که بتواند دوام نماید ،نمیباشند .این چـه عقیـدهای اسـت؟ بـرای چـه مسـیحیان
نمیتوانند دولتی تشکیل داده و آنرا اداره کنند؟ در صورتی که آنها کسـانی هسـتند کـه
وظایف خود را خوب میشناسند و با کمال جدیت این وظائف را انجام مـیدهنـد و بـه
حقوق دفاع طبیعی از کشور آشنا و به نسبتی که بیشتر به مذهب ایمان داشـته باشـند بـه
همان نسبت عالقه آنها به میهن زیادتر است» (همان .)674 ،همچنـین شـاهنیانس و زیـار
( )1397در پژوهشی با عنوان «آیا منتسکیو نویسندهای متعهـد اسـت؟» آوردهانـد« :آثـار
منتسکیو منعکس کننده حقیقت نیستند .چه در سفرنامه نویسی ،در نامههای ایرانی ،که
حاوی ذهن باوری او در تاریخ است و چـه در روح القـوانین کـه حـاوی تـاریخ بـاوری
اوست .تعهد در نوشتار منتسکیو ،با آنکـه برخـی او را نویسـندهای متعهـد شـمردهانـد،
سؤال برانگیز است .نتیجـه عبـارت از ایـن اسـت کـه :آثـار منتسـکیو در بیـان حقیقـت
خالف واقع است» (شاهنیان /و زیار.)1397 :107 ،
با توجه به این پژوهشها و هم چنین اظهـارات منتسـیکو در آثـارش نمـیتـوان او را
نویسندهای متعهد و بدون قضاوت ارزشی در آثارش دانسـت و همـواره عالقـه بـه دیـن
مسیحیت و جانبداری از آن در کتب او مشهود است .دیـدگاه وی فـارغ از آمـوزههـای
دینی و مذهبی است و تنها به بعد اجتماعی و دنیوی امور پرداخته است .این دیـدگاه بـا

غفلت از پرداختن به امور دینی و مذهبی ،تک بعدی و سطحی نگر است.

 -4-6عدم شناخت صحیح شرق
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شناخت ناقص و نادرست از جوامع شرقی در آثـار منتسـکیو در مـوارد متعـددی بـه
چشم میخورد .از جمله علل اصـلی ایـن موضـوع اتکـای بـیش از حـد او بـه سـفرنامه
افرادی مانند تاورنیه و شاردن و عدم شناخت میدانی و نزدیک او از جوامع شرقی است.
در همین رابطه هاشمی در مقالهای بـا عنـوان ایـران در نامـههـای ایرانـی منتسـکیو بیـان
میکند:
«اطالعات او درباره شرق محدود به آثار مورخان و سیاحان غربـی و یونـانی بـوده،
بنابراین شناخت او از ایران نیز بسیار سطحی و کـم عمـق بـود .در بـاره احـوال و آداب
ایرانی ،صرفأ بر سیاحت نامههایی که راه مبالغه را  -پیمودهاند و اخبار مشـهور در میـان
عوام و خواص را منعکس کردهاند ،اکتفا نموده است .آنچه که در این بین برایش مهـم
بوده اثبات اصول تفکر سیاسی و اجتماعی خویش بوده است» (هاشمی)1384 ،
عشقی در پژوهش خود به چند نمونه از اشتباهات او در رابطه با جوامع شرقی اشـاره
کرده است :استفاده از نامهای تاتاری در رمان هزار و یک شب (ربکـا و ازبـک و)...
به جای نامهای ایرانی ،اشتباه کردن در معادل سازی تاریخ میالدی و هجری و شمسی،
اشتباه گرفتن حضرت علی با حضـرت محمـد بـهعنـوان پیـامبر (نامه ،)34 /قـانون
چهار همسری را برای ازدیاد جمعیت مفیـد مـیدانـد در حـالی کـه وجـود حـرمسـرا را
منسوخ و غیر اخالقی میداند (عشقی.)1389 ،
این موارد بیانگر این است که منتسکیو شناخت دقیقـی از جوامـع شـرقی نداشـته و
این موضوع میتوانسته قضـاوتهـا و داوریهـای او را در رابطـه جوامـع شـرقی و آداب
رسوم و ادیان آنان از جمله اسالم دچار خدشه نماید.

 -5-6نظریه استبداد شرقی

یکی از آرای مخصوص مورخان و فیلسوفان غربی که در آثار آنها آمده است نظریه
استبداد شرقی به معنی مترقی بودن تمـدن غربـی در مقابـل بربریـت و وحشـی انگـاری
تمدن شرقی است .به عبارت دیگر در این نظریه تمدن غربی ،تمدن عالی و متکامل در
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برابر سایر تمدن هاست .بر طبق این نظریه استبداد شرقی بـر احسـاس حیـوانی در برابـر
خطر یعنی ترس و استبداد غربی بر خرد و منطق انسانی استوار است! بر همـین مبناسـت
که آنها استبداد غربی را منور و استبداد شـرقی را تاریـک و مـوحش خطـاب مـیکننـد
(هاشمی.)1384 ،
استبداد شرقی از خصایص ذاتی تمدنی شرقی و سیاسـت همیشـگی آنـان اسـت .از
آغاز برخورد تمدنهای شرقی و غربی نوعی برخورد ایدئولوژیک و همراه با سوگیری و
دشمنی که موجب شناخت نادرست آنان از یکـدیگر مـیگردیـد شـکل گرفـت .عـدم
گفتگو و نگاه خصمانه در میان آنان از اصلی ترین عوامـل شـکل دهنـده ایـن موضـوع
بود .نگاه تحقیر آمیز به شرق در میان بسیاری از آثار شرق شناسان به چشم مـیخـورد و
سیاحان غربی در ابتدا بیشتر به دنبال تجارت و کسـب سـود از جوامـع شـرقی بودنـد تـا
تحقیق و پژوهش؛ برای مثال میتوان به شاردن سیاح عصر صفوی اشاره کرد.
چنین بهنظر میرسد که این شرق شناسیها یا به عبارت درسـت تـر شـرق سـازیهـا
ریشه در وقایع تاریخی داشته است .جنگهای صلیبی و تسـلط امپراتـوری عثمـانی بـر
قسمتهای زیادی از اروپا و فروپاشی امپراتـوری بیـزانس از جملـه ایـن وقـایع بـهشـمار
میرود .تمامی این مسـائل در کنـار خطبـههـای کلیسـایی و نظریـههـای شـرق شناسـی
موجب تیره و تارشدن بیشتر جوامع شرقی در نظر غربیان میشود.
از لحاظ تاریخی شالوده نظریه استبداد شرقی به هردوت و آثارش باز میگردد .ایـن
نظریه در دوران جنگهای صلیبی و برتری امپراتوری عثمانی بر اروپاییان آشکارتر بیـان
شد و در دوران بعد از رنسانس به صورت نظریهای رسمی درآمد .در قـرون شـانزدهم و
هفدهم سیاحان و گردشگران اروپایی زیربنـای دولـتهـای شـرقی را اسـتبدادی تصـور
میکردند و این استبداد را فراگیرتر و وسیعتر از استبداد غربی میدانستند.
منتسکیو اهمیت زیادی برای نظریـه اسـتبداد شـرقی قائـل بـود .او جوامـع شـرقی و
اسالمی را همواره استبداد زده و عقب مانده میدانست در صورتی که جوامـع مسـیحی
اروپایی علی الخصوص مسیحی پروتستانی را از این استبدادزدگی مبـرا مـیدانسـت .در
پیوند با نظریه استبداد شـرقی نظریـات جدیـدتری در دوران مـدرن در رابطـه بـا جوامـع
شرقی بیان شد که هر چند ادعای آنها تحلیل و بررسی جوامع شـرقی بـود امـا در عمـل

محملی برای انکار کامل فضایل جومع شرقی و بیان برتری جوامـع غربـی بـر آنهـا و در
راستای اهداف سیاسی غربیهـا بـود .ایـن مسـأله هنگـامی کـه منتسـکیو و بسـیاری از
معاصران او در رابطه با تناسـب اسـتبداد غربـی بـا روحیـات و طبیعـت اروپاییـان سـخن
میگویند ،بیشتر رخ مینمایاند.
دولتهای اروپایی هم عصر منتسکیو به عنوان حکومتهای برخواسته از دین مسیحیت
و نماینــدگان کلیســا در ظلــم و ســتم و اســتبداد کمتــر از ســایر دولــتهــای اروپــایی و یــا
حکومتهای اسالمی هم دوره آنـان نبودنـد .امـا همـواره منتسـکیو و همفکـران او تـالش
داشتند که این رفتارهای ناپسند را به ادیان و طبیعـت شـرقیان منتسـب بداننـد .البتـه در ایـن
موضوع شکی نیست که دین اسالم و مسیحیت بهعنوان ادیان الهی همواره مبرا از این گونـه
از ظلم و ستمها بودهاند و رفتار حکام این دولتها را باید صرفا به خود آنها نسبت داد.
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منتسکیو در کتاب روح القوانین خود کارکردهای اجتماعی فراوانی را برای ادیان بـر
میشمارد که محقـق در پـژوهش حاضـر سـعی نمـوده ایـن کارکردهـا را بـا رویکـردی
انتقادی مورد بررسی قرار دهد.
منتسکیو در تحلیل خود انتفاع اجتماع از دین ،آن هم از نوع مادی را مالک برتـری
ادیان بر یکدیگر میداند .به عبارت دیگر او احکام و توصیههای ادیان را صرفا با سـنجه
کارکرد اجتماعی آنها بررسی مینماید .این رویکرد منتسـکیو انتقـاداتی از جملـه تقلیـل
گرایی و ابزارنگاری دین را به همراه میآورد .هم چنـین هنگـامی کـه از دیـن اسـالم و
نقایص آن سخن به میـان مـیآورد ،بـهنظـر مـیرسـد کـه منتسـکیو رفتارهـای نادرسـت
مسلمانان علی الخصوص حکام ظالمی که در تاریخ اسالم بودهاند را مـالک شـناخت
خود قرار داده است .این موضوع سبب میگردد که تحلیل او به دور از واقعیات باشـد.
هم چنین علقه او به دین مسیحیت سـبب شـده کـه تحلیـلهـای او در بعضـی از مـوارد
جانبدارانه و همراه با سوگیری بهنظر برسد .بنابراین به نظر نگارنده ،منتسـکیو نتوانسـته
آن گونه که شایسته است ،تببینی صحین و مبتنی بـر واقعیـت از کارکردهـای اجتمـاعی
ادیان ارائه دهد.
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سلفیگری و خشونت سیاسی:
تأملی بر تأثیر بحرانهای اجتماعی در تکوین

جنبشهای اسالمی سلفی رادیکال معاصر در خاورمیانه
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 تاریخ دریافت - ۱3۹۹/۱۱/26 :تاریخ پذیرش.۱400/08/۱0 :
 .1دکتری علوم اجتماعی اسالمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

بن یذشت حیوج هیت قرن از جایذشت ابن تیعیه ،یراث یری او کعنکنن زویه
و امعن بخش عنیشهنی تنوع ملی جا خنوا ینوه و منشر ععانن امات؛ یراثا
که به موجای پوشنوین عن ه خ ت خیایوااههنی ملف بر قن ت وه چنیان هم
قوااه اخ هنن جا ععنن یان به هار حرباهای جمات شنزشایه و از هایچ اعتعانج
ت خزاش (ومو آویه اه بیعت عوشی) جا ععت تطییاق و تحعیال قاوای تهارش
خوشش بر یرجه خلق و به ون خنمق اوییرجان وینت .ب ش تب شاه و تحلیال
اشاان یااراث ،یتناا باار ننمااینر و ت اانمیم قعاا و امعیاانت صاارف ،اانا از
چناچوبهن و بنترهنی اعتعنع وضج آن جا هر برهه تاناشخ (و بانم یس) ،باه
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 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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تقلیلیراش خرجیرش اوهای جا نیر پژوهش خواهی اوبن یای کاه حن ال تحیاهای
ع اوقینج و ت لل قوه ت لیل وخواهی بوج .بننبراشن جا نیر اشن تحقیق ،ضاعن بیانن
اهم ا ینا تییراو هعچون ابن تیعیه ،عییاموهنب ،مییععنل ،عییه ،اشییاضان
و ...که نتقیم شن یر نتقیم بر وئوملی نصر ؤثر ا تنجه ،وقاش بحارانهانی
اعتعنع خنصه جا ت ن ل ععانن اما بان ارب جا شا مایه اخیار و یعاو
خهووت مینم یود به وحوی ترکیی کنوشیه شوج .به عینات جشگر ،آوچه
اشن تحقیق بن اوشیرجی یری و عن هشاننخت جا پا تییاین آن امات ،تهارشح
ینو یری پیشقراوین وعضت ملییه تقی و تأخر و تحلیال عن اهشاننخت
حعلهنی اعتعنع تیوشن آن جا بنتر بحرانهنی اعتعنع  ،رهنگ و مینما
ععاانن ام ا و جا وعنشاات کیییاات ااتیاانط آن باان خهااووت مینم ا نصاار جا
خنوا ینوه و ععنن ،تحت میطره عنیشهنی تیییری و ملی امت.
واژگان کلیدی :ملی یری ،عنیشهنی ملی  ،بحرانهانی اعتعانع  ،تیییار،
وهنبیت ،خهووت مینم .

مقدمه

سلفیگری در سیر تاریخ واجد تعاریف گوناگونی بوده است که گاه در تعارض بـا
هم جای میگیرند .اما سلفیهای که مدعای این تحقیق است محدود بـه مفهـوم خـاص
خویش است ،در این مفهوم ،سلفیگری به جریان/جریانهایی اطالق میشود که خود
را پیرو پیامبر و اصحاب «سلف» یا «سلف صالن» میدانند و بر ایـن باورنـد کـه بـرای
رهایی از وضعیت نابهنجار جوامـع اسـالمی بایـد بـه «اسـالف» یـا گذشـتگان خـویش
بازگردیم .علت اصلی تکوین این پدیده و جریان اجتماعی ایـن بـود کـه از قـرون اولیـه
اسالمی ،سه فاجعه بزرگ در عالم اسالمی پدید آمد -۱ :بسـیاری از احکـام سیاسـی و
اجتماعی اسالم متروک ماند  -2تحریف در نوع بینشها و نوع تلقیها از اصول و فروع
دین به وجود آمد  -3خرافه و موهومات و باورهای سنتی موروثی جاهلی و ضد اسالمی
وارد اسالم و زنـدگی مسـلمین شـد .بنـابراین وقتـی نهضـت سـلفیه را از بـدو تکـوینش
واکاوی میکنیم و انگیزههای زایشش را میشکافیم ،بدین نکته پی میبریم کـه ظـاهرا
حرکتی اصالحگرانه و تکاملی و مترقی است و در پاسخ به پرسـشهـایی از ایـن دسـت
شکل گرفتـه کـه -۱ :ایـن همـه عـزت در اعتقـاد و ایـن همـه ذلـت در عمـل ناشـی از
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چیست؟  -2این تضاد شـگفت از کجاسـت؟ از اسـالم اسـت یـا مسـلمین؟  -3دالیـل
انحطاط عقیدتی و فکری و علمی و عملی مسلمین چیست؟ و ...در قرون اخیر قبل از
ظهور سید جمال ،حرکتهایی بدین نام ظهور یافت ،همچون «حرکت وهابیگری» که
متأثر از محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه به وجود آمـد ،امـا در عمـل مشـی ارتجـاعی،
منحط و تفرقزایی را در پیش گرفت .پس از آن نیز میتوان از «جنبش سنوسیهـا» در
شمال آفریقا و الجزایر نام برد که به رهبری محمد علی سنوسی ادریسی به وجود آمـد و
هدفش بازگشت به اسالم بود ،اما در نهایت بواسطه ایتالیاییها که لیبی را اشغال کردند،
در هم شکسته شد .اما در نهایت به اذعان همۀ مورخین و صاحب نظران ،بنیان گذاری
سلفیگری نوین در قرن بیستم به سید جمال الدین اسـد آبـادی و محمـد عبـده نسـبت
داده شده است .برخی از صاحب نظران بر این باورند که سید جمال میخواسـت بـرای
احیای احکام متروک اسالم ،اصالح و بازشناسی اعتقادات اصیل و بی پیرایـۀ آن ،نفـی
تحریفهای بینشی و خرافه زدایی از تفکر اسالمی ،رویکرد انتقادی به سنت و مدرنیتـه
و ترکیب و تلفیق جنبههای منطقی ،عقالیی ،انسانی و مفید هـر دو ،مسـلمین بـه اسـالم
صدر اسالم و پیش از نفاق باز گردند و نه به زندگی مسـلمین زمـان پیـامبر (کـه چنـین
بازگشتی از منظر او ارتجاع محض و اصوال غیر عملی نیز بـود) (مهوثقی .)9-8 :1380 ،بـه
عبارتی دیگر سید به دنبال بازگشتی متدیک و «روشمند» بود و نه بازگشتی «وضعی» و
ارتجاعی ،وی معتقد بود که نباید زمانه را به صدر اسالم سوق داد ،بلکه بایـد اسـالم را
به این زمانه آورد .اما مبتنی بر تأویلها و تفاسـیر گونـاگونی کـه پـس از وی (خاصـه از
جانب رشید رضا) از مفهوم سـلفی گـری شـد ،مسـیر آن دگرگـون و دامنـه آن تنـگ و
محدود به سه قرن اول حیات اسالم( ،یعنـی صـحابه ،تـابعین و تـابعین تـابعین) شـد .در
حقیقت سلفیه نوین حاصل تنازعات و تفاسـیر گونـاگون از آرای آبـای نهضـت سـلفی
است که در بطن بحرانهای متلون اجتماعی برساختهای متنوعی را بنا نهـاده .در ایـن
ً
بحث ،ما بر آنیم که مبانی «فکری» و «اجتماعی» ظهور سلفی گری معاصر و تبعا تأثیر
آن را در ظهور جنبشهای اجتماعی ارهابی و افراطی (همچون داعش) که تحـت لـوای
اسالم بنای ترور و ارعاب را پی ریختهاند تحلیل و پیوند آن را با مفهوم خشونت سیاسی
در خاورمیانه (بهطور خاص) و اکناف گیتی (بهطور عام) تبیین کنیم.

 -1پرسشهای پژوهش
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هر تحقیق و پژوهش علمی در مسیر خویش به ترسیم اهداف و پرسشهای اصلی و
فرعی پرداخته و در صدد پاسخگویی به آنها بر میآید ،پرسشهای این مقاله نیـز بـه دو
گونه پرسشهای اصلی و فرعی تقسیم میشوند :پرسش اصلی این پـژوهش ایـن اسـت
که اساسا چه ارتباطی بین مفهوم سلفیگری و خشونت سیاسی موجود است؟ به عبارت
دیگر ،سلفیگری و جنبشهای منبعث از آن ،چگونه باعث ظهور خشونت سیاسـی در
منطقه خاورمیانه و کشورهای دیگر شدهاند؟
و پرسشهای فرعی این مقاله نیـز بـه ترتیـب اولویـت عبارتنـد از -۱ :مبـانی فکـری
سلفیگری چیست؟ و پدران فکری سلفیگری معاصر چه کسـانی هسـتند؟  -2نقـش
بحرانهای اجتماعـی در ظهور جر یانهای اجتمـاعی 1تکفیـری و سلفــــی چیـــست؟
 -3سلفیگری چگونه منتج به ترور و ارعاب و خشونت سیاسی شده است؟  -4مفهوم
خشونت عریان و خشونت پنهان و به عبارتی دیگر خشونت معکوس چیست؟ و چگونه
بر خشونتهای سیاسی معاصر جریانهای تکفیـری و سـلفی اسـالمگـرا تـأثیر گذاشـته
است؟

 -2پیشینه تحقیق

در حوزه سلفیگری و خشـونت سیاسـی (یـا نزدیـک بـه آن) بـهصـورت مسـتقل و
منفک از هم کتب ،پایان نامهها و مقاالت گوناگونی نگاشته شده اسـت کـه مطـابق بـا
تحقیق نگارنده برخی از آنها عبارتند از:
 -۱جامعــه شناســی سیاســی جنــبشهــای اجتمــاعی ( ،)1390حمیــد احمــدی ،نشــر
دانشگاه امام صادق ،خاصـه مبحـث اسـالمگرایـی و مسـألۀ خشـونت  -2خشـونت
مذهبی در پناه نص گرایی (ظاهرگرایی) در اسالم و مسیحیت؛ با تأکید بر سلفی گـری
اسالمی و بنیادگرایی مسیحی ( ،)1394روح الله شهامت دهسرخی و سید علـی حسـنی،
مجله معرفت ادیان  -3جنبشهای سیاسی خاورمیانه از سلفی گـری تـا نوسـلفی گـری
1. Social movements.
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( ،)1392حجت الله جودکی و ،...مجلـه کتـاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا -4پیامـد سـلفی
گری القاعده در جهان اسالم ( ،)1385حمیدرضا اسماعیلی ،مطالعات راهبـردی جهـان
اســالم  -5قــدرت و خشــونت در اســالم سیاســی ( ،)1389آرش رییســی نــژاد ،رســاله
کارشناســی ارشـد ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دانشــگاه تهــران  -6ریشــههای
ایدئولوژیک تروریسم :با تمرکز بر ایدئولوژی القاعده به عنوان مـورد مطالعـاتی (،)1388
آذر علی نژاد ،رساله کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهـران
 -7سیاست خارجی آمریکا و گسترش نوبنیادگرایی اسالمی پس از دهـه ،)1386( ۱۹۹0
محمــد صــادق جوکــار ،رســاله کارشناســی ارشــد ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی،
دانشگاه تهران  -8نقد و بررسی آرار سـلفیه دربـاره توحیـد و نبـوت ( ،)1382علـی اللـه
بداشــتی ،رســاله دکتــری ،دانشــکده الهیــات ،دانشــگاه تهــران و ...رویکــرد کتــب،
پایاننامهها و مقاالت فوق را میتوان به سه دسته تقسیم کرد -۱ :برخی از آنها صـرفا بـه
مبانی فکری بنیادگرایی اسالمی و سلفیگـری پرداختـهانـد  -2برخـی از آنهـا صـرفا بـه
مبحث خشونت یا خشونت سیاسی ،فارغ از ارتباط آن با مفهوم سلفیگری پرداختـهانـد
مثل -3 :کتابها یا مقاالتی که با رویکردی تلفیقی سعی در تبیین ارتبـاط بـین اسـالم،
بنیــادگرایی اســالمی و ...بــا مفهــوم «خشــونت» بــه طــور عــام و گســترده و نــه مفهــوم
«خشونت سیاسی» داشتهاند.
عالوه بر این رویکرد مکتوبات فوق در حوزۀ فقه ،کالم ،الهیات و علـوم سیاسـی
محبوس است و پای در حوزه جامعهشناسی و علوم اجتماعی نگذاشـته اسـت .آنچـه
این مقاله را از سایر کتب ،پایاننامه ها و مقاالت مزبور متمایز ساخته و بـر اهمیـت آن
میافزاید ،تقلیل ،تحدید و تخصـیص موضـوع بـه« :ارتبـاط سـلفیگـری و خشـونت
سیاسی» با رویکردی جامعهشناختی و مبتنی بر بحران های اجتماعی است که تاکنون
بهصورت مج زا و تخصصی بدان پرداخته نشده است .البته واضن و مبرهن اسـت کـه
ممکن است محتوای مقاله در برخی از جزئیـات بـا مکتوبـات مهـم و ارزشـمند فـوق
هم پوشانی داشته باشد ،لیک ماهیت کلیت موضوع مقالـه از حیـث موضـوع و روش،
متمایز از آنهاست.

 -3چارچوب مفهومی
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در چارچوب مفهومی به طور خالصه ابتدا مفهوم سلفیه و نقوسلفیه را مـیکـاویم و
برخی از مالحظات نظری را در این زمینه تبیین میکنیم .سلفیه اصطالح مهمی در فقـه
اهل سنت است که به اعتبار زمان و مکـان در طـول تـاریخ حـائز تعـاریف گونـاگون و
ً
بعضا متناقض نیـز گشـته اسـت .در تعریـف ایـن مفهـوم در بـادی امـر بایـد بـه ارتبـاط
ً
ناگسستنی آن با مفهوم ظاهرگرایی اشاره کرد ،اساسـا سـلفیه یـا سـلفگرایـان در مبـانی
اپیستمولوژیکی و متدولوژیکی خویش در ترادف مستقیم با ظاهرگرایان قرار میگیرنـد،
یعنی اصالت را به نصوص و متون ،فـارغ از بطـون بخشـیده ،بـه ارجـاح نقـل بـر عقـل،
انسداد باب اجتهاد و انجماد رأی و در نهایت تکفیر مخالفان فکـری گرفتـار آمـدهانـد.
این اصطالح از واژه عربی «سلف» به معنی «گذشته» اخذ شده است .معنی سلف بـه
طور خاص نزد سلفیها ،صحابه ،تابعین و تابع تابعین است .آنان با استناد به حدیث خیر
القرون ،1محدوده دوره سلف را به همین سه نسل محدود میکنند 2و همین نیز یکی از
مبانی روششناختی آنها را در تفهیم احکام گوناگون شامل میشود؛ سـلفیان بـر ابتنـای
قوه تشریع بر قرآن ،سنت و سیره صحابه و مسلمین اوایـل تأکیـد زیـادی داشـته و آن را
«علم به احاطه» مینامند .لیکن در برهه زمانی کنونی وجه تمایز و خط انفصـالی سـتبر
بین سلفیه و «نقوسلفیه» ایجاد شده است و این وجه تمایز نیز منبعث از تعریف خاصـی
است که نقوسلفیه از مفهوم «بدعت» ،تقابل سنت و بدعت و میل تکفیر به غیرسلفیان،
ولو از مسلمین دارند .اصول نظری و عملی سلفیه که نقوسـلفیان نیـز بـا تحفـظ بـر آنهـا
ُ ّ
 .1قال ر ُسول الل ِه « :خیر الناس قرنی ،ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم یجیر أقـوام تسـبق شـهاده
أحدهم یمینه و یمینه شهادته» :بهترین مردم ،مردم زمـان مـن هسـتند ،سـپس گروهـی کـه پـس از آنـان
میآیند ،آنگاه کسانی که در مرتبه بعدی هستند ،سپس مردمی میآیند که شهادت و سوگند آنان ارزشـی
ندارد (صحین بخاری ،احادیث .)342۹ ،365۱ ،2652
ً
 .2شیعیان در نقد این حدیث و برداشتهای منبعـث از آن معتقدنـد کـه در صـورت صـحت حـدیث ،اوال
مبتنی بر مستندات لغت شناسی ،واژه قرن در لغت به معنای معاصر آن یعنی صد سال نمیباشد ،بلکه بـه
ً
افرادی که در یک محدوده فرهنگی و اعتقادی خاص زندگی میکنند راجع است ،ثانیا منظور همۀ افراد
در یک قرن نیست بلکه در بین آنها نیز تخصیص وجود دارد و اال صالن و غیر صالن قیدی لغو و عبث
ً
است ،ثالثا اگر بنا است به این سه قرن استناد کنیم چرا ائمه و اهل بیت را در نظر نگرفته و حتـی آنهـا را
در مراتب بعدی قرار میدهیم ؟ (سبحانی.)۱8-۱7 :۱3۹3 ،
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مواردی را بر آن افزودهاند ،عبارتند از :تزکیه ،توحید در مقابـل شـرک ،تقـدیم نقـل بـر
عقل ،رد تأویل کتاب و سنت (أننا لو فتحنا باب التأویل النهدم الدین) ،فراوانـی اسـتناد
به آیه و حدیث (حدیثگرایی افراطی) ،اتباع محض در مقابـل ابتداع/بـدعت و تبـدیل
ِ
دوگانهی «اتباع» « -ابتداع» به دوگانـه «اتبـاع» « -تقلیـد» .توضـین آنکـه در اندیشـه
سلفیه قدیم «اتباع» به معنی تبعیت محض و مطلق و و اولویت دادن بـه نـص در مقابـل
«ابتداع» یعنی بدعت قـرار داشـت ،کـه نـاظر بـه نـوعی تعقـل ،تعلیـل و تفسـیر آزاد از
نصوص دینی و مبتنی بر مکاتب فلسفی و غیرفلسفی دوره میانه بود ،این اتباع در سـلفیه
منطق اتباع در استنباط احکام شـرعی
فقیه
قدیم ،اتباع
ِ
اجتهادی مبتنی بر تفسیر ِ
ِ
معتقد به ِ
بود که به مثابه محلل و واسطهای نقش سیالن امر قدسی را در الیههای هویـدا و پنهـان
زندگی عرفی ،اجتماعی و سیاسی ایفا میکرد .در این رویکرد روششـناختی« ،تقلیـد»
از این فقها به رسمیت شناخته میشد ،لیک سلفیه نوین یا نقوسلفیه ،اتباع را نه در تقابـل
با «ابتداع» ،که در مقابل «تقلید» میبیند؛ بدین طریـق و مبتنـی بـر ایـن منطـق ،نقـش
مجتهد را نیز حذف و تقلیـد از وی را امـری مـذموم و نکوهیـده مـیشـمارد و تنهـا راه
نجات را بازگشت «بی واسطه به نصوص قرآنـی و اسـالمی» ،فـارغ از هرگونـه تأویـل و
تفسیر میداند؛ گویی این نصوص هم اینک بر پیکره اجتماع مسـلمان نـازل شـده و بـر
قلب و روح او مینشیند .این ظاهرگرایی افراطی که چنین مـیاندیشـد کـه هـیچ مـتن و
بطن و مصلحت و مقصودی فراروی داللت لفظی و ظاهری الفـاظ و نصـوص موجـود
نیســت ،در ذات خــویش مولــد رادیکالیســمی اســت کــه در قــاموس هویــدای «جهــاد
بالسیف» تجلی کرده و با ارتزاق ناصواب از دو مفهوم «شرک» و «بـدعت» بـه تکفیـر
مخالفان «درون دینی» و «برون دینی» متوسل میشود .در این رویکرد نه تنها مراجعه به
متون و اصول فقهی عامل انحراف است بل ناگزیر خود علم فقه نیز تعطیل یا در بهترین
حالت به تجمیع و تبویب احادیث از سویی و بازتولیـد خشـونت تحـت لـوای جهـاد از
سوی دیگر میانجامد (فیرحی.)87-83 :1394 ،
در باب مالحظات نظری شکل گیری جنبشهای اسالمی رادیکال نیـز نظریـههـای
بسیاری موجود است که از جمله آنها میتوان به نظریـههـای خورشـید احمـد در بـاب
تأثیر استعمار و نوسازی در شکل گیری جنبشهای اسـالمی و همچنـین نظریـه ادواری
هرایر دکمجیان اشـاره کـرد ،در ایـن بـاب همچنـین حمیـد احمـدی چـارچوب نظـری

خاصی ارائه داده است که مبتنی بر آن «متغیرهای تسهیل کننده» و «کنترل کننده»ای
در شکل گیری رادیکالیسـم اسـالمی دخیـل هسـتند کـه از جملـه آنهـا مـیتـوان بـه:
توجیهات ارزشی و هنجاری ،سنت و سـوابق تـاریخی ،اقتـدار سـازمانی ،سکوالریسـم،
سرکوب و فشار ،مداخله خارجی ،مشـارکت سیاسـی ،اصـالحات و توسـعه اقتصـادی،
سیاستهای وحدت گرایانه و مسأله فلسطین اشاره کرد (احمههی )75-74 :1377 ،آنچه مـا
در این مقاله دنبال میکنیم ،عالوه بر تبیین مبانی فکری ،تأثیر بحرانهـای اجتمـاعی در
رادیکالیزاسیون و شکل گیری خشونت سیاسی جنبشهای اسالمی معاصر است که بـه
طور فزایندهای با استعمار ،بحرانهای ادواری سرکوب و فشار و مداخله مسـتقیم و غیـر
مستقیم دول خارجی (آنچنانکه نظریه پردازان فوق بر آن تأ کید دارند) همخوانی دارد.
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 -4روش تحقیق

تکنیک و روش تحقیقی را که ما در این پژوهش ،مبتنی بـر چـارچوب مفهـومی آن
در جهت گردآوری دادههـا برگزیـدهایم ،روش «کتابخانـه» ای و «اسـنادی» اسـت؛ و
ازآنجاییکه در این روش پژوهشی ،ترسـیم اهـداف ،ماهیـت و مسـأله پـژوهش ،بهمثابـه
چراغ راهی است که به مطالعه هدفمند ،متمرکز و متراکم در این مسیر میانجامد ،سعی
بر آن بوده است که در بادی امر با توجه به واژگان کلیدی که هسـته مرکـزی تحقیـق را
شامل است به جستوجو و کنـدوکاوی دقیـق در تمـامی آثـار و اسـناد مکتـوب و غیـر
مکتوب اعم از کتب و مقاالت فکری و جامعهشناختی که بهانحای مختلف به اهـداف
غــایی و اصــلی پــژوهش وابســتگی مســتقیم و غیرمســتقیم دارنــد ،پرداختــه شــود و
یادداشتبرداری ،ترجمه ،تلخیص ،تدقیق و تحلیل جامعـهشـناختی آنهـا در چـارچوب
نظری مورد نظر که در تناظر با موضوع پژوهش است مورد استفاده قـرار گیـرد .بـدیهی
است کـه در تـرجین و تقـدم اسـتعمال اسـناد (اعـم از مکتـوب و غیـر آن) در راسـتای
استحصال نتایج متقن و مستحکم ،منابع دستاول و مستقیم (اعم از فارسی ،انگلیسی و
عربــی) کــه حــائز درجــه فزونتــری از «اصــالت»« ،اعتبــار»« ،نمایانــدگی» و «معنــا»
میباشند ،پیکره اصـلی پـژوهش را شـامل شـده و از تقـدم جایگـاهی نسـبت بـه اسـناد
دستدوم و ...برخوردارند.

 -5یافتههای پژوهش

در مسیر این پـژوهش بـه ترتیـب مبـانی فکـری آبـای نهضـتهـای سـلفی (بـا همـه
تفاوتهـای بعضـا عمیـق آنهـا) و تأثیرگـذاری آنهـا بـر نسـلهـای پـس از خـود ،نقـش
بحرانهای اجتماعی در ظهور جنبشهـای تکفیـری و سـلفی معاصـر و ارتبـاط آنهـا بـا
مفهوم خشونت سیاسی که گاه متأثر از مفهـوم خشـونت معکـوس (خشـونت عریـان و
پنهان) رخ مینماید ،مورد کنکاش قرار گرفته و یافتههای آن در ادامه ذکر شده است.
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 -1-5تبارشناسی فکری نهضتهای سلفی

1. Essentialistic.
2. Context.
3. Time.
4. Historicity.

سلفیگری و خشونت سیاسیّ :
تأملی بر تأثیر بحرانهای اجتماعی در...

سلفیه معاصر یا نقوسلفیه ،برساخته تاریخ پر فـراز و نشـیب مجـادالت فکـری علمـا ،ت
فقها و متفکرانی است که در قالب فرق و نحل گونـاگون و در بسـتر شـرایط اجتمـاعی کود
خاص هر دوره سربرکشیده و در هیأت کنونی درآمده است .تقلیل تمامی گـرایشهـای کان
موجود در گفتمان سلفیه به یک گرایش واحد و تحدید آن در یک برهه زمانی محدود،
احا
1
ناشی از نوعی قشرینگری ذاتگرایانه است که جزمیت متقن مضمر و مسـتتر در آن ،دیــــث
راه را بر هر کنکاش ژرفنگرانه میبندد .به عبارت دیگـر ،تبیـین سـلفیه وحـدت را بـر امامیه و
نتافته و مستحق کثرتی است که گاه تباین آن به تضاد نیز میانجامـد و ایـن خـود دلیـل متنشنا
وثیقی است بر استعمال «نهضتها» در عنوان این بحث .پرداختن به اندیشـه سـلفیه در خــــت
معنای الهیاتی ،فقهی و کالمی آن مدعای این مقاله نیست و تبارشناسی فکری آنهـا نیـز قرآنم
 که بیش و پیش از آنکـه رنـگ و بـویی صـرفا فکـری داشـته باشـد ،حـائز صـبغهایاجتماعی است -در مسیر تبیین سیر تبدل و تطـور آن در گـذر تـاریخ مطـرح مـیشـود؛
آبشخوری کـه از خـاک «زمینـه» 2و «زمانـه» 3خـویش برجوشـیده و بـر بسـتر تـاریخ
برجهیــده و تــاریخمنــدی 4ظفرمندانــه خــویش را در اشــکال و صــور مختلفــه در ادوار
گوناگون برکشیده و تعین بخشیده است.
واژه سلف که در بادی امر گذشته ،ارتجاع و کهنهپرستی را در ذهن مخاطب متبادر
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میسازد ،به شقی (که بیشتر جنبه لغوی دارد) در برابر حال و به شقی دیگـر (کـه بیشـتر
جنبه اصطالحی دارد) در تخالف با آن جای میگیرد .در هر دو شق ،هر ذهـن متجـدد
و آتیهجویی چرایی رجعت را کیفیت آن را جویاگر است ،چرا؟ به چه؟ و چگونـه؟ هـر
سه توالی صالن و فاسدی را در تاریخ این نهضت نمایان ساختهاند که تاکنون نیـاز دوام
دارد .اصوال در آن هنگامه کـه فحـوی نهفتـه در مفهـوم سـلفیه را (در تمـامی شـقوق و
گرایشهای آن) میکاویم و به امعان نظر در آن مـیپـردازیم ،در کنـه آن/آنهـا نـوعی
«نارضایتی» کهنه و عمیق (که گاه ره افراط پیموده و به انزجار میانجامـد) را از وضـع
موجود و هر چـه در آن اسـت را مـییـابیم ،سـلفیت (کـه نـه تنهـا در اسـالم محـدود و
محصور نیست و میتوان رد آن را در شاخههای گونـاگون مسـیحیت ،یهودیـت و حتـی
بودیسم و ...یافت بلکه در مکاتب غیر دینی و ضد دینی نیز امکان ظهور و بروز و نشـو
و نما دارد) زمان حال را با تمامی شرایط و مناسبات حـاکم بـر آن مـتهم بـه انحـراف و
مستحق تقبین و تخطقه میداند و راه رهایی و استخالص خویش را بازگشـت بـه عصـر
طالیی شکوفایی و عظمت نهضت میداند .در سلفیسم اسالمی عصر طالیی ،عصـری
است که پیامبر اسالم بنیانش را نهاد و صـحابه وی بـه تکـوین و تکمیـلاش همـت
گماشتند ،عصری که «بدعت» در آن راه نداشت و شریعت الله مبـدأ اعمـال و کـنش
بندگان و راقـم و واضـع قـوانین و مناسـبات اجتمـاعی بـود .عصـری کـه عـرب بـدوی
جاهلی ،آنچنان تحت سایه آن بالید که در کمتر از یک قرن فرمانروایی کل گیتی را بـه
ارث برد و در نهایت ،عصر «سلف صالن» ،یعنی :پیامبر ،صحابه ،تـابعین و تـابعین
تابعین .تمامی متفکران ،اندیشمندان ،قائدان و قائالن به سلفیسم (کما اینکه خـود نـافی
اطالق این صفت به خود باشند) از ابن تیمیه حرانی تا ابوبکر البغدادی (فارغ از صحت
و سقم آرا و اعمالشان) حداقل بر زبان داعیه بازگشت بـه قـرآن ،سـنت و سـیره رسـول
الله و سلف صالن را دارنـد .مـا در ایـن مجـال بـر آنـیم کـه برخـی از اندیشـمندان
کلیدی و اثرگذار نهضت سلفیه متقدم و متاخر را که نقشـی بـه غایـت مهـم در تجسـد
عینی جنبشهای اجتماعی 1رادیکال را داشتهاند برشماریم:
1. Social movements.

 -1-1-5ابن تیمیه ( 661-728هجری قمری):

بال شـک ابـن تیمیـه از پیشـگامان اصـلی نهضـت سلفیسـم و پـس از ابـن حنبـل
(بنیانگذار مکتب اهل حدیث) برجستهترین منادی نقوسلفیسـم مـیباشـد ،طرفـداران و
پیروان وی او را «شیخ االسالم» خطاب مـیکننـد .وی در کشـاکش جـدال اشـاعره و
اهل حدیث ،بیرق سلفیسم را علم کرد و داعیه پیروی از «اهل سنت و جماعت» را کـه
در سه قرن اول ( ۱۱الی  300هجری قمری) میزیستند داشت .او به نحوی جزماندیشانه
و انحصارجویانه مکاتب فقهی دیگر را جز مکتب حنبلی 2،نفی میکرد و هر اجتهـادی
را «بدعت» میشمرد و با سـتایش و توسـل و زیـارت کـه بیشـتر در شـیعیان شـایع بـود
مخالفت میورزید ،وی علیه مغوالن ،اسماعیلیان ،علویان و دروزها اعـالم جهـاد کـرد،
جهادی که آن را از نماز و روزه واجبتر مـیدانسـت (دکمجیهان .)80-79 :1390 ،وی در
تقابل با کتاب منهاج الکرامة فی معرفة اإلمامة اثر عالمـه حلـی (متوفـای  726هجـری
قمری) کتاب منهاج السنة النبویة فـی نقـض کـالم الشـیعة القدر یـة را بـه رشـته تحریـر
درآورد که براهین و استداللهایش علیه مذهب تشیع را شامل است 3.خطوط اصلی این
کتاب را (که در جریانهـای نـوین تکفیـری و سـلفی نیـز نمـود و نفـوذ واالیـی دارد و
خشونت آنها را ضد شیعیان توجیه میکند) مـیتـوان در چنـد اصـل بـه وادی تلخـیص
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آنها بنیادین نیز هستند؛ لیک باید به این مسأله توجه نمود که روش شناسی ابن حنبل و توجه بسیار او بـه
نقل گرایی و طرد عقل گرایی خواسته یا ناخواسته بسترهای مناسب را برای رشد سلفی گری افراطی مهیـا
کرد.
 .2مذهب حنبلی ،یکی از چهار مذهب اهل سنت است که به احمد بن حنبل ( ۱64هجـری قمـری) اقتـدا
میکنند .حنابله اهل حدیث بوده و به ظاهر و نص روایات و آیات توجه وافر و سـختگیرانـهای دارنـد.
آنها نه چیز را موجب کفر و ارتداد میدانند .۱ :انکار ربوبیت خدا  .2شرک بـه خـدا  .3نفـی صـفتی از
صفات الهی  .4انکار نبوت  .5دشنام به خدا و رسول  .6ترک یا انکار یکی از عبـادات پنجگانـه (نمـاز،
روزه ،حج ،زکات ،جهاد) از روی آ گاهی و عناد  .7انکار محرمی از محرمات  .8ادعای نبوت  .۹تایید
و تصدیق مدعی نبوت (والئی.)68 :۱3۹3 ،
 .3در تبیین گرایش ضد شیعی ابن تیمیه باید بـه بسـترهای اجتمـاعی نیـز اشـاره کـرد ،بسـترهایی بـا حملـه
مغوالن به خالفت عباسی باعث ایجاد خشمی در ابن تیمیه شد ،زیرا در نظر ابن تیمیه مغوالن با همدستی
وزیر معتصم یعنی ابن علقمی شیعی توانستند خالفت عباسی را ساقط کنند و همین باعـث شـد کـه وی
نقدهای تندی به شیعیان وارد کند ،نقدهایی که در سرتاسر آثار او و از جمله منهاج السنه جاری است.

سلفیگری و خشونت سیاسیّ :
تأملی بر تأثیر بحرانهای اجتماعی در...

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
ً
ً
متعاقبا محمد ابن عبدالوهاب اختالفات زیادی وجود دارد که برخی از قرآنم
 .1قطعا بین ابن حنبل و ابن تیمیه و
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کشید -۱ :امامت اصول دین نیست  -2نفی مهدویت (در اعتقاد شیعه)  -3نفی والیـت
الهی منصوص امام علی و برشمردن مفاسد این نگرش در شیعه  -4نفـی علـم تـام و
کمال اهل بیت :وی مالک ،اوزاعی شافعی و ابن حنبل را دانشـمندتر از امامـان شـیعی
معاصرشان یعنی :موسی بن جعفر ،علی بن موسی و محمد بن علی مـیدانـد
 -5نقد عصمت ائمه :در رساله الله الله فی أصحابی ،تألیف وی آمده است که« :اهـل
سنت و جماعت و ائمه دین معتقدند که هیچ یک از صحابه ،یا نزدیکـان پیـامبر ،یـا
سبقت جویندگان در دین و یا بقیه مؤمنان معصوم نیستند» (اب /تیمی -6 .)15 :1395 ،/نقد
جهل و خرافات در شـیعه (عنایهت )74-71 :1392 ،وی در مقدمـه کتـاب مختصـر منهـاج
السنه جمیع شیعیان را (که آنها را روافض میخواند) کذاب میخواند:
«روافض ،از دروغگوترین اقوام عالم هستند ...جـای هـیچگونـه شـک و تردیـدی
نیست که مسائلی را که جاهالنی چـون طوسـی و مفیـد در مـدح زیـارت قبـور مطـرح
میکنند اقوالی باطل و کذب است و من کذب و دروغی را که در کتب شیعیان دیدم،
در کتب یهود و نصاری هرگز ندیدم» (اب /تیمی.)20 :1386 ،/
او در ادامه مینویسد«:خدا را گواه میگیرم که با وجود تحقیق فراوان و اطـالع بـر
اقوال و مذاهب مردم ،شخصی را نیافتم که به مذهب شـیعه امامیـه مـتهم باشـد و امـت
اسالمی از او به نیکی یاد کند ،چه برسد به کسانی که از صمیم قلب به مـذهب امامیـه
معتقدند»(همان.)23 :
این مواضع او در قبال شیعیان که در بسیاری از آثـارش از جملـه منهـاج السـنه نفـوذ
دارد ،تأثیر مخربی بر جریانهای سلفی در طول تاریخ و در زمانه معاصر داشته است که
آتش عداوت و کینهتوزی را بین شیعه و سـنی برافروختـه و یکـی از مهـم تـرین عوامـل
ترویج خشونت سیاسی بوده است .وی همچنین عقـل ،فلسـفه و تصـوف را نیـز نـوعی
بدعت میشمرد (ابراهیمهی .)184 :1394 ،نوشتههای ابن تیمیـه تـأثیر مشـهود و عمیقـی در
افکار و کتب رشید رضا (که در قسمتهای پیش رو به وی خواهیم پرداخـت) شـاگرد
سوری محمد عبده و مؤسس نشریه المنار (که در گسترش افکـار ابـن تیمیـه در شـمال
آفریقا نقشی به غایت مؤثر داشت) در سال  ۱8۹7میالدی داشت ،رگـههـایی از اندیشـه
وی را نیز میتوان در آرای ابواالعلی مودودی و سید قطـب (البتـه بـا ذکـر تفـاوتهـای

ً

بعضا ریشهای) ،شکری مصطفی ،عبدالسالم فرج و جهیمان العتیبی نیز یافت (دکمجیهان،

 .)82 :1390از میان مکتوبات وی کتاب السیاسـة الشـرعیة فـی إصـالح الراعـی والرعیـة
بیشترین اثر را بر اندیشمندان سلفی معاصر داشته است .پـس از وی و تـا ظهـور محمـد
اصو
ابن عبدالوهاب ،شاگردانش همچون ذهبی ،ابن قیم و ابنکثیر در ترویج افکارش تقریبا
لو
ناکام بودند.
شیوه

 -2-1-5محمد ابن عبدالوهاب ( 1206-1115هجری قمری)

های

 .1محمد بن سعود ،محمد بن عبدالوهاب را به عنوان فردی میدید که زیر بیرق ندای «جهاد» اسالمی وی
که مبتنی بر ماهیت سلفی خویش راجع به صدر اسالم بود ،میتواند بر رقبا و دیگر شیوخ عربسـتان فـائق
آید .به عبارت دیگر دعوت جذاب عبدالوهاب به جهاد بالسیف ،فرصت مناسبی را برای ابن سعود فراهم
میساخت که چیرگی همهجانبه او را بر میدان سیاسی عربستان تضمین میکرد (هاوس.)2 :۱3۹4 ،

سلفیگری و خشونت سیاسیّ :
تأملی بر تأثیر بحرانهای اجتماعی در...

وی خلف صالن و معنوی بالواسطه ابن تیمیه است که پس از حدود چهار قرن و از تربی
نجد حجاز سر برکشید و به اعاده و احیای مکتب حنبلی ،مبتنی بـر خـوانش ابـن تیمیـه ت
همت گمارد .عبدالوهاب آن بستر اجتماعی و پشتوانه سیاسی را که ابن تیمیـه بـه دلیـل کود
1
سلطه بالمنازع مغول فاقد آن بود دارا بود .حمایت تمام قد محمد بن سـعود از وی کـه کان
منتج به تشکیل دولتی در شهر درعیه نجد شد ،قـدرت سیاسـی را بـا ایـدئولوژی سـلفی
احا
پیوند زد و قدرتی عظیم به او برای نشر و گسـترش افکـارش بخشـید ،وی تحـت لـوای دیــــث
شرک و بدعتزدایی از جهان اسالم و در راستای تفوق و تغلب افکار و آرای توحیـدی امامیه و
ُ
خویش ،از هیچ تندی و خشـونتی پـروا نداشـت و از هـیچ تعصـب و سـبعیتی روی بـر متنشنا
نمیتافت .او عقاید سایر مسلمین را در زمان خویش مصادیق آشـکار بـدعت ،شـرک و خــــت
کفر میپنداشت و با نقل ظاهری و نصگرایانه آیات و روایات تحت نام تـرویج توحیـد قرآنم
خالص اسالمی رفتارهایی را همچون :تعویذ بستن ،غلو در زیارت قبور ،تبرک جستن از
مادیات و استمداد من دون الله در امور و ...طرد و نفی میکـرد (عنایهت 6 :1370 ،؛ ر ،ک،
ب /سقاف .)63-62 :1387 ،وی در تفسیر خویش از توحید و مفهوم ال اله اال الله ،با اتکا بـه
آیات (اسرا( ،)57 /زخرف 26و ( ،)27توب( ،)31 /بقره  )165در باب حب هر کسی من دون الله
(فی المثل اهل بیت که از منظر او به معبود انگاشتن آنان نزد شیعه میانجامـد) اینگونـه
مینویسد«:کسانی که هم خدا را و هم معبودان باطل خود را از الله بیشتر دوست داشته
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یا فقط آنها را دوست بدارند و نه خدا را ،چگونه مسلمان گفته خواهنـد شـد و از دوزخ
بیرون خواهند آمد؟» (عبهالوهاب.)34 :1389 ،
عبدالوهاب مبتنی بر حـدیثی از صـحین مسـلم صـرف شـهادتین را موجـب اسـالم
ندانسته و الزمه آن را تکفیر معبودان باطل میداند و هر که را از این دو دایره پای بیرون
کشد ،نه تنها مستحق مسلمانی نمیداند ،بل جان و مالش را نیـز هـدر مـیدانـد (همهان:
 .)35این نهضت فکری پس از فراز و فرودهای بسیار در دهه سوم قرن بیستم توانست بـر
نجد و حجاز و سایر نقاط شبه جزیره عربستان مسلط شده و دولت عربستان سـعودی را
تشـکیل دهــد .مــیتـوان گفــت وهابیــان (لقبـی را کــه مخالفــان اندیشــهای محمــد ابــن
عبدالوهاب به پیروان وی نسـبت مـیدهنـد) بزرگتـرین و شـدیدترین معارضـه قشـری و
جزماندیشانه را با تشیع پی ریختند که در طول تاریخ اسالم سـابقه نداشـت ،خشـونت و
افراطیگری بی حد و حصر آنان در تکفیر و تفسیق سایر فرق اسالمی (به جز حنابله) و
هتک و تخریب اماکن مقدسه شیعه و طعن ،تحقیر و تخطقه آنان ،به رغم قلـت عـددی
آنها زخمهای جبران ناپـذیری را بـر پیکـر امـت اسـالمی وارد سـاخت کـه تـاکنون نیـز
پابرجاست (عنایت.)80 :1392 ،

 -3-1-5سید جمال الدین اسد آبادی ،محمد عبده و رشید رضا

اتصاف «نهضت سلفیه» به سید جمال الدین اسد آبادی ،با توجه بـه مـوارد مـذکور
اندکی شگرف مینماید ،لیک این حقیقتی است که نمیتوان از آن چشـم پوشـید ،وی
در مجله عروة الوثقی (که به همراه عبده آن را منتشر میساخت) و متأثر از وضع منحط
و فالکت بار مسلمانان هم عصرش ،بـا درد و تأسـفی دریـغمندانـه و نوسـتالوژیک کـه
ناشی از غم حرمان بود ،نسبت به اصحاب و میراث سلف اینگونه مینویسد« :من برای
گذشتگان مسلمین گریه میکنم و به خاطر متقدمین نوحهسرایی میکنم ،کجـا هسـتید
شما ای مردان رحمت و صاحبان تعصب و شفقت؟ کجا هستید ای مردان مظهر مروت
و انصاف؟ ای نیرومندان بزرگ؟ کجا هستید ای فرزندان نجابت و بزرگی و ای حامیـان
مظلومان در مواقع سـختی و شـدت؟ کجـا هسـتید ای بهتـرین امـت کـه بـرای عبـرت
جهانیان پدید آمدیـد تـا مـردم را بـه نیکـی و احسـان امـر کنیـد و آنهـا را از زشـتیهـا

 .1رشید رضا در کتاب «السنة والشیعة أو الوهابیة والرافضة» ،ضمن آنکه داعیهی استمرار راه سید جمـال را
در تألیف قلوب جمیع فرق مسلمان و تحصیل وحدت جهان اسالم دارد ،عمال زبان طعن به تشیع امامیـه
گشوده و آنها را غالیانی میداند که افکارشان به تعالیم الحادی آغشته شده و قائل به تحریف قـرآن و...
هستند( .رشید رضا )۱4-۱2 :۱۹47 ،شاید به همین خاطر است که شهید مطهری وی را مغرض متعصبی
متمایل به ابن تیمیه و عبدالوهاب میداند که موجـب افسـاد و انحـراف نهضـت احیـای دینـی در جهـان
اسالم شد( .مطهری.)46-45 :۱368 ،
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بازدارید؟ ...کجا هستید ای بنیانگذاران امت نیکو؟ نمیبینید که [فرزندان و اخـالف
شما از سنت شما منحرف شده و از راه شما بیرون آمدهاند؟»(موثقی.)16 :1380 ،
سید جمال شخصیتی چند بعدی بود که هر بعـد وی تحـوالتی عظـیم را در تـاریخ
نوسازی و احیاگری اسالمی/عربی رقم زد .تردیدها و تفسیرهایی که محققـان در بـاب
محل تولد ،مذهب ،نگرش و سایر ابعاد وجودی وی دارند ،شخصـیت او را در هالـهای
از ابهام قرار داده است .وی از سویی در تقابل با سلطه استعماری انگلیس و سید احمد
خان هندی و در مذهب نیجریه ،در نقش یک مصلن متعصب ظاهر میشود که به هیچ
وجه حاضر نیست از عقاید مذهبی خـویش در مقابـل علـم مـدرن کوتـاه بیایـد (عنایهت،
 )95-87 :1370و از سوی دیگر در محفل فراماسونرها (به هر دلیلی) شـرکت کـرده و در
نامه به ارنست رنان ،آنچنان از عقل و علم و تقابل آن با عقیده دینی و یا الاقل عدم هـم
سنخی و تجانس آنها دم میزند که گویا مجددی سکوالر است (همهان .)109-104 :ایـن
تقابل و چندگانگی به حدی است که در شـاگردان وی نیـز ظهـور و بـروز مـییابـد ،از
جمله اینکه محمد عبده شاگرد وی و رشید رضا شاگرد عبده میباشد و این هر دو ،در
همان حالی که خواهان بازگشت به قـرآن و میـراث عظـیم اسـالمی بودنـد ،دو نحلـه یـا
رویکرد متفاوت را پس از خویش پیریختند که موجد دو گفتمـان متفـاوت در جهـان
اسالم شد .عبده در تفسیر علمی قرآن تا بدآنجا پیش رفت که ترجین عقل بـر نـص در
آثارش (و خاصه تفسیر قرآنش) محتمل الصدق است و رشـید رضـا در تـرویج عربیـت،
خالفت (الدولة االسالمیة) و در تضاد و تعارض با تشیع 1تا بدآنجا پیش رفت که گاه در
هیأت متفکری متعصب و وهابی در اذهان جلوه میکند .نقطه قابل تأمل در مورد سـید
جمال آن است که وی از دو مجرای دوگانه بـه جهـان اسـالم شـناخته شـد -۱ ،محمـد
عبده و اقبال الهوری  -2رشید رضا و ابواالعلی مودودی .متفکـرین مسـلمان ایرانـی از

جمله شهید مطهری و دکتر شریعتی ،سـید جمـال را از زاویـه دیـد اقبـال بـه ایـران وارد
ساختند ،که نواندیشی ،عقالنیت و اعتدال عضو الینفک اندیشه او بـود 1.امـا از سـوی
دیگر جهان تسنن سید جمال را با آرای رشید رضا و مودودی و بعدها حسن البنار و تبعا
سید قطب شناخت و این اثر گذاری دوسویه دو برساخته اجتمـاعی متفـاوت از اندیشـه
وی خواهد ساخت .البته ذکر این نکته ،الزم ،بل ضروری است که ما در ایـن مقـال در
صدد قضاوت ارزشی در مورد سید جمـال و شـاگردان وی نیسـتیم ،بلکـه دامنـه وسـیع
ً
تأثیرگــذاری گاهــا متنــاقض وی را در جهــان اســالم و بــر نهضــتهــای ســلفی معاصــر
میپوییم.

 -4-1-5اخوان المسلمین مصر به مثابه ریشه اسهالم سیاسهی (االسهالمیه) در
قرن معاصر
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به دنبال فروپاشی امپراطوری عثمـانی در سـال  ۱۹22و الغـای خالفـت اسـالمی در
سال  ۱۹24به حکم مجلس کبیر ملی ترکیه ،جهان اسـالم بـه نـوعی از هـم گسـیختگی
فکری و استحاله هویتی دچار شد ،بهنظر میرسـید بـا ظهـور مـوج قدرتمنـد تجـدد در
عصر دولت-ملتهای 2مدرن ،که آتاتورک به قوت تام ،تمامیت آن را میطلبید و اقبـال
الهوری برآن صحه مـیگذاشـت (عنایهت )114 :1392 ،دیگـر احـراز وجـوب و ضـرورت
خالفت که رشید رضا در ابتدا در پی آن بود امری نامحتمل مینمود ،لذا وی در طـرح
نظری متأخر خویش ،حکومت اسالمی را به عنـوان علـی البـدل نظـام خالفـت مطـرح
ساخت ،تأثیر اندیشه وی بر حسن البنار در تکوین اخوان المسلمین مصر نقشی اساسـی
داشت .مبتنی بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی که در فضای مشوش و مغشوش پـس از
جنگ جهانی اول بـا تهیـیج عواطـف تـودهای در مصـر در پـی انقـالب  ۱۹۱۹بـر ضـد

 .1تفسیر اقبال از ابن تیمیه و ابن حزم هم از سایر متفکران سلفی معاصر متفاوت بوده است ،به گونهای کـه
ابن تیمیه را یکی از سختکوشترین نویسندگان و واعظان جهان اسالم دانسته که در چـارچوب مفهـوم
آزادی اجتهاد و در راستای بازگشت به اصول اولیه اسالم ،خاتمیت مکاتب اربعه فقهـی را پایـان داد .وی
روح تعالیم ابن تیمیه که به تعبیر خود او از شنزارهای فالت نجد سر برآورد را نخستین تپشی میدانـد کـه
در قلب حیات نوین اسالمی به وجود آمد( .اقبال الهوری.)255-254 :۱388 ،
2. Nation-State.

1. Secularism.
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انگیلس ،فروپاشی خالفت عثمانی ،رواج بیدینی میان روشنفکران و تحصیل کردگـان،
گسترش علمانیت 1سیاسی و فلسفی بـه واسـطه آتـاتورک و ...همـراه مـیشـد ،اخـوان
المسلمین به واسطه حسن البنار در سال در  ۱۹28در اسماعیلیه سر برکشـید و از سـویی
در پی حاکمیت تعالیم اسالم بر زندگی اجتماعی و سیاسی مصر و از سوی دیگر در پی
تحقــق وحــدت و یگــانگی عــرب و اســتعمارزدایی غــرب از ممالــک اســالمی برآمــد،
تالشهایی که به صدور آن به سـوریه و تشـکیل اتحـاد شـباب االحـزاب و الهیقـات در
 ۱۹48نیز منتج شد (عنایهت .)241-240 :1370 ،حسن البنار (شاگرد رشید رضا) در پـی آن
بود که رؤ یای سید جمال را در جهت ایجاد یک حزب اسالمی انقالبی تحقـق بخشـد.
او که خود را از خانواده و وابسته رشید رضا میدانست ،همه نیـرویش را بـرای تشـکیل
یــک حکومــت اســالمی متمرکــز ســاخت (ابراهیمههی .)181-180 :1394 ،او بــرای تــرویج
ایدئولوژی اخوان طرح خویش را که مبتنی بر سه اصل اساسی بود پـی ریخـت :اسـالم
مکتبی جامعاالطراف و متطور است که مسیر نهایی حیات را در همه حوزههایش سامان
بخشیده ،اسالم بر دو پایه استوار قرآن و سنت بنا شده است و اسالم کارکردی فرازمانی
و فرامکانی داشته و در همه زمانهـا و مکـانهـا اجرایـی اسـت .حسـن البنـار از لحـاظ
تشکیالتی بسیار حاذق بود و سازمانی را بهوجود آورد که بیش از یـک میلیـون عضـو و
پیرو داشت .وی در سال  ۱۹4۹و پس از ترور نقراشی پاشا ترور شـد و حسـن الهضـیبی
جانشین وی شد .سید قطب که در این دوران در آمریکا به سر میبرد خبـر تـرور وی و
سرور و شادی مردم آمریکا را شـاهد بـود و بـه شـدت متـأثر شـد .بـا انقالب/کودتـای
افسران آزاد مصر در سال  ۱۹52به رهبری محمد نجیب و جمال عبدالناصر (که به خلـع
ید ملک فاروق از قدرت انجامید) شالوده اختالف بین اخـوان و ناصـر ریختـه شـد ،تـا
جایی که به دنبال سور قصد بـه وی در سـال  ۱۹54تعـداد زیـادی از اخوانیـان دسـتگیر
شدند .اختالف اصلی اخوان با ناصر ،ناشی از مطالبات اسالمگرایانه اخوان بـه رهبـری
سید قطب و سیاستهای ناسیونالیستی و قومی/عربی ناصر بود .بـا شـدت گـرفتن ایـن
اختالفات موج جدیدی از دستگیریها در سال  ۱۹65ایجاد شد که ایـن بـار بـه اعـدام
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سید قطب در سال  ۱۹66انجامید ،اعدامی که به جرأت میتوان گفت ،میخی بر تابوت
ناصریسم بود .از سویی دیگر شکنجههای رژیم ناصر به رادیکالیزه شدن اعضـای نسـل
دوم اخوان منجر شد و در نهایت شکست  ۱۹67ناصـر در برابـر اسـرائیل ،هیبـت وی و
ایدئولوژی ناسیونالیستی (پان عربیستی) و سوسیالیستی را در جهان عرب شکسـت و بـه
توسیع و تسریع فرایند اسالمیزه شدن جوامع عربی/اسالمی خاصـه پـس از مـرگ او در
سال  ۱۹70منتج شد (دکمجیان .)157-149 :1390،البته سیاسـت ناصـرزدایی انـور سـادات
(جانشین ناصر) در تکوین خ ایدئولوژیک در مصر نقشی اساسی داشـت ،خلقـی کـه
جای آن را رادیکالیسم و خشونت نسـل دوم اخـوان گرفـت ،همـان نسـلی کـه در سـال
 ۱۹8۱وی را در عصری که نهضتهای ثالثه جهادی 1نضج گرفته بودند ،ترور کرد .از
آغاز دهه  ۱۹70میالدی و پس از مرگ ناصر ،اسالم سیاسی ،بهعنوان دالی برتر خـود را
نمود ،دالی که نهتنها واکنشـی ارتجـاعی و تـدافعی نبـود ،بـل در مقـام نـوعی آلترنـاتیو
سیاسی و اجتماعی ،آمال و اهداف بـدیعی را در بـاب توسـعه و دگرگـونی خاورمیانـه و
استخالص آن از این وضعیت خمیده و خموده و استرداد عـز و جـالل اسـالمی تحـت
لوای سلفیت و سلفگرایی عرضه میکرد (اسروزیتو و وال .)24-23 :1393 ،تمـامی افـراد و
جریانهای فوق الذکر را میتـوان نسـل اول سـلفیه خوانـد کـه الهـام بخـش نسـلهـای
تکفیری و سلفی به شدت رادیکالیزه شده پس از دهه  70میالدی تا کنـونانـد (کـه در
بخش پیشرو ،یعنی بحرانها و پاسخها بدان خواهیم پرداخت) ،البته با ذکر تفاوتهایی
که گاه به تناقض نیز میانجامد .جریانهای فکری و افراد مذکور با تمامی اختالفاتشان
در چهار اصل اساسی ،مشترک العقیدهاند -۱ :تعهد به احیـای امـت و پیراسـتن عقیـده
مسلمانان از خرافات و بدعتها از طریق بازگشت به ریشههای اسالمی (سـلفیگـری):
2
قرآن ،سنت ،سنت سلف یعنی صحابه ،تابعیــن ،تابعیــن تابعیــن ،اجتمـاع رسـول اللـه
 .1منظور سازمانهای« :التحریر االسالمی»« ،التکفیر و الهجره» و «الجهاد» میباشند که هر سـه از بطـن
بحرانهای دهه  ۱۹70مصر زاده شدند.
 .2عالوه بر عدم ظاهرگرایی و رغبت به تأویل ،یکی از اختالفات اساسی شیعه با جریانهـای مـذکور ،رأی
به عدم حجیت صحابه و احادیث صادره از آنان (جز در مـوارد تطبیـق آنهـا بـا کتـاب اللـه ،قـول و فعـل
یا احادیث اهلبیت) است( .طباطبایی)46 :۱356 ،
پیامبر



 -2طرفداری از پیکارجویی و جهاد در دفاع از اسالم  -3ترکیب ایدئولوژی بنیادگرایانه
با فعالیت اجتماعی و سیاسی در زندگی شخصی  -4آمادگی بـرای رویـارویی بـا اقتـدار
مذهبی و سیاسی و تمایل به از خودگذشتگی به خـاطر اسـالم (دکمجیهان 83-82 :1390 ،؛
اصو
1
موثقی.)126-123 :1393 ،
لو

 -2-5بحرانها و پاسخها

 -1-2-5نقش بحرانهای اجتماعی در ظهور جنهبشههای تکفیهری و سهلفی
معاصر

 .1پر واضن است که ذکر تمامی اشخاص مؤثر در گفتمان سلفیسم و تشرین مبسوط افکار و احوال افراد و
جریانهای مذکور ،مقصود مقاله نبوده و از حوصله بحث خارج است ،بدین سبب بـه ایـن مقـدار اکتفـا
میکنیم .همچنین به شخصیتها ،افکار و نهضتهای سلفی معاصر ،یعنی از دهـه  ۱۹70مـیالدی بـدین
سو (که چرخشهای پارادایمی عظیم و شگرفی را نسبت به اسالف خـویش تجربـه کـردهانـد) بـه دلیـل
پیوند تنگاتنگشان با بحرانها و چالشهای اجتماعی و سیاسی ،در بخش بعـدی (بحـرانهـا و پاسـخهـا)
پرداخته خواهد شد.
 .2در این بین میتوان عوامل  4 ،2 ،۱و  6را به مثابه بحرانها و عوامل  3و  5را به منزله پاسخهایی نگریست
که دامان جهان اسالم را به معنای اعم و منطقه خاورمیانه را به معنای اخص در طول تاریخ و خاصه نـیم
قرن اخیر فراگرفته و مایه نضج و بالندگی جنبشهای تکفیری و سلفی و ترویج ارهـاب و خشـونت شـده
است.
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شاید بتوان ظهور جنبش های تکفیری و سلفی در قالب و تحت لوای مفهوم اسـالم
سیاسی را فرزند خلف بحرانها دانست ،بحـرانهـایی اجتمـاعی ،سیاسـی ،اقتصـادی،
نظامی ،فرهنگی و ...که در توالی اعصـار ،همـواره بـه خیـزش و جهشـی انقالبـی در
نسل های مسلمین انجامیده و آنها را بـه سـودای بازیـابی هویـت خـویش بـه جنـبش و
تکاپو واداشته است .هر جنبش اجتماعی حائز شرایط ظهـور و خصـلتهـای ویـژهای
است که به واسطه آنها شناخته میشود ،اما شرایط امکان و ویژگیهای عام تمامی آنها
تقریبــا یکســان اســت« .اسملســر» ،شــرایط و زمینــههــای تکــوین و تطــور هــر جنــبش
اجتماعی را اینگونه برمیشمارد -۱ :آمـادگی سـاختاری  -2فشارسـاختاری  -3عقایـد
تعمیــم یافته  -4عوامل شتاب دهنده و محرک  -5همـاهنگی ،رهبـری و سـازماندهی
 -6عملکرد کنتـرل اجتمـاعی (غفهاری و ابراهیمهی لویه 2.)139 :1392 ،/از منظـر «کیلـین»

شیوه
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ویژگیهای مشترک جنبشهای اجتماعی عبارتند از -۱ :ایدئولوژی ،ارزشها ،اهداف
و عقاید مشترک  -2احساس تعلق شدید بین خود و به همان نسـبت تنفـــر شدیـــد از
بیگانگان  -3ترسیم کیفیت روابط اجتماعــی مبتنــی بر هنجارهای مشتــرک اعضـای
جنبــش  -4وجود تقسیم کار بین رهبـران و اعضـا (همهان .)135-134 :در بـاب شـرایط
امکان ظهور جنبشهای اجتماعی (که جنبش های تکفیری و سلفی نیز ذیل آن تعریف
میشوند) ،تحلیل جامعهشناختی آنها در بطن مفهوم جامعه تودهای 1کـه اکثـر جوامـع
خاورمیانه در عصر حاضر در جرگه آن جای میگیرند ،بیراه نیست .از لحاظ مفهـومی
میتوان جامعه تودهای را در تقابل بـا جامعـه مـدنی 2قـرار داد کـه نـه تنهـا در فحـوی
خویش نافی جوامع سنتی و مدرن است بلکه بـه نحـو اکمـل از ظهـور و بـروز شـرایط
جامعه مدنی نیز جلوگیری به عمل میآورد .برخـی از ویژگـیهـای جوامـع تـودهای را
میتوان اینگونه بر شمرد -۱ :همسان سازی عقیـدتی  -2کـم رنـگ شـــدن تمـایزات
گروهــی و صنفــی  -3عارض شدن «آنومی» یا بـیهنجـاری (مبتنـی جامعـهشناسـی
دورکیمی)  -4بحران و فروپاشی هویتهای قومی ،محلی ،مذهبی ،صنفی ،شقوناتی و
4
3
طبقاتی  -5ترویج همگرایی ایدئولوژیکی  -7جنـبش تـودهای و بسـیج سیاسـی -8
مشارکت برانگیخته و عاطفی  -۹توسیع روابط غیر شخصی ایـدئولوژیک  -۱0تسـطین
اجتماعی و فرهنگــی  -۱۱گرایشات شدید پوپولیستی  -۱2احیـای همبسـتگی سـنتی،
5
مبتنی بر ایدئولوژی سیاسی ( که خاصه در سلفیه در هیأت اسالم رخ مـینمایـد) -۱3
جذب و هضم گروههای حاشیهای همچـون :خـرده بـورژوازی ،مهـاجران ،کـارگران،
جوانان ،بیکاران ،سربازان از جنگ برگشته و -۱4 ...خالر معنوی و ایـدئولوژیک ،از
1. Mass society.
2. Civil society.
3. Mass movement.
4. Political mobilization.

 .5ذکر این نکته ضروری است که نسبت دین به طور خاص و اسالم به طور عام با ایدئولوژی نسـبتی یـک
جانبه نیست ،به عبارتی تکثر مفهومی ایدئولوژی ،انعکاس خویش را بر تعین مضـمونی دیـن نیـز افکنـده
است ،به صورتی که دین هم میتواند در محمل اصطالح رایج ایدئولوژی النه کند و هم از آن سـوا (بـل
در تقابل با آن) باشد (پارسانیا )47-45 :۱3۹4 ،به نظـر مـیرسـد گـام نخسـت در تعیـین نسـبت دیـن و
ایدئولوژی تبیین و تشرین مفاهیم مزبور است.

1. Social alienation.
2. Authoritarianism.
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خودبیگــانگی اجتمــاعی ،1فشــار و اضــطراب روحــی و احســاس نــاامنی  -۱5نیــاز بــه
اقتدارگرایی 2و( ...بشهیری )335-333 :1392 ،/نگاهی گذرا به تـاریخ خاورمیانـه در یـک
قرن و بخصوص نیم قرن اخیر ،وجود اکثر وجـوه فـوقالـذکر را تصـدیق مـیکنـد .از
سوی دیگر هرایر دکمجیان در این باب به «الگوی دوری» اخذ شده از «ابن خلدون»
معتقد است که عبارت است از ظهور و افول جنبش های بنیادگرا با توجه بـه بسـترهای
اجتماعی و سیاسی « :در واقع رابطه علت و معلولی میان آشفتگی روحی ،اجتمـاعی و
سیاسی و ظهور جنـبش بنیادگرایانـه موجـود اسـت» (دکمجیهان )36 :1390 ،او دو شـرط
اساسی ظهور جنبش های بنیادگرایانه را اینگونـه بـر مـیشـمارد -۱ :ظهـور یـک رهبـر
فرهمند  -2جامعه ای که عمیقا دچار آشفتگی و بحران است .وی بحرانها را از صـدر
اسالم تـا کنـون و همچنـین واکـنشهـای بنیادگرایانـــه در تقابـل بـا آن را چنیـــن بـر
میشمارد -۱ :سقوط بنی امیـــه  -2انحطـاط عباسـیان (ظهـور احمـد بـن حنبـل) -3
سقوط بنی امیه در اسپانیا (ظهور ابـن حـزم)  -4نـابودی عباسـیان و فتوحـات ترکـان و
مغوالن (ظهور نووی ،ابن تیمیه ،ابن قـیم و ابـن کثیـر)  -5سـقوط امپراتـوری عثمـانی
(همان .)37-32 :در حقیقت در الگوی دوری و دیالکتیکی وی ،بحرانها نقشی اساسی
در ظهور جنبشها ایفا میکنند .جنبشهای اجتماعی تکفیـری و سـلفی نـوین کـه در
نیم قرن اخیر (خاصـه از  ۱۹70بـدین سـو) در خاورمیانـه ظهـور یافتـه و رادیکالیسـم و
خشونت سیاسی را به نحوی دهشتناک ،ددمنشانه و بی سابقه در تاریخ اسالم بازتولیـد
می کنند نیز از این قائده مستثنی نیستند .عـالوه بـر مطالـب ذکـر شـده در ایـن وادی،
همچنین موارد مطرح شده در مالحظات نظری در باب تأثیر بحرانهای اجتماعی نباید
از نقش «عوامل ملی و بین المللی» در ظهور این خشونت غافل شـد ،عـواملی کـه بـه
نحوی مستقیم یا غیر مستقیم در رادیکالیزاسیون جنبشهای اسالمی رادیکال در جهت
ایجاد تفرق و اختالف دخیل هستند .بـه عبـارت دیگـر ،مبتنـی بـر شـواهد بسـیار هـم
مداخله و نفوذ دول خارجی در تکوین و جهت دهی بعضـی از ایـن جنـبشهـا دخیـل
بوده است و هم استعمار و خشونت مضـاعفی را کـه در قبـال کشـورهای اسـالمی در

چند دهه اخیر در پیش گرفتهاند ،که ما در بخش آتی به برخی از این موارد میپردازیم.

1

 -2-2-5نسلهای ثالثه :از التحریراالسالمی در مصر تها الدولها االسهالمیه در
عراق
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با شروع جنگ جهانی اول که برنارد لوئیس آن را« :اوج عقبنشینی اسالم در برابر
پیشروی غرب» (لهوئی )354 :1393 ،/میدانـد ،بالکانیزاسـیون منطقـه خاورمیانـه ،انعقـاد
قرارداد سایکس-پیکو 2در سال  ۱۹۱6بـین دول بریتانیـا و فرانسـه ،بـه رسـمیت شـناخته
شدن اعالمیه بالفور3بهواسطه بریتانیا در نوامبر ( ۱۹۱7که مبتنی بـر تشـکیل بیحـدومرز
یک موطن ملی برای یهودیان بـود) و درنهایـت اضـمحالل امپراتـوری عثمـانی4بهمثابـه
آخرین نظام سیاسی اسالمی مبتنی بر گفتمان خالفت در سال ( ۱۹22کـه حـدود شـش
قرن در منطقه مدیترانه و بیش از چهار قرن در خاورمیانه دوام آورده بود) ،نظـم کهـن و
ً
تقریبا مشـروع و مقبـول جهـان اسـالم از هـم گسسـت .گسسـتی کـه بـه نشـر نشسـتی
معرفتشناختی بر نشیمنگاه پر نشیب اختالفـات و تنازعـات عقیـدتی و ایـدئولوژیکی
انجامید و از قلب و در «پاسخ» بـه آن ،سـه نهضـت یـا جنـبش اجتمـاعی «سـکوالر»،
«ملیگرا» و «اسالمگرا» سـر برکشـید .بـا ناکـامی جنـبش سـکوالر کـه سیاسـتهـای
کمالیستی در جهت تحقق آن میکوشید ،ناسیونالیسم و قومیتگرایی جمال عبدالناصر
نقطهی اتکای جهان عرب شد ،دیـری نپاییـد کـه سیاسـتهـای نادرسـت وی در قبـال
اسالمگرایان اخوان المسلمین و همچنین شکست مفتضـحانهاش از اسـرائیل در جنـگ
شــش روزه  ،۱۹67شــکوه و جــالل وی را در هــم شکســت و دگــربــاره ســرخوردگی و
سرگشتگی عظیمی را بر روح و روان اعراب مستولی کرد ،شاید بتوان گفت کـه پـس از
فروپاشی امپراتوری عثمانی ،هزیمت و امحای ناصریسم در سال  ۱۹70بزرگترین بحـران

 .1توجه به این نکته ضروری که به دلیل محدودیتهای حاکم بر یک مقاله نمـیتـوان تمـامی بحـرانهـا و
بسترهای اجتماعی ظهور جنبشهای رادیکال سلفی را تبیین کرد ،لیک در این باب بـه نحـوی مـوجز بـه
برخی از عوامل اصلی اشاره میکنیم.
2. Sykes–Picot Agreement.
3. Balfour Declaration.
4. Ottoman Empire.
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خاورمیانه محسوب مـیشـود ،بحرانـی کـه ابتـدا بـا حملـه اتحـاد جمـاهیر شـوروی بـه
افغانستان (که محملی را برای تجمیع نیروهای مجاهد مسلمان و تکـوین نطفـه تکفیـر و
سلفیگری فراهم ساخت) در کشاکش جنگ سرد و پس از آن با حادثـه  ۱۱سـپتامبر و
حمله آمریکا به افغانستان و عراق روز به روز وسیعتر و گستردهتر میشود .پس از مرگ
ناصــر در ســال  ۱۹70نهضــتهــای ثالثــه -۱ :ســازمان آزادیبخــش اســالمی (التحریــر
االسالمی) به رهبری صالن سریه  -2التکفیر و الهجره (جماعـة المسـلمین) بـه رهبـری
شکری مصطفی  -3سازمان الجهاد به رهبری ایدئولوژیک عبدالسالم فرج  -کـه هـر
سه به نحوی متأثر از اخوان و خاصــه سید قطب (البته با ذکر اختالفاتی بنیـادین) بودنـد
 شکل گرفتند که دو جریان اول به ترتیب در سالهای  ۱۹76و  ۱۹78در هم شکسـتهشدند .اما سازمان الجهاد (در سال  ۱۹8۱به وسیله خالد اسالمبولی ،انورسـادات را تـرور
کرد) که بعدها در اواخر دهه  80میالدی در سازمان «الجهاد اإلسـالمی المصـری» بـه
رهبری ایمن الظواهری (رهبری کنونی القاعده) نمود یافت به دلیل ویژگیهای متمایزی
که از دو سازمان پیشین داشت ،دوام بیشتری یافته و تأثیر مضاعفی را بر پیروان خـویش
گذاشت ،برخی از ویژگیهای آن عبارت بودند از -۱ :سازماندهی قـوی  -2اعتقـاد بـه
نفوذ در همه ارکان حکومتی و حضور در اجتماع  -3اعتقاد به رهبری شـورایی و دسـته
جمعی  -4ساختار سازمانــی ،تفکیک قوا ،رهبری معنـــوی (شـیخ عمـر عبـدالرحمن)
 -5سانترالیزم دمکراتیک (دکمجیان.)177-173 :1390 ،
رهبری ایدئولوژیکی این سازمان مبتنی بر آموزههای عبدالسـالم فـرج (پـدر فکـری
القاعده) در کتاب الفریضه الغائب (واجب مکنون) طـرح ریختـهشـد ،آمـوزههـایی کـه
جهاد (جهاد بالسیف یا جهاد مسلحانه) را به عنوان رکن ششـم بـه ارکـان خمسـه اسـالم
افزود و آن را در راه «اقامه دولــت اسالمـــی» و «اعـاده خالفـــت» نـه تنهـا واجـــب
میدانست ،بلکه هر که را از این فریضه روی برمیتافت «کافر» قلمداد میکـرد (فهرج،
 .)5-3 :1981برخی از این آموزهها عبارتند از :مسلمانان راستین باید علیه رهبران غرب و
شرق زده خود خود اعالن جهاد کنند و این بر آنها واجب است ،واجبی فراموش شـده،
رهبران به ظاهر مسلمانی که قوانین اسالم را عمل نمیکننـد ،مرتدنـد« .آنهـایی کـه بـر
طبــق وحــی الهــی حکومــت نکننــد کافرنــد» ،مجــازات چنــین رهبــری مــرگ اســت و
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همکاری با وی گناه است ،جهاد دائمی علیه حکومـت کـافر عـالیتـرین و اولـیتـرین
وظیفه مسلمانان راستین است« ،مبارزه مسلحانه» تنها شکل قابل قبول جهاد اسـت و...
(دکمجیههان 181-179 :1390 ،؛ فههرج )8-6 :1981 ،تمــامی ســازمانهــای فــوق (علــیرغــم
تفاوتهای بعضا عمیـق ایـدئولوژیکی) را مـیتـوان در جرگـه«نسـل» اول جریـانهـای
تکفیری و سلفی معاصر ،پس از دهه  70میالدی قرار داد .اکثر این جنبشهای سلفی تا
اوایل دهه  80میالدی دوام آوردند .اما سازمان الجهاد ،حتی پـس از اعـدام عبدالسـالم
فرج نهضت فکری خویش را ادامه داد ،نهضتی که نقطه عطـف خـویش را در جنـگ
شوروی و افغانستان و در نهایت تشکیل سازمان القاعده در سال  ۱۹88بازجست .علت
اصلی تشکیل القاعده و ترویج بنالدنیسم را باید در اعمال مداخله نظـامی شـوروی در
افغانستان و سپس (چنانکه خـود بـن الدن تصـرین مـیکنـد) حضـور آمریکـاییهـا در
عربستان (که نمود نوعی هتک حرمـت از سـرزمین مقـدس مسـلمانان بـود) در خـالل
جنگ خلیج فارس و همچنین استفاده ابزاری از عربستان سعودی برای حمله بـه عـراق
جست (لوئی.)146 :1394 ،/
مهاجرت و متواری شدن بخشی از اعضای سازمانهای مذکور (التحریر االسـالمی،
التکفیر و الهجرة و الجهاد) به عربسـتان سـعودی ،بـه ایجـاد نـوعی چـرخش پـارادایمی
عظیم در ذهن و ضمیر قاطبه آنها منتج شد .چرخشی که هم اینک جهادگرایی سیاسـی
تقر یبی قطبیسم بر ضد طواغیت و سـلطه اسـتعماری را در بسـتر سـلفگرایـی عقیـدتی
تکفیری وهابیسم تفسیر میکرد که تحت لوای «توحید قبـور»« ،توحیـد قصـور» را بـر
طاق نسیان نهاده بود .همین تحول و دگرگونی عظیم بود که بعدها بـه تشـکیل القاعـده
پیشاور و انعقاد نطفه نقو سـلفیه القاعـده عـراق مـیانجامیـد .بـه هـر روی جریـانهـای
جهادی نظیر سازمان القاعده ،به رهبری فکری عبدالله عزام و رهبری عملی بـن الدن و
پس از او ایمن الظواهری را میتوان نسـل دوم جریـانهـای تکفیـری و سـلفی دانسـت.
نسلی که علیرغم انجام اقداماتی نظیر  ۱۱سپتامبر ،کماکان روحیه تقریبی خـویش را بـا
سایر فـرق مسـلمان حفـظ کـرده بود/اسـت و مبـارزه بـا آمریکـا و اسـرائیل را اولویـت
فعالیتهای خویش میدانست .اما تحول عظـیم بـا ظهـور شخصـی بـه نـام ابومصـعب
الزرقاوی رخ داد .پس از حمله آمریکا به افغانسـتان و پـس از آن عـراق ،جماعـت بیعـة

1. ISIS.
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اإلمام فی الردن ( )1966به رهبری زرقاوی ،ابتدا به جماعـة التوحیـد والجهـاد ( )2001و
پس از آن به قاعدة الجهاد فی بالد الرافدین ( )2004تغییر نام داده و در همین سال با بـن
الدن و القاعده بیعت کرده و با آن متحد شد .زرقاوی در راستای اعاده خالفت و اقامه
دولت ،در سال  2006دولت اسالمی عراق را اعالن کرد ،همان دولتی که پس از مـرگ
وی در همین سال ،ابو عمر البغدادی و پس از او ابو حمزه المهـاجر از دسـتیاران ارشـد
او تا سال  20۱0آن را دوام بخشیدند و پس از آن و با مرگ آنها تا سال  20۱3در ظاهر به
تعلیقی ماللتبار دچار گشته بود .با خروج نیروهـای نظـامی آمریکـا از عـراق در سـال
 20۱2که یک حرکت سیاسی بی اهمیت تلقی میشد ،دولت اسالمی دگر بـاره بسـتری
مناسب برای ظهور یافت ،تا به اجرای نقشهای همت گمارد که از شش سال پیش طـرح
ریخته شده بود .ظهور الدولة اإلسالمیه فی العراق والشام به رهبری ابوبکر البغـدادی در
سال  20۱3مرهون بحرانها و تحوالت پیشین بود (.)bunzel, 2015: 5
ایدئولوژی دولت اسالمی 1باید در دو مرحله تفهیم شود :شناخت جهادگرایی سلفی
این گروه که مرکز ثقل تفکر سیاسی آن است و رویکرد خشـن و بـه شـدت افراطـی آن
نسبت به کفار و خاصه شیعیان که آن را به اعالدرجه از القاعده متمایز میسازد و دلیـل
اصلی برائت ایمن الظواهری از آنهاست .پـدر فکـری دولـت اسـالمی کنـونی زرقـاوی
است ،کسی که داعش نسخه به شدت خشن سلفیسم جهادی خویش را از وی اقتباس
کرده است ،زرقاوی ابتدا نزد ابو محمد المقدسـی (کـه آرای مالیمـی در بـاب شـیعیان
ندارد) استاد و مرشد خود آموزش دید ،ولی پس از آن به دلیل شـیعهسـتیزی افراطـیاش
حتی مقدسی نیز از وی برائت جست .شیعه ستیزی و اعاده خالفـت ،مبتنـی بـر تعـالیم
ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب ،دو رکن رکین آرا و نظریات افراطی وی هستند ،یعنی
همان آرائی که تجلی عینی آن را میتوان در اقدامات کنونی داعش یافت .سخنرانیهـا
و متون دولت اسالمی بر شماری از مفاهیم عقیدتی تأ کید زیادی دارنـد کـه مهـمتـرین
آنها عبارتند از -۱ :تمامی مسلمین موظفند که به جرگه مسلمانان راستین (که زیر بیرق
خالفت دولت اسالمی گردآمدهاند) گرویده ،با آنان همیاری و همکاری و هـر کـه در

این جرگه نیست را طرد و نفی کنند -2 .قصور در اجـرای شـریعت اللـه متـرادف کفـر
است  -3مبارزه با دولت اسالمی همپایه ارتداد است  -4شیعیان مرتدانی مستحق مرگند
 -4اخوان المسلمین و حماس ،خائن و دشمن اسـالم انـد و )Ibid: 9-10( ...زرقـاوی و
پس از او ابوبکر البغدادی ،در اندیشه خویش به شدت متأثر از دو تن از فقهای تندروی
سلفی معاصر یعنی -۱ :ابـوبکر نـاجی صـاحب کتـاب ادارة التـوحش و  -2ابوعبداللـه
المهاجر المصری صاحب کتاب مسائل من فقه الجهاد (فقه الدمار) هسـتند ،کتبـی کـه
اولی را میتوان مانیفست راهبـردی و دومـی را مانیفسـت فقهـی گـروه دولـت اسـالمی
برشمرد .کتبی کـه رادیکالیسـم و خشـونت سیاسـی مضـاعف را آنچنـان بـا رویکـردی
آنارشیستی-نهیلیستی تبلیغ میکند که فقط میتوان آن را با شـرعیات انقـالب 1سـرگقی
نچایف 2و آنارشیست دهقانی قرن نوزدهمی روسیه قیاس کرد.
بخشهایی از محورهای اصلی کتـاب ادارة التـوحش بـدین شـرح اسـت :نـرمش و
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رخوت یکی از عناصر عجز و ناتوانی هر عمل جهادی اسـت ،آنهـایی کـه رفتـاری نـرم

دارند بهتر است در خانههای خـود بماننـد ،عـارض شـدن سسـتی و رخـوت و هرگونـه

سستی و ضعف ،باعث از بین رفتن قدرت ما خواهد شـد ،بـرای سـوقدادن جوانـان بـه

جنگ نیازمند کارهایی هستیم که کینهتوزی آنها را شعلهور و مـردم را خواهنـاخواه وارد
عرصه جنگ کند .ما باید این جنگ را بهصورت بسیار خشن ارایـه کنـیم؛ بـه گونـهای

رعب و وحشت بر قلوب جاری شده و صدای مرگ ،قلبهـا را بـه تـپش وادارد (نهاجی،

 .)33-31 :2004این کتاب را میتوان نسخه نـوین کتـاب السیاسـة الشـرعیة فـی إصـالح
الراعی والرعیة اثر ابن تیمیه دانست که بیشتر خط و مشـیهـای سیاسـی راهبـردی بـرای
اداره و مدیریت جامعه ارائه میدهد .خطوط اصلی کتاب مسائل من فقـه الجهـاد (کـه

بیشتر جنبه فقهی و عقیدتی دارد) را که در بیست مسأله بیان شده است را نیـز مـیتـوان

اینگونه برشمرد -۱ :داراالسالم و دارالکفر :وی در مسأله اول کتاب خـویش مبتنـی بـر

آیات و روایات دوگانه داراالسالم و دارالکفر را مطرح ساخته و هر بـالدی را کـه در آن
1. Catechism of a Revolutionary.
2. Sergey Nechayev.

احکام اسالم جاری نیست ،دارالکفر و مستحق تکفیر و حرب میداند (المهاجر ،بیتا)18 ،

 -2حاکمانی را که بر اساس «بما انزل الله» حکومت نمیکنند مرتدند  -3اسالم فقـط

شهادتین و اقامه نماز و زکات و روزه نیست و صرف کفر فارغ از محاربه یا غیر آن جواز اصو
و وجوب قتـل را صـادر مـیکنـد  -4حمایـت از مشـرکان (اعـم از صـلیبیون ،جهـود و ل و

شیعیان) موجب کفر و ارتداد است  -5شـیعیان و خـوارج جـزو طوائـف و فـرق ضـاله ،شیوه
رافضی و کافر هستند :وی در شرح مسأله استخدام و استفاده (االستعانة) از شـیعیان در های
نبرد با کفار ،نه تنها آن را جایز نمیداند بلکه خـود ،شـیعیان (بـه تعبیـر وی روافـض) را تربی
تکفیر کرده و آنها را اهل غدر ،خدعه ،مکـر ،خیانـت و کـذب و ...مـیدانـد (همهان :ت

.)360-358

کود

وی در فصول دیگر کتاب خود بـه مشـروعیت بخشـیدن بـه تـرور (اغتیـال) ،عملیـات کان
انتحاری ،ربایش ،سوزاندن و غرق کردن کفار ،عدم تفکیک بین نظامیـان و غیـر آنهـا در
احا

آنچه در این مقال مستلزم یادآوری و امعان نظر است (چنانکه یکی از اهداف پـژوهش نیـز
تبیین آن است) ،تلفیق و به هم آمیختگی الینفک بحرانهای اجتماعی در جوامـع تـودهای

و تعــالیم االهیــاتی و فقهــی فقه ـای افراطــی ســلفی و وهــابی در طــی فراینــدی دوری و
دیــالکتیکی اســت؛ در هــر مرحلــه از فراینــد دیــالکتیکی ،صــورت انضــمامی بحرانهــای

چندپاره ،متکثر و متلون اجتماعی ،کلیت فرایند را در قالب ساختارهای مسـلط اجتمـاعی
تحت تأثیر قرار میدهـد (همـان کـنش دوسـویه پیوسـتۀ منسـجم بـه هـم آمیختـه تـزویج

بحرانها و جنبشهای اجتماعی) ،این بدان معناست کـه چـارچوب کلـی فراینـد تکـوین

نظری و عملی جنبشهای تکفیری و سلفی ،بهصورت بخشی از محتوای جزئی یا خـاص
ً
آن در میآید که صرفا در صورتبندی جامعهشناختی (جامعهشناسی سیاسی) میتـوان آن

را شکافت .گروهها و جریانهای مذکور از زرقاوی تا بغدادی را مـیتـوان بـه مثابـه نسـل
سوم جریانهای تکفیری و سلفی (یا نقوسلفیه) نگریست ،نسلی که با منطق توجیـه وسـیله

در جهت تحصیل هدف ،از دست یازیدن به هیچ جنایت خشونت آمیزی پروا ندارد.
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قتال ،تشریع قتل اسرا و ...میپردازد که پرداختن به همه آنهـا در ایـن مجـال نمـیگنجـد.
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خشونت سیاسی بنا به تعریف گونهای از خشونت است که در بستر مفهـوم قـدرت
سیاسی 2تعر یف میشود و این سوای اقتدار سیاسی 3است که مستلزم نوعی مشـروعیت
مدنی است .هر چند نمیتوان مفهوم خشونت سیاسی را به صراحت و قطعیـت از سـایر
اشکال خشونت تمیز بخشید ،لیک مـیتـوان دامنـه آن را بـه حـوزه سیاسـت و قـدرت،
محدود کرد .به عبارتی خشونت سیاسی را میتوان گونهای از خشـونت دانسـت کـه در
بطن و متن یکی از سه فرایند زیر تجلی میکند -۱ :استحصال و غصــب یـک قـدرت
 -2سرنگونی و امحای یک قـدرت  -3حفـظ و ابقـای یـک قـدرت (فکهوهی)3 :1378 ،
اکثر صاحبنظرانی که در حوزه انقالبهای سیاسی و خشونت قلم زدهانـد ،خشـونت
را ذاتی و جزر الینفک وضعیتهای انقالبی میدانند .طیف وسیعی از اندیشـمندان ،از
دان تا هانتینگتون و کالورت ،خشونت و انقالب سیاسی را به مثابه دو اسبی میدانند که
هماره عنان بر عنان میتازند .حتی برخـی از نظریـه پـردازان نظیـر رژی دبـره خشـونت
سیاسی و ابزارهای آن را در قالب حزب پیشتاز ،هسته مرکزی و مهمترین رکـن انقـالب
در جهت تغییر قدرت سیاسی میدانند (کوه .)51-50 :1392 ،/برخـی از جامعـه شناسـان
کارکردگرا نظیر دورکیم و پارسونز نیز ،خشونت سیاسی را محصول مستقیم خروج افـراد
اجتماع از حالت تعادل و توازن اجتماعی میدانند .در این نگرش ،برخی از گروههـا یـا
افراد جامعه در کشاکش تغییر دائمی هنجارها ،ارزشها و نقشهای اجتماعی در جوامع
ارگانیکی نوین و عـدم توانـایی انطبـاق خـود بـا وضـعیت جدیـد (کـه منجـر بـه الغـای
همبستگی و انسجام اجتماعی آنها خواهد شد) به نـوعی تـرس و تشـتت فراگیــر دچـار
میشوند که در صورت سرکوب بواسطه قدرت سیاسی حـاکم ،مـیتوانـد جامعـه را بـه
سوی رادیکالیسم و خشونت گسترده سیاسی سوق دهد (فکهوهی .)79-76 :1378 ،بـه هـر
روی دگرگونی یک دولت مستقر و قدرت سیاسی ،خواسته یا ناخواسـته مسـتلزم اعمـال
1. Political violence.
2. political power.
3. political authority.
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ً
سؤال مهمی که در اینجا مطرح است ایـن اسـت کـه :اساسـا ارتبـاط دیـن اسـالم و
خشونت سیاسی چیست؟ و ایـنکـه آیـا خشـونت سیاسـی ،ذاتـی اسـالم یـا منبعــث از
1. Sovereignty.
2. Holy war.

 .3الزم به ذکر است که تعالیم سلفیه تکفیری و جهادی نوین ،منبعث بر خوانشـی خشـن و نـصگرایانـه از
آیات و روایات است که به نظر میرسد با جمهور فرق مسلمان اعم از شیعه و سـنی سـنخیت و تجانسـی
ندارد .فی المثل عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیات  35و  82سـوره نحـل تصـرین مـیکنـد
که :وظیفه پیامبران فقط «بالغ مبین» بوده و آنان نباید مردم را ملجأ ،مضطر و ناچار کنند که پیام آنهـا را
بگیرند و عمل کنند .وی قلمرو رسالت پیـامبران را را فقـط انـذار و تبشـیر مـیدانـد (سـروش محالتـی،
)۱0۱-۱00 :۱3۹4
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خشونت سیاسی از جانب انقالبیون است .پیرو مباحـث مـذکور در بخـشهـای پیشـین
یکی از دعاوی اصلی جنبشهای تکفیری و سلفی معاصر (که در ارتباط غرب با جهان
اسالم در یک سده اخیر ،تغییرات اجتماعی رادیکال و گستردهای را تجربه کردنـد) در
جهت تبدیل دارالکفر به داراالسالم ،استرداد قدرت سیاسی از غاصبان حاکمیت 1الله و
بازگرداندن همه دین بـه خداسـت و چنـین امـری در ذات خـویش مسـبوق و منـوط بـه
انقالب سیاسی برای اسقاط حاکمیت طواغیت و اضمحالل قوای تقنینی آنان از سـویی
و ابتنای حاکمیت الهی و تطبیق و تنفیذ شریعت الله در جامعه انسانی در راستای تبدیل
جامعه جاهلی به جامعه اسالمی است .در این رویکرد ،کاربرد قوای جبریه و قهریه (بـه
هر شکل و نوعی اعم از ارعاب ،ترور ،عملیات انتحاری و )...در تقابل بـا دولـتهـای
غیر اسالمی و ملل کافر (که پیش از این با کمال تهور تکفیر شدهاند) ،تحت نام جهـاد
مقدس 2نه تنها مشروع بلکـه واجبـی اسـت مکنـون و مغفـول کـه دلیـل انحطـاط امـت
مسلمان و انحراف آن از سیره اصحاب سلف نیز کنارنهادن آن است .مبتنـی بـر تعـالیم
سلفیه جهادی ،خشونت در هـر سـه مرحلـه امحـا ،استحصـال و ابقـای دولـت اسـالمی
واجب و کاربرد زور و الجا در جهت تسلیم خلق به شریعت جایز اسـت 3.از اینجاسـت
که میتوان نتیجه گرفت که سلفیگری معاصر با خشونت سیاسی در خاورمیانه و سـایر
جهان ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد.
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قرائتهای خاصی از آن (نظیر قرائتهای گروههای تکفیری و سلفی) اسـت؟ حقیقـت
آن است که مفهوم «خشونت نـاب دینی/اسـالمی» در زمینـه مباحـث جامعـهشـناختی
نمیگنجد ،بلکه اجتماع را باید به مثابه «کلیتی انضمامی» نگریست کـه همـه چیـز در
آن ترکیبی و دیالکتیکی است .آموزهها ،متون و نصوص دینی و آیاتی که به جهاد اشاره
دارند در همه برهههای تاریخی موجود بوده ،اما سؤال اینجاست که چرا همین آموزههـا
در مقاطعی از تاریخ نـه تنهـا منـادی خشـونت نبـوده بلکـه پیـامآور صـلن و همزیسـتی
مسالمتآمیز و انسانی بوده است؟ آنچه حائز اهمیتی بسیار حیاتی است ،نشاندن و تعین
بخشــیدن آمــوزههــا در چــارچوب و صــورتبنــدیهــای جامعــهشــناختی و زمینــههــای
اجتماعی ،سیاسی و ژئوپلیتیکی و پرهیختن از نگاه ذاتگرایانه 1و شرقشناسانه 2به دین
است ،از آنجایی که ادیان ،خاصه اسالم بیش از مسیحیت قربانی این نوع نگاه شدهانـد
و آنچه در برهه کنونی ظهور و بروزی عجیب یافته ،نگاه ذاتگرایانه به اسالم در قالـب
نوعی تسمیه و نامگرایی 3است؛ و همین نگاه است که تمامی رویکردهای فرق و نحـل
گوناگون اسالمی اعم از رادیکالیسم اسـالمی ،تروریسـیم اسـالمی ،فاشیسـم اسـالمی،
توتالیتاریسم اسالمی ،بنیادگرایی اسالمی و ...را به «اسالم» و یا بـالعکس ،اسـالم را بـا
تمامی بار معنایی عریض و طویلی که دارد ،به مثابه دالی واحد انگاشته و به مدلولهای
مذکور تقلیل میدهد .فارغ از تبیین جامعه به تدقیق در آموزهها پـرداختن هـر چنـد کـه
مفید است ،اما هرگز کافی نبوده و دامگه معرفت شناختی خطیر و خطرنـاکی اسـت بـر
مسیر عقل سلیم و استنتاجهای مبتنی بر آن که مفاهیم را در خـ زمینـههـای اجتمـاعی
تفسیر میکند .اسپوزینو در مقاله اسالم و خشونت سیاسی این موضوع را مـد نظـر قـرار
داده است و به سـور برداشـت ،بلکـه سـور اسـتفاده جریـانهـای تکفیـری و سـلفی از
نصوص قرآنی اشاره کرده و در اینباره مینویسد« :در حالی که خیل کثیری از مؤمنان
مشغول خواندن متون اسالمی در زمینههای تاریخی خویش هستند ،افراطگرایان مذهبی
و تروریستها از این نصوص به عنـوان تـوجیهی بـرای اعمـال خـویش بهـره مـیبرنـد»
1. Essentialistic.
2. Orientalistic.
3. Nominalistic.

( .)Esposito, 2015: 1068فیلیپ جنکینز نیز که پس از حادثه  ۱۱سپتامبر پژوهشی را در
باره میزان آیات و آموزههای خشونت آمیز در قرآن و انجیل انجام داد و نتیجه کار خـود
را در کتاب نبردهای عیسی منتشر ساخت ،اعالم کرد که با کمال تعجب دریافته اسـت
که آیات خشونت آمیز و ستیزه جویانه در قرآن به مراتب کمتر از انجیـل اسـت ،وی در
کتاب خویش با قیاس وضعیت اجتماعی خاورمیانه اسالمی قرن  2۱با مسیحیت در قـرن
 5چنین استنتاج میکند که تمـامی خشـونتهـای سیاسـی مشـمقزکنندهای کـه امـروزه
تحت لوای اسالم و به واسطه جریانهای تکفیری و سلفی نظیر القاعده انجام میپـذیرد
ً
در عالم مسیحیت نیز مسبوق به سابقه بوده است و اساسا فهم خاورمیانه اسالمی معاصر
به فهم گذشته مسیحی کمک شایانی میکند و بـالعکس ( .)Jenkins, 2010: 56-58بـا
توجه به تحلیلهای مذکور و خوض در نقش بحرانهای اجتماعی در ظهور جنبشهای
تکفیری و سلفی معاصر که پیش از این ذکر شد ،نگرش چند وجهی و جـامعاالطـراف
در تحلیل ارتباط اسالم با خشونت سیاسی و تفکیک آن از مفهوم سلفیگـری جهـادی
وهابی معاصر ضروری مینماید.
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سلفیگری و خشونت سیاسیّ :
تأملی بر تأثیر بحرانهای اجتماعی در...

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
نتیجهگیری
هدف این پژوهش چنانکه در مقدمـه و پرسـشهـای تحقیـق نیـز ذکـر شـد تبیـین و خــــت
تحلیل مبانی فکری و اجتماعی ظهور جنبشهای تکفیری و سلفی معاصر در خاورمیانه قرآنم
و پیوند تنگاتنـگ آن بـا خشـونت سیاسـی بـود .تبیـین و تحلیلـی کـه متـون و نصـوص
اندیشمندان و متفکران سلفی را طی فرایندی دوری و دیالکتیکی به قامـت بحـرانهـای
تاریخی و اجتماعی در آویخت و تأثیر ماهیت چندپاره و متکثر آنها را در تـرویج تـرور
و خشونت سیاسـی در خاورمیانـه بـه منصـه ظهـور رسـاند .در برهـه کنـونی از تـاریخ،
جهانیان شاهد دهشتی خونیناند که در هیأت جریانهای تکفیری و سلفی نظیر داعش،
ُ
جبهةالنصره ،بوکوحرام ،طالبان ،القاعده و ...و در هیبتی رعبانگیز به سـودای تسـخیر
جهان کفر و تبدیل آن به داراالسالم آمده اسـت و همـه روزه تهـاجم و خشـونت رو بـه
تزایدی را در خاورمیانه و اکنـاف گیتـی رقـم مـیزنـد .تهـاجم و تـروری بـی سـابقه بـا
رویکردی آنارشیستی که توأمانی که مجذوب توحش ،سبعیت و بربریت خویش است،
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این بار (بر خالف نسلهای پیشین) ماهیت نفرتانگیز خویش را لخـت و «عریـان» در
معرض دیــد همگان قرار داده و وجدانها و عواطــف آنهـا را بـا نهایـــت بـیرحمــی
میخراشد .اما به راستی دلیل این حجم غلیظ و شدید تهاجم و توحش چیست؟ آیا این
موج افسار گسیخته خشونت و این سیل بنیان کـن تـرور« ،یکسـویه» بـوده و بیهـوده و
سرگردان و کور و خودجوش به کشـورهای غربـی و اسـالمی معطـوف و منتهـی شـده
است؟ دلیل خوشحالی و سرور خاطر بسیاری از سلفیهای تکفیری از بمـبگـذاری و
عملیات انتحاری در ممالک غربی که گویای نوعی عقدهگشایی وخیم و خونین است
چیست؟ اینها سؤالهایی است که باید در باب آن به تأمل نشست و بیشتر از پیش آنهـا
را مطمن نظر قرار داد .حدود  50سال پیش ژان پل سارتر به دنبال نبرد الجزایر و کشتار
بیش از یک میلیون الجزایری به دست فرانسویها ،در مقدمهای کـه بـر دوزخیـان روی
زمین فرانتس فانون تحت عنـوان «محاکمـۀ غـرب» زد؛ تحلیلـی جالـب از خشـونت و
قدرت پیچیده و متقابل آن ارائه داد (هر چند کـه بعـدها آرنـت و آرون وی را بـهخـاطر
همین تحلیل ،به گرایش به خشونت یا حداقل تصدیق و تعریف از آن متهم کردند) کـه
شاید کمتر در حوادث اخیر مورد نظر قرار گرفته است .سـارتر در آن مقدمـه از «تقابـل
قهر» دم میزند ،یا خشونت معکوسی که در آیندهای نزدیک این «قـارۀ چـاق و رنـگ
پریده» (به تعبیر خود او) را در هم مینوردد،
او همچنین در آن مقدمه خاطرنشان میسازد که :خاطره توحش و خشـونت غـرب
استعمارگر را در قبال مسلمانان الجزایر و سایر ممالک اسالمی را با هیچ شیرین کاری و
ترفندی نمیتوان از اذهان محو کرد جـز خشـونت (فهانون .)25-22 :1367 ،او از کـدامین
خشونت دم میزد که تبعا خنثـی سـازی آن را در گـرو خشـونتی متقابـل مـیدانسـت؟
خشونت عریان جریانهای سلفی چه تجانس و نسـبتی بـا خشـونت پنهـان غـرب دارد؟
بودریار خشونت سیاسی بنیادین تروریسم را به منزله نفی همـه نهادهـای نماینـدگی دول
غربی میداند که سکوت مسحور از اطالعات تـودههـا را هـدف گرفتـه اسـت (بودریهار،
 )81-79 :1387و ژیژک و میشو آن را به مثابـه کششـی دام گونـه مـینگرنـد کـه سـوژه
ً
(خاصه مردم غرب) در تقابل مستقیم با آن و محو تأثیر آسیبزای آن شدن -که تبعـا بـا
تقدم واکنشهای غریزی وی نسبت به استداللهای منطقی و انتزاعیاش همراه است-

قــدرت اندیشــیدن را از دســت داده و «خشــونت پنهــان» را کــه مهــم تــر از «خشــونت
عریان» و بلکه علت العلل آن است به نفع دومی مصادره میکند (ژیژک 12 :1394 ،؛ میشو
 .)59-57 :1381بهنظر میرسد که تحلیل کیفیت ارتباط جهان غرب با جهـان اسـالم در
طول تاریخ و خاصه یک سده و به نحـو اخـص یـک دهـه اخیـر پاسـخ چرایـی ظهـور
خشونتی با این شدت و حدت را در قالب جریانهای افراطی تکفیری و سلفی در خـود
حمل کند .البته با ذکر این نکته که خشونت عریان و معکوسی که هم اکنون شاهد آن
ً
هستیم را نمیتوان صرفا مبتنی بر مفهوم خشونت پنهان و سیاستهای غرب در رابطه بـا
جهان اسالم یا نصوص و آموزههای خشونت آمیز دینی و فقهی و تخالفات و تعارضـات
برخاسته از آن و یا حتی در محمل مناسبات ،تعارضات و بحرانهای سیاسی و اجتماعی
به صورتی منفرد ،تکهتکه و منفک از هم به نحو جامع و شامل تفهیم کرد ،بلکه تعلیـل
و تبیین جامعنگرانه این پدیده بیش و پیش از هر چیز مستلزم و مرهون تحلیل ترکیبـی و
چند متغیرهای است که همه موارد مذکور را شامل است؛ تالش این پـژوهش در کلیـت
خویش تقارب هرچـه بیشـتر بـه چنـین تحلیلـی بـود کـه بالشـک نیازمنـد مطالعـات و
تحقیقات وسیعتر و گستردهتر در آینده است.
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راهبردی.۱3۹4 ،
 .2ابن تیمیه ،احمد ،مختصر منهاج السنه ،ترجمه اسحاق دبیری ،انتشارات سایت کتابخانه عقیده.۱386 ،
 .3ابن تیمیه ،احمد ،الله الله فی صحابی ،ترجمه عبدالمتین ،انتشارات سایت کتابخانه عقیده.۱3۹5 ،
 .4احمدی ،حمید« ،آینده جنـب هـای اسـالمی در خاورمیانـه :طـر یـ چـارچو نظـری» ،فصـلنامه
مطالعات خاورمیانه ،تابستان و پاییز  - ۱377شماره  ۱4و .۱377 ،۱5
 .5اسپوزیتو ،جان و وال ،جان ،جنب های اسالمی معاصر (اسالم و دموکراسی) ،ترجمه شجاع احمدوند،
تهران :نشر نی.۱3۹3 ،
 .6اقبال الهوری ،محمد ،بازسازی اندیشه دینی اسـالم ،ترجمـه محمـد بقـایی (ماکـان) ،تهـران ،انتشـارات
فردوس.۱388 ،
 .7بشیریه ،حسین ،جامعهشناسی سیاسی :نق نیروهای اجتمـاعی در زنـدگی سیاسـی ،تهـران ،نشـر نـی،
.۱3۹2
 .8بودریار ،ژان ،در سایهی اکثریتهای خاموش ،ترجمه پیام یزدانجو ،تهران ،نشر مرکز.۱387 ،
 .۹پارسانیا ،حمید ،سنت ،ایدئولوژی ،علم ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب.۱3۹4 ،

سلفیگری و خشونت سیاسیّ :
تأملی بر تأثیر بحرانهای اجتماعی در...

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
کتابنامه
 .۱ابراهیمی ،نبـی اللـه  ،نوسـلفیگـری و جهـانی شـدن امنیـت خاورمیانـه ،تهـران ،پژوهشـکده مطالعـات قرآنم
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 .۱0دکمجیان ،هرایر ،جنب های اسالمی معاصر در جهان عر  ،ترجمـه حمیـد احمـدی ،تهـران ،شـرکت
انتشارات کیهان.۱3۹0 ،
 .۱۱رشید رضا ،محمد« ،السنة والشیعة أو الوهابیة والرافضـة :حقـائق دینیـة تار یخیـة اجتماعیـة إصـالحیة»،
قاهره :نشرة فی مجلة المنار.۱۹47 ،
 .۱2ژیژک ،اسالوی ،خشونت :پنج نگاه ز یرچشمی ،ترجمه علیرضا پاکنهاد ،تهران ،نشر نی.۱3۹4 ،
 .۱3سبحانی تبریزی ،جعفر ،سلفیگری در آیینه تار یخ ،قم ،نشر توحید.۱3۹3 ،
 .۱4سروش محالتی ،محمـد ،دولت و اجرای شریعت :سلسله مقاالت دولت و ابزارهای الزام شهروندان بـه
شریعت ،تهران ،نشر نی.۱3۹4 ،
 .۱5سقاف ،حسن ،سلفیگـری وهـابی :چالشـی در اندیشـههـای بنیـادین و ریشـههـای تـاریخی ،ترجمـه
حمیدرضا آژیر ،مشهد ،نشر آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.۱387 ،
 .۱6طباطبایی ،سید محمد حسین ،شیعه در اسالم ،قم ،انتشارات هجرت.۱356 ،
 .۱7عبدالوهاب ،محمد ،التوحید ،ترجمه اسحاق دبیری ،انتشارات سایت کتابخانه عقیده.۱38۹ ،
 .۱8عنایت ،حمید ،سیری در اندیشه سیاسی عر  ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.۱370 ،
 .۱۹ـــــ  ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصـر ،ترجمـه بهارالـدین خرمشـاهی ،تهـران ،انتشـارات خـوارزمی،
.۱3۹2
 .20غفاری ،غالمرضا و ابراهیمی لویه ،عـادل ،تغییـرات اجتمـاعی ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه پیـام نـور،
.۱3۹2
 .2۱فانون ،فرانتس ،دوزخیان روی زمین ،ترجمه دکتر علی شریعتی ،تهران ،انتشارات نیلوفر.۱367 ،
 .22فرج ،عبدالسالم ،الجهاد :الفریضة الغائبة ،مصر.۱۹8۱ ،
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

پژوهشهنی زشنجی جا اواج هاناکت مینما صاوار پذشر تاهامات .شیا از
ععترشن تغیرهنی رتیط بان هاناکت مینما  ،تغیار مار نشه اعتعانع امات.
بننبراشن هیف پژوهش حنضر برام اابطه طنم نر مر نشه اعتعنع بن هاناکت
مینم بن امتینجه از اوشیرج راتحلیل بنشای .عن اه آ انای پاژوهش ،شان ل
پنشنن ون ههنی کناشننم ااشی ،جکترا و قنیر رتیط بن مر نشه اعتعنع و اابطه
آن باان هااناکت مینم ا ا باش ن کااه ت اایاج  2۵طنم ااه باان امااتینجه از اوش
وعووهییری یرتصانج هی عنای باه عناوان وعوواه وااج راشنای راتحلیال شایوی.
ضرشخ اویازه اثر بن بهکناییری ور ا اا  CMA2واج اازشنب قراا یر ت .وتنشج
وهنن جاجهامت اویازه اثر طنم نر مر نشه اعتعانع و هاناکت مینما انجل

َ

 ۰/۴۵2بهجمت آ یه امت که بر امند ینا کوهن جا حی توماط وما او باه
بنی تینیر شوج .وتنشج پژوهش هعچنین وهنن جاجه امت که هر چهقیا از ز نن
یذاج ی ان اابطه مار نشه اعتعانع بان هاناکت مینما جا
اوق ب ام
حنل ا اشش امت و اشن وهنن جهی که مر نشه اعتعنع از عمترشن تغیرهانی
اشااران اا بنشااای و جا
اارتیط باان هاااناکت مینماا جا عععااوای امااا
برون هاش یهنی کهوای بنشای باه اشان عام توعاه شاوج و ز یناه ا ا اشش مار نشه
اعتعنع اا از غرشق اعتعنج منزی ،بنی برجن مطح آ ینه و تر یاخ شاعروویان
به شرکت جا نمیتهنی اعتعنع عین وعوج.
واژگــان کلیــدی :هااناکت مینما  ،ماار نشه اعتعاانع  ،راتحلیاال ،عععااوای
اشران.
ام

مقدمه

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /بهار و تابستان  / 1400شمارۀ 123

طی سالهایاخیربررسیرابطهمیانمیزاانسزرما هاماعزاویشمکزاریاسیاسزی
موضوویبودهاسایهموردتومهبسیاریازپزوشه هزاشازا نظزرانرزرارفرهازه

اسا .دولتها همیشه بهدنبال یافتن بهترین شکل حکمرانی و یا به نوعی بهتـرین نظـام
سیاسی بودهاند و شـرایط متنـوع تـاریخی ،سـاختاری و نظـایر آن باعـث شـد کـه انـواع
متفاوتی از نظامهای سیاسی پدید آید ،اما وجه مشترک آنها تأکید بر وجود دموکراسـی
و کسب اقتدار برپایه رضایت مردم و میزان حمایت شهروندان از حاکمیت بودهاسـت و
عنصر مشروعیت و مقبولیت مهمترین پایـههـای حکومـتهـای مـردمسـاالر را تشـکیل
دادهاند .همچنین چگونگی مشارکت افراد و گروههـای اجتمـاعی در تعیـین سرنوشـت
خود از اصلیتر ندغدغههایهالسفهسیاسیمدرنشنظر هپردازان وزهدمزوکراسـی
بودهاست (مرادی و همکاران ،)106 :1396 ،یکی از انواع مشارکت کـه زیـاد مـورد بحـث و
بررسی قرار گرفته شدهاست مشارکت سیاسی میباشد .پیترسون 1،مشارکت سیاسی را به
عنوان تالشهایی که باهدف تأثیرگذاری بر جامعه صورت میگیـرد ،تعریـف مـیکنـد
(مجهی نسب .)53 :1394 ،وینر 2،نیز مشارکت سیاسی را هر نوع اقدام داوطلبانه ،موفـق یـا
1. Peterson.
2. Viner.

1. Russ.
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ناموفق ،سازمانیافته یا غیر سازمانیافته بـرای تـأثیر بـر انتخـاب سیاسـتهـای عمـومی،
مدیریت امور عمومی و یا انتخاب رهبران سیاسی در سطن ملی و محلی میداند (سامسو
و دیگران .)42 :2010 ،مایکل راش نیز ،مشارکت سیاسـی را درگیـر شـدن فـرد در سـطوح
مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسـی مـیدانـد
(راش.)1937 ،1
عوامل گوناگونی در نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم اثر میگذارند (پناهی و بنی
فاطم ،)1394 ،/در این راستا یکی دیگر از عوامل مرتبط با میزان مشـارکت سیاسـی متغیـر
سرمایه اجتماعی است (کریمیفررد و دگررران1396 ،؛ نیهازی و دیگهران1396 ،؛ شهوهانی و شهوهانی،
 .)1398از زمان انجـام کـار برجسـته رابـرت پاتنـام در زمینـه نـزول سـرمایه اجتمـاعی و
پیامدهای آن برای دموکراسی و مشارکت سیاسی در ایـاالت متحـده ،تحقیـق راجـع بـه
رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی بهسرعت رشـد کـرد (حبیهبپهور گتهابی و موسهوی
خورشیهی .)364 :1395 ،به اعتقاد پاتنام ،روابط اجتماعی یکی از مؤلفههای اصلی سـرمایه
اجتماعی است .سرمایه اجتمـاعی بـهعنـوان شـبکههـا و تعامـلهـای اجتمـاعی تعریـف
میشود که باعث ایجاد اعتماد متقابل در بین شهروندان میشود .با داشتن سطن بـاالی
سرمایه اجتماعی تمایل به مشـارکت سیاسـی ،داوطلـب شـدن در اجتماعـات خـودی و
پیوستگی بیشتر با دوستان و همسایگان افزایش پیدا مـیینزد ( Leyden,2003: p 1546,
 .)Putnam, 2000بهطوریلیسرما هاماعاوی ،بهونوان کمنبهازرشابطمیاناهزراد،
هایاماعاویمزیشزود .ازسزوید رزر ،یزانونمکزاریا

باوثا جادشتقو اشبکه
سیاسینیاا اعاالمبانیبرپیوندهایاماعاویاسا .هعچنزیناند کزعندانمقاقدنزد
نیزامزیتواننزد از طریـق

هنجارهاشاواعاداماعاوی (ازم ؤلفزههزایسزرما هاماعزاوی)
کاهش هزینه همکاریهای اجتماعی میزان مشارکت میان افراد را افزایش دهند و بهبـود
رسدباتومهبهیاه هزینههای زنـدگی اجتمـاعی از طریـق

بخشند ،بنابراین بهنظر می
افزایش سرمایه اجتماعی ،مشارکت سیاسی نیز بهعنوان یک کاالی جمعـی هنگـامی در
میان شهروندان افزایش خواهد یافت که سطوح باالیی از سرمایه اجتماعی بتواند اعتمـاد
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و هنجارهای متقابل افراد بـه همـدیگر را در جامعـه تقویـت کنـد و بـدینترتیـب میـزان
مشارکت سیاسی افزایش یابد (نیازی و دیگران 144 :1396 ،ه  .)143از آنجا که پژوهشهزای
ز ادیاززمزانانقزال اسـالمی ایـران تـاکنون بـه بررسـی رابطـه سـرمایه اجتمـاعی و
مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران پرداختهاند و از آنجا که سـرمایه اجتمـاعی
از متغیرهای مهم ومرتبط با مشارکت سیاسی است و همچنـین پـژوهشهزایز زادیبزه
بررسیا نارتباطپرداخاهاند ،ضرشرتانجامپوشهکیبااسزافادهازتکنیزکهراتیلیز 
برایمععبندیپوشه هایانجامشدهدرا نرابطها ساسشدهاسا .بنابرا ن مطالعه

حاضر در صدد آن است به وسیله فراتحلیل به جمعبندی در مـورد پـژوهشهـای انجـام
شـده در رابطـه بـا سـرمایه اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی در جمهـوری اسـالمی ایـران
بپردازد .و این فرضیه را بررسی کنـد کـه آیـا رابطـه بـین سـرمایه اجتمـاعی و مشـارکت
سیاسی در تمامی پژوهشهایانجامشدهدرا نرابطهمعنادار مـیباشـد و ثانیـا بررسـی
کند پژوهشهایی که در این رابطه در طـی سـالهزایفششزاهانجزامپش رهازهانزدنازا 
هزانزاهعرنیشمزودداشزاهاسزا .بزر

هعرنشهعسو یداشاهاند اا نیهبینپژوهش
همین اساس و با فرض اجرای پژوهشهای نسـبتا کـافی در حـوزه سـرمایه اجتمـاعی و
رابطه آن با مشارکت سیاسی ،تمام پژوهشهـای دارای شـرایط فراتحلیـل در ایـن حـوزه
گردآوری و نتایج آنها تحلیل میشوند.

 -1ادبیات پژوهش
 -2-1سرمایه اجتماعی

در سالهای اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در علـوم اجتمـاعی بسـیار مـورد اسـتفاده
قرارگرفته است (فای 1/و الپاویتسها  .)18 :2004 ،2جامعهشناسان معاصـر نیـز بـرای بررسـی
کمیت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه از مفهوم سرمایه اجتمـاعی بهـره جسـتهانـد
(انجم /جامع/شناسی ایهران .)296 :1387 ،سـرمایه اجتمـاعی دارای تعـاریف متفـاوتی اسـت
1. Fine.
2. Lapavitsas.

1. Lyda j. Hanifan.
2. Bourdieu.
3. Coleman.
4. Putnam.
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( )Allik and Reali,2004: p 34و سـابقه ذهنـی طـوالنی در علـوم اجتمـاعی دارد ولـی
سابقه این اصـطالح بـه معنـایی کـه امـروز بـهکـار مـیرود بـه حـدود  80سـال پـیش و
نوشتههـای لیـدا جـی هانیفـان 1بـر مـیگـردد (شهار پهور .)9 :1385 ،او در شـرح اهمیـت
مشارکت در افزایش کارایی مدرسـه بـه مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی اسـتناد و آن را چنـین
توصیف میکند«:سرمایه اجتماعی چیـزی محسـوس کـه بیشـترین تـأثیر را در زنـدگی
روزمره مردم دارد» (موسوی و علیپور 14 :1391 ،ه .)13
پیر بوردیو 2نیز از جمله اندیشمندانی است که ،به بررسیمفهومسرما هاماعزاوی
پرداخاهاسا ( .)Fild,2003بوردیو ( ،)1986سـرمایه اجتمـاعی را بـه عنـوان مکـل منـابع،

واقعی یا مجازیم تعریف میکند ،که به دلیل اینکه در یک شبکه پایدار از روابط کـم
و بیش نهادینهشده برای آشـنایی و شـناخت متقابـل قـرار مـیگیرنـد ،بـه یـک فـرد (یـا
گروهی) تعلق میگیرد (.)Bourdieu,1986: p248
امروزه ،سرمایه اجتماعی بیشتر با کار جیمـز کلمـن همـراه اسـت ،وی معتقـد بـود
انتخاب منطقی یک نیاز اساسی برای تحلیل جامعـه شـناختی اسـت (.)Coleman,1994
کلمن 3اولین محققی بـود کـه بـه منظـور بررسـی تجربـی مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی بـه
عملیاتی نمودن آن پرداخت (شارعپررر .)32 :1385 ،برای کلمن سرمایه اجتماعی بـه منـابع
«ساختاری اجتماعی» اشاره دارد که ذاتی جامعه هستند و به عنـوان سـرمایه بـرای فـرد
عمــل مــیکننــد بــه ایــن معنــا کــه مــیتواننــد اقــدام منطقــی فــردی را تســهیل کننــد.
( )Coleman,1990: p3, ibid,1988, Fine and Lapavitsas, 2004: p19اگر نقش کلمن
در زمینه نظریه اجتماعی مـؤثر بـوده اسـت ،تـأثیرات پاتنـام 4بـر توسـعه ادبیـات سـرمایه
اجتماعی واقعا قابل مالحظه است (شجاعی باغینی .)40 :1387 ،پاتنام سـرمایه اجتمـاعی را
بهعنوان وجوه سازمانهای اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتمـاد کـه همـاهنگی و
همکاری را برای منافع متقابل آسان میکنـد ،تعریـف مـیکنـد ( Putnam,1993: p35,
 .)Rasmussen et al, 2011: p 353فرانسیس فوکویاما نیـز از مراجـع اصـلی در ادبیـات

سرمایه اجتماعی است (شجاعی باغینی .)353 :1387 ،فوکویاما ادعا میکنـد کـه مفـاهیمی
مانند اعتماد ،شبکهها و جامعهمـدنی کـه بـا سـرمایه اجتمـاعی در ارتبـاط بـودهانـد ،در
حقیقت فقط پدیدههایی هسـتند کـه بـهعنـوان یـک نتیجـه از سـرمایه اجتمـاعی ظـاهر
میشوند اما خود سرمایه اجتماعــی نیستنــد .بنابراین تعریـف او سرمایـــه اجتمـاعی را
بهعنوان یک هنجار غیررسمی توصیف میکند که موجب تقویت همکاری بـین (دو یـا
چند) فرد میشود (.)Allik and Reali,2004: p 34

 -2-1مشارکت سیاسی
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شـدهاسزا .مکزاریا
مشارکت سیاسی از دو واژه «مشـارکت و سیاسـت» تشـکیل 
بهمقنایهعکاری ،شریاداشان زا وزورداشزان ،قنزیتنهزا وزور زکهزرددر
مزیتوانزد
اماعاوییهبرایبیثشتصعیمفیریدربارهمسألهایتککی شزدهاسزا ،

2
1
بهمثابهمکاریاداشانتلقیشود (مجهینسب .)51 :1394 ،بـهنظـر آلمونـد و پـاول نیـز
فعالیــتهــای مشــارکتجویانــه آن دســته از فعالیــتهــایی اســت کــه شــهروند معمـولی
میکوشند از راه آنها بر روی سیاستگذاریهااوعالنفوذیننزد (شراگران.)95 :1389 ،
بیگلی 3نیز مشارکت سیاسی را به اشکال ،مشارکت شناختی ،مشارکت بیـانی ،مشـارکت
سازمانی ،مشارکت انتخاباتی ،مشـارکت دولتـی و مشـارکت چر یکـی تقسـیم مـیینزد.
میلبراث 4نیز از نظر مشارکت سیاسی مردم را به سه گـروه بـیتفزاشتهزا ،تعزاشـاگرها و
بیتفاشتهایسانیهساندیهمکزاریا
گالدیاتورها تقسیم مییند .بهاواقادمیلبراث ،
فیریمییننزد .تعاشزافرهانیزایسزانیهسزاندیزه

نعیینند اازهرا ندسیاسییناره

خیلییمدرفیرسیاساهساند .فالدئیاتورهانیایسانیهسزاندیزهدرسیاسزاغالبزا
هقالند .میلبراث بعدها یک گروه دیگر به نام اعتراض کنندگان را نیز به این دسـتهبنـدی
اضافه کرده است ،که از شیوههای مشارکت غیر عـادی اسـتفاده مـیکننـد .وربـای 5و

1. Almond.
2. Powel.
3. Beeghly.
4. Milbrath.
5. Verba.

 -3-1سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

نخستینبار رابرت پاتنام بود که سرمایه اجتماعی را به مشـارکت سیاسـی پیونـد داد.
وی تصرین کرد که رابطهای قوی بین وجود انجمنهایدا شطلبانهشییفیا زنـدگی در
جوامع وجود دارد .او استدالل کرد که شرکت در انجمنهای داوطلبانه ،منجر بـه تولیـد
منافع فردی و جمعی میشودشمدویشدیها نمناهعهردیشمعقزینایجزهمسزاقیم
سرما هاماعاویاسا (نیازی و دگرران .)147 :1396 ،به باور پاتنام انجمنها بـا دو کـارکرد
درونی و بیرونی بر جامعه اثرگذار هستند و هنگامی که کارکرد درونـی افـزایش سـرمایه
اجتماعی ،حس اعتماد و انسجام در گروه را ،برای اعضای خود در بردارند ،بـا تقویـت
1. Nie.
2. Rush.
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ً
نای 1نیز مدل تقریبا مشابهی را طراحی کردهاند .آنها کنشگران را در شش طبقه ،افـراد
کامال منفعل ،افرادی که تنها فعالیت سیاسی آنها رأی دادن است ،کوتهبینان که تنها به
مسائلی توجه دارند که جنبه شخصی برایشان مهم باشد ،فعاالن محلی ،کسـانی هسـتند
که فعالیت سیاسیشانتنها به سیاستها و مسائل محلی محدود مـیشزود .مبزارزانیزه
هامبارزهمییردنددرسیاسادرفیرنزدشدر

تنهادررابطهبامسائ خااییهبرایآن
نها ااهرادیامالهقالیهدرتعامزمینههزایسیاسزادرفیرنزد (صرورری ااشرانی:1381 ،
 141ر  .)140مایکل راش 2نیز در کتاب جامعـه و سیاسـت ،مقدمـهای بـر جامعـهشناسـی
سیاسی ،مشارکت سیاسی را درگیر شدن فرد در تمام سـطوح مختلـف فعالیـت در نظـام
سیاسی میداند .او برای مشارکت سیاسی سسله مراتبی را در نظر مـیگیـرد کـه شـامل،
داشتن مقام سیاسی یا اداری ،جستجوی مقام سیاسی یا ادرای ،عضـویت فعـال در یـک
سازمان سیاسی ،عضویت فعال در یک سازمان شـبه سیاسـی ،مشـارکت در اجتماعـات
عمومی ،تظاهرات و غیره ،عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی ،عضویت انفعـالی
در یک سازمان شبه سیاسی ،مشارکت در بحثهای سیاسی غیررسمی ،اندکی عالقه به
سیاست و رأی دادن میشود .این سلسله مراتب شامل تمام موارد مشارکت سیاسـی و بـر
همه انواع نظامهای سیاسی قابل تطبیق میباشد (.)Rush,1937
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احساس همبستگی ،شعور عمومی و اجتماعیشدناهراد ،برمکاریاسیاسیتأثیرفشار
میباشد (باقری و دیگران .)18 :1392 ،بنابراین ،طبق معنای مورد نظر پاتنام ،انتظـار مـیرود

که سرمایه اجتماعی تولیدشده از طریـق شـبکههـا و سـاختار روابـط میـان افـراد ،انـواع
مشخصی از کنشهای مثبت توسط افراد را تسهیل کند که قبـل از آن وجـود نداشـتند.
بنابراین میتوان فرض کرد که سرمایه اجتماعی ظرفیت کـنش سیاسـی افـراد را افـزایش
داده و در نتیجه احتمال درگیری سیاسی یا مشارکت سیاسی را باال میبرد (حبیبپور گتهابی
و موسوی خورشیهی 367 :1395 ،ه .)366
گروویر نقش سرمایه اجتماعی را در تسهیل مشارکت سیاسی از طریق شـبکههـا و
انجمنهای داوطلبانه و اعتماد توضین میدهد و بیان میکند که اعتماد پدیدهای پنهـان
نیست و از تجارب شخصـی در دوسـتی و در زنـدگی اجتمـاعی و مـدنی پدیـدار شـده
است .انجمنهای مدنی ،فرهنگی و ورزشی ممکن است به گسترش شبکههـای تعامـل
اجتماعی بیشتر بپردازند .انجمنهای مدنی نه تنها ایجاد ارتباطات را آسـانتـر مـیکننـد
بلکه آنها با تسهیل انتقال اطالعاتی مربوط به افـراد معتمـد ،سـهم عظیمـی در تقویـت
سرمایه اجتماعی دارند و این برای حوزههای مختلف زندگی ،یک منبع بـا ارزش اسـت
(کریمیفرد و دگرران165 :1396 ،ر .)164
بوردیو ( )1992سرمایه اجتمـاعی را بـهعنـوان مجمـوع منـابع «واقعـی یـا مجـازی»
تعریف میکنند که به واسطه داشتن یك شبکه با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شـده
برای آشنایی و شناخت متقابل ،به یك فرد یا گروهی تعلق میگیرد .منابع حاصل از ایـن
روابــط بــر اســاس خــود روابــط مــیتواننــد از نظــر شــکل و عملکــرد متفــاوت باشــند
( .)Bourdieu,1992: p14, Ellison et al, 2007: p-p 1145 - 1146بوردیـو هچنـین در
پژوهشهایخود ،سرمایه اجتماعی را بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته اسـت کـه بـر
ساختار فضای اجتماعی تأثیر میگذارد و میتواند به طریق اولـی در تعیـین کـنشهـای
اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد .سرمایه اجتماعی از طریق الگوهـای سـاختمند از تعامـل
اجتماعی ایجاد میشودشپیامدهایآنبرایاهرادبا سایبالیاظنعودنا زنالروهزای
تقام میاسبهشود .بهوالشه ،پیامدهایا نالروهایتقام بهمنظورتقییندقیق روابـط
بین سرمایه انسانی و مشارکت سیاسی و پیامدهای مشارکت سازمانی برای فعالیـتهـای

سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است (خوشفر و دیگران.)37 :1398 ،

 -2روش پژوهش

1. Meta Study.
2. Meta-synthesis.
3. Meta method.
4. Metatheory.
5. Meta Analysis.
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در سالهای اخیر با رشد مطالعات در حوزههای مختلف علوم و مواجه شدن جامعه
علمی با انفجار اطالعات ،اندیشمندان در عمل به ایـن نتیجـه رسـیدهانـد کـه اطـالع و
تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در این زمینه ،تا حدود زیادی امکـانپـذیر
نیست؛ بنابراین امکان پژوهشهـای ترکیبـی کـه عصـاره مطالعـات انجـام شـده در ایـن
موضوع خاص را به شیوه نظاممند علمی ،فرار روی پژوهشـگران قـرار دهنـد ،گسـترش
روزافزون یافته است (عباسی و دیگران ،)60 :1398 ،فرامطالعه یکی از روشهایی است که به
منظور بررسی ،ترکیـب و تحلیـل پـژوهشهـای گذشـته مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد.
فرامطالعه 1به تجزیه و تحلیل عمیق کارهای پژوهشی انجام شده در یـک حـوزه خـاص
میپردازد (مبینهی دهکهردی و کشهتکار هرانکهی ،)122 :1395 ،بـنچ و دی ،در ارتبـاط بـا روش

2
فرامطالعه نتیجهگیری میکنند که فرامطالعه شـامل چهـار قسـمت اصـلی ،فراترکیـب ،
فراروش ،3فرانظریه 4و فراتحلیل 5میباشد (صال/نژاد و دیگهران .)82 :1397 ،روش تحقیق در
این پژوهش ،روش فراتحلیل اسـت .در فراتحلیـل ،کاوشـی جـامع ،ارزیـابی انتقـادی و
جمـعبنـدی

ترکیب کمی تمامی مستندات مربوط به تحقیقات گذشته انجام میشـود تـا
کلی از آنها بهعمل آید (قربهانیزاده و حسه /نهانگیر .)11 :1393 ،بنـابراین ،در ایـن پـژوهش
تالش شدهاست تا با استفاده از روش فراتحلیل پژوهشهـای انجـام شـده ّ
کمـی کـه بـه
بررسی رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسـی در جمهـوری اسـالمی ایـران
پرداختهاند ،مورد بررسی قرار داده شود .با توجه به موضوع مطالعه جمعیت مورد مطالعه
شامل تمام مطالعاتی بود که به بررسی رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی
در ایران پرداخته بودند .محدوده زمانی این پژوهش شامل مطالعـاتی اسـت کـه پـس از

اصو
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انقالب اسالمی در ایران (از سال  1385تا سال  )1399به بررسی رابطه سـرمایه اجتمـاعی بـر
مشارکت سیاسی پرداختهاند .برای یافتن مطالعات انجام شده در کشور ،از پایگـاههـای
اطالعاتی جهاد دانشگاهی ( ،)SIDپایگاه دادههای علمـی تمـام مـتن ( ،)Tpbinپایگـاه
مجــالت تخصصــی نــور ( ،)Noormagsپایگــاه بانــک اطالعــات نشــریات کشــور
( ،)Magiranپایگاه مرکز اسناد و مدارک علمی ایـران ( ،)Irandocپرتـال علـوم انسـانی
( )Ensani.irو مرجع دانش ( )Civilicaاستفاده شده است .در نهایت حجم نمونـه وارد
شده به فراتحلیل پس از بررسی پژوهشهـای انجـام شـده 25 ،مطالعـه (اعـم از مقالـه و
پایاننامه) که بـه بررسـی مطالعـات سـرمایه اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی پرداختـهانـد

میباشد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  ،CMA2نرم افزار جامع فراتحلیـل
محاسبه و انجام شد .همچنـین ،در ایـن پـژوهش بـرای انتخـاب مطالعـات بـرای انجـام
فراتحلیل از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است.
جدول شماره  :1پژوه های انتخابی برای فراتحلیل
کد

پژوهشگر
روح الله جعفری

موضوع

سال

بررســی رابطــه بــین ســرمایه اجتمــاعی و ۱385
مشــــارکت سیاســــی؛ مطالعــــه مــــوردی:

۱

دانشـــجویان دانشـــگاههـــای تهـــران ســـال
تحصیلی  ۱385ـ ۱384
پورنعمت

2

بررســی رابطــه ســرمایه اجتمــاعی بــا میــزان ۱385
مشارکت سیاسی زنان؛ مطالعه موردی :زنان
 ۱8سال به باالی شهر شیراز

3

خواجهنوری و مقدس

4

مجید موحد و دیگران

جهانی شدن و مشارکت سیاسی زنان در ایـران؛
نمونه مورد مطالعه :تهران ،شیراز و استهبان

بررســی رابطــه میــان ســرمایۀ اجتمــاعی و
مشارکت سیاسی زنان

۱386
۱387

5
6
7

خوش فر

تأثیر سرمایه اجتماعی بـر مشـارکت سیاسـی ۱387
مطالعه موردی استان گلستان

موسوی خورشیدی

بررســی رابطــه بــین ســرمایه اجتمــاعی و ۱387
مشارکت سیاسی شهروندان در شهر قم

احمدی

بررسی تطبیقی رابطـه بـین سـرمایه اجتمـاعی و ۱3۹0
مشارکت سیاسی در بین کارکنـان سـازمانهـای

دولتی و غیر دولتی در سطن استان زنجان

امام جمعهزاده و دیگران
8

مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی جوانان 20

۱2

۱3

بررســی نقــش ابعــاد ســاختاری و ارتبــاطی
سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی؛ ۱3۹3
مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

عباســـــی ســـــرمدی و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در ۱3۹3
همکاران

انتخابات

عبداللهیان و کرمانی

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی کاربران ایرانـی ۱3۹4
در شبکه اجتماعی فـیس بـوک و مشـارکت
سیاسی در دنیای واقعی

کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

فراتحلیل مطالعات سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران...

ذوالفقاری وناب

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

تا  30سال شهر نور آباد
۱۱

تربی

مشـــارکت سیاســـی در بـــین دانشـــجویان

بررســی رابطــه میــان ســرمایه اجتمــاعی و ۱3۹2

زاده و دیگران

های

کود

باقری و دیگران

ســید ج ـواد امــام جمعــه

شیوه

بررســی رابطــه میــان ســرمایه اجتمــاعی و ۱3۹۱

بررسی نقس سرمایه اجتماعی بـر مشـارکت سیاسـی ۱3۹2

۱0

لو

ت

دانشگاه اصفهان
۹

اصو

بررسی عوامل اجتمـاعی مـؤثر بـر مشـارکت
 ۱4دارابی

سیاســی زنــان در اســتان همــدان؛ مطالعــه ۱3۹4
موردی :شهر نهاوند

فرجی اینانلو
۱5

بررســی تــأثیر ســرمایه اجتمــاعی در توســعه ۱3۹5
مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی افـراد ۱8ــ
 65سال شهر قزوین

حسن زاده
۱6

تبیین عوامل اجتمـاعی و فرهنگـی مـؤثر بـر ۱3۹5
مشـــارکت سیاســـی شـــهروندان شهرســـتان
کاشان و آران و بیدگل
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۱7

حبیـــبپـــور گتـــابی و
موسویخورشیدی

رابطــه بــین ســرمایه اجتمــاعی و مشــارکت
سیاسـی (مطالعــه مــوردی :شــهروندان شــهر ۱3۹5
قم)
بررسی تأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر مشـارکت

۱8

عباســـــی اســـــفجیر و سیاســــی دانشــــجویان؛ مــــورد مطالعــــه:
اسفندیاری

دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد

۱3۹6

ساری
کریمیهردشدیگران

۱۹

بررســی عوامــل مــؤثر بــر مشــارکت سیاســی ۱3۹6
دانشــجویان؛ مطالعــه مــوردی :دانشــجویان
دانشگاه آزاد اسالمی اهواز در سال ۱3۹6

نیازی و دیگران
20

واکاوی جامعـه شـناختی مشـارکت سیاسـی ۱3۹6
شهروندان از منظر سـرمایه اجتمـاعی؛ مـورد
مطالعــه :شــهروندان شــهر کاشــان و آران و
بیدگل

احمد انصاری
2۱

تأثیر سرمایه اجتماعی بـر مشـارکت سیاسـی ۱3۹6
جوانان  20ـ  35سال کهگلویه و بویراحمـد
در دوره اول ریاست جمهوری روحانی

اصو
لو

جدول شماره  :2پژوه های انتخابی برای فراتحلیل
کد

موضوع

پژوهشگر

سال

بــــــــاقری و بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی؛ اعتماد اجتمـاعی۱3۹7 ،
۱

دیگران

احساس بیقدرتی ،وفاق اجتماعی ،پیونداجتماعی بـر

2

۱3۹8

دیگران
احمدی

تأثیر انواع سرمایه اجتماعی در شبکههای اجتماعی بـر ۱3۹8
سال به باالی سنندج

4

شـــــوهانی و ســنجش و تحلیــل میــزان تــأثیر ســرمایه اجتمــاعی بــر ۱3۹8
مشارکت سیاسی مردم؛ مطالعه موردی :شهر ایالم

 -3یافتههای پژوهش
 -1-3یافتههای توصیفی پژوهش

در جدول شماره ( )3مهم ترین ویژگی پژوهشهای مـورد بررسـی بـر حسـب متغیـر
مستقل ،سال انجام پژوهش ،حجم نمونـه ،جامعـه آمـاری و نـوع پـژوهش آورده شـده
است.

کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

فراتحلیل مطالعات سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران...

انواع مشارکت سیاسی؛ مـورد مطالعـه :شـهروندان ۱8

شوهانی

تربی
کود

شهروندان؛ مورد مطالعه :شهر گرگان

3

های
ت

مشارکت سیاسی زنان استان خوزستان
خــوش فــر و بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی

شیوه

جدول شماره ( :)3ویژگیهای پژوه های انتخابی برای فراتحلیل
کد

متغیر مستقل

سال

حجم نمونه

جامعه آماری

نوع پژوهش

۱

سرمایه اجتماعی

۱385

380

دانشجویان

پایان نامه

2

سرمایه اجتماعی

۱385

3۹8

زنان

پایان نامه

3

سرمایه اجتماعی

۱386

2260

زنان

مقاله

4

سرمایه اجتماعی

۱387

3۹8

زنان

مقاله

5

سرمایه اجتماعی

۱387

502

شهروندان

پایان نامه

6

سرمایه اجتماعی

۱387

384

شهروندان

پایان نامه

7

سرمایه اجتماعی

۱3۹0

3۹0

کارکنان دولتـی و
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غیر دولتی

پایان نامه

8

سرمایه اجتماعی

۱3۹۱

۱88

دانشجویان

مقاله

۹

سرمایه اجتماعی

۱3۹2

37۱

دانشجویان

مقاله

۱0

سرمایه اجتماعی

۱3۹2

430

جوانان

پایان نامه

۱۱

سرمایه اجتماعی

۱3۹3

384

دانشجویان

مقاله

۱2

سرمایه اجتماعی

۱3۹3

383

دانشجویان

مقاله

۱3

سرمایه اجتماعی

۱3۹4

674

کاربران فیسبوک

مقاله

۱4

سرمایه اجتماعی

۱3۹4

380

دانشجویان

مقاله

۱5

سرمایه اجتماعی

۱3۹5

۱00

شهروندان

پایان نامه

۱6

سرمایه اجتماعی

۱3۹5

400

شهروندان

پایان نامه

۱7

سرمایه اجتماعی

۱3۹5

383

شهروندان

مقاله

۱8

سرمایه اجتماعی

۱3۹6

277

دانشجویان

مقاله

۱۹

سرمایه اجتماعی

۱3۹6

200

دانشجویان

مقاله

20

سرمایه اجتماعی

۱3۹6

330

شهروندان

مقاله

2۱

سرمایه اجتماعی

۱3۹6

384

جوانان

مقاله

22

سرمایه اجتماعی

۱3۹7

384

زنان

مقاله

23

سرمایه اجتماعی

۱3۹8

407

شهروندان

مقاله

لو

24

سرمایه اجتماعی

۱3۹8

400

شهروندان

مقاله

شیوه

25

سرمایه اجتماعی

۱3۹8

3۹0

شهروندان

مقاله

اصو

های

 -2-3یافتههای استنباطی پژوهش

جدول شماره ( :)4خالصه اطالعات مربوط بـه فراتحلیـل مطالعـات سـرمایه
اجتماعی و مشارکت سیاسی بر روی پژوه های نمونه
اندازه اثر حدپایین حد باال

z-value

p-value

کد

نوع پژوهش سال

۱ـ۱

پایان نامه 0/۱۹5 ۱385

0/0۹6

0/2۹0

3/835

0/000

۱ـ2

پایان نامه 0/24۹ ۱385

0/۱52

0/34۱

4/۹3۹

0/000

2

پایان نامه 0/203 ۱385

0/۱07

0/2۹5

4/0۹۱

0/000

3

مقاله

0/0۹۱ ۱386

0/050

0/۱32

4/335

0/000

4

مقاله

0/203 ۱387

0/۱07

0/2۹5

4/0۹۱

0/000

ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

فراتحلیل مطالعات سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران...

بعد از جمـعآوری پـژوهشهزاشیدفزشاریآنهزادرمر لزهبقزد ،بزرایتیلیز 
اطالواتمععآشریشده از پژوهشهای مورد نظر ،بـرای انجـام محاسـبات آمـاری از
برنامه فراتحلیل جامعه ( ،)CMA2استفاده گردید .بدین ترتیـب کـه آزمـونهـای آمـاری
استفاده شده در تحقیقات مختلف یکسان سازی و به اندازه اثر تبدیل شد .برای تفسـیر
اندازه اثر ،از جدول کوهن استفاده شد .کوهن در طبقـه بنـدی تفسـیری بـرای اهمیـت
نسبی اندازههای اثر ،برای انـدازههـای اثـر خـانوادههـای  ،dمقـادیر  0/5 ،0/2و  0/8و
برای اندازههای اثر خانواده  ،rمقادیر  0/3 ،0/۱و  0/5را به ترتیب نشـانگـر کوچـک،
متوسط و بزرگ دانسته است (شعا و نیازی.)1395:72 ،

تربی
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5

پایان نامه 0/3۱7 ۱387

0/236

0/3۹4

7/334

0/000

6

پایان نامه 0/488 ۱387

0/408

0/56۱

۱0/4۱2

0/000

7ـ۱

پایان نامه 0/543 ۱3۹0

0/46۹

0/60۹

۱۱/۹6۹

0/000

7ـ2

پایان نامه 0/5۹5 ۱3۹0

0/527

0/656

۱3/483

0/000

8

مقاله

۱3۹۱

0/480

0/362

0/583

7/۱۱3

0/000

۹

مقاله

0/400 ۱3۹2

0/3۱۱

0/482

8/۱27

0/000

۱0

پایان نامه 0/480 ۱3۹2

0/404

0/550

۱0/807

0/000

 ۱۱ـ ۱

مقاله

0/4۹0 ۱3۹3

0/4۱0

0/562

۱0/463

0/000

 ۱۱ـ 2

مقاله

0/460 ۱3۹3

0/377

0/535

۹/707

0/000

 ۱۱ـ 3

مقاله

0/500 ۱3۹3

0/42۱

0/57۱

۱0/722

0/000

 ۱۱ـ 4

مقاله

0/500 ۱3۹3

0/42۱

0/57۱

۱0/722

0/000

۱2

مقاله

0/3۹0 ۱3۹3

0/302

0/472

8/027

0/000

۱3

مقاله

0/3۱0 ۱3۹4

0/240

0/377

8/303

0/000

۱4

مقاله

0/3۹3 ۱3۹4

0/307

0/473

8/276

0/000

۱5

پایان نامه 0/480 ۱3۹5

0/3۱3

0/6۱8

5/۱5۱

0/000

۱6

پایان نامه 0/522 ۱3۹5

0/447

0/5۹0

۱۱/538

0/000

۱7

مقاله

0/488 ۱3۹5

0/408

0/56۱

۱0/3۹۹

0/000

۱8

مقاله

0/730 ۱3۹6

0/670

0/78۱

۱5/373

0/000

۱۹

مقاله

0/604 ۱3۹6

0/508

0/685

۹/8۱7

0/000

20

مقاله

0/522 ۱3۹6

0/43۹

0/5۹6

۱0/472

0/000

2۱

مقاله

0/7۹۹ ۱3۹6

0/760

0/833

2۱/3۹0

0/000

22

مقاله

0/3۱2 ۱3۹7

0/2۱۹

0/400

6/300

0/000

23

مقاله

0/208 ۱3۹8

0/۱۱3

0/2۹۹

4/243

0/000

24

مقاله

0/342 ۱3۹8

0/252

0/426

7/۱00

0/000

25

مقاله

0/740 ۱3۹8

0/6۹2

0/782

۱8/6۹8

0/000

0/3۹4

0/380

0/40۹

47/584

0/000

لو

0/452

0/375

0/522

۱0/357

0/000

شیوه

انــدازه ترکیبی ثابت
اثر

ترکیبی تصادفی

اصو

 -1-2-3فرض همگنی پژوهشهای مورد بررسی در رابطه سرمایه اجتماعی
با مشارکت سیاسی

برای تشخیص ناهمگونی از آزمون  Qاستفاده مـیشـود .مقـدار بـاالی  Qو مقـدار
پایین  P-Valueحاکی از ناهمگونی پژوهشهای وارد شـده بـه فراتحلیـل مـیباشـد .بـا
توجـه بـه نتـایج حاصـل از آزمـون بایـد گفـت ( ،)Q = 808/742 , P< 0. 01فـرض
همگونی میان پژوهشها تأئید نمیشود .به بیـان دیگـر معنـادار بـودن شـاخص  Qنشـان
دهنده وجود ناهمگونی در اندازه اثر پژوهشهای وارد شده به فراتحلیل میباشد .یکـی
دیگر از شاخصهایی که برای تشخیص ناهمگونی بکار میرود شـاخص  I2مـیباشـد.
آزمون  I2عبارت است از نسبت تغییراتی که به علت ناهمگونی ایجاد شده است نـه بـه

فراتحلیل مطالعات سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران...

در جدول شماره ( )4ضمن برآورد اندازه اثر تفکیکی پژوهشهـای انتخـاب شـده های
برای فراتحلیل ،اثرات ترکیبی ثابت و تصادفی نیز مشخص گردید .بر اساس جـدول ( )4تربی
در همه  25پژوهش مورد بررسی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشـارکت سیاسـی بـا ت
اطمینان  ۹۹درصد ارتباط معنادار بوده و بزرگترین همبستگی مربوط به پـژوهش شـماره کود
 ،2۱پژوهش انصاری ( )1396با عنوان ،تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی جوانـان کان
 35 - 20ســـال کهگلویـــه و بویراحمـــد در دوره اول ریاســـت جمهـــوری روحـــانی و
احا
کوچکترین مقدار همبسـتگی مربـوط بـه پـژوهش شـماره  ،3خواجـه نـوری و مقـدس دیــــث
( )1386با عنوان جهانی شدن و مشارکت سیاسـی زنـان در ایـران؛ نمونـه مـورد مطالعـه :امامیه و
تهران ،شیراز و استهبان میباشد .همچنین هر دو اندازه اثر تصادفی و ثابت در سطن  ۹۹متنشنا
درصد معنادار میباشند.
خــــت
قرآنم

علت شانس و باال بودن مقدار  I2دال بر وجود ناهمگونی است .به طور کلی مقادیر I2

اگر برابر  /50 ،/25و  /75باشد به ترتیب بـه عنـوان نـاهمگونی پـایین ،متوسـط و بـاال
تفسیر میشود .بنابراین اندازه ناهمگونی در پژوهش حاضر باال تفسیر میشود .به همین
دلیل نتایج حاصل از ضریب مجذور  I2موید این مطلب است که حـدود  ۹6درصـد از
تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی آنها مربوط است ،بنابراین تلفیق آنهـا بـا مـدل آثـار
ثابت موجه نیست ز یرا بیش از  ۹6درصد از تغییـرات کـل مطالعـات بـه نـاهمگنی آنهـا
مربوط میشود .پس بنابراین باید از مدل اثرات ترکیبی تصادفی استفاده نمود.
جدول ( )5نتایج حاصل از آزمونQ
شاخص
آماری

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /بهار و تابستان  / 1400شمارۀ 123

نتایج

مقدار آزمون Q

درجه آزادی Df

808/742

2۹

 -2-2-3سوگیری انتشار

سطن معناداری

I-Squared

P-Value

0/000

۹6/4۱4

یکی از موضوعات مورد توجـه در هـر فراتحلیـل ،ارزیـابی سـوگیری انتشـار اسـت.
منظور از سوگیری انتشار این است که یک فراتحلیل شامل همـه مطالعـات انجـام شـده
درباره موضوع مورد بررسی نباشـد .یعنـی ممکـن اسـت برخـی از مطالعـات بـه دالیـل
متفاوت منتشر نشده یا حداقل در مجالت نمایهسازی نشده منتشر شده باشد .زمانی که
سوگیری انتشار وجود دارد ،نتایج نهایی فراتحلیل تحت تأثیر قرار میگیرد و برآوردهـای
نهایی حاصل از آن دارای تورش و خطا خواهد بود .پس الزم است سـوگیری انتشـار در
گامهای نخست یک فراتحلیل شناسایی و تصـحین شـود تـا اعتبـار نتـایج افـزایش یابـد
(طوالبی و دیگران .)1396:93 ،معمولترین و سادهترین روش سـوگیری انتشـار ،اسـتفاده از
یک نمودار پراکندگی به نام نمودار قیفی اسـت (قربهانی زاده و دیگهران ،)1395:18 ،نمـودار
قیفی بر این حقیقت استوار اسـت کـه وزن آمـاری مطالعـه بـا افـزایش انـدازه نمونـه آن
افزایش مییابد .بنابراین مطالعات با اندازه نمونه کوچک ،به صورت گسـترده در پـایین
نمودار پراکنده میشوند و مطالعات با اندازه نمونه بزرگتر در قسمت بـاالی نمـودار و

نزدیک به میانگین اثر هستند .در نبود هیچ گونه خطایی ،نمودار شبیه به یـک قیـف بـر
عکس میشود و در صورت وجود خطا نمودار قیفی به صـورت غیرمتقـارن در مـیآیـد
(زاههیاص و پیله/وری ،)22 :1395 ،بنابراین مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارنـد و در
باالی قیف جمع میشوند ،دارای سوگیری انتشار نیستند اما هرچه مطالعـات بـه سـمت
پایین قیف کشیده میشوند ،خطای استاندارد آنها بـاال مـیرود و سـوگیری انتشارشـان
افزایش مییابد (قربانیزاده و بهفر .)15 :1392 ،بنابر این با توجه به شـکل شـماره ( ۱نمـودار
فانل یا قیفی پژوهش حاضر) از آنجا که متغیرهای مطالعات در باالی نمودار جمع شـده
است بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد.
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z

Standard Error

0.20

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

های
تربی
ت

-2.0

Fisher's Z

شکل  .۱نمودار قیفی پژوهشهای سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
آزمون همبستگی بگ و مزومدار یکی دیگر از آزمونهایی است کـه بـرای بررسـی
سوگیری انتشار بهکار میرود ،این آزمون همبستگی رتبهای (تاوکنـدال) بـین انـدازه اثـر
استاندارد و واریانس (یـا خطـای اسـتاندارد) ایـن اثـرات را گـزارش مـیکنـد .ضـریب
همبستگی تاو ،تا حـد بسـیار زیـادی هماننـد هـر نـوع همبسـتگی دیگـر تعبیـر و تفسـیر
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شیوه

کان

0.05

-1.5

لو

کود

0.00

0.10

اصو

میشود ،که تفسیر این ضریب به این صورت است که در آن مقدار صفر ،دال بـر نبـود
رابطه بین اندازه اثر و دقت است و انحراف از صفر از وجود رابطـه حکایـت مـیکنـد.
اگر عـدم تقـارن ناشـی از سـوگیری انتشـار باشـد ،انتظـار ایـن اسـت کـه در ارتبـاط بـا
اندازههای اثر بزرگتر ،خطای استاندارد بیشتری مشاهده شـود (قربهانیزاده و حسر نرانریر،
 .)139 :1393نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی بگ و مزومدار ،به منظور بررسـی
سوگیری انتشار به شرح جدول زیر است.
جدول ( :)6نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی رتبهای بگ و مزومدار
شــاخص آمــاری
نتایج

مقـــدار ضـــریب
کندال ()tau
0/۱۹۱6۹

سطن معناداری p-value

z- value

یک دامنه

دو دامنه

۱/4808۱

0/06۹33

0/۱3866

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /بهار و تابستان  / 1400شمارۀ 123

بر طبق اطالعات جدول شماره ( )6فوق مقدار تائوکندال برابر بـا  0/۱۹۱6۹شـده
اســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار معنــاداری یــک دامنــه ( )P=0/06933و دو دامنــه
( )P=0/13866باید گفت که اگرچه بین اندازه اثر و دقت رابطـه وجـود دارد امـا ایـن
رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر متقارن بـودن نمـودار قیفـی و عـدم سـوگیری
انتشار تأیید میشود.
یکی دیگر از آزمونهایی که برای بررسی سوگیری انتشار بـهکـار مـیرود آزمـون N
ایمن از خطای میباشد .آزمون  Nایمن از خطا روزنتال تعداد تحقیقات گمشده (با اثـر
میانگین صفر) را محاسـبه مـیکنـد کـه الزم اسـت بـه تحلیـلهـا اضـافه شـود تـا عـدم
معنیداری آماری اثر کلی بهدست آید .نتایج حاصل از این روش به شـرح جـدول زیـر
است.
جدول ( :)7نتایج حاصل از بررسی روش  Nایمن از خطا
شاخص

مقدار

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهده شده

50/6۱64۹

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهده شده

0/000

آلفا

0/0500

باقیمانده

2/000

 Zبرای آلفا

۱/۹5۹

تعداد مطالعات مشاهده شده

30

لو

تعداد مطالعات گمشده که  Pرا به آلفا میرشاند

۹۹7۹

شیوه

اصو

موضوع

تعداد

اندازه

مطالعات

اثر

حد پایین

حد باال

z-value

pvalue

سرمایه
اجتماعی
به مشارکت
سیاسی

30

0/452

0/375

0/522

۱0/357

0/000
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با توجه به جدول شماره ( )7در مییابیم باید  ۹۹7۹پژوهش دیگر انجام و بررسـی های
شود تا مقدار  Pدو سویه ترکیب شده از  0/05تجاوز نکند و تنها در این صورت اسـت تربی
که در نتایج نهایی محاسبات و تحلیلها خطا رخ میدهـد .ایـن نتیجـه دقـت و درسـتی ت
کود
اطالعات و نتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان میدهد.
دادههای جدول شماره ( )8نشان میدهد که میانگین اثر سرمایه اجتماعی (اثرات کان
ترکیبی تصادفی) بر میزان مشارکت سیاسی در نمونه مورد پژوهش معادل  0/452هست.
احا
چون این اندازه برآورد در محدوده اطمینان است ،لذا باید گفت رابطه سرمایه اجتماعی دیــــث
با مشارکت سیاسی تأیید میشود .الزم بـه ذکـر اسـت بـرآورد نقطـهای بـه دسـت آمـده امامیه و
( )0/452بر مبنای معیار کوهن ،حاکی از اثر در حد متوسط رو به باال میباشد .پس در متنشنا
مجموع باید گفت سرمایه اجتماعی در سـطن متوسـط ولـی رو بـه بـاالیی مـیتوانـد بـا خــــت
مشارکت سیاسی رابطه داشته باشد و همچنین بر متغیر مشارکت سیاسی تأثیرگذار باشد .قرآنم
جدول ( :)8نتایج حاصل ازاندازه اثر ترکیبـی تصـادفی مطالعـات رابطـه سـرمایه
اجتماعی و مشارکت سیاسی

با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده نـاهمگونی در بـین مطالعـات مـورد بررسـی
میباشد سعی شدهاست کـه در راسـتای مشـخصیزردنا زننزاهعرونیازماهیرهزای
تقد ینندهمامقهآماری (پزوشه هزایدانکزراهیشغیردانکزراهی) و زمـان انجـام
پژوهش استفاده شود تا از این طریق بتوان به تعیین واریانس بین مطالعات پرداخت.

 -3-2-3بررسی نقش تعدیل کنندگی جامعه آماری

نتایج حاصل از بررسی متغیر جامعه آمـاری (دانشـگاهی ،غیردانشـگاهی) بـهعنـوان
متغیر تعدیلکننده به شرح جدول زیر است.
جدول ( :)9نتایج حاصل ازاندازه اثر ترکیبی رابطه سرمایه اجتماعی بـا مشـارکت
سیاسی به تفكی جامعه آماری
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جامعه
آماری
دانشگاهی
غیر
دانشگاهی

مدل اثرات ثابت

تعداد
اندازه

اندازه

مدل اثرات تصادفی
اندازه

اثر

ترکیبی

z-value

pvalue

۱۱

0/450

2۹/40۱

0/000 8/7۱2 0/465 0/000

۱8

0/000 36/84۹ 0/376

ترکیبی

0/450

zvalue

pvalue

0/000 7/050

جدول شماره ( )۹اندازههای اثر ترکیبی مدلهایثاباشتصادهیمربزوطبزهرابطزه
ماهیرسرما هاماعاویبامکاریاسیاسیرابهتفکیکمامقهآمارینکانمیدهد .در
میانپوشه ها ییهمامقهآماریآندانکراهیانبودهاند ،اندازهاثزرتصزادهی0/465
و درفرشهغیردانکراهی اندازه اثر ترکیبی تصادفی برابر با  0/450بهدست آمـدهاسـت.
همچنین هر دو گروه در سطن  ۹۹درصد اطمینان معنادار مـیباشـند .بنـابراین مـیتـوان
گفت در رابطه بین سـرمایه اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی ،نقـش جامعـه آمـاری تـأثیر
بســزایی در ایــن رابطــه دارد ،در واقــع مــیت ـوان گفــت ســرمایه اجتمــاعی افــرادی کــه
دانشگاهی بودهاند در قیاس با پژوهشهایی که جامعه آماری آنها افراد غیر دانشـگاهی
بودهاند رابطه بیشتری را با مشارکت سیاسی نشان داده است.

 -4-2-3بررسی نقش تعدیل کنندگی زمان انجام پژوهش

نتایج حاصل از بررسی متغیر زمان انجام پژوهش به عنوان متغیر تعدیلکننده به شرح
جدول زیر است:
اصو
جدول ( :)10نتایج حاصل ازاندازه اثر ترکیبی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت ل و
سیاسی به تفكی زمان انجام پژوه
شیوه
مدل اثرات تصادفی
زمـــــــان تعـــداد مدل اثرات ثابت
های
انجــــــام انـــدازه انـــدازه

انــــدازه

z-value

pvalue

0/252 0/000

zvalue

pvalue

4/438

0/000

پژوهش

اثر

ترکیبی

 85ـ 8۹

7

0/۱۹۱

۱3/242

 ۹0ـ ۹4

۱2

0/456

0/463 0/000 33/826

0/000 ۱6/082

 ۹5ـ ۹۹

۱۱

0/542

0/54۹ 0/000 36/555

0/000

ترکیبی

6/850

ت
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با توجه به این مطلب که پژوهشهایاناخا شدهبرایهراتیلی درا زنپزوشه 
در کبازهزمانیپانادهسالهازسال1385تاسزال1399انجزامپش رهازهانزدشدرا زن
مدتمامقهدفرفونیها یراتجربهیردهاسزا ،بنزابرا نا زنا اعزالشمزودداردیزه
رابطهبینسرما هاماعاویشمکارکت سیاسی تحت تأثیر شرایط زمانی قرار گرفته باشد.
جدول شماره ( )۱0اندازههای اثر ترکیبی مدلهایثاباشتصادهیمربوطبهرابطهماهیر
سرما هاماعاویبامکاریاسیاسیرابهتفکیکسال انجام پژوهش نشان میدهـد .در
بازه زمـانی  ۱385- ۱38۹انـدازه اثـر تصـادفی  ،0/252در بـازه زمـانی ۱3۹0- ۱3۹4
اندازه اثر تصادفی برابر با  0/463و در بازه زمانی  ۱3۹5- ۱3۹۹نیز انـدازه اثـر ترکیبـی
تصادفی برابر با  0/45۹بهدست آمدهاست .همچنین همه گروهها در سـطن  ۹۹درصـد
اطمینان معنادار میباشند .بنـابراین مـیتـوان گفـت در رابطـه بـین سـرمایه اجتمـاعی و
مشارکت سیاسی ،نقش زمان انجام پـژوهش تـأثیر بسـزایی در ایـن رابطـه دارد ،در واقـع
میتوان گفت سرمایه اجتماعی در بازه زمانی  ۱3۹5- ۱3۹۹در قیاس با بازههای زمـانی
دیگر رابطه بیشتری را با مشـارکت سیاسـی نشـان داده اسـت .همچنـین براسـاس معیـار

تربی

کوهن در بازه زمانی  ۱385- ۱38۹با توجه به اندازه اثر ترکیبی تصادفی  0/252میتوان
ً
گفت که در این بازه زمانی میزان رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی نسبتا پـایین
ارزیابی میشود ،همچنـین بـر اسـاس معیـار کـوهن میـزان رابطـه سـرمایه اجتمـاعی بـا
مشارکت سیاسی در بـازه زمـانی  ۱3۹0- ۱3۹4بـر اسـاس انـدازه اثـر ترکیبـی تصـادفی
 0/463متوسط رو به باال ارزیـابی مـیشـود و در نهایـت در بـازه زمـانی ۱3۹5- ۱3۹۹
رابطه میان سـرمایه اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی براسـاس معیـار کـوهن بـاال ارزیـابی
میشود ،بنابرا نمیتواناذوانداشایزهدرا زنبزازهزمزانیپزانادهسزالهرابطزهبزین

سرما ه اجتماعی و مشارکت سیاسی در کشور ایران در حال افزایش میباشد.

نتیجهگیری

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /بهار و تابستان  / 1400شمارۀ 123

مشــارکت سیاســی ازجملــه ملزومــات بنیــادین مــردمســاالری و شــهروندی و از
سـتویکـم اسـت .همچنـین مطالعـه
ضرورتهای جدانشدنی نظـام سیاسـی در قـرن بی 
مشارکت سیاسی هر جامعهای شناخت رفتار سیاسی مردم آن را میسر و مشخص میکند
که در بسترهای اجتماعی گونـاگون ،میـزان مشـارکت سیاسـی شـهروندان چگونـه و بـا
تأثیرگرفتن از چه عواملی تغییر میکند (سردارنیا و دیگران .)90 :1398 ،در این راستا یکـی از
عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی متغیر سرمایه اجتمـاعی اسـت .بنـابراین در
پژوهش حاضر تالش شده است که رابطه سرمایه اجتماعی را بـا مشـارکت سیاسـی بـه
روشی متفاوتتر و جامعتر یعنی روش فراتحلیل مورد بررسی قرار دهـیم .فراتحلیـل ،بـه
عنوان روشی برای خالصه کردن و ترکیب نتایج کمی تحقیقات پیشین ،یا بهعنوان یـک
روش برای رسیدن به اندازه اثر کمی بر اساس مطالعات فردی تعریف میشود .بنـابراین
نتیجه فرضیه پژوهش نشان میدهد که میانگین اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسـی
در نمونه مـورد پـژوهش معـادل  0/452هسـت .چـون ایـن انـدازه بـرآورد در محـدوده
اطمینان است ،لذا باید گفت اندازه اثر سرمایه اجتمـاعی بـر مشـارکت سیاسـی معنـادار
میباشد .الزم به ذکر است برآورد نقطهای بدست آمده ( )0 452بر مبنای معیار کـوهن،
حاکی از اثر در حد متوسط رو به باال میباشد .بنابراین مـیتـوان نتیجـه گرفـت بـه هـر
میزان که سرمایه اجتماعی در میان نمونههای پژوهشی افزیش پیدا کند میـزان مشـارکت
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سیاسی نیز افزایش پیدا میکند .همچنـین در مقایسـه بـا میـانگین اثـر بدسـت آمـده ۱3
مطالعه از کل پژوهشهای وارد شده به فراتحلیل اندازه اثری پایینتر از ضـریب بدسـت
آمده کسب کردهاند و  ۱7مطالعه نیز ضریب اثر باالتری از مقدار بدست آمـده کسـب
کردهاند .در بحث نظری نیز ،پییر بوردیو در پژوهشهایخود ،سرمایه اجتماعی را بـه
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهاست که بر ساختار فضای اجتماعی تأثیر مـیگـذارد و
میتواند به طریق اولی در تعیین کنشهـای اجتمـاعی و سیاسـی مـؤثر باشـد (خهوشفهر و
دیگران .)37 :1398 ،رابـرت پاتنـام نیـز نخسـتین کسـی بـود کـه سـرمایه اجتمـاعی را بـه
مشارکت سیاسی پیوند داد (نیازی و دگررران .)147 :1396 ،به باور پاتنام نیز سرمایه اجتماعی
ظرفیت کـنش سیاسـی افـراد را افـزایش داده و در نتیجـه احتمـال درگیـری سیاسـی یـا
مشـارکت سیاسـی را بـاال مـیبـرد (حبیهبپهور گتهابی و موسهوی خورشهیهی 367 :1395 ،ه .)366
گروویر نیز نقش سرمایه اجتماعی را در تسهیل مشـارکت سیاسـی از طریـق شـبکههـا و
انجمنهای داوطلبانه و اعتماد توضین میدهد (کریمیفرد و دگرران 165 :1396 ،ر .)164
در بررسی همگن بودن پژوهشهای مورد نظر ،آزمون  Qنشان دادهاست که فرض
همگن بودن مطالعات انجام شده رد میشود ،بنابرا نبزرایبررسزیشضزقیاهعرزونی
پوشه هایانجامشدهازماهیرهزایتقزد فزرمامقزهآمزاریشسزالانجزامپزوشه 
فرمامقهآمارینکانمیدهدیهپزوشه هزا ی

اسافادهشدهاسا .ناا ماهیرتقد 
یهمامقزهآمزاریآنهزادانکزراهیانبزودهانزد ،سزرما هاماعزاویتـأثیربیکزاریرابزر
مکاریاسیاسینکاندادهاند .همچنین نتیجه متتغیر تعدیلگر زمان انجام پـژوهش نیـز
نشان میدهد که هر چقدر از روند انقالب اسالمی میگـذرد متغیـر سـرمایه اجتمـاعی
رابطه بیشتری را با مشارکت سیاسی نشان داده است و این مطلب نشان از اهمیت متغیـر
سرمایه اجتماعی در افزایش میزان مشـارکت سیاسـی کـه از شـاخصهزایمهزمتوسزقه
سیاسیمیباشد ،دارد.

مبانی نظری و پژوهشهزایتجربزیانجزامشزدهنکزاندادهانزدیزهماهیزرسزرما ه
اماعاویدارایابقادز ادیمیباشدیهدر پژوهشهایتجربزیانجزامشزدهدررابطزه
سرما هاماعاویشمکاریاسیاسیا نابقزادشناسزا یشزدهشازطر زاهراتیلیز بزه
هعچنزینبزهنظزر

بررسیرابطها نابقادباماهیرمکاریاسیاسزیپرداخازهشزدهاسزا.
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ابقادسرما هاماعاویبامکاریاسیاسیدانسا .نتایج فراتحلیل نشان دادهاست که از
بین ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب اثر  ،0/458بیشترین
رابطه را با متغیر مشارکت سیاسی داشته است .بنابراین هرچه نمونههای مورد پـژوهش از
نظر میزان مشارکت اجتماعی باالیی برخوردار باشند بهتبع آن میزان مشارکت سیاسـی در
میان آنها افزایش پیدا میکند .همچنین نتایج این پـژوهش نشـان دادهاسـت کـه متغیـر
شبکه روابط و پیوند اجتماعی با ضریب اثر  0/2۹8کمترین رابطه را با متغیـر مشـارکت
سیاسی داشتهاست .در مجموع بر اساس جدول شماره ( )۱۱میتـوان گفـت کـه تمـامی
ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی در سطن متوسطی با مشارکت سیاسی در رابطه هستند و بـه
ترتیب متغیرهای مشارکت اجتماعی ،هنجارهای اجتمـاعی ،انسـجام اجتمـاعی ،اعتمـاد
اجتماعی ،آ گاهی اجتماعی و شـبکه روابـط اجتمـاعی بـا مشـارکت سیاسـی در رابطـه
میباشند.
جدول ( :)11نتایج حاصل از انـدازه اثـر مطالعـات ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی و
مشارکت سیاسی
موضوع
اعتمــاد اجتمــاعی
به مشارکت سیاسی
مشارکت اجتماعی
به مشارکت سیاسی
هنجــار اجتمــاعی
به مشارکت سیاسی
آ گــاهی اجتمــاعی
به مشارکت سیاسی

تعداد

اندازه

حد

مطالعات

اثر

پایین

۱7

0/35۹

0/28۱

0/432

۱۱

0/458

0/352

0/552

7/664

6

0/438

0/2۹0

0/566

5/360

5

0/352

0/3۱۱

0/3۹۱

0/000 ۱5/807

حد باال

zvalue

pvalue

8/483

0/000
0/000
0/000

انســجام اجتمــاعی
به مشارکت سیاسی

8

0/362

0/453 0/263

6/78۹

0/000

شـــبکه روابـــط و
پیوند اجتمـاعی بـه

۱3

0/2۹8

0/384 0/207

مشارکت سیاسی

6/۱۹8

0/000
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ـ با توجه به نتایج پژوهش و اینموردیهماهیراواعاداماعاویرابطهمقناداریبزاماهیزر ت
مکاریاسیاسیداشاهاساشهعچنینبزرایتوسزقهماهیزرسزرما هاماعزاویبا زد کود
سقیشودتزامیزااناواعزاداماعزاویدرمیزاناهزرادمامقزهازطر زاوعز یزردن کان
مسئولینذیربطبه وعدههایی که میدهند افزایش پیـدا کنـد .زیـرا ایـن امـر باعـث
احا
افزایش میزان اعتماد اجتماعی در میان افراد جامعه میشود و بهتبع آن میـزان سـرمایه دیــــث
اجتماعی افزایش مییابد و باعث افزایش میزان مشارکت سیاسی در میان افراد جامعه امامیه و
میشود.
متنشنا
ـ با توجه به معنادار بودن رابطه مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی باید تالش شود تـا خــــت
از طریق سوق دادن افراد جامعه به انجمنها و سازمانهای داوطلبانه میـزان مشـارکت قرآنم
اجتمــاعی را در میــان افــراد جامعــه افــزایش داد زیــرا نتــایج ایــن پــژوهش نیــز نشــان
دادهاست که از بین ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی بیشترین رابطه را بـا متغیـر مشـارکت
سیاسی متغیر مشارکت اجتماعی دارا میباشد بنـابراین متغیـر مشـارکت اجتمـاعی در
باال بردن میزان مشارکت سیاسی افراد جامعه از اهمیت بسـزایی برخـوردار مـیباشـد،
بنــابراین مســقوالن ذیربــط بایــد تــالش کننــد تــا شــرایط و بســتری مناســب را بــرای
مشارکت هر چه بیشتر افراد در فرایندهای اجتماعی مهیا شود زیرا زمینهسـاز افـزایش
مشارکت سیاسی در میان افراد جامعه میباشد.
ـ یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با متغیر مشارکت سیاسی متغیر آ گاهی اجتماعی اسـت.
بنابراین باید تالش شود تا تمامی موانع موجـود بـر سـر راه بـاال رفـتن میـزان آ گـاهی

اجتماعی افراد را از طریق آشنایی افراد با ابعاد مشارکت سیاسی و مبانی قانون اساسی
در مورد مشارکت سیاسی از طریـق مـدارس و دانشـگاه و همچنـین از طریـق رسـانه
جمعی از بین برد و باعث باال رفتن میزان مشارکت سیاسی در میان افراد جامعه شد.
ـ پیشنهاد میشود که هر کدام از ابعاد سرمایه اجتماعی بهاورتپوشهکیمدافانزهدر
رابطهبامکاریاسیاسیموردبررسیررارفیرندتاباوانبهشزناخابیکزارینسزبا
بههریدامازابقادسرما هاماعاویدررابطهبامکاریاسیاسیدسا اها.
ـ با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی در طول گذر زمان در حـال افـزایش همبسـتگی بـا
متغیر مشارکت سیاسی میباشد ،باید به اهمیت این متغیر توجه کـرد و شـاخصهـا و
ابعاد این متغیر را در جمهوری اسالمی ایران شناسایی و در جهت افزایش میزان آنها
تالش کرد.
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جهانیشدنوشااقر ییقیایاناقنارجنا جنناونادشاورا

 .۱4خواجهنوری ،بیژن ،مقدس ،علی اصغر« ،
شطقلعد :ته جن» ،شیرازشاساهبان» ،مجلهولزوماماعزاویدانکزکدهادبیزاتشولزوم انسـانی دانشـگاه
فردوسی مشهد ،سال  ،4شماره  ،2صص  7۱ـ .۱386 ،45
 .۱5خوشفر ،غالمرضا«،تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی استان گلستان» ،رسـاله
دکتری (استاد راهنما :محمدحسین پناهی) ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،رشته جامعهشناسی.۱387 ،
خوشهر ،غالمرضا ،بارر انملودار ،مصطفی ،میرزاخانی ،شهربانو ،مندریمیرمیله ،هاطعه« ،ب ریای

.۱6
رجبطدبینی شقندجتماق یبقشاقر ییقییشه وندجن (مـورد مطالعـه :شـهر گرگـان)» ،دوفصـلنامه
هایمامقهشناسیمقاار ،سال ،8شعاره ،14اص52ز.۱3۹8 ،27

پژوهش
 .۱7دارابی ،مسعود« ،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بـر مشـارکت سیاسـی زنـان در اسـتان همـدان (مطالعـه
موردی :شهر نهاوند)» ،فصلنامه مطالعات جامعهشناختی جوانان ،سال  ،5ش ،۱7ص  84ـ .۱3۹4 ،57
 .۱8ذوالفقاریوناب ،علی« ،بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی ،مطالعه موردی جوانـان
 20تا  30سال شـهر نورآبـاد» ،پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد (اسـتاد راهنمـا :داوود رضـی) ،دانشـگاه
مازندران ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،رشته جامعهشناسی.۱3۹2 ،
 .۱۹راش ،مایکـل ،جامعه و سیاست؛ مقدمـهای بـر جامعـه شناسـی سیاسـی( ،ترجمـه منـوچهر صـبوری،
 ،)۱3۹0تهران ،انتشارات سمت.۱۹37 ،
 .20زاهدی اصل ،محمد ،پیله وری ،اعظم« ،فراتحلیـل بـر مطالعـات حـوزه اعتیـاد و خـانواده» ،فصـلنامه
برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی» ،دوره  ،8شماره  ،28صص  46ـ .۱3۹5 ،8
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 .2۱سردارنیا ،خلیلاله ،امینیزاده ،سینا ،حسنوند ،مظفر«،تأثیر رسانههای جدید با واسـطهگـری متغیرهـای
اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه شـیراز» ،جامعـهشناسـی
کابردی ،سال  ،30شعارهپیاپی ( ،)74شعاره ،2اص100ز.۱3۹8 ،85
 .22شارعپور ،محمـد ،سرمایهی اجتماعی ،مفهومسازی ،سنج و داللتهای سیاسـتگذاری ،چـا اول،
ساری ،نشر سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران.۱385 ،
 .23شایگان ،فریبا ،تبیین جامعه شناختی مشارکت مردم در مساجد ،تهران ،انتشارات جامعهشناسان.۱38۹ ،
 .24شجاعی باغینی ،محمد مهدی ،مبـانی مفهـومی سـرمایهی اجتمـاعی ،چـا اول ،تهـران ،پژوهشـکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.۱387 ،
 .25شعاع ،صدیقه ،نیازی ،محسـن« ،فراتحلیلـی بـر ارتبـاط سـرمایه فرهنگـی و مـدیریت بـدن» ،فصـلنامه
تحقیقات فرهنگی ایران ،دوره  ،۹شماره  ،۱صص 8۱ـ.۱3۹5 ،6۱
 .26شوهانی ،احمد و نادر شوهانی« ،سنج و تحلیل میزان تأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر مشـارکت سیاسـی
مردم؛ مطالعه موردی :شهر ایالم» ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال  ،۹شماره  ،4صص
 25ـ .۱3۹8 ،۱
 .27صالننژاد ،سـید عبداللـه ،درویـش ،حسـن ،احمـدی ،علـی اکبـر ،فروزنـده ،لطـف اللـه« ،فراترکیـب
مطالعات منزلت کارکنان در ایران» ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منـابع انسـانی ،دانشـگاه جـامع امـام
حسین ،سال دهم ،شماره دو ،شماره پیاپی  ،32صص  ۱00ـ .۱3۹7 ،75
 .28صبوری کاشانی ،منوچهر ،جامعهشناسی سیاسی ،تهران ،نشر سخن.۱38۱ ،
 .2۹طوالبی زینب ،پوراشـرف ،یاسـاناللـه ،عبـاسپـور ،حیـدر «فراتحلیـل مطالعـات فرسـودگی شـغلی در
سازمانهای آموزشی ایران؛ مطالعه موردی :مدارس ایران» ،فصلنامه تعلـیم و تربیـت ،دوره  ،34شـماره
 ،3پیاپی ( ،)۱35صص  ۱00ـ .۱3۹6 ،83
 .30عباسی اسفجیر ،علی اصغر ،اسفندیاری ،مجتبی« ،بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بـر مشـارکت سیاسـی
دانشــجویان (مــورد مطالعــه :دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی)» ،دوفصــلنامه مشــارکت و توســعه
اجتماعی ،دوره  ،2شماره  ،4صص  78ـ .۱3۹6 ،47
 .3۱عباسی سرمدی ،مهدی ،مهرابی کوشـکی ،راضـیه ،رهبرقاضـی ،محمودرضـا« ،بررسـی تـأثیر سـرمایه
اجتماعی بر مشارکت در انتخابات» ،مسائل اجتماعی ایران ،سال  ،5شماره  ،2صص  60ـ .۱3۹3 ،4۱
 .32عباسی ،محرم ،ابراهیمی ،الهام ،شیخی قهی ،ملیحه ،اکبری ،علیرضا« ،تحلیل سـطو مفهـوم سـرمایه
اجتماعی با رویكرد فراترکیب» ،فصلنامه جامعهپژوهـی فرهنگـی ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگی ،سال دهم ،شماره دوم ،صص  7۹ـ .۱3۹8 ،55
 .33عبداللهیان ،حمید ،کرمانی ،حسین« ،تبیین رابطه سرمایه اجتماعی کاربران ایرانـی در شـبكه اجتمـاعی
فی بوک و مشارکت سیاسـی در دنیـای واقعـی» ،مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی در ایـران ،دوره ،4
شماره  ،4صص  635ـ .۱3۹4،6۱5
 .34فرجی اینانلو ،مصطفی« ،بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی افراد
 18ـ  65سال شهر قزوین» ،پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما :محمد رحیم عیوضی) ،دانشگاه
بین المللی امام خمینی ،دانشکده علوم اجتماعی ،رشته علوم سیاسی.۱3۹5 ،
 .35فیلد ،جان ،سرمایه اجتماعی( ،ترجمۀ غالمرضا غفاری و حسین رمضانی ،۱385 ،چـا اول) ،تهـران،
نشر کویر.2003 ،

47. Allik, Juri and Anu Realo . Individulism – Collectivism and Social capital,Journal
of cross – cultural Psychology, Vol. 35 No. 1, January 2004 29-49.2004.
48. Bourdieu, P. The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.) , Handbook of theory
and research for the sociology of education. New York: Greenwood.1986.
49. Fine, Ben and Costas Lapavitsas . Social Capital And Capitalist Economies, South
Eastern Europe Journal of Economic. 17-34.2004.
50. Leyden,, Kevin M. Social Capital and the Built Environment: The Importance of
Walkable Neighborhoods, American Journal of Public Health, Vol 93, No. 9, p-p
1546 – 1551.2003.
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فراتحلیل مطالعات سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران...

 .36قربانی زاده ،وجه الله ،حسن نانگیر ،سید طه ،راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم افزار  ،CMA2تهران،
انتشارات جامعهشناسان.۱3۹3 ،
 .37قربانی زاده ،وجه الله ،عباس پور ،جعفر ،خیر اندیش ،مهدی« ،فراتحلیل عوامل مؤثر در استقرار دولـت
الكترونی ایران» ،فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال  ،6شماره  ،۱۹صص 26ـ .۱3۹5 ،۱
 .38قربانیزاده ،وجهالله ،بهفر ،سارا« ،فراتحلیل پژوه های آمادگی الكترونی سازمان در ایران» ،فصلنامه
مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال  ،2شماره  ،6صص  22ـ .۱3۹2 ،۱
 .3۹کریمیفرد ،حسین ،ساجدیفر ،نوری ،غزالوی ،علی ،لـویمی ،عبـداالمیر« ،بررسـی عوامـل مـؤثر بـر
مشــارکت سیاســی دانشــجویان (مطالعــه مــوردی :دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی اهــواز در ســال
 ،»)1396فصـلنامه دانــش انتظــامی خوزسـتان ،دفتــر تحقیقــات کـاربردی فرمانــدهی انتظــامی اســتان
خوزستان ،سال  ،6شماره  ،2۱صص  ۱۹4ـ .۱3۹6 ،۱57
 .40مبینی دهکردی ،علی ،کشتکار هرانکی ،مهران« ،فراترکیب مـدلهـای نـوآوری اجتمـاعی» ،فصـلنامه
برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،سال هفتم ،شماره  ،26صص ۱38ـ.۱3۹5 ،۱0۱
 .4۱مجدی نسب ،محمد اسالم ،مشارکت سیاسی چگونگی و چرایی ،تهران ،جامعه شناسان.۱3۹4 ،
کعاالله« ،ف جتحلیلشطقلعقتج ماقاییقیایار

 .42مرادی ،ساالر ،کواکبیان ،مصطفی ،فالحتپیکه،
جن جنپسجاجنقالبجیالشی» ،هصلنامهولعی زپوشهکیپوشهکنامهانقال اسالمی ،سالهفام ،شعاره
 ،24اص133ز.1396،105
 .43موحد ،مجید ،عنایت ،حلیمه ،پور نعمت ،آرش« ،بررسی رابطه میـان سـرمایهی اجتمـاعی و مشـارکت
سیاسی زنان» ،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،ویژهنامۀ پژوهشهایاماعزاوی ،پیزاپی ،28ازص
190ز.۱387 ،161
 .44موسوی خورشیدی ،سید حمیدرضا« ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان
در شهر قم» ،پایاننامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما :محمـدجواد زاهـدی) ،دانشـگاه پیـام نـور مرکـز
تهران ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی ،رشته جامعهشناسی.۱387 ،
 .45موسوی ،میرطاهر ،علیپور ،پروین ،تأملی بر نظریهی سرمایهی اجتماعی در جامعهشناسی ،چـا اول،
تهران ،نشر جامعهشناسان.۱3۹۱ ،
 .46نیازی ،محسن ،سهرابزاده ،مهراب ،حسنزاده ،زهـرا« ،واکـاوی جامعـهشـناختی مشـارکت سیاسـی
شهروندان از منظر سرمایه اجتماعی؛ مورد مطالعه :شهروندان شهر کاشان و آران و بیدگل» ،دوفصـلنامه
مطالعات انتخابات ،سال  ،6شماره  ۱4و  ،۱5صص  ۱68ـ .۱3۹6 ،۱4۱

51. Putnam RD . Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.
New York, NY: Simon & Schuster.2000.
52. Bourdieu, P. , & Wacquant, L. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago:
University of Chicago Press.1992.
53. Coleman, J . Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal
of Sociology, 94, Supplement, 95-120.1988.
54. Coleman, J .Foundations of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press1990.
55. Colemann, J . A Rational Choice Perspective on Economic Sociology”, in Smelser
and Swedberg.1994.
56. Ellison, Nicole B. , Charles Steinfield and Cliff Lampe The Benefits of Facebook
‘‘Friends: ’’ Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network
Sites, Journal of Computer-Mediated Communication 12 - 1143–1168.2007.
57. Putnam, R. The prosperous community: Social capital and public life. The

Brown County: Captivating Social Capital as a Means to Community Change,
Journal of Leadership Education, Volume 10, Issue 1, p-p63 – 82.2011.
59. Samsu, K. , K. Hasnita and S. N. t Shojaei, H. Asayes. the financial obstocles of
women`s political participation in Iran, report and opinion, Vol 2 (10) , pp. 41-49.
2010 .
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فلسفۀ معضل فرهنگی:
مواجهۀ پارادایم با اپیستمه
 مریم شیبانیان
 سید مجید صابری فتحی
1

چکیده

2

 تاریخ دریافت - ۱3۹۹/06/28 :تاریخ پذیرش.۱400/08/۱0 :
 .1استادیار ،گروه زبان و ادبیات فرانسه ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

جا علو یان جا واج رهنگ بحثهنی زشنجی اوبن شیه امات ا ان شاننخت
ضل رهنگ بهجمیل اجعنی خنث بوجن اشن علو هعوااه غیاول نوایه امات.
جااشن پژوهش ت رشی برای ضل رهنگ بر ینانی اشان علاو ااائاه ا جهایم.
ازاشناو ،ابتیا به ت رشف ینهیم اپینتعه و پنااجاشم پرجاخته مپس به بینن ینوینام
تغییر اپینتعه بر یننی تغییر پنااجاشم اشناه خواهیم کرج .بنتوعه باه اشان ینوینام،
پنااجاشمهنی شنخص مه جواان بنمتنن ،یان و پنن یان و اپینتعههنی تننظر بان
هرش ( «خوج رک ی»« ،توعه باه جشگاری» و «واق یات بانزی» ) اا ر ا
کنیم .هعچنین بینن يشوج که  ،علت بهوعوج آ ین ضل رهنگا  ،تضانج
اویشههای امت که جا وتیبۀ امتقنط ینن اپینتعه بن پنااجاشع عیشی اخ جهای.
علت اشنا ر تغییر مرشع پنااجاشم و کنیی تغییرار اپیناتعه امات .جا اشان ووشاتنا
وهنن خواهیم جاج که تضنج اویشههای بهوعوج آ یه از اشن غرشق جا وعنشات ارج اا

sheibanian@um.ac.ir

 .2دانشیار ،گروه فیزیک و هسته پژوهشی مطالعات میان رشتهای هستیشناسانه ،دانشکده علـوم ،دانشـگاه
فردوسی مشهد( ،نویسندۀ مسقول) (.)saberifathi@um.ac.ir

َ

بهووع از «ازخوجبیگنوگ » امنوی و جا اعتعنع ونهنبنای و ضل رهنگا
اا به وعوج آواج .بیشنترتیخ ،اومین ین برای قنبله بن ضل رهنگ آ ینه
به وعوج تضنج اویشههای ونش از امتقنط بین اپینتعه و پنااجاشم امت .تییین لنی
ضاال رهنگ ا ا تواواای باارای شاان تن ااهیناهاانی ننمااخ باارای یاانازه باان
ونهنبنایهنی اعتعنع وقش بن اش جاشته بنشی.
واژگان کلیدی :اپینتعه ،رهنگ ،تعین ،پنااجاشم ،ضل رهنگ .
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از آنجاکه مطالعۀ فلسفی هر مقوله نگاهی «چیستیگرا» میطلبد ،در بررسی فلسفی
«معضل فرهنگی» 1الزم اسـت ماهیـت آن مـورد کنکـاش قـرار گیـرد .هرچنـد موضـع
معضل فرهنگی در ناهنجاریهـای اجتمـاعی اسـت و در علـوم اجتمـاعی بایـد بررسـی
شود ،اما خاستگاه آن در نحوۀ اندیشیدن انسان است .همانگونه که در این مقاله نشـان
داده میشود ،ریشۀ «معضل فرهنگی» را میتوان در «تضاد اندیشهای» جسـتجو کـرد.
منظور از «تضاد اندیشهای» ،تضاد در مفروضات و مفاهیم مبنایی اندیشه اسـت .از ایـن
نظر ،سؤاالت اساسی که در تبیین «چیستی معضل فرهنگی» مطـرح مـیشـوند عبارتنـد
از« :تضاد اندیشهای» چگونه بهوجود میآید؟ این تضاد خودخواسته است یا ناخواسته؟
بهعبارت دیگر ،آیا انسان به آن آ گاهی دارد؟ تبیین فلسفی «معضل فرهنگی» مـیتوانـد
به یافتن پاسخ سؤاالتی از ایندست نیز رهنمون شـود :آیـا «معضـل فرهنگـی» مخـتص
دورۀ کنونی است یا در دوران تاریخی دیگـر نیـز وجـود داشـته اسـت؟ رابطـۀ «معضـل
فرهنگی» با روشهای شناخت چیست؟ بهطور خاص ،پذیرفتن «روش علمـی تجربـی»
در باور غالب مردم ،چه نقشی در بهوجود آمدن «معضل فرهنگی» دارد؟

 -1اهداف و پرسشهای پژوهش

همانگونه که ذکر خواهد شد ،فرهنـگ در انسانشناسـی فرهنگـی بـهعنوان امـری
خنثی مطرح میشود .از اینرو ،پییر بوردیو تنها به تعریف تمایز فرهنگـی و نـه معضـل
1. Cultural issue.

فرهنگی میپردازد اما از طرف دیگر ،این عـدم ارزشگـذاری ،تبیـین «چیسـتی معضـل
فرهنگی» را با مشکل مواجه میسازد .یکی از ریشههای خ پژوهشی موجـود در بـاب
معضل فرهنگی میتواند همین امر باشد .با توجه به این امر ،هـدف از ایـن پـژوهش ،از
یک طرف ،تعریف معضل فرهنگی و بررسـی چگـونگی بـهوجود آمـدن آن اسـت و از
طرف دیگر ،جستوجوی پاسخی برای پرسشهای مطروحۀ زیر:
معضل فرهنگی چیست و چگونه بهوجود میآید؟
چه عامل و یا عواملی در بهوجود آمدن آن نقش دارند؟
برخی از مظاهر تجلی معضل فرهنگی در دوران کنونی چیستند؟

 -2روش تحقیق

 -3پیشینۀ پژوهش

تا کنون پژوهشهای بسیاری در مورد مقولـۀ «فرهنـگ» صـورت گرفتـه اسـت کـه
منجر به ارائۀ تعاریف گوناگونی از فرهنـگ نیـز شـده اسـت .در اینرابطـه میتـوان بـه
کتاب فرهنگ پیرو ،فرهنگ پیشرو اثر عالمه جعفری اشاره کرد که در آن نویسـنده در
 ۱25صفحۀ آغاز ین کتاب به بررسی تعار یف گوناگونی که تاکنون از فرهنگ ارائه شده
است میپردازد .او در این خصوص مینویسد«:فرهنـگ در زبـانهـای مختلـف دارای
ریشههای متفاوت است ولی کلمۀ فرهنگ و مترادفهای آن در لغت و ادبیات اقـوام و
مللی که از تمدن برخوردار بودهاند ،وجود داشته است و جامع همۀ آن معانی کاشـتن و
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روش تحقیــق در ایــن مقالــه روش تحلیلــیتــاریخی اســت .در ایــن روش بــه تحلیــل
ِ
تــاریخی یــا تحلیــل ســیر تحـولی اندیشــه و باورهــای افــراد جامعــه در گــذر زمــان و در
ِ
دورانهای مختلف پرداخته میشـود تـا منشـأ معضـل فرهنگـی روشـن شـود .در همـین
راستا ،سیر تحوالت کالن در فیزیک و ادبیات به عنوان محمل پارادایمها و نگرش افراد
جامعه و محل انعکاس تغییرات اپیستمه و باورها در اجتماع مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار
میگیرد .بدینترتیب ،این تحلیل تاریخی بـه سرمنشـأ گسسـتهـای فرهنگـی رهنمـون
میشود تا پاسخی برای پرسشهای پژوهش بدست آورد.

اصو
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استعداد از زراعت و زندگی حیوانی تا رسیدن به مجموع مظاهر زندگی فکـری و هنـری
و شکل ظریف شدۀ آن بوده است» (جعفری.)21 :1388 ،
فرهنگ از منظر انسانشناسی فرهنگی به عنوان امری علمی یا خنثـی درنظـر گرفتـه
میشود .از اینرو ،برای رسیدن به منشأ تمایزهای فرهنگی ،بوردیو تقابلی که بین «ذائقۀ
حســی» و «ذائقــۀ فکــری» اســت را بــر هــم مــیزنــد تــا دو مفهــوم فرهنــگ از منظــر
انسانشناسی و فرهنگ واالی کانتی را تلفیق کند .بدینوسیله او مـیتوانـد از نقطـهنظر
علمی به تفاوتهای اجتماعی بپردازد (بوردیهو .)31-30 :1391 ،هدف بوردیـو بررسـی ایـن
مسأله است که طبقـات اجتمـاعی گونـاگون چگونـه بـین خـود و دیگـران تمـایز قائـل
میشوند یا چگونه سعی در پنهان کردن این تمایز دارنـد .او تفاوتهـای اجتمـاعی را از
دیدگاهی فرهنگی بررسی نموده است و برای روشن شدن ایـن تمایزهـا بـه مقایسـۀ نـوع
خوراک ،پوشاک ،تشخص و سایر عادات رفتاری میپردازد.
«مسألۀ فرهنگی» در یک سازمان یا اجتماع وقتی روی میدهد که چندین فرهنگ
مختلف با هم تقابل پیدا میکننـد .بـرای مثـال ،ایـن تفـاوت فرهنـگ در یـک شـرکت
انگلیسی میتواند ناشی از تفاوت دین ،زبان و غیره کـارگران آن شـرکت باشـد .در ایـن
صــورت ،کــارگران غیــر مســیحی و غیــر انگلیســی زبــان در برگــزاری مراســم مــذهبی،
1
تعطیالت ،ارتباطات اجتماعی و غیره میتوانند منشأ ایجاد مشکل و مسـألهای فرهنگـی
در این شرکت باشند کـه از تقابـل دو فرهنـگ بـهوجود آمـده اسـت .مفهـوم «معضـل
فرهنگی» که در این مقاله استفاده شده است متفاوت از مسألۀ فرهنگی اسـت و بـر اثـر
ً
تغییر هنجارها در یک فرهنگ بـهوجود میآیـد و کـامال درون فرهنگـی اسـت .معـادل
انگلیسی  Cultural issueبرای معضل فرهنگی تاحدودی میتوانـد مناسـب باشـد کـه
مفهوم آن این است که امری در یک فرهنگ ممکن است هنجار باشد اما در فرهنگـی
دیگر ناهنجاری .البته این معادل نیز دقیق نیست ،چون بر مقایسۀ بین دو فرهنگ داللت
دارد .در حقیقت ،با توجه به نگاه خنثی بـه فرهنـگ در حـوزۀ انسانشناسـی در غـرب
«معضل فرهنگی» مورد توجه قرار نگرفته است و برای آن واژهای منظـور نشـده اسـت.
1. Cultural problem.

در ایران هم ،تاکنون علیرغم ضرورت تبیین «معضل فرهنگـی» بـه ایـن مهـم پرداختـه
نشده است .در این مقاله با تلفیق مفاهیم پـارادایم و اپیسـتمه چیسـتی معضـل فرهنگـی
مطالعه میشود؛ اما قبل از آن الزم است مفاهیم فرهنگ ،اپیستمه و پارادایم مورد مداقـه
اصو
قرار گیرند.
لو

 -4تعریف مفاهیم
 -1-4اپیستمه و پارادایم
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میشــل فوکــو اپیســتمه را بهصــورت باورهــایی کــه در ذهــن وجــود دارد و بــر نحــوۀ ت
اندیشیدن ،صحبت کـردن و بـه تصـویر کشـیدن جهـان توسـط انسـان تأثیرگـذار اسـت کود
تعریف کرده است ( .)Chomsky, Foucault,2006: 5-7او درجایی دیگر ،عنوان میکند کان
که منظور از اپیستمه« ،تمام روابطی است که در یـک دوره بـین حـوزههـای گونـاگون
احا
علم وجود داشته است .همۀ این پدیدههای ارتباطی بین علوم یا بین گفتمانهای علمـی دیــــث
در بخشهای گوناگون چیزی را میسازد که من به آن اپیسـتمۀ یـک دوره مـیگـویم» امامیه و
( .)Foucault-Preti,1972ازنظر میشل فوکو ،هـر اپیسـتمه مشخصـۀ فرهنـگ یـک دوره متنشنا
است و تغییر فرهنـگ وقتـی روی مـیدهـد کـه اپیسـتمه تغییـر کنـد ( .)Juignet: 2015خــــت
ازاین
رو اپیستمه بنیان فرهنگ را تشکیل میدهد .تغییـر اپیسـتمه در تـاریخ و بـا رونـدی قرآنم
ُ
بسیار کند روی میدهد و منجر به بسیاری از تغییرات ژرف در اجتماع میشود .یـورگن
هابرماس که از نگاه هستیشناسی به اپیستمه مینگرد ،آن را به مفهوم شـکلی از دانـش
1
تعریف میکند که «پیشینۀ تاریخی فهم بودن» را تعیـین مـیکنـد ( Habermas,1988:
)305؛ به عبارت دیگر ،درک انسان از هستی خود و نقشی که برای خود تعریف میکند
ریشه در باورهای ساخته شده بـرای او در طـول تـاریخ دارد .لـذا در ایـن معنـا اپیسـتمه
شناخت وجود است .با توجه به آنچهکه ذکـر شـد ،منظـور از اپیسـتمه بـاوری
متقدم بر
ِ
اجتماعی است که بر هر اندیشه و گفتمانی محیط است و فراتر از آنها است ،به عبارت
ً
دیگر ،یک اندیشه قویا متأثر از اپیستمه است .بهعنوان مثال ،اپیستمۀ (بـاور بـه) «وجـود
1. L'a priori historique de la compréhension de l'Être.
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واقعیت مستقل از بشر» که بهنوعی باوری ُعرفی و فهم متعـارف جامعـه اسـت در ابتـدا
باعث میشود پذیرش پارادایم «وجود واقعیت وابسته بـه نـاظر» در مکانیـک کوانتـومی
توسط برخی از دانشمندان مانند اینشتین بـا چـالش روبـرو شـود .تـأثیر میـان اپیسـتمه و
تغییرات پارادایمی هسـتند
پارادایم تأثیری یکسویه نیست ،بلکه در بسیاری از موارد ،این
ِ
که منجر به تغییر اپیستمه میشوند .تغییرات اپیستمه بسـیار حـائز اهمیـت هسـتند ،زیـرا
ً
همانگونه که در سطور قبل ذکر شد ،این تغییرات منجر به تغییر فرهنگ و متعاقبا تغییـر
رفتار در حوزۀ عمومی میشوند.
فوکو در کتاب کلمات و چیزها 1برای سـه دورۀ رنسـانس ،کالسـیک و مـدرن سـه
اپیستمه در نظر میگیرد .بر این اساس ،نگاه حاکم بر تفکر در دوران رنسـانس نگـاهی
کیهانی است که در درون خود به همه چیز نظم میبخشد .راز این نظم و هماهنگی در
طبیعت بهصورت نشانههایی برای کسانی که قادر به خواندن آن هستند آشکار میشـود.
از اینرو انسان این دوره به دنبـال یـافتن تمثیـل و شـباهتهـای موجـود میـان آنچـه رخ
میدهـد و پدیـدههـای کیهـانی اسـت ( .)Foucault,1966: 61-64اهمیـت طـالعبینـی و
شناخت مواضع سیارات و تأثیر آنها نسبت به زمین و امور آن به این امر بـازمیگردد .در
اپیستمۀ دوران کالسیک عقالنیت و تفکر منطقی انسان را بر آن میدارد که به همه چیز
از منظر روابط ریاضی و قواعد مکانیکی کشف شده بنگرد .او پیوسته به دنبـال کشـف
ساختارهای معنایی از این دیدگاه و ترسیم تابلویی از جهان است .بدینجهت ،با استفاده
از قواعد مکانیکی و ریاضـی سـعی در بازنمـایی نشـانههـایی دارد کـه خـالق هسـتی در
طبیعت قرار داده است (همان)73 :؛ اما در دوران مدرن که با کانـت شـروع مـیشـود در
ُ
فضایی سهبعدی ،زندگی ،کـار و زبـان ،ابـژۀ مطالعـه قـرار مـیگیرنـد (همهان .)262 :در
ُ
اپیستمۀ مدرن ،مبدل شدن انسان به ابژۀ دانـش باعـث پیـدایش علـوم انسـانی مـیشـود
(همان.)321 :
پارادایم از نظر توماس کوهن ،دارای دو مفهوم است .او در یادداشت الحاقی که به
چا دوم کتاب ساختار انقالبهای علمی اضافه کرده است آورده است:
1. Les mots et les choses.

 .1کوهن علم بهنجار ( )normal scienceرا تحقیقاتی تعریف کرده است که بر پایۀ علم یا علوم پیشـین بنـا
نهاده شده باشند (.)Kuhn,1996: 10
2. Trace.
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ً
تقریبــا در تمــام ایــن کتــاب پــارادایم در دو مفهــوم متفــاوت استفادهشــده اســت.
ازیکطرف ،به طیفی از باورها ،ارزشها ،فنها و آنچـه در بـین اعضـای یـک اجتمـاع
خاص بهطور مشترک وجود دارد اطالق میشود .از طرف دیگر ،داللت بر نوعی عنصر
در این طیف میکند که در آن راهحلهایی عینی از معماها وجود دارد که بهعنوان مدل
یا مثال بهکار برده میشوند و میتوانند بهعنوان پایههایی برای راهحل معماهای باقیماندۀ
علم بهنجار جایگزین قواعد صرین آن شوند .مفهوم عبارت اول جامعـهشـناختی اسـت
(.)Kuhn,1996: 175
در همین یادداشت الحاقی کوهن رابطۀ پارادایم و ساختار جامعه را مورد بحث قـرار
میدهد و عنوان میکند کـه پارادایمهـا را میتـوان از روی رفتـار اعضـای یـک جامعـۀ
خاص کشف کرد (همان .)176 :بهعبارت دیگـر ،او معتقـد اسـت کـه پـارادایم نمـودی
اجتماعی پیدا میکند .در همـین راسـتا ،ژان پیـاژه مفهـوم اپیسـتمه در نـزد فوکـو را بـه
«بهشـدت یـادآور» مفهـوم اول پـارادایم در نـزد کـوهن میدانـد (.)Piaget,1970: 132
بنابراین ،علیرغم اینکه خاستگاه پارادایم علوم تجربی اسـت ،پـس از ایجـاد تبـدیل بـه
باوری اجتماعی (اپیستمه) میشود .در این مقاله ،بـرای بـاور علمـی از واژۀ «پـارادایم»
استفاده میشود و هنگامی که این باور به باوری اجتماعی تبدیل شود از واژۀ «اپیستمه»
برای آن استفاده میشود.
مفهوم دوم پارادایم در علوم طبیعی به معنای «سرمشق» و الگو است و پایهای برای حل
معماهای باقیماندۀ «علم بهنجار» .1در این معنا ،پارادایم میتواند جانشین قـوانین و قواعـد
صرین شـود ( .)Kuhn,1996: 174کـوهن بـا ارائـۀ مفهـوم «علـم بهنجـار» ،توانسـت بـروز
ناهنجاری در علم را دلیل تغییر پارادایم و انقالبهای علمی بیان کند؛ اما برخالف کـوهن
در پارادایم ،فوکو نمیتواند دینامیکی برای تغییر اپیستمه مشخص کنـد زیـرا بـرای باورهـای
اجتماعی نمیتوان معیاری همانند علم بهنجار تعیین کـرد .هرچنـد دریـدا بـا ابـداع مفهـوم
«رد» 2موفق به تبیین فرایند تغییر اپیستمه میشود (.)Derrida,1967: 330
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کوهن پارادایم را مقدم بر قواعد و قوانین میداند .از نظر او پـارادایم مجموعـهای از
باورهایی است که در یک جامعۀ علمی وجود دارند .بـرای مثـال ،در مکانیـک نیـوتنی
اجرام مستقل از یکدیگر و همچنـین از فضـا هسـتند ( .)Netwom,1999: 409در واقـع،
«استقالل اجرام» یک پارادایم است چون به سایر علوم نیـز «تعمـیم» مـییابـد .لـذا در
جامعهشناسی ،مفهوم پارادایم استقالل اجسام از فضـا و از همـدیگر بهصـورت اهمیـت
«فرد»1عنوان میشود (ر .ک ،به بخش دوران باستان).
علوم دیگر و بـهوجود آوردن فهرسـتی از مسـائل جدیـد دو
تعمیمپذیری پارادایم در ِ
خصوصیتی است که کوهن برای پـارادایم قـرار داده اسـت ( .)Kuhn,1996: 10کـوهن
تغییر پارادایمهایی که منجر به انقالب علمی شدهانـد را از پـارادایمهـای بطلمیوسـی بـا
مشخصۀ زمینمرکزی 2بـه کـوپرنیکی بـا مشخصـۀ خورشـید محـوری( 3همهان )75 :و از
ِ
فیزیک نیوتنی به مکانیک کوانتومی ،بهعبارت دیگر ،از اجسام به امواج (همان )102 :در
نظر گرفته است.
از اینرو ،در مفهوم اپیستمه ،فوکو متمرکز بر روابـط بـین انـواع گفتمـانهـا (نـهفقط
گفتمانهای علمی) با تکیه بر تقابـل بـین آنهـا و همزیسـتی آنهـا اسـت ،درحالیکـه در
مفهوم پارادایم ،کوهن متمرکز بر بحرانهای ذهنی است که منجر به جهش پارادایمی یا
انقالب علمی میشود ( .)Piaget,1970: 132فوکو فقـط بـا نگـاهی بـه علـوم اجتمـاعی
اپیستمه را معرفی میکند؛ اما کوهن عالوه بر آن علوم طبیعی را نیز درنظر داشته اسـت.
پـارادایم
در این مقاله ،هرگاه از لفظ پارادایم در مقابل اپیستمه استفاده شده است منظور
ِ
ای آن بهصـورت جدیـد و نـارس اسـت کـه در
نوظهور در علوم ًطبیعی و نمود اپیسـتمه ِ
وجود انسان کامال نهادینه نشده است .منظور از واژۀ اپیستمه نیز ،اپیستمۀ قدیم و نهادینه
شده در وجود انسان میباشد.

 -2-4معضل فرهنگی

همانگونه که تاکنون ذکر شد ،در منابع غربی تعریفی از معضل فرهنگی ارائه نشده
1. Individual.
2. Geocentrism.
3. Heliocentrism.

 .1عالقهمندان به این بحث واژۀ « »lonelinessرا جستوجو کنند.
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است هرچند که در مورد مسألۀ فرهنگی آثـاری وجـود دارد کـه در آنهـا مفهـوم مسـألۀ
فرهنگی براساس تقابل فرهنگها در یک سازمان یا جامعـه تعریـف شـده اسـت ،زیـرا
یک موضوع میتواند در فرهنگ اجتماعی خاص پذیرفته شود ،درحالیکه در فرهنـگ
ً
دیگر خیر .از اینرو ،اگر به تعاریف فرهنگ که ذکر شد دقت شود ،هنجارها و متقابال
ناهنجاریهای ذهنی موجود در اجتماع در فرهنگ هر جامعه تعریف میشوند و ممکن
است با جامعۀ دیگر متفـاوت باشـند .آداب و رسـوم یـک جامعـه نیـز منطبـق بـا همـین
انگارههای ذهنی از امر پسندیده و یا مذموم میباشند .از اینرو« ،معضـل فرهنگـی» بـا
مطالعۀ درونی فرهنگی خاص تعریف میشود .در پژوهش حاضر ،بـا مطالعـۀ تلفیـق دو
مفهوم اپیستمه و پارادایم ،روند بـاز تعریـف هنجارهـا و ناهنجارهـا در جامعـه «معضـل
فرهنگی» مورد بحث قرار میگیرد تا مشخص شود چگونه این تلفیق میتوانـد بـه بـرهم
ریختن ثبات فرهنگی جامعه و ایجاد معضل فرهنگی بینجامد .زیرا با التقـاط اپیسـتمه و
پارادایم ،همانگونـه کـه در ادامـه شـرح داده خواهـد شـد ،افـرادی از جامعـه مقیـد بـه
هنجارهای جدید (مبتنیبر پارادایمهای جدید) میشوند درحالیکه اکثریت جامعه مقید
به همان هنجارهای گذشتۀ خود هستند .بنابراین ،مقصود ما از «معضل فرهنگی» تقابل
هنجارهای جدید و قدیم در اجتماع است که منجر به تضاد در رفتار گروهـی از جامعـه
با گروه دیگر میشود .همانگونه که خواهیم دیـد ایـن امـر میتوانـد موجـب فروپاشـی
تمدن یا ساختارهای اجتماعی شود .بهعنوان مثال ،میتوان سیر تـاریخی تغییـر غـرب در
 400سالۀ اخیر را درنظر گرفت که تغییر پارادایمهای علمی در آن منجر به بروز تغییرات
در اپیستمه و سپس تغییرات فرهنگی شده است و ساختارهای اجتماعی ،مانند خـانواده
را از بین برده است .این تغییرات باعث شده است که «تنهـایی» بـه یکـی از معضـالت
اصلی این جوامع و همچنین یکی از علل مهم باال بودن میزان خودکشی تبدیل شود.1
ُ
فرضهای پـژوهش حاضـر در بـهوجود آمـدن معضـل فرهنگـی ،الـف) کنـد بـودن
تغییرات اپیستمه است ،یعنی جامعه به راحتی باورهای خود را تغییر نمیدهـد ،در حـالی
که تغییرات پارادایمی سریع رخ میدهد ،ب) تغییر پـارادایم همـانگونـه کـه در سـطور
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پیشین شرح داده شد ،منجر به تغییر اپیستمه میشود .این تغییر بهطور حـداقلی از طریـق
ابزار تمدنی و بهطور حداکثری از طریق تقابل مبانی شناختی (همانند تقابل تجربهگرایی
در عصر حاضـر بـا عقـلگرایی در دورۀ قبـل از آن) حاصـل میشـود .بنـابراین معضـل
فرهنگی با توجه بـه دو فـرض فـوق و در صـورت تعـارض بـین هنجارهـای اپیسـتمه بـا
هنجارهای پارادایم ایجاد میشود.
یادآوری میشود که در این جستار ،معضل فرهنگی براساس خنثی گـرفتن فرهنـگ
(مطابق با انسانشناسی فرهنگی) و عاری از هرگونه ارزشگذاری تعریـف شـده اسـت.
بدیهی است باور به وجود فرهنگ واال (ارزشمدار) تلقـی متفـاوتی از معضـل فرهنگـی
(بــهعنوان عــدول از مشخصــههای فرهنــگ واال) ارائــه میدهــد کــه خــارج از مبــانی
انسانشناسی فرهنگی قرار میگیرد و مد نظر این مقاله نیست .همچنین ،عدهای بـهکلی
وجود مقولۀ معضل فرهنگی را نفی میکننـد زیـرا معتقدنـد بـهطور طبیعـی فرهنـگ در
طول زمان تغییر میکند .از این دیدگاه ،هر تغییری مجاز و عـادی شـمرده میشـود هـر
چند کـه باعـث ایجـاد شـکافها و تعارضـات عمیـق اجتمـاعی شـود ،زیراکـه مفهـوم
«معضل فرهنگی» به «تغییر فرهنگی» یا «تمایز فرهنگی» محدود میشود .در این مقاله
سعی بر این است که نشان داده شود این امر در طول تاریخ نه تنهـا عـادی نبـوده اسـت
بلکه باعث نابودی تمدنها یا ساختارهای اجتماعی نیز گردیده است .خواننده عالقهمند
میتواند در این رابطه نشانههای زیادی از معضالت فرهنگـی را در جوامـع مختلـف بـه
خصوص غربی  -که مهد باور مذکور هستند  -جستوجو کنـد از جملـه موضـوعاتی
نظیـــر آمـــار بـــاالی خودکشـــی ،بلـــوغ زودرس در کودکـــان ،مشـــکالت ناشـــی از
همجنسگرایی و غیره.
با توجه به موضوع این مقاله ،تقسیمبندی دوران تـاریخی براسـاس تغییـر پـارادایمهـا
صورت میگیرد و تأثیرات مهم آنها بر انسان بـهعنـوان شاخصـههای اپیسـتمۀ هـر دوران
درنظر گرفته میشود که از ایننظر با تقسیمبندی دورهای فوکو متفاوت است؛ اما قبل از
ارائۀ این تقسیمبندی الزم است مکانیسم تغییر اپیستمه بـر مبنـای تغییـر پـارادایم بررسـی
شود.

 -5یافتههای پژوهش
 -1-5مکانیسم تغییر اپیستمه بر مبنای تغییر پارادایم
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تغییر پارادایم و بروز فرضیهها و رویکردهـای جدیـد بـا الگوهـایی متفـاوت در حـل
مسأله توضینناپذیر در علم بهنجار درک جدیدی از پدیده میدهد و در نتیجه ،با تعمیم ل و
آن شناخت جدیدی ایجاد میشود که منجر به تولید فناوریهایی جدید 1مـیگـردد .در شیوه
استفاده از این فناوریهای جدید انسان نیاز به ایجاد عادات تازه و تـرک برخـی عـادات های
دارد .بدینگونه برخی از ذهنیتهای انسان تغییر خواهد کرد .بنـابراین ،فنـاوری جدیـد تربی
ت
بهطور ناخودآ گاه و بهتدریج منجر به تغییر باور و اندیشه میشود.2
در صدوبیست سال گذشته نظریـههـای انقالبـی زیـادی در علـوم ماننـد کوانتـوم و کود
نسبیت به وجود آمده است که اثرات آنها منجر به پیشرفت سـریع فنـاوری ماننـد ایجـاد کان
ترانزیستور ،اینترنت ،کشف لیزر و بهرهگیری از آن از نیمۀ دوم قرن بیستم بـه بعـد شـد.
احا
این فناوریها در تغییر عادات و نحوۀ اندیشیدن تأثیر بسزایی داشته است .پیشرفت سریع دیــــث
علوم طبیعی و فناوریها در عصر حاضر ،موجب ایجـاد تغییـرات سـریع در پـارادایمهـا امامیه و
ُ
گردیده است .سرعت این تغییرات هیچگونه تناسـبی بـا آهنـگ کنـد تغییـرات اپیسـتمه متنشنا
ندارد؛ بهعبارت دیگر ،تغییر اپیستمههـای ذهـن انسـان نیازمنـد انقالبـی درونـی در او و خــــت
اجتماع است ،انقالبی که به
راحتی انقالبهای علمی امکانپذیر نیست .این امـر یکـی قرآنم
ِ
از دالیل اساسی بروز بسیاری از معضالت فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی است.
برای روشن شدن این مسأله در ادامۀ این مقاله سه دوران باستان ،مدرن و پسامدرن و
اپیستمههای شاخص آنها برمبنای تغییر پارادایمهای فیزیک معرفی میشوند که متفاوت
با تقسیمبندی فوکو هستند .برای مثال ،در تقسیمبندی فوکو دوران مدرن از زمان کانـت
شروع میشود؛ اما تغییر پارادایم از زمان کوپرنیک آغاز میشود و در زمان نیوتن محقق
 .1برایمثال میتوان از وسایل کنترل از راه دور بر اثر توصیف کوانتومی پدیدۀ فوتوالکتریک نام برد.
 .2برایمثال ،افزایش استفاده از رسانههای دیداری منجر به تغییرات رفتاری در نوجوانان و بـه وجـود آمـدن
معضالت اجتماعی برای آنها مانند خشونت ،انحرافات جنسی ،الکل و سیگار شده است (.)Noro,2009
بهگونهای که ارزشها و باورها در آنها تغییر کرده است و برایمثـال اسـتفاده از جنسـیت را روشـی بـرای
فروش کاالها میدانند (همان).

میشود .1شروع دوران مدرن در این مقاله از زمان کوپرنیـک ،بـه دلیـل آغـاز تـدریجی
تغییر اپیستمه از آن زمان است که نمود خود را در دورۀ کانـت و انقـالب فرانسـه نشـان
میدهد .این تغییرات در ادبیات از اوایل قرن نوزدهم مـیالدی نمـود مییابـد کـه نشـان
دهندۀ وارد شدن با تأخیر این اپیستمۀ جدید در اجتماع است .از آنجا که در دورانهای
متفاوت زندگی بشر ،نگاه به طبیعت همـواره برطبـق اصـول فیزیـک صـورت میگرفتـه
است و تغییر پارادایمهای آن بر فناوری و سپس بـر کیفیـت ،سـبک زنـدگی و فرهنـگ
مردم تأثیرگذار بوده است ،آغاز تغییر اپیستمهها را میتوان با شروع پارادایم جدیـد در آن
درنظر گرفت.

 -1-1-5دوران باستان
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جهان باستان و تصویر شدۀ ارسطویی بـر بـاور ایسـتایی و خـودمرکزگرایی بنـا نهـاده
شــده بــود .درواقــع ،ارســطو بــه ایســتایی نیــاز داشــت تــا خــدا بــدون تغییــر بمانــد
( )Aristotle,1924,Book VI, Ch. 1و خودمرکزگرایی نیز الزم بود برای آنکه هـر کـس
در جایگاه خویش قـرار گیـرد ،چراکـه جهـان ایسـتا جهـانی اسـت کـه در آن سـلطان،
«سلطان» باشد و رعیت« ،رعیت» .اگر هـم گـاه ّ
تمـردی از ایـن ایسـتایی سـر بزنـد یـا
برمبنای تقدیر و دخالت عوامل مـاورای طبیعـی بـوده اسـت یـا بـر اثـر تغییراتـی کـه در
آسمانها روی میدهد و همانگونه که پیشتر گفته شد طالعبینـی گویـای همـین بـاور
است .افالطون نیز «ریاضیات را با الهیات درآمیخت ،بدینصـورت کـه مطـابق شـواهد
موجود ادعا نمود که سیارات با سیر مدور و منظم خود نشـان مـیدهنـد کـه پرتـویی از
هماهنگی کرات باال هستند .افالطون بدینسان کوشید تا از هرگونه تغییری در آسمانها
جلوگیری کند» (برنهال .)156 :1388 ،بهعالوه ،در جهان باستان شناخت طبیعت بر مبنای
هندسه صورت میگیرد و در این هندسه ،طبـق نظـر ارسـطو «دایـره کامـلترین شـکل
است» ()Aristotle,1996, 246a10: 120؛ بنابراین ،عالم بهمثابۀ یک دایره فرض میشده
است؛ اما دایره دارای مرکز است .در هندسه وجود مرکز برای رسم دایره بسیار با اهمیت
است؛ بنابراین ،مرکز عالم جایی است که انسان است چراکه انسان در مراتب وجـود در
 .1البته این امر خود داللت بر این دارد که تغییر اپیستمه متأخر از تغییر پارادایم است.

1. Egocentrism.

 .2از نظر ارسطو «حرکت» فرایند تدریجی بالفعل شـدن شـیر بـالقوه اسـت کـه آن را بـه کمـال مطلـوب
میرساند ()Aristotle, Physics,1996, 201a؛  .او حرکت را در اعراض میداند و جوهر را ثابـت درنظـر
میگیرد.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

فلسفۀ معضل فرهنگی :مواجهۀ پارادایم با اپیستمه

مرتبهای باالتر از سایر موجودات قرار دارد و از آنجاکه زیستگاه انسان در زمـین اسـت،
پس زمـین بـه «حکـم عقـل» مرکـز عـالم اسـت (.)Aristotle,1924,Book XII, Ch. 8
1
انسانی که زمین را مرکز عالم میداند و خود را حاکم بر آن میداند به خودمرکزگرایی
میرسد.
خودمرکزگرایی به معنای خودخواهی نیست .ازنظر ژان پیاژه ،یکـی از ویژگـیهـای
کودکان ،خودمرکزگرایی است و این به معنی خودخـواهی آنهـا نیسـت ،زیـرا آنهـا بـاور
دارند همه مثل آنها فکر میکنند ( .)Bereger, 2008: 232انسـان خـودمرکزگرا درصـدد
رصد وقایع است و با محور قرار دادن رفتار خود به مقایسۀ رفتـار دیگـران بـا رفتـار خـود
مــیپــردازد ،همــانگونــه کــه در هیــأت بطلمیوســی ،پــارادایم زمــینمرکــزی اســت
( .)Kuhn,1996: 75ازاینرو ،محوریت تمام رفتار عالم بر زمین اسـتوار مـیشـده اسـت
(برنهال .)173 :1388 ،با اینوصف ،عملکرد هیأت بطلمیوسی (زمینمرکـزی) همـهچیز در
عالم را در قالب زمین ریختن تعبیر میشود .به همین ترتیب ،خـودمرکزگرایی در انسـان
به معنی همهچیز را در قالب خود توصیف کردن یا با خود قیاس کردن است .تودوروف
خودمرکزگرایی را بهصورت «یکی دانستن ارزشهای خود بهطور کلی با ارزشها ،یکی
دانستن من با عالم و اعتقاد به اینکه عالم یـکپارچـه اسـت» ()Todorov,1984: 42-43
تعریف میکند .ازطرفدیگر ،انسـان خـودمرکز خـود را در مرکـز توجهـات مـیدانـد.
خصوصیت دیگر انسان این دوره ،همانند جهانی که در آن قرار گرفته ،ایستایی اوست.2
در زمینۀ شناخت بهتر خـودمرکزگرایی و ایسـتایی ،میتـوان از مطالعـات پیـاژه بهـره
گرفت ،هرچند که در مطالعات پیاژه خودمرکزگرایی کودکان مستقل از طبیعـت اسـت،
ِ
خودمرکز منفعل از طبیعت ارسطویی را بدهد .پیـاژه مـانع
اما میتواند تصویری از انسان
ِ
اصلی در منطقی بودن کودکان را خودمرکزگرایی  -یا تمایل به تمرکز بر یک جنبه برای
حذف دیگران  -میداند ( .)Bereger,2008: 232پیاژه از این موضوع به تفکـر ایسـتا در
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کودکان یاد میکند ،بدینمعنا که جهان ایستا اسـت؛ اگـر کـودک بـه حمـام مـیرود و
تلویزیون را خاموش کرده است پس از بازگشت از حمام انتظار دارد ادامه برنامه را ببیند
(همان) .انسان در جهان ایسـتا همـواره بـه آنکسـی کـه هسـت راضـی اسـت کـه ایـن
نشاندهندۀ تالش او در راستای حفظ وضعیت موجود است نه عدم تالش.
تأثیر خودمرکزگرایی و ایستایی بهعنوان مؤلفههای پـارادایمی ایـن دوره بـه خـوبی در
حوزههای هنری بهویژه ادبیات و نقـد ادبـی بـهعنـوان آیینـهای از باورهـا و اپیسـتمههای
موجود در جامعۀ آن دوران مشهود است .این تـأثیر از عهـد باسـتان آغـاز میشـود و در
عصر کالسیک به اوج خود میرسد .در این دوره هنرمندان در خلق آثار خـود بایـد از
قواعد معینی تبعیت میکردند ،چراکه «زیبایی» مفهومی مطلق و جهانی تلقی میشـد.
بــهعنوان مثــال ،در خلــق نمایشــنامه ،نویســندگان ملــزم بــه رعایــت اصــل «وحــدتهای
سهگانه» بودند .این اصول که برای اولین بار در کتاب فن شعر ( )Aristote,2013ارسطو
آمدند ،در قرن هفدهم میالدی با سختگیری هر چه تمامتر معیـار اصـلی قضـاوت در
مورد آثار نمایشی قرار گرفتند .مطابق این اصـول کـه عبارتانـد از« :وحـدت زمـان»،
«وحدت مکـان» و «وحـدت موضـوع» ،کـل نمـایش بایـد در عـرض بیسـت و چهـار
ساعت ،در یك مکان واحد و حول یک اتفاق اصلی (بدون ماجراهای ثانویـه) رخ دهـد
( .)Kahnamouipoor and Khattat, 1995: 14-15آثـاری کـه از یکـی از ایـن سـه اصـل
تخطی میکردند بهعنوان آثاری معرفی میشدند که از هنجارهای زیبایی فاصله گرفته و
فاقد ارزش هنری میباشند .ازاینرو ،مورد حملۀ منتقدین قرار میگرفتند .در این مورد،
1
میت ـوان بــه نقــد بس ـیار تنــد منتقــدین قــرن هفــدهم مــیالدی ،بــه نمایشــنامۀ الس ـید
ُ
( )Corneille,1970اثر پیر کرنی اشاره کـرد کـه در آن اصـل وحـدت مکـان و وحـدت
موضوع رعایت نشده بود.
همچنین ،تلقی جامعه از «انسان آرمانی» و ویژگیهـای آن در ایـن دوره بـه خـوبی
میتواند نشاندهندۀ اپیستمۀ غالب باشد .چنین انسانی دارای فضایل مشخص و تعریف
شدهای بود .از نظر اجتماعی ،از کاریزما و جذابیت برخوردار بود ،بسیار خوشبرخـورد
1. Le Cid.

 -2-1-5دوران مدرن

در دوران مدرن ،با انقالب کپرنیکی و همچنین با انجام مشـاهدات بیشـتر (بـهویژه،
1. Clélie.
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بود ،هنر تکریم خانمها در کـالم و رفتـار را داشـت .ازنظـر ویژگیهـای ذهنـی ،انسـان
ایدئال دانش گستردهای داشت بی آنکه در زمینۀ خاصی متخصص باشد و یا اینکـه بـه
فضلفروشی بپردازد .از آنجاکه حـس تشـخیص او زاییـدۀ عقـل و روح لطیـف او بـود
همیشه درست عمل میکرد .از نظر اخالقی نیز ،این انسـان آرمـانی در واالتـر ین مرتبـه
تصور میشد و اهل اعتدال بود (.)Bénac, 1995: 190-191
تصویر چنین انسانی بهخوبی در ادبیات این دوره منعکس میشد .از این چشمانداز
شخصیتپردازی بهخوبی متأثر از اصول پارادایمی مذکور بوده است و تصویری ایستا و
از پیش تعیین شده از انسان آرمانی ارائه میدهد .در این دوره ،شخصیت اصلی داسـتان
تمامی خصوصیات یك قهرمان ایدهآل را دارا بود ،چـه زمـانی کـه هماننـد یـك شـوالیۀ
شجاع همۀ مخاطرات را به جان میخر ید تا به وصال دلدادهاش نائل شود و چـه از قـرن
هفدهم میالدی به بعد که تمامی خصوصیات یك «انسان آرمانی» ،کـه ذکـر گردیـد را
1
کللـی
در خود متجلی میساخت ( .)Bénac, 1988: 190-191شخصـیت اصـلی رمـان ِ
ـکودری نمونــۀ بــارز ای ـن الگــوی قهرمــانی
( )Scudéry, 1654-1660اثــر مــادلن دو ِاسـ ِ
میباشد .آثار ادبی به همین ترتیب ،در طول قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مـیالدی،
از انسان مفهومی ثابت و آرمانی ارائه میدادند که ساخته و پرداختۀ ذهنیتی مبتنی بر دو
مشخصۀ اپیستمۀ دوران باستان ،ایستایی و خودمرکزگرایی بود.
مدرن علمی و پارادایمهـای آن از
در ادامه به بررسی دوران مدرن میپردازیم ،دوران ِ
قرن هفدهم میالدی با پیدایش مکانیـک نیـوتنی محقـق میشـود ،امـا در واقـع ،فراینـد
تحقق آن از حدود صد سال قبل از آن به واسطۀ پیشرفتهای مختلف علمی آغاز شـده
بود .در دوران مدرن پارادایمهای پویایی و توجه بـه دیگـری در حـوزۀ باورهـای علمـی
بهوجود میآینـد؛ امـا اپیسـتمههای ایسـتایی و خـودمرکزگرایی در بـاور عمـومی تـا قـرن
نوزدهم میالدی هنوز باقی میمانند.
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بهواسطۀ اختراع تلسکو و میکروسکو  )1و بروز تجربهگرایی ،دیگر زمین به «حکـم
تجربه» مرکز عالم نیست .ازاین چشمانداز ،تغییر در عالم مطـابق قـوانین طبیعـی انجـام
میپذیرد نه بهحکم تقدیر ،همچنین ایستایی جای خود را به پویایی میدهد .در شناخت
طبیعت ،مکانیک هندسی ( )Leibniz,1989: 91-93جـای خـود را بـه مکانیـک نیـوتنی
میدهد که در آن اجسام از فضا مسـتقل میشـوند و قـدرت کـنش بـا یکـدیگر دارنـد
( .)Netwom,1999: 417ازطرفدیگر ،انسان همان «من اندیشنده» (کوژیتوی دکارت)
است .انسان از خدایگان مستقل میشود ،همـانگونـه کـه اجـرام از فضـا در مکانیـک
نیوتنی جدا میشوند .بنابراین ،باوجود پویایی ،ویژگی مکانیک نیوتنی ،همه میتوانند به
همهجا برسند و در این وضعیت ،کوژیتوی دکارت سرآغاز ارائۀ مفهوم دیگری از انسـان
است؛ بـهطور مجمـل در ایـن دوران :روسـو طـرح دموکراسـی ( )Rousseau,2001,84و
تفکیک قوا (همان )82 :و حق رأی عمومی و انتخابات (همان )137 :را در کتاب قـرارداد
اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ( )2001ارائه میدهد؛ انقالب کبیر فرانسـه بـا هـدف و
شعار آزادی ،برابری ،بـرادری ( )Liberté, Égalité, Fraternitéبـه ثمـر میرسـد؛ کانـت -
که متأثر از انقالب فرانسه ،روسو و مکانیک نیوتنی است  -فلسفۀ اسـتعالیی و نقصـان
عقل محض را پایهگـذاری مـیکنـد (کانهت )1362 ،و هگـل دیالکتیـک تکامـل «بنـده»
(هگ  )193-185 :1389 ،این امکان را بهوجود میآورد که بنده بـا خودآ گـاهی از حالـت
ُ
ابژه به حالت «فردیت» برسد و مالک خود شود .این مسأله خواسته یا ناخواسته منجر به
تضعیف اپیستمۀ خداباوری و بهوجود آمـدن اپیسـتمۀ «انسـان خداگونـه» (انسـانی کـه
مربی خویش است) در دوران مدرن میشود ،آنچـه کـه باعـث میشـود نیچـه بگویـد:
«خدا مرد» .میشل فوکو نیز معتقد است که «تا قبل از اواخـر قـرن [ ۱8مفهـوم انسـان
وجود نداشته است» ( .)Foucault,2002: 319او انسان را در دورۀ کالسیک بـه تصـویر
 .1فوکو بیان میکند که مشاهده از قرن هفدهم یک دانش حساس است که بهشکلی منفی انجام میشـده
است ،زیرا اجازۀ یک تحلیل عمومی از اجزای منفرد و مورد قبول همـه را نمـیداده اسـت؛ امـا در قـرن
هجدهم ،در مشاهده ،هندسهدان کور است ،نه یک متخصص علوم طبیعی ،چون اشیار در هندسه خط،
سطن و غیره هستند ،اما در علوم طبیعی با اختراعاتی همچون میکروسکو و تلسکو محـدودیتهـای
انسان در مشاهده کمتر شده و متوجه اشیار جدید میگردد ()Foucault,1966: 144-145

 .1نمونۀ آن جنگهای شمال و جنـوب آمریکاسـت کـه در آن جنـوب ،مظهـر جامعـۀ فقـودالی ،درمقابـل
شمال ،مظهر جامعۀ صنعتی متحمل شکست میشود.
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تابلویی نقاشی در آیینه تشبیه میکند که هرچند نمایشی از انسان اسـت امـا غیـر واقعـی
اســـت (همـــان) .تشـــکیل تصـــویر از «دیگـــری» در ذهـــن «خـــود» نـــهتنها نـــاقض
خودمرکزگرایی نیست ،بلکه مؤید آن نیز هست .در اینجا نیز اختالف زمانی قابل توجـه
میان ظهور پارادایم جدید و اپیستمۀ متناظر با آن مالحظه میشود که بیش از یـک قـرن
به طول میانجامد.
جهان تغییریافته است که با ژانژاک روسو وجود دیگری غیر از خود به میان
در این
ِ
میآید .روسو از آنجهت تشکیل جامعه را منشأ بدبختیهای انسان میبیند کـه زنـدگی
اجتمــاعی باعــث ایجــاد قــوانین مالکیــت و اســارت میگــردد و ایــن امــر بــه طــرز
اجتنـابناپـذیری منشـأ «عـدم تسـاوی» میشـود ( .)Rousseau,2002: 54بـدینترتیب،
اومانیسم غربی  -که همزمان با انقالب فرانسه شروع میشود  -در اصل مبتنیبر گـذار
از «خودمرکزگرایی» بهسوی به رسمیت شناختن حقوق دیگران یـا «توجـه بـه دیگـری»
است .با ایجاد فناوری جدید مانند ماشین بخار که منـتج از مکانیـک نیـوتنی (پـارادایم
جدیــد) اســت جهــان صــنعتی مــیشــود و در چنــین فضــایی ،دیگــر فقودالیســم تحمــل
نمیشود ،1زیرا جهان فقودال ایستاست؛ اما در جهان صنعتی بنـابر اصـل رقابـت امکـان
ارتقای اعضای آن (از کارگر به سرکارگر ،به مسقول و غیره) وجود دارد .مشخصۀ جهان
صنعتی دینامیکی بودن (پویایی) آن است.
بیان «دیگری» توسط ژانپل سارتر در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم نیز مطرح میشود ،اما
با نگاهی مبتنیبر خودمرکزگرایی .سارتر رابطۀ انسـان را بـا دیگـری رابطـۀ سـوژه و ابـژه
ُ
میداند .در این رابطه قضاوت دیگران ،انسان را مبدل به ابژه میکند ،چرا کـه بهواسـطۀ
قضاوتش ،آزادی را از انسان میگیـرد .لـذا دیگـری همـواره مـانع احسـاس خوشـبختی
میشود .جملۀ معروف سارتر« ،جهنم« ،دیگری» است» ( ،)Sartre, 1947: 92گویـای
همین امر است .اهمیت «دیگری» در نظر سارتر تاحدی است که حتی برداشت انسـان
از خود را مبتنیبر قضاوت دیگری میداند .از نظر او ،ماهیت ارتباط بین خود و دیگری
مبتنیبر جدال است ( .)Sartre,1943: 502انسان محکوم اسـت بـه اینکـه یـا ابـژه شـدن
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توسط دیگری را قبول کند و یا اینکه دیگری را به ابژۀ خود تبدیل کند .آزادی که سارتر
برای انسان در نظر میگیرد آزادی مطلـق و فـردی اسـت کـه «دیگـری» آن را محـدود
میکند (همان .)259 :در مقابل ،سیمون دوبوار آزادی حقیقی 1را فراتر از مفهومی فردی
تعریف میکند ،بدینمعنا که «الزمـۀ آزادی انسـان آزادی دیگـران اسـت و تنهـا آزادی
دیگری میتواند باعث آزادی انسان شود .انسان به وجود انسانهای آزاد دیگـر درمقابـل
خــود نیــاز دارد» ( .)de Beauvoir,1944: 96بــدینترتیب ،ســیمون دوب ـوار نگــاه بــه
«دیگری» را که سارتر آن را مبتنیبر خودمرکزی میداند ،به نگاهی مبتنیبر «توجـه بـه
اخـالق فلسـفۀ
دیگری» تغییر میدهد .با این تغییر نگـرش ،سـیمون دوبـوار در مبحـث
ِ
اگزیستانسیالیســـم ســـارتر را از بنبســـت میرهانـــد .بـــه عبـــارت دیگـــر ،در اینجـــا
«خودمرکزگرایی» که در بخش عمدهای از اندیشۀ سـارتر وجـود دارد ،او را در مبحـث
اخالق در فلسفۀ اگزیستانسیالیسـم  -کـه فلسـفهای پدیدارشناسـانه و ناشـی از پـارادایم
مدرن است  -به بنبست میرساند .سیمون دوبـوار بـه ُیمـن اپیسـتمۀ مـدرن «توجـه بـه
دیگری» بنبست فلسفی مزبور را رفع میکند .با مرور زندگینامۀ سارتر و دوبـوار وجـود
تفاوت در اپیستمۀ حاکم بر اندیشۀ آنها روشنتر میشود.
در دوران مدرن نیز ،تأثیر تغییر پارادایم در سیر تحولی معیارهای نقد ادبـی و ادبیـات
به مثابۀ نمودهایی از اپیستمۀ غالب در جامعه به خوبی مشهود است .بـدینترتیب ،تلقـی
«ز یبــایی» بــهعنوان مفهــومی مطلــق و ثابــت در قــرن نــوزدهم مــیالدی مــردود شــناخته
میشود .درحقیقت ،تردید در درستی سنجش ارزش هنری آثار با معیارهای ثابت از قرن
هجدهم میالدی با نقطه نظر مونتسکیو 2در مورد تأثیر شرایط اقلیمی بر خلـق آثـار ادبـی
آغاز میشود ،اما شکست واقعی اندیشۀ کالسیسیسـم در ایـن مـورد بـا نظر یـۀ مـادام دو
استال در اوایل قرن نوزدهم کلید میخورد .مادامدواستال نظرات خود در این خصـوص
را به ویژه در دو کتاب مطالعۀ مناسبات ادبیات با نهادهای اجتماع ( Madame de Staël,
 )1800و از آلمان ( )Madame de Staël, 1808مطـرح میکنـد .مطـابق نظـر او ،ادبیـات
نمیتواند با معیارهای از پیش تعیین شده قضاوت شود ،ز یرا هر اثر ادبی در فرایند خلـق
1. Liberté authentique.
2. Montesquieu.
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خود ،متأثر از عوامل گوناگونی است که تاکنون نادیـده انگاشـته شـده اسـت ،ازجملـه
شرایط تار یخی ،اجتماعی ،فرهنگی اقلیمی منطقهای که خالق اثر در آن زندگی میکند
و ارتباطات تنگاتنگی که اثر با نهادهای اجتماعی و آداب و رسوم مردم در جامعه دارد.
توجهبه شرایط خلق اثـر و بـه رسـمیت شـناختن ویژگیهـای منحصـر بـهفرد هـر اثـر در
ارز یابی و نقد آن چیزی نیست بهجز پیامـد رسـوخ ویژگـی پویـایی و توجـه بـه دیگـری
ازطر یق به رسمیت شناختن تفاوتها .این اندیشه با ظهور رمانتیسم و سیطرۀ تفکر مبتنی
بر ارزشهای آن ازجمله توجه به فردیت و بیان احساسات فردی هنرمنـد ،خالقیـت آزاد
هنری به دور از تحمیل قاعدهمندیهای کالسیسیسم به اندیشۀ غالـب تبـدیل میشـود.
پساز رمانتیسم ،رئالیسم ظهور میکند تا اصل پویایی و توجه به دیگـری را بـه گونـهای
دیگر محقق سازد ،چرا که آنچه در رئالیسم اهمیت مییابد دوری از تصـاویر آرمـانی از
واقعیت و انعکاس درست و عینی واقعیت میباشد .ازاینرو ،شخصیتهای داستانی در
آثار رئالیستی همچون آثار بالزاك ،دیگر نه از میان قهرمانان همیشـه پیـروز و بـی نقـص،
بلکه از دل آدمهای معمولی انتخاب میشـوند .ایـن شخصـیتها در مسـیر خـود بـرای
رسیدن به هدف همانند زندگی روزمره با شکست نیز مواجه میشوند و حتی در برخـی
موارد موفقیتهایی که کسب میکنند را نمیتوان مدیون فضـایل ایشـان بـهشـمار آورد.
بهعنوان مثال ،قهرمان رمان ِبل آمی ( ،)Maupassant,1885نوشتۀ گیدوموپاسـان ،بـرای
تحقق جاهطلبیهای خود از زنها استفاده میکند؛ یا در رمـان مـادامبواری ( Flaubert,
 ،)1857شخصیت اصلی داسـتان خوشـبختی خـود را بـهخاطر دنبالـهروی از هوسهـا و
رؤیاپردازیهایش از دست میدهد و سرانجام دست به خودکشی میزند.
با پیدایش ناتورالیسم ،انعکاس برهنۀ واقعیت همراه با زوایای کر یه و انزجار برانگیـز
آن در مرکز توجه قرار میگیرد .اما آنچـه در ایـن گـرایش فکـری جالـب توجـه اسـت،
تأثیری است که از تجربهگرایی علمی میپذیرد .از نظر امیل زوال ،سردمدار ناتورالیسم،
رمان باید نقش آزمایشگاهی را ایفا کند که به کمك آن بتوان رفتارهای انسـانی را مـورد
مطالعه قرار داد .او در این مورد میگوید« :رمان تجربی نتیجۀ تحول علمی قرن اسـت؛
این رمان در تکمیل فیزیولوژی میآید که مبتنی بر شیمی و فیزیك است؛ رمـان تجربـی
مطالعۀ انسان طبیعی ،تابع قوانین فیزیکی و شیمیایی و متأثر از محیط را جایگزین مطالعۀ
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انسان انتزاعی و متافیزیك میکند .در یك کلمه ،این رمان ادبیات عصـر علمـی اسـت»
ُ
( .)Zola, 1902: 22زوال در مجموعۀ بیست جلـدی رمـان روگـن ماکـار (،)Zola,1963
زندگی چند نسل از یك خانواده را به تصویر میکشد و نشان میدهد که چگونه انسـان
مغلوب ویژگیهای موروثی خود است .در تمامی قرن نوزدهم و همچنـین در نیمـۀ اول
قرن بیستم میالدی که در آن اپیستمۀ غالب توجـه بـه دیگـری و پویـایی اسـت ،ادبیـات
دیگر برای طبقۀ حاکم نوشته نمیشود بلکه بر خالف دورههـای پیشـین ،در بسـیاری از
ً
موارد ،رذایل اخالقی موجود در جامعه که غالبا مرتبط با طبقۀ اشراف دانسـته میشـدند
از خالل آثار ادبی به نقد کشیده میشد .در این رابطه میتوان به رمان ژرمینـال ( Zola,
 )2004اثر زوال اشاره کرد که زندگی طبقۀ کـارگر و محرومیتهـای اجتمـاعی کـه ایـن
طبقه متحمل میشدند را به تصویر میکشد .همچنـین ،موپاسـان ،بـهویژه در مجموعـه
داستانهای کوتاه خود ،به نقد جامعه و به خصوص طبقۀ حاکم میپردازد .او در کتاب
تپلی ( )Maupassant,1879ریا و تظاهر در میان طبقات اشرافی و تجار را در زمان جنگ
با «پروس» هدف قرار میدهد و نشان میدهد که چگونه شخصیت اصلی داسـتان کـه
زنی بدکاره است در مواجهه با افسر دشمن بـه مراتـب از حـس وطنپرسـتی و صـداقت
بیشــتری برخــوردار اســت .نمونــۀ بــارز دیگــر ،مجموعــۀ کمــدی انسانــــی اثــر بــالزاک
( )Balzac: 1976که متشکل از نود اثر اسـت و در اکثـر آنهـا بـه نقـد طبقـۀ بـورژوازی
پرداخته میشود .این مجموعه که نگارش آن بیسـت و یـک سـال بـه طـول میانجامـد
بهحدی بر مطالعۀ الیههای مختلف اجتماع و نقد آن متمرکز است که در ابتدا نویسـنده
نام آن را مطالعات اجتمـاعی میگـذارد .بـالزاک معتقـد اسـت کـه هماننـد گونـههای
زیستشناختی جانواران ،انسانها نیز دارای گونههای مختلف اجتمـاعی میباشـند کـه
هر یک باید بهمثابۀ تاریخ طبیعی نوع بشر به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.
سیطرۀ تفکر ناشی از تجربهگرایی علمی در رویکردهای نقد ادبی قرن نـوزدهم نیـز
2
نمایان میشود .در اینمورد میتوان به شارلاگوستن سنتبوو 1و همچنین ،هیپولیت ِتن
اشاره کرد که سعی کردند شیوههای نقد مبتنی بر رویکرد علمی به ادبیات ارائـه دهنـد.
1. Charles-Augustin Sainte-Beuve.
2. Hippolyte Taine.
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سنت بوو همانند گیاهشناسان به توصیف و دستهبندی ویژگیهـای متـون مـورد مطالعـۀ
خود میپرداخت و اطالعات بدست آمده را با زندگینامۀ نویسنده مطابقت میداد و ِتـن
برای مطالعۀ علمی آثار ادبی ،بررسی تأثیر سه معیار اصلی در کیفیت ادبی اثر را پیشنهاد
میکرد :نژاد خالق اثر ،مکان و زمان خلق اثر .بدیهی است ،درنظر گرفتن تأثیر این سـه
عامل بر اثر ادبی ،نگاه کلینگرانه به آثار را محکوم میکند و کیفیت هر اثـر را وابسـته
به شرایط خلق آن میداند .اما تسلط نگرش علمی به ادبیات با گوستاو النسون بـود کـه
به اوج خود رسید و جهانی شد .او با ترویج «تار یخ ادبی» بهعنـوان رویکـردی عینـی و
علمی به ادبیات ،این نگرش را به نگرش غالـب در تـدر یس دانشـگاهی ادبیـات تبـدیل
کرد ( .)Lanson, 1910: 391پذیرش این نگرش ،اذعان به تأثیر شرایط محیطی و فراادبی
بر ادبیات است .بدینترتیب ،ارزیابی هر اثر بهصورت نسبی و با درنظـر گـرفتن شـرایط
خلق اثر صورت میگیرد ،آثار با معیارهای کیفی بیرونی و مطلـق سـنجیده نمیشـوند و
ِ
ویژگیهای منحصر بهفرد هر اثر درنظر گرفته میشود.
تسلط اندیشۀ مبتنیبر توجه به دیگری و پویـایی در ادبیـات مرهـون نظریـات علمـی
دیگر در قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم میالدی نیز است .از میان تأثیرگذارترین ایـن
نظریهها میتوان به نظریات فروید ،مارکس و پاولوف اشاره کـرد (.)Sarraute,1956: 16
آنچه این سه نظریه ،علیرغم تفاوتهای موجود ،بـهطـور مشـترک بـه آن اذعـان دارنـد
راندن انسان از جایگاه حاکمیت بر خود و دنیاست .چراکه از نظر فرویـد ،علـت رفتـار
انسان را باید در غریزۀ جنسی و ناخودآ گاه او جسـتجو کـرد؛ از نظـر مـارکس ،اقتصـاد
زیربنایی است که انسان را به سمت و سویی خاص هدایت مـیکنـد و از نظـر پـاولف،
این واکنش مکانیکی انسان به محرکات بیرونی و فرایند شرطی شدن ارگانیسم است که
تعیینکنندۀ رفتار انسان است .آنچه از هر سه نظریه برمیآیـد ،کـمرنـگ شـدن اختیـار
انسان و تشدید نقش عوامل محیطی و بهخصوص فیزیولوژیک در رفتار است .انعکاس
این تغییر نگرش در ادبیات به بیاعتمادی به توانایی نویسنده در شناخت درونی انسان و
کوچـک و بــیفایـده شــمردن توصـیفات روانشــناختی منجـر مــیشـود .تــوهم تحلیــل
روانشناختی شخصیت جای خود را به یقینی میدهد کـه از توصـیف بیرونـی قهرمـان و
موقعیتی که در آن قرارگرفته حاصل میشود (همان) .این تحول بـهخوبی در رمـانهـای

کافکا نمایان است و نشان میدهد که چگونه اصول علمـی جدیـد مـیتواننـد بـه تغییـر
نگرش معرفتشناختی و اپیستمۀ حاکم بر یک دوره بینجامـد؛ بـهعبارت دیگـر ،فـرض
اساسی در این سه نظریه متأثر شدن انسـان از محـیط اسـت .ایـن تأثیر پـذیری بـه انسـان
خاصیت دینامیکی یا تغییرپذیری میدهد که با ایستایی و خودمرکزی در تضاد است.

 -3-1-5دوران پسامدرن
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قرن بیستم میالدی با نظریۀ کوانتومی شروع میشود .یکـی از مهمتـرین تعـابیر ایـن
نظریه بستگی واقعیت خارجی به ناظر است .به بیان بوهر ،نباید اینگونه تصور شود که
سیستمهای کوانتومی خواصی ذاتی ،انفرادی و مسـتقل از چیـنش آزمایشـگاهی دارنـد
( .)d'Espagnat,1999: 251این سخن بدینمعناست که ابـزار انـدازهگیری در بـه وجـود
آمدن واقعیت فیزیکی تأثیرگـذار اسـت ،یعنـی قبـل از انـدازهگیری نمیتـوان خاصـیتی
معینی (معلوم یا نامعلوم) برای جسم میکروسکوپی درنظر گرفت ،خاصیت جسم بعد از
ابزار اندازهگیـری تعریـف میشـود .در ایـن رابطـه،
اندازهگیری و بر اثر تعامل جسم با ِ
هایزنبرگ بیان میکند که «اگر ما بخواهیم آنچه در رویدادهای اتمی اتفـاق میافتـد را
توصیف کنیم ،در واقع ،کلمۀ اتفاق میافتد فقط در مشاهده بهکار برده میشود ،نـه در
وضعیت بین دو مشاهده .این [کلمه به عمل مـادی و نـه ذهنـی انـدازهگیـری اطـالق
میشود و میتوان گفت که گذار از ممکن به واقعیت در همان لحظهای روی مـیدهـد
که تعامل سیسـتم بـا دسـتگاه انـدازهگیـری و بنـابراین بـا بـاقی جهـان اتفـاق میافتـد»
(.)Heisenberg,958: 54
نکتۀ دیگر اینکه در فیزیک ،اصل علیت به مفهوم پیشبینیپذیری است یعنـی اگـر
حال سیستم معلـوم باشـد ،میتـوان آینـدۀ آن را توسـط قـوانین طبیعـی پـیشبینـی کـرد
( .)Popper,1988: 31ازاینرو ،اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به مفهوم پیشبینیناپـذیری
و عدم یقین نسبت به حالت آیندۀ سیستم است؛ بنابراین ،واژگانی همچون ساختار ،معنا
و اندیشه در تحول کوانتومی مشمول عدم یقـین میشـوند و معـانی متفـاوتی میپذیرنـد
بـهگونـهای کـه دریـدا مـیگویـد« :بـهنـوعی« ،اندیشـه» دارای هـیچ معنـایی نیســت»
( .)Derrida,1972: 66-67پــس در عصــر کوانتــومی ،بنیــان ارزشگــذاری ســنتی بــا
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شالودهشکنی پساساختارگرایان فرومیپاشد و اصل عـدم قطعیـت در فیزیـک منجـر بـه
حاکمیت اصل حقیقت متکثر در اندیشۀ معاصر میشود .این تحول بنیـادین در ادبیـات
نیز ،بهعنوان یکی از مظاهر تجلی اپیستمه ،بهخوبی مشهود است .آنچـه در ادبیـات ایـن
دوره مهم است ،دیگر نه توصیف روانشناختی قهرمان است و نـه روایـت مـوقعیتی کـه
شخصیت در آن قرار دارد ،چراکه در هر یک از ایـن حـاالت ،واقعیـت عرضهشـده بـه
خواننده متعلق به نویسنده و دریافت او از دنیـا اسـت .بـا «مـرگ مؤلـف» و «خواننـده
محوری» معانی متعددی برای یک متن مشروع شناخته میشـود .شخصـیت در «رمـان
نو» کالبد زدایی میشود .هرگونه توصیف بیرونی شخصـیت ،ازجملـه لبـاس ،صـورت،
بدن و روابط اجتماعی او غیرضروری بوده و حتی به تعبیر ناتالی ساروت بـه واقعنمـایی
رمان خدشه وارد میکند ( .)Jefferson,2004: 82اطالعات مربوط به هویت ،گذشـته و
حتی نام شخصیت بهاندازهای ارائه میشود که به تداعی هـیچ مرجـع بیرونـی نینجامـد.
هدف از نگارش رمان تأمل در حاالت درونی گذرا و ناشناختهای است که منشأ گفتـار
و اعمال انسان تلقی میشوند .آنچه در این تحـول حـائز اهمیـت اسـت ایـن اسـت کـه
جستجوی حقیقت به خواننده واگذار میشود ،خوانندهای که بعد از این در تولید معنا با
نویسنده سهیم است .همچنانکه در تعبیری از نظریـۀ کوانتـومی ،واقعیـت خـارجی بـه
مشاهدۀ ناظر بستگی دارد ،معنای متن نیز بـه خواننـده وابسـته اسـت .بـدیهی اسـت در
چنین چشماندازی ،هرگونه ادعای وحدت معنا با تردید روبرو است.
بدینترتیب در ادبیات ،تناقض ،دیگراندیشی ،روانگسیختگی ،ابهام و دوگانگی چه
در پردازش عنصر شخصیت و چه در محتوای داستانی اثر به عنوان مؤلفههای اصلی آثار
پستمدرن بهشمار میروند ( .)Hassan, 1987: 92-93این ویژگیها قهرمانها را به ضـد
قهرمان تبدیل میکنند و موجب واسازی آنچه که تـا کنـون ارزش پنداشـته شـده اسـت
میگردند .همذاتپنداری در داستان پسامدرن رخ نمیدهد؛ پایان داسـتان بـاز اسـت و
پیچیدگیها و ُبعد معماگونۀ روایت خواننـده را بـا برداشـتهای چندگانـه از یـک مـتن
روبرو میسازد .از رمان صورتجلسه اثر لوکلزیو ( ،)Le Clézio,1963نویسـندۀ معاصـر
فرانسوی ،میتوان بهعنوان نمونۀ بـارزی از اینگونـه آثـار نـام بـرد .در ایـن رمـان ،آدام،
شخصیت اصلی داسـتان کـه نمیدانـد از سـربازخانه گریختـه اسـت و یـا از آسایشـگاه
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روانی ،فردی مردمگریز است .او بـرای پنهـان مانـدن از مـردم خانـهای را بـدون اجـازۀ
صاحبان آن اشغال میکند ،برای گذران زندگی دست به دزدی میزند و از خشـونت و
تجاوز به عنف ِابایی ندارد .همچنین ،از نگاه شخصیتهای دیگر داستانی ،او مبـتال بـه
ناهنجاریهای جدی روانـی اسـت .امـا ،در طـول داسـتان سـعی در شـناخت حقیقـت
وجودی نوع بشر دارد ،به روزمرگـی اکتفـا نمیکنـد و در فراینـدی خودشناسـانه سـعی
دیگر وجود از جمله گیاهان و حیوانـات
میکند به هستی جاری در کیهان و در سطوح ِ
بپیوندد .تکگوییهـا و گفتگوهـای او بـا سـایر شخصـیتها معـانی عمیـق فلسـفی در
بردارند .استفاده از خلسـه و جـایگزین کـردن حـواس پنجگانـه بـهجای تعقـل ازجملـه
راههایی است که او برای پرده برداشتن از حقیقت وجود و تجربۀ هستی یگانۀ جاری در
ِ
همۀ اجزای طبیعت پیشـنهاد میکنـد .امـا آدام نمونـهای از تمـام انسـانهایی اسـت کـه
درحال گذار از دورۀ مدرن هستند ،از زندگی روزمـرۀ دنیـای شـهری خسـته شـدهاند و
بهدنبال کشف حقیقت به طبیعت پنـاه میبرنـد .عملکـرد آدام ،رفتـار یـک شورشـی را
بهتصویر میکشد که از ارزشهای مستولی بر دنیای مدرن میگریزد و دیگر نمیخواهد
مطابق هنجارهای جامعه رفتار کند .روانپریش بودن و همزمان ،حقیقتجو بـودن آدام
تمامی کلیشههای موجود را در ذهن خواننده درهممیشکند و بـه او اجـازه میدهـد تـا
بدون هیچ پیشداوری به بازآفرینی ارزشها بپردازد ،همانگونه که در جامعۀ پستمدرن
انتظار میرود که تلقی اصل عدم قطعیت چنین چالشهای فکری را در انسـان بـهوجود
آورد و تعامل او با جامعه را دگرگون سازد.
یکی دیگر از رهآوردهای فناوریهای کوانتومی ،القای نگرشی متفاوت بـه واقعیـت
است که از آن به واقعیت مجازی تعبیر میشود .امروزه دنیای مجازی در ذهن انسان بـا
استفاده از رسانهها ،بـازیهـای کـامپیوتری ،اینترنـت و شـبکههـای اجتمـاعی در حـال
شکلگیری است که البته تـأثیرات آن در سـالهـای آینـده بـاوجود پیشـرفت روزافـزون
فناوری بیشتر هم خواهد شد .این پـارادایم بـه تـدریج مفهـوم «اجتمـاع» و «فرهنـگ»
بومی را از بین خواهد برد .فصل مشترک این ابزار درهمآمیختن تخیل با واقعیت اسـت.
بهعنوان مثال ،در بازی کامپیوتری« ،قتل» امری بسیار سهل و بدون هزینه اسـت؛ یـا در
شبکههای اجتماعی میتوان هویتی را به راحتی جعـل کـرد یـا بـا افـرادی مـرتبط و هـم

سخن شد که در اجتماعی که فرد در آن زندگی مـیکنـد مشـابه آنهـا وجـود ندارنـد.
ترکیب نامتعادل واقعیت و تخیل هم بهنوعی منجر به دوگـانگی شخصـیتی و در نهایـت
ازخودبیگانگی در فرد و در ُبعد اجتماعی ایجـاد و پـذیرش دنیـایی تـوهمی و خـارج از
اصو
جامعۀ زیستی انسان است.
لو

 -2-5بروز ناسازگاری ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم

شیوه
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در بحث «التقاط اپیسـتمه و پـارادایم» ابتـدا الزم اسـت در مـورد معنـای «التقـاط» های
توضین داده شود« .التقاط» از ریشۀ «لقط» است که به معنی بهدست آوردن یـا چیـدن تربی
چیزی از زمین است .اصل در التقاط به دست آوردن چیزی بدون توجـه و اعتنـا کـردن ت
است (مصطفوی ،ج  .)222 :10از قول ابنعرفه آمـده اسـت کـه «التقـاط» بهدسـت آوردن کود
بدون طلب و قصد کردن است( ،طریحی ،ج )271 :4؛ بنابراین ،منظور از عبـارت «التقـاط کان
اپیستمه و پارادایم» ،دریافتی است که بر اثر امتزاج همزمان اپیستمه و پارادایم در اندیشه
احا
بدون قصد و طلب کردن حاصل میشود و ممکن است انسان به آن آ گاه نباشد.
دیــــث
فرض بر این است که هیچ اپیستمه و پارادایمی بهخودیخود خوب یا بد نیست .بـر امامیه و
ایــن اســاس ،اپیســتمههــای «خــودمرکزی» و «توجــه بــه دیگــری» فــارغ از هرگونــه متنشنا
ارزشگــذاری درنظــر گرفتــه میشــوند؛ همچنانکــه در دوران باســتان ،بــا «اپیســتمۀ خــــت
خودمرکزی» انسـانهـای خـوب و نیکوکـار وجـود داشـتهانـد .کانـت اذعـان دارد کـه قرآنم
خودخواهی مقدم بر قانون اخالقی است و اگر توسط قانون اخالقی کنترل شود به خود
دوستی عقالنی تبدیل میشود و مذموم نیست (کانهت .)123 :1392 ،یکی از همین قـوانین
اخالقی «ریاضت» 1اسـت .در اپیسـتمۀ مـدرن ،قـانون شـهروندی براسـاس «توجـه بـه
دیگری» بنیان نهاده شده است و به انسان آزادی مشـروط مـیدهـد .از ایـنرو« ،لـذت
طلبـی مشــروط» جــایگزین ریاضــت مــیشــود .در حــالی کــه از التقــاط «لــذت طلبــی
ِ
مشروط» و «خودمرکزی» خودخواهی ،لذتجویی و آزادی مطلق حاصل میشود.
در واقع ،دو خاستگاه برای اپیستمه یا پارادایم میتوان درنظر گرفت کـه یکـی «فـرد» و
فردی اپیستمه باید بدیننکته توجـه داشـت کـه
دیگری «اجتماع» است .در مورد خاستگاه ِ
1. Asceticism.
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ً
ممکن است یک اپیستمه (مثال خودمرکزگرایی) فقط بخشی از رفتار فرد را تحت تأثیر قـرار
دهد ،در حالی که رفتارهای دیگر او متأثر از اپیستمۀ دیگری (برای مثال توجـه بـه دیگـری)
ً
باشد .بنابراین ،در شخصیت افراد طیفی از خصوصیات بعضا متناقض هم وجود دارد.
همچنین ،رفتارهای مبتنیبر یک اپیستمه در صورتی تبدیل بـه هنجـار میشـوند کـه
تعداد افراد دارای این چارچوب فکری غالب مردم را تشکیل دهند ،در غیر اینصـورت
این رفتارها ناهنجاری تلقی میشوند .بنابراین ،رفتار ناشی از اپیسـتمۀ جدیـد در ابتـدای
بروز آن بهصورت یک ناهنجاری اجتماعی نمود میکند؛ اما بهتدریج و با اقبال مردم به
آن از شکل رفتار ناهنجار خارج میشود و بهصورت رفتاری هنجار در میآیـد و از ایـن
زمان است که رفتار افـراد بـر مبنـای اپیسـتمۀ قـدیم بـهعنوان رفتـار ناهنجـار نمـود پیـدا
میکند .میشل فوکو در کتاب تاریخ جنون خود نشان میدهد که یکی از دالیـل دیوانـه
خطاب شدن دیوانگان کم بودن تعداد آنها نسبت به افراد سالم است .بهزعم او یکـی از
ً
دالیل پیدایش تیمارستانها جداسازی دیوانگان از جامعه ،صرفا به دلیل «تفاوت» آنها با
هنجارهای تعیینشده توسط افراد سالم است ()Foucault,1972: 268؛ او نشان مـیدهـد
که تشخیص دیوانگان برای محبوس کردن آنان در تیمارستان «نه براساس نظر پزشـکان،
بلکه براساس قضاوت فیالبداهه و جمعی افراد سالم صورت میگرفته است» (همان).
همانگونهکه در سطور قبل بیان شد ،آنچه منجر به ایجاد معضل فرهنگی مـیشـود،
تضاد میان اپیستمههای موجود در یک فرهنـگ در نتیجـۀ ورود پـارادایمهـای جدیـدی
اتفاق میافتد که هنوز تبدیل به اپیستمه نشدهاند .بروز تضاد بین اپیستمه و پارادایم گـاه
میتواند منجر به فروپاشی یک تمدن گردد .ادوارد هالت کار 1علت افول یک تمدن را
ً
وقتیکه به اوج خود میرسد اینچنین عنوان میکند که آن تمدن «چنان عمیقا از سنن،
عالیق و ایدئولوژیهای عصر پیشین اشباع است که نمیتواند خـود را بـا خواسـتهـا و
اوضاع و احوال دورۀ بعد تطبیق بدهد» (کار .)162 :1387 ،بیان او بهنوعی به مرحلۀ متأخر
التقاط اپیستمه و پارادایم اشاره دارد .از آنجاکه در حقیقت خاستگاه اپیستمه و پـارادایم
در فرد است ،التقاط آنها در ذهن هـر فـرد مـیتوانـد منجـر بـه از خودبیگـانگی شـود.
1. Edward Hallett Carr.

تعارض میان مبانی فکری متضاد و دشواری جایگزینی یک اپیستمه گاه باعث میشـود
که یک جامعه و فرهنگ خاص گرایش شدیدی بـه حفـظ اپیسـتمۀ اولیـۀ خـود داشـته
باشد .در این رابطه ،ادوارد کار از لیند نقل میکند که همانگونه که «اشخاص سالمند
ً
غالبا به گذشته ،به زمان شباب و نیرومندی خود گرایش دارند و در برابـر تهدیـد آینـده
مقاومت میورزند .همینطور ممکن است که تمامی یک فرهنگ در مراحـل مقـدم از
دست دادن نسبی قدرت و فروپاشی ،زندگی حال را به رخوت بگذراند و گرایشی بـارز
به عصر طالیی ازدست رفته داشته باشد» (همان ،ب /نق از .)Lynd,1939: 88
در بخش بعد ،ازخودبیگانگی به عنوان یکی از پیامدهای التقاط اپیسـتمه و پـارادایم
در فرد مورد بحث قرار میگیرد.

 -3-5ازخودبیگانگی ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم

1. Performative.
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برای «از خودبیگانگی» دو نـوع مختلـف میتـوان درنظـر گرفـت و بـه تعریـف آن
پرداخت .نوعاول ،ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم است و به سبب تفاوت بین «نمود»
خودواقعی) در انسان بـهوجود میآیـد .نـوع دوم ،بـر اثـر «خـود» را در آیینـۀ
و «بود» ( ِ
«دیگری» دیدن بـهوجود میآیـد .در نـوع اول« ،ازخودبیگـانگی» ناشـی از دوگـانگی
شخصیتی است که بر اثر تضاد بین اپیستمه و پارادایمی که در ضمیر هر پدیـدۀ تمـدنی
نهفته است بهوجود مـیآیـد ،چـرا کـه اسـتفاده از آن پدیـدۀ تمـدنی بـهنوعی نمـود آن
فرهنگ است .برای مثال ،در گذشته تحصیل علم یک فضیلت بـوده اسـت و در قبـال
1
تحصیل آن هیچگونه مدرکی اعطا نمیشد .در تمدن جدید ،علـم جنبـۀ «کـارکردی»
عالم» شده است و مدرکی اعطا میشود کـه
پیداکرده است و «متخصص» جایگزین « ِ
کارکرد آن کاریابی است .نتیجۀ التقـاط ایـن دو مفهـوم ،معـادل دانسـتن «مـدرک» بـا
«فضلیت» است .از اینرو ،هرچه شکاف بین «نمـود» (چهـرهای کـه فـرد از خـود بـه
دیگران نشان میدهد) و «بود» (خودواقعی) بیشتر مـیشـود ،دوگـانگی شخصـیتی فـرد
خـودواقعی خـود
بیشتر میشود .رفتار چنین فردی دیگر با نهاد او سـازگار نیسـت ،او از
ِ
دور میشود و دچار «از خودبیگانگی» میشود.

اصو
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پل ریکور در پدیدارشناسی «هرمنوتیک خود» ،دو نوع «دیگری» را مـد نظـر قـرار
میدهد« :دیگری در روابط بین فردی و دیگری بهعنوان جزئی از نهادهـای اجتمـاعی»
( .)Ricoeur,1995: 80او در توضین عنوان کتاب خود همانند دیگری بیان میکنـد کـه
کلمۀ همانند «نهتنها به مقایسۀ خود 1با دیگری داللت دارد بلکه بـهمفهوم خـود بهمثابـۀ
دیگری نیز اسـت» ( .)Ricoeur,1990: 14ریکـور معتقـد اسـت در مقولـۀ «هرمنوتیـک
خود» نهتنها باید به دیالکتیک میان خود و غیر خود توجه کرد ،بلکه بایـد ارتبـاط میـان
2
خودیکســان» 3را نیــز مــورد توجــه قــرار داد (همههان .)28 :از نظــر او
ـودمتغیر» و « ِ
«خـ ِ
مناندیشمند (کوژیتو) با منتحلیلگر متفاوت است ،چرا که برای شناخت بهتر «خود»
ُ
باید از اندیشیدن فاصله گرفت تا بتوان خـود اندیشـمند را بـهعنوان ابـژه مـورد تحلیـل و
کنکاش قرار داد (همان).
این امر نشاندهندۀ تأثیر پارادایم تجربهگرایی است ،زیرا هنگامیکـه ذهنیـت انسـان
تجربهگرا میشود به مشاهده اصالت میدهد .از اینجهت ،انسان برای فهم «خـود» بـه
ُ
مشاهدۀ رفتارش میپردازد و بهنوعی ،ابژۀ خود میشود؛ اما از آنجاییکـه ادراک انسـان
از اشیا بر مبنای درک تفاوت آنها است ،انسان بهتنهایی نمـیتوانـد بـه ادراکـی از شـیقی
برسد ،بدون اینکه آن را با اشیای دیگر مقایسه کند؛ بنـابراین ،در فهـم و درک «خـود»،
انسان به دنبال مشاهدۀ رفتار خود و مقایسۀ آن با رفتار دیگری است .درحقیقت ،بخشی
از «خود» فرد همیشه معطوف به دیگری است .از اینرو ،در مطالعـات پدیدارشناسـانه،
وجود «دیگری» اجتنابناپذیر است؛ بنـابراین در «پدیدارشناسـی خـود» ،هنگـامیکـه
«خودیکسان» به نقد و داوری «خودمتغیر» بپردازد مشکل هویتی بهوجود نمیآیـد؛ امـا
ُ
در مقابل ،وقتی «خودمتغیر»« ،خودیکسان» را ابژه میکند و مورد داوری قرار میدهـد
بهتدریج «ازخودبیگانگی» بهوجود میآید ،چرا که در اینحالـت ،بخشـی از خـود کـه
 .1ریکور خود ( )soiرا در جایگاهی اپیستمهای و هسـتیشـناختی درنظـر گرفتـه اسـت کـه حتـی فراتـر از
کوژیتو و آنتیکوژیتو است (.)Ricoeur,1990: 27
خودمتغیر» ( )ipséitéنزد ریکور به معنی آن بخش از هویت انسان است کـه درگـذر زمـان و درنتیجـۀ
ِ « .2
تعامالت بین فردی دستخوش تغییر میشود.
خودیکسان» ( )mêmetéازنظر ریکور آن بخش از هویت انسان است کـه در نگـاه او بـه گذشـته و در
ِ « .3
خاطرات او همواره بدون تغییر باقیمانده است.

1. Meursault.
2. Absurdité.
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ً
نقش منتقد را بهعهده میگیرد خودمتغیر است که دائمـا بهسـمت «غیرخـود» گـرایش
دادن «خودیکسان» ممکـن اسـت براثـر «التقـاط اپیسـتمه و
دارد .این مورد داوری قرار ِ
پارادایم» یا در نوع دوم ازخودبیگانگی بهواسطۀ قیاس با «دیگری» بهوجود آید و منجـر
به «ازخودبیگانگی» شود که در اینصورت ،به علت تضـاد اندیشـهای ناشـی از التقـاط
چارچوب فکری مبتنیبر «خودمرکزی» با تفکر مبتنیبـر «توجـه بـه دیگـری» بـهوجود
میآید.
نوع دوم از خودبیگانگی ،بـهعبارتدیگر از خـود بیـرون آمـدن و خـود را در قالـب
دیگری دیدن در کتاب بیگانه ،اثر معـروف کـامو ،نیـز بـهنوعی دیگـر نشـان داده شـده
است .در این اثر ،انسان بهطور مدام ،آ گاهانه یا ناآ گاهانه ،بهدنبال توضین عقالنی رفتار
خود است .روایت زندگی مورسو ،1شخصـیت اصـلی داسـتان ،از زبـان خـود همچـون
فرد دیگر فقـط از
روایت «غیرخود» از «خود» صورت میپذیرد« ،خود» ی که بهمانند ِ
بیرون قابلمشاهده است .بدینترتیب ،زمانیکـه روایتگـر «او» اسـت بهگونـهای سـخن
میگوید که انگار «من» اسـت ( .)Tachibana: 1978شخصـیت داسـتان کـامو بـیشاز
آنکه با دنیا بیگانه باشد ،با خود بیگانه است .عدم توجیه عقالنی رفتار مورسـو بـیش از
هر چیز گویای شکست او در برقراری ارتباطی منسجم ،ازطرفدیگر ،میان خودیکسـان
و خودمتغیر او و از طرفدیگر ،میان خودمتغیر او و دیگری است .مفهوم پوچی 2کـامو
در چنین چشماندازی شکل میگیرد .ایننوع ازخودبیگانگی که منشأ آن اپیستمۀ مدرن
(توجه به دیگری) است با محور قرار دادن دیگری و رهـا کـردن «خـودمتغیر» بـهوجود
میآید.
همانگونهکه شرح داده شد ،اختالط مادیگرایی با ازخودبیگانگی (نوع اول) ناشی
ِ
از تضاد اندیشهای منجر به تخلفات قانونی و اعمال ضد اخالقی میشود ،در حالی کـه
اختالط نوع دوم ازخودبیگانگی ،که در شخصیت مورسو مطرح شـد ،بـا مـادیگرایـی
منجر به پوچی میشود.

نتیجهگیری
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در این مقاله نشادن داده شد که «معضل فرهنگـی» چیسـت و چگونـه از تضـاد یـا
تناقضی درون فرهنگی از التقاط پارادایم و اپیستمه در اجتماع بهوجود میآید ،از اینرو،
با مسألۀ فرهنگی که از تقابل دو فرهنگ بهوجود میآید ،متفاوت است .همچنین نشـان
داده شــد کــه «معضــل فرهنگــی» امــری اجتنــابناپــذیر اســت و جامعــه هم ـواره بــا
ناهنجاریهای ناشی از آن مواجه است .در بیان مظاهر معضل فرهنگـی نشـان داده شـد
که تناقض ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم نهتنها به ازخودبیگانگی فردی و ناهنجـاری
اجتماعی میانجامد ،بلکه در حـوزۀ اندیشـه نیـز باعـث گمراهـی اندیشـمند مـیشـود،
همانگونهکه در مورد بنبست اخالق در نظریۀ اگزیستانسیالیسم سـارتر مالحظـه شـد.
گمراهی اندیشهای در سیاستگذاریها نیز تأثیرگـذار اسـت و منجـر بـه حصـول نتـایج
نامطلوبی در جامعه میشود .بهنظر میرسد ،اولین گام در پیشگیری از آسـیب ناشـی از
التقاط اپیستمه و پارادایم در فرایند اندیشه ،آ گاهی بهوجود این التقاط و امکان بـهوجود
آمدن تناقض ناشی از آن است .باتوجه به مطالب ارائـه شـده در ایـن مقالـه ،الزمـۀ کـم
کردن معضالت فرهنگی ناشی از التقاط اپیستمه و پـارادایم توجـه بـه مخاطـب ،بـرآورد
ظرفیتهای اجتماع ،تمایزهای اجتماعی و واکنشها در مقابل ورود ابزار تمدنی جدیـد
است؛ زیرا ممکن است تحقق ایده یا سیاستی برای یک جامعه نتـایج خـوبی بـه همـراه
داشته باشد درحالیکه برای جامعۀ دیگر نامناسب باشد.
در دوران حاضر ،ظهور پارادایم «واقعیت مجازی» ناشی از نظریـۀ کوانتـوم معضـل
فرهنگــیای را بهتــدریج بــا تبــدیل مفــاهیم «جامعــه» و «فرهنــگ بــومی» بــهترتیب بــه
جدید «دهکدۀ جهانی» و «فرهنـگ جهـانی» بـهوجود مـیآورد .زیـرا در
اپیستمههای
ِ
دنیای مجازی ،همۀ رفتارها یا باورها میتوانند یکسان شوند ،امری که باتوجه به باورها و
اپیستمههای ملل گوناگون در خـارج از دنیـای مجـازی امکانناپـذیر اسـت .از ایـنرو،
مالحظه میشود که سازمانهای بـینالمللـی جهانیسـازی و چنـدفرهنگگرایـی را بـا
محوریت غرب و اومانیسم تبلیغ میکنند و آموزش میدهند زیـرا بنیـاد ایـن سـازمانهـا
اپیستمههای غربی است.

همچنین بهعنوان مظهری دیگر از معضل فرهنگی ،میتوان علـت برخـی از تضـادها
در رفتــار افــراد جامعــه بهخصــوص برخــی از تحصــیلکردگان دانشــگاه را دریافــت.
دراینمورد ،تعارضات رفتاری ناشی از پارادایمهای اومانیستی موجـود در کتـب درسـی
دانشگاهی است که با باورهای خداباورانه اجتماعی در تضاد هستند .باتوجه بـه اهمیـت
این مسأله ،نیاز به انجام تحقیقات وسیع توسط اندیشمندان بومی در این زمینـه احسـاس
میشود .تبیین فلسفی معضل فرهنگی در این مقاله میتواند گام کوچکی در این مسـیر
باشد.
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ناسیونالیسم در میان ملل مسلمان و غرب
و تأثیر امتگرایی بر اتحاد جهان اسالم
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

قنمه حنضر بن اوش توصیی  -تحلیل به برام و قنشنه ونمیوونمینم و ا ت یراش
شیا
جا جوینی ام پرجاخته امت .تقنبل و ت ن ل هوشت ل و ا تیراش ام
امت .اتحانج جویانی اما و تهاییل
از ینحث چنمش اوگی ینن تییران ام
و اعرای قواوین شرش ت ع و ینهیم امنما اما هناتنی .هعاه
حیو ت ام
کهواهنی نلعنن هخصنر و وشژی هنی خنص ژئوپومیتی  ،رهنگ و اقتصنجی
جااوی و نن ع ل جا هرکیا از حیو تهن تحات تاأثیر عوا ال بیرووا و جاووا بان
جشگران تینور امت .تعیشیار بین امعلل اوبروی جویانی اما جا حانل ا ا اشش
امات .جا قنبال ،لا
امت .جا چنین شراشط  ،ااعحیت بان اتحانج ا ات اما
یراشنن به نن ع جاوو و ونمیوونمینم ل تقی هنتنی .شن تههنی اشان پاژوهش وهانن
ا
جهی که بنتوعه به ا اشش تعیشیار باین امعللا کاه ععایتن از ماوی کهاواهنی
توم ه شن تاه ربا اععانل ا شاوج ،جو یعاو اتحانج جویانی اما و لا یراشا
بنهعیشگر هعنو هنتنی و کهاواهنی نالعنن بان حیاظ هوشات لا ا تواونای باه
عن ۀ ععل بپوشنوی.
جمت پییا کننی و به یعو ا ت ام
هعگراش ام

َ

واژگان کلیدی :ونمیوونمینم ،ا ت یراش  ،وحیر جوینی ام  ،ام

مینم .
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گرچه وطن گرایی و ناسیونالیسم یکی از عوامل مهم حفظ کشور و تمامیت ارضـی
است و در عمده ایدئولوژیهای معاصر وجود دارد اما ظهور و گسترش ناسیونالیسـم در
غــرب (اروپــا) و شــرق (دنیــای اســالم) شــبیه همــدیگر نبــوده اســت .علــیرغــم اینکــه
سکوالریسم (جدایی دین از سیاست) در اروپا تحقق یافت اما تجربه تاریخی و تحوالت
هزار ساله اروپا که بر پایه دو تمدن هلنیسم و آیین مسیحیت استوار بود باعث همگرایـی
ملل اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا گردید .اما ناسیونالیسم در دنیای اسالم تحـت تـأثیر
شرایط جغرافیایی ،آرای متفکران مسلمان ،عملکرد ُحکام دنیای اسالم و نوع ارتباطشان
با دنیای غرب بوده است .بـراین اسـاس دو رویکـرد در قبـال امـت گرایـی اسـالمی و
ناسیونالیسم در دنیای اسالم وجود دارد .دیدگاه اول این است که با تحقق ناسیونالیسـم،
اتحاد جهان اسالم تضعیف خواهد شد و عمال قابل تحقق نخواهد بـود .در دیـدگاه دوم
ناسیونالیسم و امت گرایی در دنیای اسالم در تعامل باهمدیگر هسـتند و ناسیونالیسـم و
ملی گرایی راه را برای اتحاد اسالمی فراهم خواهند کرد .بر ایـن اسـاس ،مسـألۀ عمـدۀ
مقاله حاضر این است که باتوجه به خطرات و تهدیدات علیه جهان اسالم ،آیا ملتهای
مسلمان با حفظ هویت ملی در جهت تحقق امت گرایی اسالمی متحـد خواهنـد شـد؟
اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ و در صورتی که عوامل همگرایی امـت اسـالمی تحقـق
پیدا نکند در مقابله با تهدیدات بین المللی (بطور اخص از سوی غرب) چه راهکارهایی
خواهند داشت؟

 -1علل ظهور وگسترش ناسیونالیسم (ملی گرایی) در میان ملل مسیحی

بدون تردید ،ناسیونالیسم یا ملی گرایی یکی ازمهم ترین ایدئولوژیهـای قـرون  20و
 2۱میالدی است که در اروپا و عمده کشورهای دنیا بهعنوان یک ایـدئولوژی گسـترش
یافته است« .ناسیونالیسم یا ملت باوری نوعی آ گاهی جمعی اسـت ،یعنـی آ گـاهی بـه
تعلق به ملت .ناسیونالیسم ایدئولوژی است که دولـت ملـی را عـالیترین شـکل سـازمان
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سیاسی میداند و مبارزات ملی گرایانه برضد چیرگی یا تاخت و تاز بیگانه برای بهوجود
آوردن یا پاسـداری از چنـین دولتـی اسـت م (آشهوری .)30 :1379 ،وجـود زبـان ،هویـت،
مذهب ،ریشههای قومی و نژادی و تجربههای مشترک تاریخی در گسترش حـس ملـی
گرایی اروپاییان مؤثر بوده است .در واقع ،ملـی گرایـی اروپـایی حاصـل تحـوالت دوره
اصالحات دینی و رفرم مذهبی در این قاره است و رنسانس یا نهضت روشنفکری آن را
تقویت نمود .اروپاییان طی قرنهـا تحـت تـأثیر مفـاهیم وآمـوزههـای فرهنگـی پـیش از
مسیحیت و فرهنگ هلنیسم (تمدن یونان وروم باستان) قرار داشتند.
با ظهور مسیحیت اندیشه حاکمیت دین بر دولت در چارچوب کلیسـای کاتولیـک
بر اروپا حاکم گردید و پا ها مهم ترین شخصیتهای مذهبی و سیاسی در طول تاریخ
قرون وسطی بودند .دراین دوران که به عصر تفتیش عقاید یا انگیزیسیون معروف اسـت
هزاران نفر به جرم ارتداد و جادوگری به دستور کلیسا سوزانده شدند و علـم ،محصـور
در تجربیات و مطلقات کلیسا شد بهطوری که زمین مرکز جهان هسـتی شـناخته شـد و
کتاب مقدس تنها منبع مورد اعتماد جهت درستی و ابطـال پدیـدههـای علمـی شـناخته
شد .در دوره حاکمیت کلیسا ،بسیاری از پادشاهان اروپایی جهت کسـب مشـروعیت و
تداوم سلطه سیاسی به قدرت و نفوذ معنوی پا ها نیاز داشتند .پادشاهان اروپایی حتـی
جهت مشروعیت بخشیدن به جنگ و صلن از پا اجـازه مـیگرفتنـد .ایـن ارتبـاط در
دوره جنگهای صلیبی به اوج خود رسید و آنها با تکیه بر ارتباط دین و دولت درصـدد
تبیین وضع موجود شدند و مفهوم امت مسیحی و پیروان عیسی جایگاه خاصی در میـان
اروپاییان پیدا کرد .این مفهوم در مقابل مفهوم بربر که به مسـلمانان اطـالق مـیکردنـد
تقویت شد .در واقع ،این تالقی دو جهان بینی و ایدئولوژی اسالمی و مسیحی بـود کـه
در قالب جنگ مذهبی ،تمدنی شکل گرفت .با پایان جنگهـای صـلیبی ،تمـدنهـای
اسالمی ومسیحی تا حدودی به سمت صلن پیش رفتند و یافتههای علمـی ،فرهنگـی را
به همدیگرمنتقل کردند «بهطوری که گروهی ازمحققان چون دکتر فروی معتقدند کـه
دانش رنسانسی غرب ،ناشی از تماس اروپاییـان بـا تمـدن اسـالمی بـر اثـر جنـگهـای
صلیبی بوده است» (لطفی.)33 :1386 ،
اما بـا تـداوم حاکمیـت کلیسـا و محـدودیتهـای فراوانـی کـه علیـه اندیشـمندان،
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دانشمندان و حتی مؤمنان مسیحی اعمـال شـده بـود ،بسـیاری از متفکـران اروپـایی بـه
رویکرد مستبدانه آیین کاتولیک اعتراض کردند و جنبش رفرمیسم یا اصالحات دینـی
به رهبری مارتین لوتر آلمـانی (۱546- ۱483م) و بعـدها ژان کـالون فرانسـوی (-۱50۹
۱564م) شکل گرفت .فرضیه مارتین لوتر مهم ترین بنیادهای فکری و فلسـفی کلیسـای
کاتولیک را زیر سؤال برد .او بهشدت به قـدرت مطلقـه پـا هـا و صـالحیت گسـترده
کلیسا در امور مؤمنان اعتراض کرد و بخش مهمی از فساد و هرج ومرج درونـی کلیسـا
را محصــول رویکــرد واســطه گرایانــه آیــین کاتولیــک نســبت بــهرابطــه خــدا و م ـؤمن
میدانست .از نظر او ،برای اثبات ایمان نیازی به حضور پا  ،کلیسا و تشریفات مرسوم
نیست و مؤمن خود میتواند ایمان مسیحی خـویش را بـا اعمـال مؤمنانـه اثبـات نمایـد.
چنین موضعی با مقاومت کلیسا مواجه شد و حکم ارتداد وی صادر گشت .اما جنـبش
اعتراضی و اصالح طلبانه پروتسـتانتیزم اکثـر کشـورهای اروپـایی را فـرا گرفـت و آیـین
جدید مهم ترین رقیب و بدیل آیـین سـنتی کاتولیـک شـد .نقطـه نظـرات مـارتین لـوتر
انعکــاس توســعه شهرنشــینی -رشــد اقتصــادی پـولی -ظهــور و گســترش ســرمایه داری
بورژوازی و تشکیل دولتهای ملی بود (بیگهلی .)263 :1384 ،این شرایط فرصتی مناسبی
برای برخی از پادشاهان اروپایی فـراهم کـرد کـه از دخالـت پـا هـا و کاردینـالهـا در
امورسیاسی و دنیوی شاه ،نجـات پیـدا کننـد .تعـدادی از سـالطین اروپـایی از مـذهب
جدید پروتستان حمایت کردند.
بعدها طی جنگهای سی ساله در قرن  ،۱7امپراطوریهای آلمـان و هاپسـبورگ بـا
فرانسه و سوئد رو در رو قرار گرفتند که در نهایت با معاهده صلن وستفالیا در ۱648م و
تضعیف آلمان خاتمه پیدا کرد .این معاهده پایان عصـر قـدیم و شـروع دوره جدیـد در
تاریخ روابط بین الملل بود چرا که مفهوم ملت و ناسیونالیسم با تقسیمات جدیـد ناشـی
از معاهده وستفالیا شکل گرفت .همچنین تحوالت عصر روشنگری یا رنسانس در قـرن
 ۱7به چند صدسـال قـرون وسـطی خاتمـه داد و در نبـرد عقالنیـت و ِخـرد بـا اوهـام و
خرافات ،اندیشه و خرد پیروز شد و حاکمیت کلیسا پایان یافت.
در حوزه اندیشه سیاسی دو مفهوم در مقابل همدیگر قرار گرفتند :تفکرسنتی پادشاه
محور و ملت محور .اندیشه شاه ساالری یـا پاتریمونیـال خاسـتگاه تـاریخی قـدیمی در
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شرق و غرب داشته است .بر اساس این تفکر مبنـای مشـروعیت ،حـق الهـی حکومـت
است که به یک خانـدان خـاص منتقـل مـیشـود و قـدرت مـوروثی اسـت و از سـوی
فرزندان ذکور تداوم پیدا میکند و سلطنت ودیعهای الهی است که بایـد توسـط پادشـاه
حفظ شود و اوامر وی ،اطاعت از امر مقدس است حتی پـس از ظهـور آیـین پروتسـتان
این اندیشه بین تعدادی ازپادشاهان طرفدار پروتستان باقی ماند .از سوی دیگرپادشـاهان
پروتستان با تکیه بر باورهای این جنبش مذهبی به توسـعه تجـارت و بازرگـانی پرداختنـد
زیرا پروتستانتیزم معتقد است که مهمترین دشمن ایمان ،فقر است و بـرای اثبـات ایمـان
مسیحی باید فقر کاهش پیدا کند و بهترین راه کاهش فقـر تجـارت و بازرگـانی اسـت.
لوتر همانند اغلب االهیون قرون وسطی ،حرفه را به معنی نوعی زندگانی میدانسـت کـه
فرد بنا بر میشت الهی داراست و سرپیچی از آن مخـالف احکـام الهـی اسـت .فعالیـت
اقتصــادی کــه زمــانی خطــری بــرای روح تلقــی مــیشــد ،پــس از تعمیــد در آبهــای
شفادهنده ،ولی یخ زده الهیات کالوینیستی ،قداسـتی تـازه مـییابـد .کـار فقـط وسـیله
اقتصادی و امرار معاش نیست بلکه هدفی معنوی است .آزمندی هرچنـد خطـری بـرای
روح انسانی است ولی از بطالت و بیکاری سـهمگینتـر نیسـت .از آنجـا کـه تهیدسـتی
اخالق را زایل میکند ،فرد موظف است حرفه پر درآمدی برای خود برگزیند .میان تقوا
و ثروت جویی نه تنها تضادی وجود نـدارد ،بلکـه آن دو متحـد یکدیگرنـد (وبهر:1371 ،
 .)18بر این اساس کشف سرزمینهای جدید ،توسعه تجارت دریایی ،ظهـور اسـتعمار و
انقالب صنعتی همه بهنوعی در ارتباط با جنبش پروتستان بودند .همچنین توسعه سرمایه
داری و انقالب صنعتی فقودالیسم را در اروپا ازبین برد و پادشاهی مطلقه را کـه میـراث
قرون وسطی بود با چالش روبرو ساخت چرا که در ساختار فقودالیسم وپادشاهی سـنتی
منافع اقتصادی طبقات خاص و ممتاز جامعه تأمین میشد و به علت نبود قانون یا نقص
آن ،از منافع طبقات فرودست حمایت نمیشد.
با پایان جنگ های مذهبی سی سـاله و انعقـاد صـلن وسـتفالیا دوره کهـن اروپـای
مسیحی پایـان یافـت و مفـاهیم نـوین در قـاموس انسـان جدیـد اروپـایی ظهـور یافـت:
خــردورزی و عقالنیــت ،اومانیســم (انســان مــداری) ،سکوالریســم (جــدایی دیــن از
سیاست) ،قانون گرایی ،حقوق طبیعی و فطری ،تجربه گرایـی و پوزیتیویسـم و انقـالب
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علمی .این مفاهیم جهان بینی و ایدئولوژی قرون وسـطی را زیـر سـؤال بـرده و بـیش از
همه حاکمیت مطلق پادشاهی را زیر سؤال بردند .افرادی چون جـان الک ،مونتسـکیو،
ولتر ،ژان ژاک روسو ،فرانسیس بیکن ،رنه دکارت طی فاصـله زمـانی سـه قـرن اروپـا را
دچار تغییر و تحول کردند .طی قرون  ۱7و ۱8م اندیشه مردم ساالری با شک بنیادی از
منشأ حاکمیـت مطلقـه پادشـاهی بـین اندیشـمندان رواج پیـدا کـرد .فروپاشـی اندیشـه
حاکمیت مطلقه با رواج حقوق فطری و طبیعی همراه بود .کشور انگلستان در سـال 4۹
۱648م انقالبی را تجربـه کـرده بـود کـه بـا اعـدام پادشـاه چـارلز اسـتوارت اول بثمـرنشست .اعدام پادشاه مطلقه تصور تاریخی اروپاییان را که حکومت ودیعه الهی است را
برای همیشه شکست .کـاهش قـدرت اشـراف زادگـان و تضـعیف فقودالیسـم و ایجـاد
حکومت جمهوری توسط الیور کرامول ،در جامعـه بشـدت طبقـاتی انگلسـتان ،زنـگ
خطر انقالب را در فرانسه نیز بهصدا درآورد .اولین اعالمیه حقوق شهروندی در ۱68۹م
در انگلستان نوید دهنده این امر بود که سیستم ارباب رعیتی در برابر بورژوازی در حال
ظهور تضعیف شده و پارلمان خواهان به رسـمیت شـناختن آزادی بیـان و حقـوق مـردم
است .تحوالت انگلیس حتی برشارل منتسـکیو (۱68۹ــ۱755م) حقوقـدان و فیلسـوف
فرانسوی مؤثر بود بهطوری که در کتاب معروف روح القوانین ،از تفکیـک قـوا و عـدم
تمرکز آنها در دست یک تن (شـاه) صـحبت مـیکنـد و نظریـه او در بـاب تقسـیم قـوا
(مقننه ،مجرییه ،قضاییه) در قرن بیست ویکم توسط سیستمهای سیاسی متفاوت اعمـال
میشود .علیرغم مقاومت سیستم استبدادی در اروپا در نهایت اندیشه حاکمیـت ملـی
پیروز شد و باور به پادشاهی مطلقه نتوانست مانع انقالبات دموکراتیک در این قاره شـود
و اندیشه مترقی جمهوری بر پادشاهی غلبه کرد .ژان ژاک روسو پـدر معنـوی و معمـار
انقالب فرانسه با نگارش کتاب قرار داد (میثاق) اجتماعی پیشرو چنـین اندیشـهای بـود.
هرچنـــد روســو چنــد سـال قبـل از انقـالب کبیـر (۱78۹م) فرانســـه فـــوت کـــرد
(۱778-۱7۱2م) ،اما اندیشـه پیشـرو او و اعتقـاد بـه آزادی و برابـری ابنـای بشـر اریکـه
قدرت خاندان سلطنتی بوربـون را در فرانسـه لرزانـد ولـویی شـانزدهم مجبـور بـه قبـول
حکومت مشروطه شد ،بهطوری که در سال  ۱7۹۱کار تـدوین قـانون اساسـی محصـول
مجلس مؤسسان پایان یافت .این قانون تا حد زیادی متأثر از اعالمیه حقـوق بشـری بـود

 -2سکوالریسم و ملی گرایی در میان ملل مسیحی

اصالحات دینی نه تنها باعث تغییر پیکره مسیحیت در اروپا گردید ،بلکه در تقویت
مبانی فکری وفلسفی سکوالریسم نیز مؤثر بود .بهعبارتی ریشه سکوالریسم را مـیتـوان
در سقوط اندیشه قداست کلیسا و پا مشـاهده نمـود .گسـترش سکوالریسـم بـهطـور
عملی با انقالب فرانسه و تضعیف بنیاد کلیسا همراه بود .مهم تـرین تـأثیر سکوالریسـم
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که در ۱78۹م منتشر شده بود و مفاد آن در رأس قانون اساسی ۱7۹۱م قـرار گرفـت ،در
این قانون حاکمیت متعلق به ملت و غیر قابل تجزیه است (نقیب زاده.)130 :1377 ،
دیگرملل اروپایی به اندازه فرانسه در تحقق وحدت ملـی موفـق نبودنـد و از کنگـره
وین ۱8۱5م که منجر به سقوط ناپلقون بناپارت و تقسیم مجدد مرزها توسط قدرتهـای
اروپایی گردید وآرمانها و احساسات ملتهای کوچک نادیده گرفته شـد .مبلژیـک را
به هلند بخشیدند ،به عالقه مردم آلمان برای وحدت ملی خود توجـهای نکردنـد وآن را
تحت اداره اتریش قرار دادند ،ایتالیا را بهصورت اول تجزیه کردند و هر قسمت را تحت
نفوذ یک کشور بیگانه قرار دادند ،سرنوت مجارها ،اسالوها و مردم منطقـه بالکـان هـم
بهمین صورت شد .چنین بـود کـه احساسـات ملـی رنـگ انقالبـی بـهخـود گرفـت و
بهصورت قوه محرکه اغلب جنگها و انقالبات و تحوالت قرن نوزدهم اروپـا در آمـد.
در انقالبات ۱830م با لیبرالیسم و در انقالبات ۱848م با دموکراسی همـدوش گردیـد.
جنگهای وحدت ایتالیا و وحدت آلمـان و بحـرانهـای منطقـه بالکـان همـه بنـا بـه
انگیزههای ملی صـورت گرفـت و بـاالخره نیـز جنـگ جهـانی اول را عـدهای بحـران
ناسیونالیسم و پایان آن را حل این مسأله دانستهاند و در پایان آن نیـز ملـتهـای اروپـای
شرقی به حاکمیت ملی خـود دسـت یافتنـد (نقیهب زاده .)47 :1375 ،مسـأله حـائز اهمیـت
اینکه در جنگهای قرن نوزدهم درون قاره اروپا مذهب عامل اساسـی جهـت شـروع و
پایان مخاصمات نبود و ملی گرایی و ناسیونالیسم بر هویت دینی مسـیحیت تفـوق یافتـه
بود و هویت اروپایی برپایـه ملـی گرایـی و ناسیونالیسـم شـکل گرفـت .امـا بعـدها و از
۱۹۹0م بعد از پیمانهای ماستریخت و رم ،روند وحدت اتحادیه اروپا کامل شد و یکـی
از پایههای اساسی این وحدت هویت مسیحی ملل اروپایی بود.
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دین زدایی از جامعه اروپایی بود فلسفه لیبرالیسم و دموکراسی در تبیین سکوالریسم مؤثر
بود .باورهای مذهبی که در گذشته حول مسیحیت و وحـدت دینـی بـا محوریـت پـا
میچرخید از قرن ۱8م بـر ناسیونالیسـم و ملـی گرایـی و حقـوق فـردی انسـان اروپـایی
خالصه شد .جدایی دین از سیاست همراه با تقویت روحیه ملی و برابری حقوقی بـرای
شهروندان که در قالب قانون اساسی قابل اعطا بود .باور به انتقال مرجعیـت از نهادهـای
دینی به اشخاص یا سازمانهای غیر دینی بر اساس این نظریه آنچه که در امور اجتماعی
اصالت دارد ،سیاست است نه دین که دارای جنبـه فـردی و عبـادی مـیباشـد (علیهزاده،
 .)259 :1386باعث شد امر مقدس و مـذهبی قابلیـت نقـد پیـدا کنـد .آرمـان شـهرهای
مسیحی آ کویناسی وآ گوستینی جای خود را به دولت -کشـورهای جدیـد داد و معیـار
سعادت و فضیلت در تحقق حقوق شهروندان و بر پایه مرزهـای سیاسـی حمایـت شـده
متمرکــز شــد .در ایــن راســتا وظیفــه شــهریار نــه بــه بهشــت رســاندن مؤمنــان و تعیــین
مجازاتهای اخروی و اخالقی مرسوم بلکه تأمین نیازهای دنیوی آنان بود .این تغییرات
فقط در حوزه فلسفه سیاسی و دین اتفاق نیفتاد بلکه تحوالت عینی در طبقات اجتماعی
و سبک زندگی عمومی رخ داد وشهرنشینی گسترش یافت و به موازات فقودالیسم روبـه
کاهش گذاشت .با انحالل جامعه فقودالی و در نتیجه تجزیـه روابـط اجتمـاعی ،مسـألۀ
فرد و حقوق او برای نخستین بار مطرح شد و با توسعه کامـل دولـت  -ملـت و افـزایش
روبــه رشــد حــق رأی دموکراتیــک مداخلــه سیاســی گســترده «مــردم» بــر خــالف
محــدودیتهــای ســنت و آداب و عقایــد امکــانی جــدی یافــت (لههوی .)1380 :39 ،/علــم
گرایی ،پوزوتیویسم و اثبات گرایی و نقد الهیات که ناشی از تفکـر اومانیسـتی و غایـت
گرایی انسان بود در عمل هویت دینی اروپا را به عقـب رانـد .امـا مسـألۀ حـائز اهمیـت
اینکه حتی سکوالریسم نیز نتوانست تأثیر طوالنی مدت مسـیحیت را از هویـت اروپـایی
محو کند ،بهطوری که یکی از شاخصهای اساسی اتحادیـه اروپـایی ،هویـت مشـترک
مسیحی است که مانع عضویت همسایگان مسلمان از قبیل ترکیه (فارغ از موانع داخلی)
در اتحادیه شده است .هویت مسیحی حتی در ماهیت و اهداف برخی احـزاب سیاسـی
اروپایی نقش اساسی دارد ،بهنحوی که برخی از آنان از جمله احزاب دموکرات مسیحی
و سوسیال مسیحی در نحوه پراکندگی و تعداد طرفداران در خیلی از کشورهای اروپایی

پایگاه اجتماعی دارند .مرام سیاسـی اغلـب آنهـا آمیـزهای از ملـی گرایـی و ارزشهـای
مذهبی مسیحی است که بیشتر برپایه عملگرایی متکی است و چارچوب ایـدئولوژیک
آن کمرنگ است چرا که با تفوق سکوالریسم بر اندیشه دینی در اروپا ،عنصـر مـذهب
به تنهایی قادر به حل بحرانها و چالشهای پیش روی ملل غربی نبوده اسـت ،بنـابراین
تلفیقـی از آمـوزههـای سکوالریســم ،سـرمایه داری ،ناسیونالیسـم و برخـی ارزشهــای
اخالق گرایانه و مذهبی مسـیحی ،ملـل اروپـایی را در انتخـاب چنـد وجهـی قـرار داده
است.
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ناسیونالیسم اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و نیمـه قـرن بیسـتم بـا چـالش ظهـور دو
ایدئولوژی کمونیسم و فاشیسم مواجه شد که هرکدام تأثیر خاصـی در سـاختار فلسـفی،
اجتماعی و سیاسی پدیده دولت  -ملت اروپایی گذاشتند .بهطوری که بـیم فـرو پاشـی
مرزهای سیاسی موجود تبدیل به چالش امنیتی دولتهای ملی گرای اروپایی شد .مسألۀ
حائز اهمیت اینکه رژیمهای کمونیستی و فاشیستی علیرغم مبانی فلسـفی متفـاوت در
مجموعه دولتهای توتالیتر قرار میگیرند .به عبارت دیگر رژیمهای توتالیتر به دو دسته
تقسیم میشـوند :راسـت افراطـی کـه از آن بـه فاشیسـتی و چـپ افراطـی کـه از آن بـه
کمونیستی یا سوسیالیستی یاد میشود .ابنشتاین و فالگمان نیز تفسیر روان شناختی رژیم
فاشیستی و کمونیستی را از جنس واحدی بر میشمارند و هر دو را در سبد توتالیتاریسم
در مقابل رژیمهای دموکراتیک قرار میدهند .رژیمهای کمونیستی نیز نوع فاشیستی آن
فردیت یا فرد گرایی انسانها را نادیده گرفتهاند و در طیـف اصـالت جمـع و روح جمـع
گرایی قرار میگیرند .هر دوی آنها در مقابل دموکراسی قرار میگیرند و اقتداریاند نـه
دموکراسی (برزگر .)1389 :260 ،اندیشه مارکسیسم در اواخر قرن نوزدهم که خود متـأثر از
تحوالت درونی سیستم سرمایه داری بود ،مفهوم دولت  -ملت در اروپا را به مثابـه یـک
ایــدئولوژی و جنــبش اجتمــاعی بــه چــالش کشــید .تعــارض ســاختاری کمونیســم بــا
ناسیونالیسم نه تنها در شیوه متفاوت حکومت داری ،بلکه تقابل در مبنا و هـدف ،روش
و غایت دو ایدئولوژی بوده است .در واقع بخشی از نگاه مارکسیسم بـه انترناسیونالیسـم
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یا بین المللی گرایی متمرکز است که با وجوه ناسیونالیسـم تفـاوت دارد .در ایـدئولوژی
مارکسیستی جهت تحقق همگرایی جهانی ،مرزهـای سیاسـی بـهمفهـوم ناسیونالیسـتی و
دولت سرمایه داری و طبقات مرتبط با آن حذف میشوند .ممارکس در برنامـه فعالیـت
سیاسی خود انقالب را بهمثابه ابزار ضروری انتقـال جامعـه سـرمایه داری بـه سوسـیالیزم
نامید (ابنشهتای .)143 :1366 ،/تحقق چنین ایدهای برای دولتهای ملی گرای اروپا هزینـه
گزاف جنگهای بین الملل اول و دوم را بههمراه داشت و حفظ مرزهای بین المللـی و
نظام سرمایه داری برای اروپا اولویـت حیـاتی داشـت .امـا ظهـور ایـدئولوژی و جنـبش
فاشیسم که خود محصول نظام سـرمایه داری بـود ،بـرای مـدت کوتـاهی مارکسیسـم و
لیبرال دموکراسی غرب را در یک جبهه متحـد قـرار داد و در طـی جنـگ جهـانی دوم
دولتهای انگلیس ،امریکا و فرانسه جهت حـذف فاشیسـم ایتالیـا و نازیسـم آلمـان بـا
دشمن و رقیب ایدئولوژیک یعنی شوروی متحد شدند .اما طی جنگ سـرد تعارضـات
ایــدئولوژیک دو اندیشــه تــداوم یافــت و در جریــان اشــغال افغانســتان توســط شــوروی
(۱۹7۹م) ،شکل سیاسی و نظامی گرفـت و تـأثیر مسـتقیم آن تقویـت جبهـه مجاهـدان
عرب و تأسیس القاعده و طالبان بود که آینده سیاسی دنیای اسالم را تا دهه اخیر تحـت
تأثیر قرار داده است .مسأله حائز اهمیت اینکـه بـا سـقوط شـوروی جبهـه کمونیسـم بـا
خوانش انتقادی از درون و بیـرون مواجـه شـد و در دو بعـد تقوریـک و عملـی ،آرمـان
انترناسیونالیسم با ناکامی مواجه شد و ناسیونالیسم و ملی گرایی اروپایی در قالب لیبـرال
دموکراسی فرصت تجدید قوا یافت .بحرانهای منطقـهای و جهـانی پسـا کمونیسـم نیـز
حاکی از آن بوده که ناسیونالیسم در مواجه با چالش کمونیسم تا دوره معاصر کامیـابی
داشته اسـت و دولـت  -ملـتهـای اروپـایی علـیرغـم همگرایـی فرهنگـی ،سیاسـی،
اقتصادی با یکدیگر تحت عنوان اتحادیه اروپـایی ،مالحضـات ایـدئولوژیک ،امنیتـی و
سیاسی ملی را مورد توجه قرار دادهاند و مرزهای سیاسی که نمادی از ناسیونالیسم ملـی
است هنوز در انتخاب منافع ملی و فراملی آنها اولویت دارد.
در مقایسه چالش فاشیسم و کمونیسم با ناسیونالیسم اروپایی ،فاشیسم چه در قالـب
ایدئولوژی و جنبش متأخر از کمونیسم بوده ،اما ریشههـای آن بـهبحـران نظـام سـرمایه
داری در اواخر قرن ۱۹م و اوائل قرن بیستم باز میگردد و حتی میتوان در اندیشـههـای
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ناسیونالیســم نژادگــرای اروپــایی و در چــارچوب سیســتم ســرمایه داری و اوج آن یعنــی
امپریالیسم جستجو کرد .ناسیونالیسم نژادگرا با ناسیونالیسم دموکراتیک متفاوت است و
با مبانی اندیشه عصر روشـنگری و لیبرالیسـم فاصـله دارد و شـکل افراطـی ناسیونالیسـم
است .در چارچوب اندیشه فاشیسم تالش برای کسب سروری در سطن جهانی پـس از
کسب سروری در سطن تحلیـل ملـی از سـوی نـژاد برتـر منطقـی اسـت کـه بـه پدیـده
امپریالیسم مـیانجامـد .در میـان ملـتهـا نیـز ملتـی برگزیـده وجـود دارد کـه مسـتحق
حاکمیت بر همـه ملـل دیگـر اسـت .فاشیسـم از نـوع آلمـانی آن کوشـید تـا بـا کشـتار
میلیونها انسان اندیشه برتری نژادی آلمانی و تأمین سـلطه جهـانی آن و تشـکیل دولـت
جهانی را محقق سازد (ابنشهتای .)176 :1376 ،/از منظر این ایدئولوژی ،مارکسیسم و حتـی
ملی گرایی مرسوم در غرب و بالطبع کمونیستهـا و یهودیـان بـرای آنـان دشـمن تلقـی
میشدند .بهطوری که به تفسیر فاشیسـتی موجـودات انسـانی در درجـه اول مخلوقـات
یک ملت ،نژاد یا قوماند .بنابراین انسان کلی و انتزاعی وجود ندارد ،بلکه انسان آلمانی،
فرانســوی ،ایتالیــایی و جــز آن وجــود دارد (وینسههنت .)224 :1378 ،در قالــب ایــن تفکــر
ناسیونالیسم دموکراتیک که مبتنـی بـر برابـری ،آزادی و حقـوق یکسـان اسـت ،مـردود
شناخته میشود و اصل نابرابری نژادی ،جنسیتی ،فرهنگـی بـر روابـط انسـانهـا حـاکم
است .مبنای این اندیشه نه عقالنی بلکه بر پایه احساسات جمعی و هویـت خردگریـز و
ضدیت با دیگران استوار است .همچنین تمایل به گذشـته آرمـانی و وحـدت از دسـت
رفته به رهبری یک ملت و قوم خاص و پیشوا بهعنوان آمریت سیاسی در فلسفه سیاسـی
فاشیسم حایز اهمیت است .آنـان البتـه از علقـههـای مـذهبی هـم در ایـن بـین اسـتفاده
میکنند و برای پیامبران نقشی نژادی قایلند بـهطـوری کـه از نظـر چمبـرلین ،حضـرت
مسین یک پیامبر آریایی بوده و این تعلق را از اختصاصات مسین مانند دوسـت داشـتن،
ترحم و شرف که از مشخصات روانی نژاد آریا بوده ثابت میکرده است (رواسانی:1380 ،
 .)51مجموعه ایدئولوژی و جنبش فاشیسم در جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم اروپایی را
با چالش مواجه ساخت اما در نهایت بـا فروپاشـی نظـامهـای اقتـدارگرای موسـولینی در
ایتالیا و هیتلر در آلمان بیم این ایدئولوژی برای ناسیونالیسم اروپایی کاهش یافت .اما بـا
ظهور جنبش راست افراطی ،فاشیسم جدید اروپایی در حـال احیـا اسـت کـه مـیتوانـد

آینده ملی گرایی را در اروپا با خطر مواجه سازد.
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ظهور ملی گرایی در دنیای شرق و بهطور اخص در جهـان اسـالم بـدون ارتبـاط بـا
تحوالت اروپا و غرب نبوده است چرا که رویکرد استعماری و توسعه طلبـی اروپاییـان
که با حمله به سرزمینهای تازه همـراه بـود و تمایـل آنهـا بـه تبلیـغ مسـیحیت در قالـب
میسیونرهای مذهبی ،کشورهای غیر غربی را تضعیف ساخته بود بهطوری که رویکـرد
استعماری و تجاوزات نظامی و بهره کشی اقتصادی کشـورهای اروپـایی از ملـل دیگـر
طی چند قرن ،منجر به عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیایی و آفریقـایی
و حتی امریکای التین شده بود .در برابر چنین تهاجماتی ،کشـورهای تحـت سـلطه بـه
مقابله برخاستند و ظهور ناسیونالیسم ملی یکی از این واکنشها بود که در دنیای شرق و
حتی در قاره امریکا اتفاق افتاد و بر این اساس دو نوع ناسیونالیسم مجزا قابل بررسیاند:
الف .ناسیونالیسم دولتهای استعماری که هویت واحد برای خود تحـت عنـوان ملـت
فاتن و برتر میشناسند و در روابط استعماری آن را اعمال نمودهاند و هویت «من برتـر»
را در مقابل «دیگری فروتر» یا ملتهای تحـت انقیـاد قـرار دادهانـد .ب .ناسیونالیسـم
ملتهای تحت استعمار که راه نجات خـود را در وحـدت ملـی و همبسـتگی سیاسـی،
فرهنگی و مذهبی دیدهاند( .اتحاد ناسیونالیسم ملی و امت گرایی اسـالمی را در چنـین
چارچوبی میتوان در نظر گرفت) .سالهای پس از جنگ جهانی دوم شاهد مهم تـرین
جنبشها و نهضتهای استقالل طلبانه علیـه اسـتعمار اروپـایی بـودیم از جملـه جنـبش
استقالل هند در (۱۹47م) علیـه بریتانیـا و نهضـت آزادیبخـش الجزایـر (۱۹62م) علیـه
استعمار فرانسه که هر دو با تکیه برناسیونالیسم و ملی گرایی به استقالل رسیدند .سلطه
انگلستالن بر هند با چپـاول و غـارت بـی حسـاب ثـروتهـای موجـود هنـد آغـاز شـد
بهطوری که در فاصله جنگ پالسی تا واترلو ( ۱757تا ۱8۱4م) بین  500میلیون تـا یـک
میلیارد پوند بهوسیله انگلیسیها از هند خارج شده است (الهی.)83 :1379 ،
پس ازاستقالل شبه قاره هند از انگلستان ،ناسیونالیسم ملی در مقابل هویت اسالمی
قـرار گرفــت و اختالفــات مــذهبی بــین مســلمانان هنـد و هنــدوها منجــر بــه تــنشهــای
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خطرناک در این کشور گردید و در نهایت با استقالل پاکستان از هند در ۱۹47م کشور
مسلمان پاکستان تاسیس گردیـد و در ۱۹7۱م نیـز پاکسـتان شـرقی بـا نـام بـنگالدش از
کشور پاکستان جدا شد .اما روند ناسیونالیسم و ملی گرایـی در دیگـر ملـل مسـلمان بـه
آسانی میسر نشد .گسترش ملـی گرایـی در دنیـای اسـالم مـرتبط بـا تضـعیف و تجزیـه
امپراطوری عثمانی در ابتدای قرن بیسـتم و پـس از جنـگ جهـانی اول بـوده اسـت .بـا
تأسیس امپراطوری عثمانی و تثبیت قـدرت آن ،تعـدادی از کشـورهای اروپـایی بـا ایـن
امپراطوری همسایه شدند .ممالـک تحـت سـلطه ایـن امپراطـوری ترکیـب نـامتوازنی از
اعراب ،ارمنیها ،یونانیها ،یهودیان ،مسیحیان ،بلغارها ،مجارها و دهها قومیت و ملیـت
متفاوت بودند .گرچه اروپاییها مهمترین دشمن و رقیـب ایـن امپراطـوری بودنـد ولـی
همسایه شرقی عثمانی یعنی امپراطوری صفوی نیز که برپایه مـذهب تشـیع اسـتوار بـود
دورهای از جنگ و صلن ومذاکره و معاهدات مرزی را با عثمانی تجربه کرده بود .امـا
از اواخر قرن هجدهم و با مرگ پادشاهانی مثل سلطان سلیمان قانونی ،جنـگهـای پـی
درپی ،تحرکات درونی دربار عثمانی و رقابت شاهزادگان ،نارضـایتی ملـل تابعـه ،تفـوق
صنعتی و اقتصادی اروپا بر عثمانی و مهمتر از همه تمایل اروپا در تقویـت جنـبشهـای
ناسیونالیستی جهت تجزیه عثمانی در تضعیف این امپراطوری مؤثر افتادنـد و متصـرفات
اروپایی عثمانی از قبیل یونان ،بلغارستان ،مونته نگرو و ..به استقالل رسیدند .بعدها مرد
بیمار اروپا در اوایل قرن بیستم به احتضار افتاد و علیرغم اصالحات ،با الغای سـلطنت
و خالفت ( )1924عمال از بین رفت .در ایـن شـرایط متصـرفات مسـلمان نشـین عمـدتا
عرب عثمانی نیز با کمک دولتهای فرانسه و انگلستان علم استقالل برداشته و خواهان
جدایی شدند .بهعبارتی ناسیونالیسـم در کشـورهای اسـالمی و عـرب نتیجـه ضـعف و
تجزیه امپراطوری عثمانی بود .در واقع ،بسیاری از طرفداران ملت گرایی عربی با انتقـاد
از رویکرد دولت عثمانی معتقد بودند که هویت عربـی بـا اسـالم عجـین شـده و ایـن
اندیشه که خالفت در حکومت عثمانی تجلی پیدا کرده است را نفـی مـیکردنـد و بـر
علقههای عربی تأ کید داشتند .آنها از احزاب ،انجمنها ومطبوعات جهت سازمان دهی
به اندیشه ناسیونالیسم عربی بهره گرفتند و حتی افـرادی چـون میشـل عفلـق سـوری بـا
تأسیس حزب بعث در سوریه سعی در پروراندن ناسیونالیسم عربی بهعنوان یک واقعیت
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برتر از دین اسالم نمود .او معتقد بود :اسالم جرقهای از اخگر امت عربی و جلـوهای از
لعل نبوغ آن است و در مقایسه با امت عرب اهمیت چندانی ندارد ،همچنین بـهنظـر او،
اسالم رخداد عصر جاهلیت بوده و حزب بعث تبلـور عصـر طالیـی امـت عـرب اسـت
(علیزاده.)47 :1386 ،
اندیشه هویت گرایی عربی شالوده تفکر بسـیاری از اندیشـمندان عـرب گشـت .بـا
تأســیس اســراییل در ۱۹48م و بــه رســمیت شــناختن آن توســط ســازمان ملــل متحــد
ناسیونالیسم عربی به اوج خود رسید و کودتای افسران آزاد در  ۱۹52بـه رهبـری جمـال
عبدالناصر گرچه به حاکمیت ملک فاروق و حکومت سلطنتی پایان داد امـا محبوبیـت
ناصر را کاهش نداد .حتی بحران کانال سـوئز (۱۹56م) در تقویـت ناسیونالیسـم عـرب
مؤثر افتاد .بعدها با مرگ جمال عبدالناصر ،انورالسـادات جانشـین وی بـا انعقـاد صـلن
کمپ دیوید با اسراییل از بسیاری از آرمانهای اعراب فاصله گرفت و با حـذف اخـوان
المسلمین ،مصر بین ملل عربی دچار انزوا شد و اهمیت خاص خود را از دست داد .در
مقابل دولتهای عربستان ،عراق ،سوریه قدرت گرفتند .اما ایده ناسیونالیسم عـرب کـه
در قالب اتحادیه شکل گرفت نتوانست چندان موفق باشد و اختالفات و منافع متعـارض
اعضای اتحادیه عرب ،اخراج مصر ،عدم توانایی اعراب در حل مسـأله فلسـطین و نفـوذ
قدرتهای بین المللی باعث ناکارآمدی این اتحادیه و جنبش ناسیونالسم عرب گردیـد.
در بقیه کشورهای مسلمان نیـز ناسیونالیسـم برحسـب مالحظـات داخلـی ،نـوع ارتبـاط
دولت و جامعه و تهدیدات داخلی و بین المللی شکل گرفـت .خیلـی از ایـن دولـتهـا
گرچه برحسب مبارزات ناسیونالیستی و ملی گرایانه بهوجود آمدند اما رویکرد آنها بعد
از پیروزی نهضتهای ملی متفاوت بوده است :دولتهای برآمده از جنـبشهـای ضـد
استعماری در ابتدا شعارهای وحـدت ملـی ،برابـری قـومی و همزیسـتی مـذهبی را سـر
میدادند ،اما خودشـان درگیـر مسـائلی نظیـر شـکل حکومـت ،تقسـیمات سـرزمینی و
اداری ،سهیم کردن گـروههـای قـومی و نـژادی مختلـف در نهادهـای نظـامی و اداری
حکومت مرکزی ،توزیع منابع اقتصادی ،تعیین مذهب و زبـان رسـمی ،کشـور بودنـد و
همه این مسائل خواه ناخواه با مسأله قومیتها و مذاهب و تعارضات مربوط ارتباط پیـدا
میکرد و دولت را نیز درگیر این منازعات میکرد (ساعی.)239 ،1380 ،
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گرچه سه دین توحیدی اسالم ،یهود و مسیحیت همه به امت گرایی توجه کردهانـد،
اما در اسالم توجه خاصی به تشکیل حکومت اسـالمی و وحـدت امـت مسـلمان شـده
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خیلی از کشورهای مسلمان بازمانده از تجربه دوره اسـتعمار بـا ایـن مشـکل مواجـه
بودهاند .بخش مهمی از تنازعات قومی ،فرقهای و مذهبی در خاورمیانـه و آفریقـا از آن
جملهاند .در پاکستان گرچه مذهب عامل اصلی جـدایی از هنـد بـود امـا همـین عامـل
نتوانست وحدت ملی را بین پاکسـتانیهـا ایجـاد کنـد و تشـتت قـومی ،فرقـهای و ملـی
سراسر این کشور را فراگرفته است .افغانستان نیز گرچه بهصورت مستقیم دوره اسـتعمار
را تجربه نکرده اما سالها رقابت امریکا و شوروی در خاک ایـن کشـور زمینـه را بـرای
حضور طالبان و القاعده و دیگر گروههای رادیکال فراهم سـاخت و علـیرغـم تشـکیل
دولت وحدت ملی ،فرایند هویت ملـی در ایـن کشـور بسـیار ضـعیف اسـت .برخـی از
کشورهای درگیر استعمار مانند الجزایر نیز درگیر دو دیدگاه متفاوت در وحدت و هویت
ملی شـدند .بخشـی از جامعـه الجزایـر بـا تأ کیـد بـر تـأثیر و نفـوذ چندسـاله فرانسـه بـر
ساختارهای اقتصادی ،صنعتی و سیاسی الجزایر خواهان حفظ ارتباط با فرانسه در قالـب
کشور حامی شدند و بهعبارتی قطع ارتباط با استعمار فرانسه را برابر بـا عقـب مانـدگی و
عدم توسعه در الجزایر میدانستند .در مقابـل طرفـداران ناسیونالیسـم ملـی دلیـل اصـلی
عقب ماندگی الجزایـر را بـه حضـور طـوالنی مـدت اسـتعمار فرانسـه نسـبت دادهانـد و
بهعبارتی ریشههای عدم توسعه را بیرونی دانستهاند .همـراه بـا عوامـل عینـی ریشـههـای
روانی عدم وحدت ملی در کشورهای مسلمان درگیر پدیده اسـتعمار نیـز وجـود داشـته
است (ساعی .)106 :1376 ،در برخی از کشورهای مسلمان تضاد بین منـافع ملـی و منـافع
رهبران سیاسی به منازعات داخلی این کشـورها دامـن زده و رونـد وحـدت ملـی بسـیار
تضعیف شده از جمله در عربستالن سعودی و در دوران حکومت صدام در عـراق ایـن
تقابل دیده شده است .بهطور کلی رونـد ناسیونالیسـم در خیلـی از کشـورهای مسـلمان
سیر منظم نداشته و بر اثر دخالت عوامل بیرونی (نظام بین الملـل) و درونـی (حاکمیـت
داخلی) در نوسان بوده است.
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است .امـا در مـورد چگـونگی تشـکیل ایـن حکومـت ،مختصـات آن ،شـرایط حـاکم
اسالمی ،چگونگی انتصاب یا عزل وی بین نظریه پردازان و علمای اهـل سـنت و تشـیع
اختالفاتی وجود دارد .در این میان برخی از فرق اسالمی که اهمیت چنـدانی در تـاریخ
و اندیشه اسالمی ندارند حتی قایل به تشکیل حکومت اسالمی نیستند .اما تعداد و بنیاد
اندیشه آنان در مقایسه با مذاهب تشیع و اهل سنت قابل مقایسه نیست .بر همـین اسـاس
هر دو شاخه اسالمی معتقد به تشکیل حکومت اسالمی و اتحاد امت مسـلمان هسـتند.
«اسالم در مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دیـن نیسـت ،بلکـه نظـامی دولتـی نیـز بـوده و
نظریه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا گردیده است .بهعبارت بهتـر اسـالم
از آغاز یک تقوکراسی بود .پیامبر اسالم تنها رسـول نبـود بلکـه از زمـان هجـرت بـه
مدینه رهبر سیاسی بالمنازع مسلمانان نیز شد .بدین سان اسالم از آغاز هم جنبش دینـی
و هم حرکتی سیاسی بود» (بشهیری .)233 :1374 ،/با رحلـت پیـامبر فرقـههـا و شـاخههـای
مختلفی از اسالم دچار انشعاب شدند که مهـمتـرین آنهـا دو مـذهب معـروف تشـیع و
تسنن بودند .امرا و پادشاهان دنیای اسـالم هرکـدام یکـی از ایـن دو مـذهب را انتخـاب
کردند و مردم تحت سلطه نیز اکثرا همان مذهب را اعمال مینمودند.
با گسترش متصرفات اسالمی و نفوذ مسلمانان به قلب اروپا و تسخیر اندلس ،آیـین
اسالم شکل جهانی پیدا کرد و بخشهای مهمی از قاره آسیا ،اروپا و آفریقـا در اختیـار
حاکمان مسلمان قرار گرفت .اما دوره طالیی اسالمی بهدالیـل درونـی و بیرونـی دچـار
انحطاط شده و از اواخر قرن هجدهم بخش مهمی از دنیای اسالم در تصرف اروپاییـان
قرار گرفت .این مسأله باعث تقویت جنبشهای مذهبی و نـوعی احیـای اسـالمی علیـه
حکام مستبد داخلی و استعمار خارجی گردید .نهضتهایی که در قرن نـوزدهم جهـت
احیای قدرت و وحدت مسلمانان شکل گرفت خواهان تشکیل یک پرچم و حاکمیـت
واحد برای دنیای اسالم شدند .این تلقی در هر دو مذهب تشیع و تسنن وجـود داشـت.
اما در مورد اینکه حکومت اسالمی چگونه و بـا والیـت و رهبـری چـه کسـی تشـکیل
میشود و روند وحدت امت اسالمی چگونه خواهد بود اختالفات زیادی وجـود داشـته
است .در دیدگاه تشیع بعد از رحلت پیامبر والیت و امامت بـهطـور مسـتقیم بـه اهـل
بیت رسید .نظریه سیاسی تشیع ،باور به ولی امر دارد« :بهموجب نظریه لطـف یـا فـیض
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تشیع بر آن است که امامان از کرامت الهی و عصمت برخوردارند .شیعه امامیه ،امامـت
را از ارکان دین میداند و بر آن است که تعیین امام به دست مردم نیست .گفته میشـود
که امامت مقامش واالتر از آن است که مردم با عقل خود به آن برسند و یا با آرای خود
آن را دریابند و یا به انتخاب خود امامی منصوب کنند .بر طبق نظریه شـیعه ،امامـان بـر
مردم والیت دارند و برخی فقها این والیت را شامل بر اعمال حکومت نیز دانسـتهانـد و
در دوران غیبت ،علما و مراجع دینی را نایب امام شمردهاند .فقهای ثالثه مشـهور شـیعه
یعنی محمدبن یعقوب کلینـی ،شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی بـر نظریـه لطـف خـاص
خداوند و امامت بهعنوان شرط سعادت و ادامه نبوت تأ کید داشتند» (همان.)235 :
از نظر شیعه ،سعادت جز با ظهور قائم میسر نخواهد بود و حاکم اسالمی و زعمـای
اسالم باید شرایط ظهور وی را فراهم آورند .وحدت اسالمی زمانی میسر خواهد شد که
امت مسلمان زیر پرچم اسالم قرار گیرند و به حبلالمتین تمسک جویند و معیار برتـری
آنان تقوا و ایمان خواهد بود .در این چارچوب تازمانی که حکومت به امام عصـر یـا
نائبان برحق وی نرسد ،مشروعیتی نخواهد داشـت .برحسـب دیـدگاه شـیعه ،پادشـاهان،
ً
قدرت و سیادت الهی یا دینـی ندارنـد ،بلکـه مجریـان تصـمیمات وآرای دینـی و صـرفا
مدیران سیاسی کشور هستند ،قدرت و سیادت کامل مذهبی-سیاسـی در هـر عصـر بـه
امام آن عصر ،که منصوب میشود و معصوم اسـت ،و نایـب او تعلـق دارد (عهالم:1376 ،
 .)167گرچه اندیشه اتحاد امت اسالمی در تشیع ریشه قدیمی و تاریخی داشته است امـا
بیشترین تمایل جهت تحقق این اندیشه به فداییان اسالم و نواب صفوی بـاز مـیگـردد.
اینکه اسالم در ذات خود انقالبی اسـت و وضـع موجـود را بـه رسـمیت نمـیشناسـد و
حکومتهای پادشاهی از اساس نامشروع و غیر الهی هستند .آنان حتی به تدوین قـانون
اساسی اسالمی پرداختند اما اقدامات انقالبی آنها در دوره پهلـوی دوم منجـر بـه اعـدام
سید مجتبـی نـواب صـفوی گشـت ( .)1334امـا نحلـه فکـری وی در پیـروزی انقـالب
اسالمی مؤثر افتاد و بسیاری از پیروان انقالب اسالمی خود را میراث دار نواب صفوی و
یارانش میدانستند .در واقع مـوج دوم اسـالم انقالبـی در تشـیع کـه منجـر بـه انقـالب
اسالمی شد در سال  57به رهبری امام خمینی اتفاق افتاد .اساس اندیشـههـای او نیـز
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی تبلور یافته است که از جمله مـیتـوان بـه
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دو نمونــه از اهــداف کــالن جمهــوری اســالمی اشــاره نمــود« :دفــاع از نهضــتهــای
آزادیبخش و مسلمانان و تعارض با اسراییل و امریکا و استقرار یک جامعه اسـالمی بـر
اساس مبانی تشیع» (سریع القلم .)49 :1387 ،اندیشـه دفـاع از حقـوق مسـلمانان کـه بـا تـز
صدور انقالب همگام بود بر اساس این ایده شکل گرفته بود که مسـلمین امـت واحـده
هستند و در قانون اساسی جمهوری اسالمی تبیین شد .بر ایـن اسـاس «همـه مسـلمانان
یک امتاند و دولت جمهوری اسالمی موظف است سیاست کلی خود را بر ائتالف و
اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصـادی
و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد» (خههادادی .)135 :1386 ،همچنین مسـألۀ والیـت
فقها که در اندیشه سیاسی تشیع مسبوق بهسابقه بوده در آرای امام خمینی مـورد قبـول قـرار
گرفته است و این دیدگاه در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز در اصل  57تبلور یافت.
اندیشه امت محوری در اهل سنت نیز با وقایع تاریخی و تحوالت قرن نوزدهم دنیای
اسالم پیوند خورده است و بسیاری از متفکران اهل سنت خواهان احیا و بیـداری دینـی
در بین حکام ،حکومت و جامعه اسالمی شدند .اما آنـان بـرخالف شـیعه کـه سـاختار
هنجاری و ارزش محور را در اصول حکومت داری مورد توجه قـرار داده ،بـه واقعیـات
تاریخی و ضرورت کارآیی حکومت طبق شرایط زمانه پرداختهاند .نمونـه ایـن تفکـر را
ً
میتوان در آرای حسن ماوردی مشاهده کرد مخصوصا در کتـاب احکـام السـلطانیه بـه
ضرورت وجود حاکم و حکومت حتی بر تأمین امنیت بر اسـاس زور مـیپـردازد .اهـل
سنت چون خالفت را در زمره مصالن عامه میشمردند ،پروایـی از آن نداشـتند کـه در
وضع و بیان اصول خالفت رویدادهای تاریخ اسالم را مالک و راهنمـای خـویش قـرار
دهند و آن اصول را با تحوالت سیاسی و اجتماعی زنـدگی مسـلمانان هماهنـگ سـازند
(عنایت.)147 :1377 ،
در واقع فرقهها و نحلههای فکری اهل سنت نیز در واکـنش بـه ناکـامیهـای اخیـر
دنیای اسالم در قرن نوزدهم گسترش یافتند بهطوری که نمیتـوان از یـک خـط فکـری
واحد و سیرمنظم اندیشه در بین آنها نام برد .چرا که از مصلحان دینی نظیـر رشیدرضـا،
سید قطب ،محمد عبده تا جنبش اصولگرای وهابی و اخوان المسلمین ،حتی القاعده و
طالبان همه را میتوان لحاظ نمود .تقسیم بندی گروههای اسـالم گـرای اهـل سـنت بـه

 -6تقابل و تعامل ناسیونالیسم وامت گرایی در دنیای اسالم

هرچند از لحاظ تاریخی تفکر امت گرایی و وحدت دنیای اسالم بر ناسیونالیسـم
و ملی گرایی تقدم داشته است .اما ظهور جنبشهای ضد استعماری که در قالـب ملـی
گرایی شکل گرفت جز در پناه اتحاد امت اسالمی میسر نشد« .نویسندگان مسـلمان در
قرن نوزدهم نظیر طهطاوی ،ندیم ،مرصفی و عبـده اصـطالح ناسیونالیسـم را بـه معنـای
جنبشی که از استقالل و آزادی ملتی در برابـر متجـاوز بیگانـه حمایـت مـیکنـد معنـی
کردهاند و آن را به میهن پرستی یـا بـه قـول خودشـان وطنیـه (معنـای لغـوی اقامتگـاه و
سرزمین) برگرداندهاند .ولی وطنیه مفهوم دیگری است و به جنبه سرزمینی هویـت ملـی
مربوط میگردد .از آنجا که میگوینـد پیـامبر حـب الـوطن را از نشـانههـای ایمـان
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محافظه کار ،اصولگرا ،رادیکال ،بنیادگرا ،میانه رو ...همه ناشی از این است که آنها در
اندیشه وپراگما و خط مشی به اجماع نرسیده بودند .بهعنوان نمونه در حالی که جنبش
بنیادگرای اخوان المسلمین از زمان تأسیس ( )۱۹28تا ( 20۱2کـه محمـد ُمرسـی رئـیس
جمهور منتخـب ایـن گـروه در مصـر شـد) ازقـدرت قـانونی محـروم بودنـد .در واقـع،
گروههای مختلف اسالم گرای شیعه و سنی پس از تحوالت بهـارعربی ظهـور کردنـد.
پایه ایـدئولوژیک خیلـی از آنهـا امـت محـوری اسـت .عمـده آنهـا معتقـد بـه تشـکیل
حکومت جهانی اسالم و اجرای قوانین شریعت هستند .دیـدگاه امـت محـوری بـر پایـه
تقسیم دنیا به داراالسالم و دارالکفر استوار است که البته این دیدگاه را نیـز بـین علمـا و
اندیشمندان اهل سنت و تشیع میتوان مشاهده کرد و اینکه مجموعه امـت اسـالمی در
داراالسالم قرار دارند و اهل کفر خود به دو گروه کافر ذمی (اهل کتاب و اهل جزیـه)
و کافر حربی تقسیم میشوند که البته اهل کتاب یا جزیه طبق قرارداد مهادنه از حمایت
حاکم و حکومت اسالمی برخوردارند اما این شامل کفار حربـی نخواهـد شـد .از نظـر
امت گرایان دنیای اسالم باید متحد شود و حاکم اسالمی قـدرت را بـر عهـده گرفتـه و
مانع تسلط غیر مسلمانان بر مسلمان شود .همچنین عواملی چون نژاد ،جنسیت ،قومیـت
و فرهنگ ،ناسیونالیسم و مرزها هیچکدام نبایـد مـانعی در اتحـاد امـت اسـالمی ایجـاد
کنند و امت گرایی بر همه اینها ارجحیت دارد.
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دانسته است» (عنایت.)199 ،1380 ،
بسیاری از منتقدان ناسیونالیسم ،آن را مـانعی جهـت تـرویج اندیشـه امـت محـوری
میدانند .در مقابل ،موافقان ناسیونالیسم ،ملیگرایـی را مقدمـه وحـدت اسـالمی تلقـی
میکنند چرا که هر دو در مقابله با استعمار غـرب تکـوین یافتـهانـد .در تفـاوت دنیـای
اسالم و غرب اینکه ارزشها و هنجارهای مبتنـی بـر امـت گرایـی قـدرت جـذب تـوده
بیشتری برای ملتهای مسلمان دارد و ناسیونالیستهای مذهبی بـهطـور سـنتی جایگـاه
قوی تری بهنسبت ناسیونالیستهای سکوالر داشتهاند و آن هم بعلت نفوذ مداوم مذهب
و گرایشات دینی در دنیای اسالم بوده است .به همین دلیل در میـان عمـده کشـورهای
مسلمان که ساختار چندقومیتی داشتهاند و ناسیونالیسم ملی به دلیل چالشهای موجـود
توانایی حفظ وحدت ملی را نداشته ،امت گرایی توانسته در تقویـت وحـدت ملـی آنـان
مؤثر باشد به همین دلیل جلوگیری از پیشرفت اروپاییان در سرزمینهای اسالمی یکی از
اهداف جنبش امتگرا بوده که از قرن  ۱۹شکل گرفته بود .اینکه حاکم مسلمان بتواند
حامی دین و مسلمانان شود و ایدئولوژی وحدت اسالمی را با ناسیونالیسم و حب وطـن
ترکیب کند ،بسیار مطلوب خواهد بود .مخصوصا که از منظر قرآن کـه مهـمتـرین منبـع
الهی و اجتماعی مسلمانان تلقی میشود انسانها ذاتا برابرند و همه انسانها از یک پـدر
و مادر مشخص ایجاد شدهاند و نسل همه به آدم و حوا میرسـد .لـذا :او کسـی اسـت
که شما را از نفس واحدی آفرید (انعام  )98همچنـین سـوره (نسها )1 /و (سهوره روم  )2بـر
اصل برابری و نفی هرگونه امتیاز برتری جویانه تأ کید کردهاند» (خسروی.)45 :1388 ،
در دوره عثمانی اعمال امـت گرایـی و ناسیونالیسـم بـهطـور همزمـان نتـایج چنـدان
مــوفقی در تــاریخ اســالم ب ـههمــراه نداشــت .عــدم موفقیــت ایــن دو اندیشــه در دوره
اضمحالل و تضعیف امپراطوری عثمانی کامال مشهود بود .برخـی از محققـان یکـی از
دالیل افول قدرت عثمانی را در عدم اتحاد با همسایگان مسلمان خویش از جمله ایـران
عصر صفوی ،در مقابله با قدرتهای اروپایی میدانند بـهطـوری کـه آنهـا نتوانسـتند از
وحدت اسالمی در برابر دشمنان مشترک بهره بگیرند .امپراطوری عثمانی کـه بـهمـدت
چند قرن خود را قطب اصلی دنیای اسـالم مـیشـناخت بـا حکومـت صـفویه ایـران در
چالش و رقابت بود .در گفتمان تشیع صـفوی ایـن دال  -مـذهب تشـیع  -بـود کـه بـه
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کمک فقهای شیعه معنادهی میشد در تمام این مرحل یکی از مؤلفههای شکل گیـری
و قوام ناسیونالیسم ایرانی و گرایشهای ناسیونالیستی در برابر قدرتهای خارجی ،تشیع
بود .آن چنانکه تقابل اصلی تقابل میان ملت اسالم و کفار تعریـف مـیشـد و اسـالم و
مشخصا مذهب تشیع به نماد پاسداری از مرزهای ایران و حفـظ کیـان و هویـت ایرانـی
تبدیل شده بود (مرتضوی .)172 :1394 ،البته نکته حائز اهمیت اینکه گرچه میان دو دولت
عثمانی و صفویه رقابت وجود داشت اما برخی از پادشاهان دو کشور بـه لـزوم صـلن و
اتحاد پی برده بودند و این را میتوان از معاهدات صلن دوجانبه بین دو کشـور اسـتنتاج
نمود .مخصوصا که در این معاهدات بجز حل و فصل اختالفات مرزی به لزوم احتـرام
به باورها و عقاید مذهبی طرف مقابل هم استناد شده بود از جملـه نکتـه قابـل تأمـل در
خصوص معاهده صلن استانبول اول این است که بر اساس آن ایرانیان از لعن سه خلیفـه
اول مســلمین و عایشــه یکــی از همســران پیــامبر اســالم منــع شــدند (منههوری.)19 :1396 ،
همچنین بعد از قرار داد صلن قصر شـیرین (۱642-۱62۹م) رویـارویی ایـران و عثمـانی
بهمدت یک قرن فروکش کرد .بعدها در دورههای افشاریه ،زندیه و قاجاریه نیـز گرچـه
اختالفات دو دولت همچنان وجود داشت اما عمـدتا ناشـی از مشـکالت مـرزی بـود و
جنبه ایدئولوژیک آن کم رنگ شده بود که یکی از دالیـل آن بـه مناسـبات اسـتعماری
روسیه تزاری و دیگر دول اروپایی با ملل مسلمان و حکومتهای آنها گره خورده بود و
از سوی دیگر احیای تفکر امت گرایـی وگسـترش جنـبشهـای اسـالمی زمینـه را بـرای
تغییرات در روابط دو کشور مسلمان ایران و عثمانی فراهم نمود .گرچه در دوره بیداری
جنبشهای اسالمی متفکران مسـلمان گـام اساسـی در جهـت تقویـت و وحـدت ملـی
گرایی و امـت گرایـی اسـالمی برداشـتند ،امـا دولـت عثمـانی در اواخـر عمـر خـود بـا
جنبشهای استقالل طلبانه مواجه شد و پایههای خالفت چند صـد سـاله کـه مبتنـی بـر
شالوده مذهبی اهل سنت بود بهوسیله آرمانهای ناسیونالیستی و ملی گرایـی ملـل تابعـه
در قرن ۱۹م دچار لرزه شد و در نهایت در قرن 20م فرو ریخت .دیدگاه متفاوت علمای
اسالم با برخی از ناسیونالیستهای عرب و غیر ترک در قرن ۱۹م همچنان باقی مانده به
تشتت آرا افزوده بود .اما از سوی دیگر موجبات همکـاری متفکـران اسـالمی را فـراهم
ساخته بود از جمله تعامل و همکـاری محمدعبـده ،مفتـی مصـر و سـید جمـال الـدین
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اسدآبادی از آن جمله بود .عبده نسبت به سید جمال تحرک کمتری داشـت ولـی آثـار
قلمــی بیشــتری از خــود برجــای گذاشــت .ســید جمــال و عبــده هــر دو بــرای وحــدت
مسلمانان و زدودن اختالفات مذهبی و فرقهای ،آ گاهی آنان از گذشته افتخارآمیزشان و
هشیاری در دنیای جدید و احیای مذهب فعالیت میکردند ،از اینرو اشاره بـه مقـاالت
منتشر شده در مجله عروه الوثقی اصول اساسـی تفکـر عبـده را نیـز در بـر دارد (قهادری،
 .)15 :1388از نظر اندیشمندان مسلمان قـرن ۱۹م شـاکله اصـلی عقـب مانـدگی جوامـع
اسالمی ،قدرت استبدادی حکام ،زوال اندیشه سیاسی متفکران و اسـتیالی اقتصـادی و
سیاسی دنیای غرب بر ملل مسلمان بود .رشـید رضـا ،کـواکبی ،سـید جمـال ،نـایینی و
محمدعبده از پیروان این تفکر بودند .اما اولویت جوامع مسلمان در حل ایـن بحـرانهـا
یکسان و همگون نبود .باتوجه به عـدم اسـتقالل بیشـتر جوامـع سـنی مـذهب عـرب یـا
مسلمانان هندوستان که با ترکان عثمانی یا انگلستان در جدال بودند ،مسائلی فوریتـر و
ضروریتر نسبت به استبداد به چشم میخورد که همانا استقالل و بازسازی اجتماعـات
بود (همان.)212 :
هرچند بعدها و با سقوط سلطنت و الغای خالفت در عثمـانی ،بخشـی از مسـلمانان
هند همچنان تمایل داشتند که وفاداری خود را به خالفت نشان دهند اما با ظهور جنبش
ضد انگلیسی مهاتما گاندی ،این تمایالت نیز تـا حـدودی فـروکش کـرد .امـا موافقـان
خالفت در عثمانی هنوز بر علقههای مـذهبی تأ کیـد داشـتند .در ایـن چـارچوب حتـی
خلیفه عثمانی حاکم دار االسالم بوده است که اعراب ،ترکها ،آفریقاییان مسـلمان همـه
را زیر پرچم توحید و اسالم حفظ میکند .اما با تشـکیل جمهـوری ترکیـه در ۱۹23م و
استقرار سکوالریسم در این کشور ،نگاهها از ترکیه بهسمت مصر متمرکز شـد .بیشـترین
نقش را در مصر اخوان المسلمین بر عهده گرفتند .آنهـا در دوره قـدرت گیـری جمـال
عبدالناصر تالش فراوانی کردند که بین ناسیونالیسم عربـی ،مصـری و ایجـاد حکومـت
اسالمی و امت گرایی آشتی برقرار کنند .اخوان المسلمین در برههای تاریخی با جمـال
عبدالناصر رییس جمهور مصر همکاری داشتند و در آن زمان از صبغههای ناسیونالیسم
عرب حمایت میکردند .تصور کلی آنها این بود که با قدرت گیری جمـال عبدالناصـر
امکان فعالیت و تبلیغ و حتی تشکیل دولت اسالمی و اجرای شریعت دینی فـراهم شـده
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است اما این فقط در حد ایده بود و بعدها طی اختالفاتی که با جمـال عبدالناصـر پیـدا
کردند بسیاری از رهبران آنها محدود و زندانی شدند و این جنبش شکل پنهانی گرفت.
کما اینکه حتی در دورهای کـه غیرقـانونی بـود بـه تبلیـغ و مبـارزه ادامـه دادنـد و تـرور
انورسادات رئیس جمهور وقت مصـر توسـط خالـد اسـتانبولی یکـی از اعضـای اخـوان
المسلمین پس از انعقاد صلن کمپ دیوید با اسراییل نقطه عطف مبارزه این گروه شـد.
اعتراض گروههایی مانند اخوانالمسلمین به آیین سیاسـی دولـتهـای هواخـواه قومیـت
عرب آن است که اسالم بنا بر اصل باید همه مؤمنان را از هر نژاد و قـوم و ملـت در بـر
بگیرد و هرگونه معیار نژادی و قومی و زبانی تمایز ملتها را از میان بـردارد .تنهـا معیـار
معتبر تفاوت گروههای بشری ازیکدیگر ،ایمان و تقوا است (عنایت.)250 :1358 ،
این تقابل در بین بسیاری از گروههای اسالم گرا و ناسیونالیستهای افراطی هم در
جهان عرب و کشورهای مسلمان غیر عرب بچشم میخورد .در واقع زمینـههـای آشـتی
بین ناسیونالیسم ملی و امت گرایی در کشورهای مسلمان با چـالشهـای زیـادی روبـرو
است .منافع متعارض و متفاوت به کشورهای مسلمان اجازه تشکیل جبهه واحدی نداده
است گرچه برخی تالشها از سوی آنها جهت اتحاد اسالمی صـورت گرفـت از جملـه
تشکیل سازمان کنفـرانس اسـالمی ( )1969بـا عضـویت بـیش از  54کشـور مسـلمان و
اهداف و برنامههای دراز مدت آن ،به ایده امـت اسـالمی تـا حـدودی رنـگ بخشـید.
همچنین مسأله فلسطین زمینه را برای همگرایی اسالمی فراهم سـاخته اسـت .امـا منـافع
متعارض و سیاستهای چند وجهی در کشورهای مسلمان آن را تضعیف ساخته است.
بسیاری از کشورهای اسالمی اختالفات مرزی ،سیاسی ،استراتژیک و ایدئولوژیک
دارند و هرکدام به جبههای تعلـق دارنـد .نفـوذ و تـأثیر نظـام بـین الملـل بـر روابـط ایـن
کشورها تأثیر گذاشته و تقابل منافع ملی یا ناسیونالیسم با هویت دینی یا وحدت اسالمی
چشمگیر شده است .اما علیرغم چنین چالشهایی ،تالش جهـت همکـاری و تعامـل
میــان ملــل مســلمان هنــوز وجــود دارد و تمایــل بــه همبســتگی اســالمی در چــارچوب
معاهدات و کنفرانسهای بـین المللـی و منطقـهای وجـود دارد .از جملـه در کنفـرانس
حقوق بشر در اسالم (خارطوم۱۹۹3م) برلـزوم دعـوت از رهبـران و جامعـه اسـالمی بـه
وحدت و جهاد و اجتهاد تأ کید شد و در زمینه نظم نوین جهانی «هرگونه سـلطه گـری
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سیاسی و نظامی برخی از کشورهای قدرتمند بر سایر کشورها را مردود شـناخته و امـت
اسالمی را به اجرای نقش خود بـهعنـوان مرکـزی مهـم در تشـکیل نظـام نـوین جهـانی
دعوت مینماید» (آقایی ،بی تا )92 ،در واقع بـا توجـه بـه ظهـور تهدیـدات جدیـد نیـاز بـه
بازسازی روابط بین کشورهای مسلمان افزایش یافته است .بخشـی از ایـن تهدیـدات در
حوزه فراملی و در عرصه روابط بـازیگران فراملـی و بـین المللـی وجـود دارد .در حـال
حاضر یکی از مهمترین چالشهایی که در مقابل امت گرایی قرار گرفته مسـأله جهـانی
شدن است که بسیاری از کشورهای جهان را در درون خود جذب کرده و آنهـا را وادار
به قبول شرایط نابرابر ساخته است .عمده کشورهای مسلمان در تقسـیم بنـدی جهـانی
جزو جنوب قرار دارند که نماد توسعه نیافتگی و وابسـتگی اسـت و در مقابـل ایـن واژه
دنیای شمال قرار دارد که پیشرفتهترین کشورهای جهان در آن قرار دارند و بخش اعظم
ثروت و داراییهای بین المللی در آنها متمرکـز اسـت .ماهیـت نـابرابر و نـامتوازن رونـد
کنونی جهانی شدن در شکاف فزاینده بین مردمان غنی و فقیر جهان و بـین کشـورهای
توسعه یافته و در حال توسـعه و در اختالفـات گسـترده بـین کشـورها در توزیـع سـود و
زیانها مشهود میباشد (خور.)16 :1386 ،
فــارغ از اینکــه بخشــی از ریشــههــای عقــب مانــدگی جنــوب در رواب ـط نــابرابر و
استعماری با شمال متمرکز بوده ،اما طرفداران نظریه امت گرایی اسـالمی معتقدنـد کـه
مسلمانان با بازگشت به درون و ایجاد اتحاد که ناشی ازایدئولوژی و جهان بینی مشـترک
است در مقابل جهان سرمایه داری و شمال مقاوت میکنند و مانع از اضمحالل اندیشه
و ثروتهای مادی و روانی خود خواهند شد .همچنین گسترش تفکر راست افراطی در
کشورهای اروپایی و خطر افزایش جنگهای فرقهای و مذهبی در خاورمیانه و تروریسم
بین المللی ،بر لزوم وحدت و همگرایی دنیـای اسـالم افـزوده اسـت و بـا اتحـاد دنیـای
اسالم عقب ماندگی کشورهای مسلمان جبران خواهد شـد و جنـگ و بحـران و فاجعـه
که خاورمیانه و قسمتهایی از دنیای اسالم را فرا گرفته فروکش خواهـد کـرد و در ایـن
شرایط جنبههای منفی ناسیونالیسم که منافع فراملی و جهانی دنیای اسالم را تحت تـأثیر
قرار داده ،بی اثر خواهد شد و تنها راه نجات کشورهای مسلمان تکمیـل وحـدت امـت
اسالمی در چارچوب تعامل و همکاری مشترک رهبران و رؤسـای کشـورهای مسـلمان

خواهد بود.
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ناسیونالیسم در میان ملل مسلمان و غرب و تأثیر ّامتگرایی بر...

ناسیونالیسم و امت گرایی دو گرایش عمـده در کشـورهای مسـلمان هسـتند کـه هـر
کدام بهفراخور شـرایط زمـانی ،جغرافیـایی و سیاسـی در تـاریخ ملـل مسـلمان تقویـت یـا
تضعیف شدهاند .ناسیونالیسم گرچه موجب تجزیه و واگرایی دنیای اسالم شده اسـت امـا
در مقاطعی با امت گرایی عجین شده اسـت و نمـی تـوان جنبـههـای مثبـت آن را نادیـده
گرفت .بهعبارتی امت گرایی و ناسیونالیسم یا هویت ملی قابل تجمیع هستند و دولتهـای
مسلمان با حفظ وحدت ملی میتوانند به همگرایی جهانی اسالمی برسند .ایـن هـدف در
چارچوب تعدیل منافع ملی و منافع فراملی یا امت گرایی امکان پذیر است .تهدیدات بـین
المللی که جهان اسالم را محصور ساختهاند زمینه را برای وحدت اسـالمی فـراهم سـاخته
است و احتمال ایجاد نوعی وحدت فرا قارهای بین ملل مسلمان امکان پذیر است .بـهنظـر
میرسد که این وحدت بیشتر از آنکه جنبه سیاسی و نظامی داشته باشد ،شکل فرهنگـی و
اجتماعی پیدا میکند که در روابط بین الملل و دنیای پر تنش و نـابرابر شـمال و جنـوب،
نقطه مثبت و متعادلی برای دنیای اسالم تلقی خواهد شد.

اصو
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are some of the challenging issues among Islamic thinkers. The unity of
the Islamic world and the formation of the Islamic government and the
implementation of the laws of Sharia are among the basic concepts of
Islam. All Muslim countries have specific geopolitical, cultural, and
economic characteristics and national interests in each government are
different from others under the influence of external and internal factors.
International threats to the Islamic world are on the rise. In such
circumstances, the priority is with the unity of the Islamic Ummah. In
contrast, nationalists believe in internal interests and national nationalism.
The findings of this study show that due to the increase in international
threats, which are mainly applied by Western developed countries, the
two concepts of Islamic world unity and nationalism are aligned with
each other, and Muslim countries can maintain national identity and
Islamic convergence. To achieve and implement the concept of the
Islamic Ummat.
Keywords: nationalism, nationalism, unity of the Islamic world,
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political Islam

َ

definition for the cultural dilemma based on these sciences. Therefore,
first, we will define the concepts of epistemology and paradigm, then we
will refer to the expression of the mechanism of epistemic change based
on a paradigm shift. According to this mechanism, we introduce the index
paradigms of the three ancient, modern and postmodern eras and the
corresponding epistemologies of each ("self-centeredness", "attention to
the other", and "virtual reality"). Also, the cause of the cultural dilemma
is the conflict of ideas that occurs as a result of the eclecticism between
epistemology and the new paradigm. This is due to the rapid paradigm
shift and the slow pace of epistemic change. In this article, we will also
show that the conflict of ideas created in this way ultimately leads the
problems in society. Thus, the first step in confronting the cultural
dilemma of consciousness is the emergence of a conflict of ideas
resulting from the eclecticism between epistemology and the paradigm. A
philosophical explanation of the cultural dilemma can play an important
role in finding appropriate solutions to combat social anomalies.
Keywords: Epistemology, culture, civilization, paradigm, cultural
dilemma.

Nationalism among Muslim and Western Nations
and the Impact of Nationalism on the Unity of the
Islamic World
Touraj Mir Mahmoudi

1

The present article examines and compares nationalism and ummatism
in the Islamic world with a descriptive-analytical method. The
confrontation and interaction of national identity and Islamic nationalism
1. Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Mahabad Branch.
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individual to a kind of "alienation" and creates cultural anomalies and

using a meta-analysis approach. The statistical population of the study
includes master's, doctoral dissertations, and articles related to social
capital and its relationship with political participation, and Twenty-five

 اصوstudies using purposive non-random sampling as a sample entered the
 ل وmeta-analysis process. The effect size coefficient was evaluated using
 شیوهCMA2 software. The results show that the effect size of social capital
 هایstudies and political participation is equal to 0.452, which is interpreted
 تربیas moderate but increasing according to Cohen's criterion. The results of
ت
کود

the research also show that as the time of the Islamic Revolution passes,
the relationship between social capital and political participation is
increasing and this shows that social capital is one of the most important

s

Abstract

 کانvariables related to political participation in the Islamic Republic of Iran
is and should be considered in national planning, and provided the ground
احا
 دیــــثfor increasing social capital by building trust, raising awareness and
 امامیه وencouraging citizens to participate in social activities.
Keywords: political participation, social capital, meta-analysis,
متنشنا
Islamic Republic of Iran
خــــت
قرآنم
Philosophy of the Cultural Dilemma: the

Paradigm Confrontation with the Epistemology
1

Maryam Sheibanian

2

Seyyed Majid Saberi Fathi

There has been a lot of discussion about culture in modern sciences,
but recognizing the cultural dilemma has always been neglected due to
the claim that these sciences are neutral. In this research, we provide a

1. Assistant Professor, Department of French Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities,
Ferdowsi University of Mashhad.
2. Associate Professor, Department of Physics and Research Center of Interdisciplinary Ontological Studies,
Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad.

expressing the most important thoughts of thinkers such as Ibn
Taymiyyah, Abdul Wahab, Sayyid Jamal, Abdu, Rashid Reza, etc., which
have directly or indirectly affected contemporary neo-Salafism, the role
of special social crises in interaction The Islamic world has been explored
with the West in the last century and the concept of reverse political
violence has been explored in a mixed way. In other words, what this
research seeks to explain with an intellectual and sociological approach is
to explain the intellectual foundations of the forerunners of the early and
late Salafist movement and the sociological analysis of the social
conditions of its development in the context of The social, cultural, and
political crises in the Islamic world, and ultimately the quality of its
world is dominated by takfiri and Salafi movements.
Keywords: Salafism, Salafi movements, social crises, takfir,
Wahhabism, political violence

Meta-analyses of Social Capital Studies with
Political Participation in Iran after The Islamic
Revolution of Iran
Masoumeh Bagheri
Hassan Shojaee
Sara Kiani

1

2

3

There has been much research done on political participation. One of
the most important variables related to political participation is the social
capital variable. Therefore, the purpose of this study is to investigate the
relationship between social capital studies and political participation
1. Associate Professor of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2. Master of Sociology, Secretary of Social Sciences, Behbahan Center, Behbahan, Iran.
3. Master of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran.
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connection to contemporary political violence in the Middle East and the

reducing the transcendent goals of religion to the world. Also, his
analysis of Islam seems to be incomplete and based on the behavior of
oppressive rulers and caliphs during Islamic times. It should be noted that

 اصوbias and interference of religious interests in explaining matters are also
 ل وamong the criticisms leveled at him.
شیوه

Keywords: Montesquieu, Religion, Social Function, Critical Analysis.

های

Salafism and Political Violence: A Reflection on
the Impact of Social Crises on the Formation of
Contemporary Radical Salafi Islamic Movements
in the Middle East

تربی
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کود
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2

Nearly seven centuries after Ibn Taymiyyah's death, his intellectual
legacy is still alive and inspiring the various Salafi movements in the

s
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Mina Jahanshahi

Middle East and the rest of the world; A legacy that, to cover the position
of the caliphate of the predecessor gods, has not resorted to any tactic in
the modern world, and has resorted to any form of ijtihad (even if it seeks
heresy) in the direction of The application and imposition of its
legislative powers is not directed at the people and in the name of the
Creator. Undoubtedly, the analysis of this heritage, based on purely
jurisprudential and theological relations and teachings, regardless of its
maturing social frameworks and contexts at any historical point (and vice
versa), will lead to rationalist reductionism in the course of research. That
the bearer of a gift will be nothing but the submission and procrastination
of the power of reason. Therefore, in the course of this research, while

1. PhD student in Social Science from Faculty of Social Sciences in University of Tehran.
2. Master of Social Sciences from Faculty of Social Sciences in University of Tehran.

analytically in the context of Islamic wisdom and the form of an
epistemological system governing the existential levels of the human
soul. Form-oriented architecture and neglect-oriented behavioral action
will create the effect based on Nafs Luameh, semantic architecture, and
perfection-oriented behavioral action and effect based on Nafs
Motmaene, sacred architecture, and reminder-oriented behavioral action.
Keywords: Architect's soul, audience action, architecture, formoriented, semantic, sacred

Critical Analysis of the Social Functions of
Religion From Montesquieu's point of view
Mohammad Salimy

1

2

Montesquieu is one of the experts who has greatly influenced other
thinkers and even politicians. In his book, The Spirit of Laws, he
enumerates various social functions for religions. The researcher in the
present study seeks to explain Montesquieu's theories with a critical
approach and using the library method. Some of the conclusions he has
reached in his studies of religion include the compatibility of moderate
government with the religion of Christ and authoritarian rule with the
government of Islam, the relationship of Catholicism with the monarchy
and Protestantism with the republic, the necessity of compatibility
between morality rules and religious rules, etc. which is mentioned in the
text of the article. What Montesquieu has described as the social
functions of religion is indicative of his reductionist or instrumentalist
view in the two areas of reducing the truth of religion to its function and

1. Assistant Professor Razavi University in Islamic Sciences.
2. Master student in Muslim social science from Razavi University of Islamic Sciences.
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Mohammad Soltanieh

maintain the health of individuals in the community from the
transmission of the disease through accommodation and pilgrimage on
the way to Provides access to the Razavi shrine

اصو

Keywords: Coronavirus, pilgrimage, Razavi shrine, people's attitude.

لو

Explaining the Vision of the Architect and the
Behavioral Action of the Audience in Creating
های
Different Types of Architecture (Form-Oriented,
تربی
 تSemantic and Sacred) Based on Islamic Anthropology

شیوه

1
 کودNasim Ashrafi

Understanding the works of architecture and the type of its impact on

کان

the behavior of the audience, without knowing the soul of the architect in
the process of creation, is a topic that can be considered today in the field
of pathology of contemporary architecture. The relation between the
creator and the audience of the architectural work is a social phenomenon
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whose subject is human and addressing the issue of anthropology in this
field can explain and control many behavioral actions of the audience
towards the living environment and any change in the meaning of
architecture resulting from the soul. He is an architect; he will create
different behavior for the audience in the society. Nowadays, the mixture
of different types of architecture, regardless of the architect's soul, has led
to the creation of any behavioral reading of the audience, and while the
different levels of the human soul (statistics, blame, and certainty), can be
different cognition (insight), different creation (character) and different
behavior (Action) to create. Which cognition is real and results in truthoriented action and which cognition results in unreal action; is a subject
and purpose that the present study tries to recognize descriptively1. Assistant Professor, Department of Architecture, pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis , Iran.

Recently, the outbreak of coronavirus has rapidly been able to affect
pilgrimage and spiritual interactions on a large and comprehensive scale.
The purpose of this study is to investigate the effect of the outbreak of
Coronavirus and the closure of the Razavi shrine (AS) on people's
attitudes toward the category of pilgrimage and the action of going or not
going on pilgrimage. This research is practical in terms of purpose and
correlation in terms of the descriptive method. The statistical population
of this research includes worshipers of mosques in Zavareh city. Due to
the unlimited statistical population and the application of quarantine
conditions to determine the sample size using the Morgan table, 384
people were determined and due to the researcher's lack of access and the
questionnaires were used by cluster sampling from (Mosques:
Jamebaftsonaty, Pamanar and Sahib al-Zaman) were distributed and
collected. The standard questionnaire of Hosseini and friends (2016) was
used to measure the attitude and practice of pilgrimage and the
researcher-made questionnaire with a reliability of α = 0.70 was used to
measure the attitude of going or not going on pilgrimage during the
corona. Data analysis was performed with SPSS19 software. The findings
showed that the corona and the closure of the Razavi shrine have a
positive and significant effect on people's attitudes towards pilgrimage, as
well as on the practice of going or not going on pilgrimage to the
worshipers in the mosque, and the research hypotheses are confirmed.
With the increase in the number of deaths due to the outbreak of the
coronavirus, the desire for people to pray in the mosques of the city of
Zawara has decreased. Although the outbreak of coronavirus has led to
the closure of holy shrines and the cessation of religious activities and
diminished social interactions, it seems that these conditions have helped
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small presence of people and repetitive samples in the mosque, 59

is the compatibility of the republic and Islam and the second view is their
contradiction. This view sees the Islamic government as a holy
dictatorship in which the republic has no role, and the result is the

 اصوgovernment's inability to manage social conflicts but also to produce
 ل وunresolved conflicts. This article criticizes the incompatibility of republic
 شیوهand Islam by examining religious texts in a library method and
 هایdescriptively, by analyzing the concepts of "velayat", "Islamic
 تربیgovernment", "republic" and "social conflict", and explains and
ت
کود

strengthens the first view and considers the pillar of the republic as the
bedrock of the efficiency of the Islamic system and the reduction of
social conflicts during the time of absence. The status and necessity of

s

Abstract

 کانthis debate become apparent when some raise the suspicion that the
republic with Islam cannot be effective in managing society and social
احا
 دیــــثand political conflicts, after four decades of the Islamic Revolution of
 امامیه وIran. The study of the effect of the structure of the Islamic Republic on
 متنشناthe resolution of conflicts is a subject on which this article has found no
precedent.
خــــت
Keywords: Political structure, Government structure, Social conflict,
 قرآنمIslamic Republic, Republic

The Effect of the Spread of the Coronavirus and
the Closure of the Razavi Shrine on the Social
Attitude of the People Towards "Pilgrimage"
(Case of Study; Worshipers of Mosques in Zavareh)
Seyyed Ali Mortazavi Emami Zavareh
Batool Yusefi
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Iranian civilization, many identity conflicts arose in the contemporary
history of Iran, and with the occurrence of the Islamic Revolution, these
conflicts took on a new form. In this article, with a historical study, we
have tried to examine the way Islamic-Iranian identity is confronted with
modern identity theories after encountering this civilization, and then to
examine the identity theories that have been tried in the new situation, the
"problem" of Islamic-Iranian identity. And provide a special formulation
of it. In conclusion, it has been pointed out that the occurrence of the
Islamic Revolution has made it possible to formulate theories of various
Islamic-Iranian social identities that can be proposed by various thinkers.
Keywords: Islamic-Iranian identity, Western modern identity,

The Impact of the Political Structure of the Islamic
Republic on the Management of Social Protest
Ali Jalaian Akbarnia
Ali Ansari Baygi
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Political structures have notable impacts on society. Hence the
disquietude in the political structure, paving the way for Social Disorders
and Conflicts, and an orderly political structure controls and reduces
conflict. The political structure of the Islamic Republic is based on
Republic and Islamic. The main question is, can this structure control
social protests and the like? the answer depends on how the republic and
Islam are combined and the system that governs it depends on the
scrutiny of how the republic and Islam are combined and the order that
governs for Whether the two are compatible or conflicting. The first view
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Postmodern identity, Islamic revolution, Identity theory.

research questionnaire, not only has formal validity but also has passed
the Cronbach exam quorum. The statistical population of this study
includes 15 to 39-year-old bad hijab women from Shahrekord. The

 اصوsample size was 100 using the sample formula of unidentified
 ل وpopulations. The most important factors in the lack of hijab in this study
 شیوهare: 40 percent of respondents use bad hijab as a means of civil
 هایdisobedience. About "one third" of bad hijab women; even due they Have
 تربیnot complied with the Islamic dress limits yet, they have considered
ت
کود

themselves as if they did. 60 percent of people are not even aware of
Islamic perspective toward limits and hijab for women clothing. around
96 percent of the responses of hijab activists are related to the "comfort-

s
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 کانseeking” turn in society.
Keywords: Hijab Behavioral Models, Women's Clothing, Islamic
احا
 دیــــثClothing, Bad Hijab, Sociological Causes
امامیه و
A Study of Theories of Islamic-Iranian Social
متنشنا
Identity in The Contemporary Period in Iran
خــــت
1
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قرآنم
Although the issue of identity has a long history in human history, but

in the contemporary Islamic-Iranian world, due to the untimely
acquaintance of Muslims and especially Iranians with modern Western
civilization, the ground for re-design and reflection has been raised.
Attention to identity as an issue in Iran is influenced by various theories
of identity that have been formed in the modern Western world during the
centuries after the Renaissance and after the Iranians' encounter with
Western civilization, in the form of the issue of identity. After this
confrontation, due to the dominance of Western civilization over Islamic-

1. Faculty member of Social Sciences Department , Razavi University of Islamic Sciences.

in the first place includes God-centered and in the second place includes
human-centered. While the basis of perfectionism from Eric Fromm's
point of view emphasizes the centrality of the man himself and therefore
it can be said that according to Sahifa Sajjadieh, the balance between the
dimensions of perfectionism based on God-centered and human-centered
is necessary for perfect human.
Keywords: Imam Sajjad, Eric Fromm, Perfectionism

A Study of the Sociological Causes of Bad Hijab
among Women (Case Study: 15- to 39-Year-Old
Women with Bad hijab in Shahrekord in 2016)
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The present study seeks to discover the causes and reasons affecting
the lack of hijab in women and has been done by a combined method
(quantitative-qualitative) and through the survey; In other words, the
questionnaire of this research includes closed questions (with Likert
scale) and semi-open questions (descriptive). The respondents of the
questionnaires of this research were also randomly selected. Our
theoretical framework is derived from the views of Pierre Bourdieu,
Toffler, Habermas, Rafipour, and Yazdkhasti. Our definition for hijab
and Islamic dress is the consensus among foghha and Maraje taghlid thus
we would say: (covering the body except for the face, hands, feet to the
ankle and also tight dresses and body exposure and attracts others). This
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has explained these principles with a descriptive-analytical method in
order to acquaint his audience with the basic positive and negative
indicators of the Islamic society.

اصو

Keywords: Quranic Society, Islamic Society, Divine Wilayah, Islamic

 ل وCivilization, Islamic Government.
شیوه

Comparative Study of Imam Sajjad and Eric
Fromm upon Perfectionism
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There has been a significant interest in perfectionism in psychotherapy
and counseling literature over the past few years and it seems to play a
prominent role in the mental health of the individual and society. The
purpose of this study is a comparative study of perfectionism and the
characteristics of a perfect human being from the perspective of Imam

s
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قرآنم
Abstract

3

Sajjad and Eric Fromm. The present study was conducted with a
qualitative approach and the content analysis method was used to analyze
the data. The results showed that the dimensions of perfectionism
according to Sahife Sajjadieh include emotional dimension (such as
friendship with God), behavioral dimension (such as belief in the
resurrection and gaining God's approval), spiritual dimension (such as
belief in the resurrection), and social and personal behavior (such as antioppression and gratitude and appreciation ) and the basis of perfectionism
1. Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University,
Hamadan, Hamadan, Iran.
2. Associate Professor, Department of Islamic Education, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University,
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Abstracts
Principles of Islamic Civil Society from The
Perspective of The Qur'an
 Gholamreza Ebrahimi Moghaddam

1

The Qur'an, as the center of Islamic thought, on the one hand, denies
idolatry in society and, on the other hand, introduces monotheistic
thought as the basis for the call of the divine prophets. The basic
principles of Islamic society should be derived from the Qur'an. But does
the Qur'an have a specific framework for its desired society? By
examining the basic issues that the Qur'an has about the collective life of
human beings, the general principles of Islamic society are obtained. The
ideal society of the Qur'an has three basic pillars. The pillar of divine
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creational guardianship that is widespread throughout the universe. Selfdestiny and stating that the will of the people plays a key role in changing
social relations The Qur'an has inviolable principles for each of these
pillars. According to the teachings of the Qur'an, the will of the believers,
by relying on Islamic law, achieves Islamic civil society under divine
guardianship. The principles of Islamic society indicate the compatibility
of Sharia and nature. It is universal and based on nature and basic human
rights. It reflects the constant human need for these principles. The author
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