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  محمدرضا نيكفر

  تكنيك و ايمان
  

. خواند   امروز فرامي   سياسي در ايران   شناسيِ   تحليليِ جامعه   مفهومها و چارچوبِ   اين نوشته به تغييرِ   
 ي   عمـده  بستي شـده اسـت كـه ناشـي از دور بـودن دو گفتمـان                 تحليلِ وضعيت در ايران دچار بن     

كنـد و هـم       كـار و سـرمايه حركـت مـي        هم گفتماني كه از تقابلِ      : سياسي از واقعيت جاري است    
اولـي در توضـيح     . گيـرد   گفتماني كه پايه را تقابلِ گرايش به سنت و گرايش به مدرنيزاسيون مي            

 پـردازد از اصـولِ   سياست مـي  ي  ديني در حوزه تعصبِماند و هرگاه كه به توصيف  دين مي  نقشِ
 ايـن معـضل     مـدام در برابـرِ     دومـي    كنـد و    روبنا را بر زيربنا مقدم مي     مصنوعاً   شود و   خود دور مي  

 گراسـت و هـم خواهـان      آن نيرويي را توضيح دهد كه هـم سـنت          گيرد كه چگونه وجود     قرار مي 
يـا قـرار    ،گـرديم   وسـطا بـازمي  سرانجام بايد معلوم شود كه ما به قـرون   .و مدرنيزاسيون " پيشرفت"

سـاخته  تـك     هـاي  ي  امعـه مـا يـك ج     ي   همان آن نيروي قرون وسـطايي از جامعـه         است با رهبريِ  
 توانـد آن را بـه طـورِ         دومـي هـر چـه زور زنـد نمـي          .  هر دو گفتمان با عدالت مشكل دارند       ؟شود

 اگـر بـر آزادي دسـت    :  اسـت  هايزنبرگي مشكلي   اولي دچارِ .  روز سازد   سياسيِ  گفتارِ جدي وارد
يـا   ، نشده است  گفتمان ممكن دو   اين   تا كنون تركيبِ  . هلد و برعكس    عدالت را فرو مي    ،بگذارد

 خاصـيت    در بهتـرين حالـت بـي       اي   نظـري ملقمـه    ومـرجِ   هرجخيالي يا     اگر ممكن شده با نوعي بي     
  در تشخيصِ يكمگفتمان اين نظر كارساز است كه زير ي  نوشته ذهنِ در پشت .ساخته شده است  

داند كه بـا   ي اصالً نم دومگفتمانكند و  اجتماعي موجود در ايران اشتباه مي – اقتصادي صورتبنديِ
شناختي ايجاد كرد و بايد به جاي مفهومهاي           تحليلي جامعه  توان چارچوبِ    نمي  تقابلهاي مصنوعي 

:  خـود را بيابـد     االمكـان جـامع گـشت تـا هـر چيـزي در آن جايگـاه                 تام به دنبال چـارچوبي حتـي      
ه در برشـي    آن هـم نـ     ،"زيربنـا "هـم    ،"روبنا" هم   ماركسيستيبه تعبير    ،سياست و اقتصاد و فرهنگ    

 حـس   گـامِ  بـه آن در هن      تاريخ و حـضور دادن     نِنستتاريخ، با حاضر دا    ي  بلكه با مالحظه   ،مقطعي
اجتمـاعيِ   ي  گيـري از اصـطالحگان آمـوزه         با بهره   را كننده   نظريِ جمع  شمايلِاين  . تاريخ بودن   بي

زيـر   ي  وشـته تحليـل در ن    ي   سـمت زنجيـره    .نـاميم    مـي  )فرماسـيون  ( صورتبندي ماترياليسمِ تاريخي 
اي بـا كنـار        چنـين صـورتبندي    تـصورِ . اسـت » مالداريِ مدرن اسـالمي   «اي به نام      معرفيِ صوتبندي 

. شـود  ميـسر مـي   )مدرنيتـه  (جزمـيِ تقابـلِ كامـلِ سـنت دينـيِ اسـالمي و مـدرنيت              ي  گذاشتنِ ايده 
اسـالم بـه   . عقالنيـت ابـزاري اسـت    ،شود كه عقالنيت جاري در مدرنيزاسيون كـااليي       مي  برنموده

 اسـالمي   اش به قدرت برخوردار از چنين عقالنيتـي اسـت و از ايـن روسـت كـه ايمـان                     دها ار دليلِ
 تركيب )ريكشي و امتيازو     بهره كاال و امكان   ،ابزار ،منش ،بيني  به مثابه جهان   (تواند با تكنيك    مي
  .سازد جنبشِ مدرن اسالمي را مي ي اين تركيب شالوده. شود

كـافر  – مـؤمن دوپـارگيِ  ي پديدآورنـده  ،ديـن . آغـازد   سياسي مييفي از الهياتنوشته با توص 
جهـان   ،يابـد    اقتدارجويي مي  اي كه در مقابلِ     سياست در معنايي اقتدارجو يا در معناي ويژه       . است

كـافر و دوپـارگيِ سياسـيِ       –هرگـاه دوپـارگيِ دينـيِ مـؤمن       . كنـد   را به دوست و دشمن تقسيم مي      
 آشـكارِ آن    پديـداريِ .  سياسي مواجه هـستيم    الهيات ي  با پديده  ،اق يابند دشمن برهم انطب  –دوست

 ندوايـن شـ   . درجايي است كه دين به نحوي اكيد سياسي و سياست بـه نحـوي اكيـد دينـي شـود                   
 آنچه دين را به سـمت     . است" قوي شدن "يابد كه آماجِ آن       جرياني بودش مي   ي  دوسويه بر زمينه  
نيـروبخش بـه عقالنيـت       ،خواسـت قـدرت در آن     . قـدرت اسـت    ي  زهغريـ  ،كـشاند   اين جريان مي  

كنـد كـه وجـه اتـصالِ محكمـي بـا            اسالم را داراي اين قابليت مي      ،اين عقالنيت . ابزاريِ آن است  
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با كساني كه سنت ديني اسالمي را به تمامي در           ،با اين استدالل  . ابزاريِ عصرِ جديد بيابد    ي  جنبه
نهـد كـه مدرنيزاسـيون ممكـن اسـت            نوشـته برمـي   . شـود   مخالفت مـي   ،ددهن  مدرنيت قرار مي   برابر

از راه مقايـسه بـا    . شدني باشد   بيان" اسالمي"آن با صفت     ي  شكلي به خود بگيرد كه وجه مشخصه      
شود كه اين مدرنيزاسيون فاقـد آن چنـان قـوامي در شخـصيت               مياروپا و ژاپن بازنموده      ي  تجربه

متكي بـر    ، كاركرد روشمند  شدن به نظامي را كه در آن آماجِ       خويش است كه ممكن سازد بدل       
از بخشهاي كـالن آن گرفتـه تـا          ،هاي آن باشد     در بودش و پويشِ روشمند سازه      امكانهاي واقعي 

آخرين سطحِ تكاملِ مدرنيزاسيون اسـالمي رسـيدن بـه       . آحاد اجتماعي كه بر آن چيره شده است       
 عمـران "  اسـالمي چـون در مـسيرِ   جنبشِ. ويت و دوبي است   عربستان سعودي و ك    مدنيتي همانند" 

در نهايت به تركيبِ سنت كهن با كـاالي مـدرن و در    ،پا بگذارد) خلدوني در معنا و روندي ابن (
از عـصبيت آن در نهايـت غيـرت         . رسـد   تر به تركيبي با تكنيـك مـي         جانبه  تر و همه    معنايي پيچيده 

بر موضعِ منفيِ خود در قبالِ جهان پافشاري   ) عمران( سازندگي   اگر به جاي  . ماند  مردانه به جا مي   
نوشته هـر   .  اعالي نيهيليسم ديني را ديد     ثالِتوان م   رسد كه در آن مي      در نهايت به منشي مي     ،كند

اسالمخواهي  ي  جريان يا جريانهاي عمده   داند كه     رسد و اين امكان را منتفي مي        دو بديل را برمي   
نهـد كـه      نوشـته برمـي   . اند  عمران بوده  ي  آنها از آغاز سازنده و خواهنده     . نددر ايران به پوچي برس    

 اصـليِ    ايـن دسـتگاه و بخـشِ       سازندگان اصـليِ  . سازندگي با ساختنِ دستگاه قهر آغاز شده است       
بلكـه مهندسـان مـؤمنِ       ،خبر از دنياي مـدرن      گرايان بي    بعديِ عمران اسالمي نه سنت     برندگان  پيش

نـه   ،دانـد   اسـالمي مـي  فـيلمِ انقـالبِ   ي مهنـدسِ جـوان مـسلمان را سـتاره     ،نوشـته . ندا  متعصب بوده 
هـايي از   نوشـته در انتهـاي كـار سـويه    . نـشين در حـوزه و بـازار را     حجـره ي  آقـاي سـالخورده     حاج

نقـد صـورتبنديِ    . گـشايد   مدرنيزاسيون اسـالمي را تـشريح كـرده و مـسيري را بـراي نقـد آن مـي                  
ارزشـي اسـت كـه در آن انتقـاد از اسـارت و انتقـاد از                 –اسـالمي سنجـشي فكـري     درن  مالداريِ مـ  

 ذاتـي نظـام و      انتقـاد از خـشونت     ،حقـوقي و انتقـاد از تبعـيضِ سـاختاري           انتقـاد از بـي     ،عـدالتي   بي
 اين انتقاد مصنوعاً كنار هم قرار       وجوه. درآميختگيِ طبيعيِ گفتماني دارند    ،هاي ذاتي آن    نابرابري

بايستي آماجِ شكستنِ شـالوده هـر    ،ها فراتر رود نقدي كه بخواهد از انتقاد از پديداري      . گيرند  نمي
   . را در برابرِ خود بگذارد ابزاري قدرتنظامِ اعمالِنوع 

  الهيات سياسي

  ميـان چيـزي اسـت معلـق    ، نـام گرفتـه   "اسـالمي  سياسـيِ  ي  فلـسفه "اسالمي   ي   فلسفه  جديد آنچه در بازخوانيِ  
بنيانگـذارِ  فارابي را . كه در دست پدران است ، منزلتدبيرِو   آن كارِ پيغمبران است كه وضعِ  ،سياست مطلقه 

.  زده اسـت آن و دست به اسالمي كـردن  برگرفتهافالطون اي را از  ايده او. دانند مي  اسالمي سياسيِ ي  فلسفه
 متـصل   الطون رهبرِ دينيِ مـستقيماً     اف پادشاه– به جاي فيلسوف   تنها  نهفارابي  . انديشه است ِ     كار تحريف  حاصلِ

 بلكه رئيسِ اول را اصل و مدينه را فرع كرده و متنيت رياست             ،وحي را نشانده   ي  به عقلِ فعال يعني گيرنده    
او . گردد   مي بازشود و بدان       آغاز مي  تطبيع اين رئيس را  نه سياست مدني بلكه نظامي گرفته كه از ماوراء            

  سياسـيِ   حال چه آيـينِ    — هر الهيات سياسي ديگر       آن مثلِ  كند كه اساسِ    ريزي مي  اي را طرح    الهيات سياسي 
 مقدسـي اسـت كـه پرشـماريِ قـدرت را       قدرت—بارگاه فرعون مصر باشد چه منشورِ حكومت طالبان افغان   

تنـگ   در معنـايي     تنهـا ايـن الهيـات     . دانـد  مـي ضـاله    ، ديگري را كه بدان گردن ننهـد       تابد و هر قدرت     برنمي
 واقعي يـا آرزويـي   ورزيِ قدرت خاصي از فرمانروايي و نوعِ ي كننده  سياسي است چون توجيه   . سياسي است 

. موجـود يـا خواسـته اسـت     ي  اي از آن پديـده       قدرت سياسي يا دست كم سويه      ي  پايهاست و بنابر اين خود      
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 سياسـي   كننـده در بـازيِ      كتنه شـر  ديگر   ،خواهد به راستي الهياتي باشد     ميآنجايي كه    سياسي است چون  نا
  . شود  ميآن ي زننده بلكه برهم

اي غيرِدينــــــي اســــــت  افالطــــــون ســــــازهدولــــــت . افالطــــــونيِي همپرســــــهبنيــــــاد  Politheia 
شـاه فيلـسوف آن مؤسـسِ شـهر         . عبوديـت حق است نـه      ي  اي درباره    آموزه ")جمهوري""/سياست"/"دولت("

اي  آن شهريار هـيچ حـقِ ويـژه    .  شهريارِ آن فيلسوف باشد    طلبد  فلسفيِ شهر است كه مي     ي  طرحِ ويژه  ،نيست
و فرمانرواي آن نه حاصلِ تعليم و        ،فرمانرواي آن است   ي  بنابر اراده  ،اگر تأسيس شود   ، فارابي دولت. ندارد

داند آن چه را  بلكه او بي هيچ آموزشي خاص مي ،تربيتي از آن نوع است كه در شهر افالطون برقرار است       
 فرمـانرواي   ا است و بـه وِسـاطت عقـلِ فعـال بـ            "نظركرده"اش از آن روست كه        برتري  بداند؛ كه مقدر است  

هر . رئيسِ اول  ي  فارابي وحدت گرد اراده    ي  دغدغه ،افالطون عدالت است   ي  دغدغه.  است در ارتباط عالم  
رس و جـو كنـد       پ ،در تخيل بلندپرواز باشد    ،را بازخواند سنت  با عقلِ تفسيرگرِ خود      ،دگرانديش باشد كس  

» نوابـت  «در شـمارِ ، روادار باشـد و زنـدگي را خـوش و آرام خواهـد     ،و خود بخواهد به حقيقت دست يابد     
آمـوزش و پـرورش     يـاي افالطـون       ئ  ه پليتـ   فكـريِ  كه در معماريِ  را  جايي  . يعني خودرو و انگل است     ،است
فـارابي   ،انديشد افالطون به پروريدن مي. يابد مي نوابت  فارابي در بحث فكرِدر معماريِ خود را  نظيرِ ،گرفته

هـا   هـا را از ميـان خـودي         غيرخوديبايد   چگونه    تربيت به اين مسئله انديشيده كه      او به جاي بحث    .به ستردن 
شـدن بايـد    امـا بـراي غيرخـودي    .  بينديـشند  بايـد  مـي نآنهـا   . شـوند   ها با تقديري الهي خودي مي       خودي. سترد

فرهنگـي   ي  در خطـه  . اند   دگرانديش همواره كه انديشمندان    آموخت نكته را    اينتوان   ميفارابي  از  . انديشيد
  .تكرار شده است  كردن آن اين نكته محكومبراي  ،شگرورزيِ پرسدربه خ اي  حملههر در ما

 الهـي و     تفـاوت  گذاري ميان خودي و غيرخودي در سياست بـه سـادگي در قالـبِ               در اين خطه تفاوت   
. يابـد   سياسـي مـي    خود را در يـك الهيـات       مفهوميِ  طبيعيِ  سياسي ترجمان   قرار بينشِ  براين. رود  شيطاني مي 
 اش"سياسـت " سـاده اسـت و هـم        اش"الهيـات "چون هـم     ،اي دارد    ساده  سياسي طرحِ  اين الهيات . آن الهيـات 

 را  ني آسـما  سياست آن نيز سادگيِ مـدلِ     .  خود را تقرير كند    تواند جزميات  مينياز به فلسفه      ساده است و بي   
گـر و      توجيـه  از دست فلسفه براي توضـيحِ     .  است خداوندگاري و بندگي   ي  قضيه در هر دو پهنه رابطه     . دارد

ماند   سازيِ آن بدان مي     كافي واضح است و پيچيده     ي  مدل به اندازه  . آيد   اين مدل كاري برنمي    سازيِ  پيچيده
  تيـك گذاشـته شـود كـه فلـسفه بنـابر       راكو بور عظـيمِ كه به جاي يك قدرت مطلقه و دربارش يك دسـتگاه

كـاري كـه فرهنـگ كـرده اسـت كاسـتن از             . كنـد   وكتاب مـي    آن را داراي حساب    ي   خود هر گوشه   طبيعت
  و منطـق   يابد نـه از راه حـساب وكتـاب         مياي    گي  سادگيِ وحشتناك پيچيد  .  عرفان است  وحشت به كمك ، 

  زنيـا  بازي جفا و وفا و هجران و وصال و راز و             بلكه از راه  و ادراك          يـك    احتيـاجِ متقـابلي كـه از وحـشت 
كند  را به يك ملودرام تبديل مي هولناككاهد و داستان  وحشتناك ميپايان .  

اي اسـت كـه تـا كنـون در مـورد چـوني و                  اين سخن دقيقتـرين گـزاره      ». ديانت ماست  سياست ما عينِ  «
 گيـريم   نمـي ) نرمـاتيو ( معنـايي هنجارگـذار   آن را در    . فرهنگي ما بيان شده اسـت      ي  چيستيِ سياست در خطه   

  قرون آيين ظرفيتهاي خـود را نـشان داده و           زيرا با گذرِ   ،)  ديانت ما باشد   سياست ما بايستي عينِ   :  مثالً يعني(
 هـستن و     گـزاره بيـان    پذيريم كـه ايـن     ميبا اين تفسير    . اند   به هم نزديك شده    در اين گذار   هنجار و واقعيت  

سكوالريـسم تـالش بـراي    . دانـست  ديـن را يكـي      است و تاريخِ  ي س تاريخِتوان   ميآن   ي  برپايه .بودگي است 
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 تواننـد  ميچون   ، پارسا نيز ممكن است با اين تالش همراهي كنند         دينداران. پايان دادن به اين يگانگي است     
  .آورد چه بار ميدريابند كه يكي بودن تاريخ دين و تاريخِ سياست 

براي   حكومت اسالمي نيست و       به ايدئولوژيِ   سياسي فقط منحصر   الهياتبايد مي آن ن  نقد    ايـن    بـه نقـد 
 آن بـا بينـشي مواجـه هـستيم بـا            مـا در هيئـت    .  كـرد  بسنده امروزينش در ايران      مشخصِ ايدئولوژي در شكلِ  

 بـا نظـر بـه ايـن         كـه   ما  سياسيِ  ادراك ي قوي گذاشته است بر كلِ     تأثيراين بينش   .  فرهنگي هاي عميقِ   ريشه
  :مشخص كرد  راآن ي در هر مورد حضور و دامنهتوان  ميها  سنجه

 از دگرديـسيِ  آمـده ناتواني در تبيينِ هدف و برنامه بدون توسل به ماوراءالطبيعه يـا مفهومهـايي بر           —
  ،تاريخي ي  نجات و در آمدن به شكل يك مابعدالطبيعهالهيِ ي ايده

  ، سياسيدر نگرشِ سفيد يا  سياهدوبينيِ —
  ،عنوان نجس عنوان پاك و از برخي ديگر به ها به ي از برخي مفهومها و گزارهتلق —
  ، بحراني نشانه آن چونان انگاشتنِِهراس از كثرت و  —
  ،هاي تجديد نظرپذيرِ جمعي  گفتگو و تصميمد و بيعت و متابعت در مقابلِهارزش بودن تع —
 نفعتهـاي واقعـي و تـصورهايي بـا خاسـتگاه           خـود نـه بـا عزيمـت از م           خـود و گـروه     توضيحِ رفتارِ  —

  ، و ازخودگذشتگيدبلكه با رسالت و تعه ، جهانيمشخصِ
وار و طـرحِ ازلـي بـه جـاي            اي الهـي يـا الهـي        همچون ميـدان تحقـقِ اراده     سياست   ي  پهنهانگاشتن   —

  . قواي زمينيدرگيري و سازشِانسان و برآمده از  برساخته به دستاي در نهايت  پهنه
 چـه قـدرت   ، قـدرت از هر گونه تقـديسِ بايستي  ، قرار گيرداين نگره در مقابلِ ستي كه بخواهد    هر سيا 

  كـانونيِ   ايـن مفهـومِ     در بابِ  بنياديهاي    انديشهاز اين   بپرهيزد و بدين خاطر      ، آن  متعارضِ حاكم چه قدرت  
  :  بياغازدسياسي

نظمـي را   ،سـتيزي  هـم  چـه  همسازي با چه ،قدرتها در رابطه با هم .  نظمي است  خواهان هر قدرتي  —
  .سازند نظمهاي سياسي را انسانها مي ي همه. نظمها ساختگي هستند ي همه. كنند ايجاد مي

انـساني مهـار     سياسـيِ  انـساني را قـدرت     سياسـيِ  قـدرت .  مهار شـود   د حد داشته باشد و    قدرت باي  —
  . و بسكند مي

حـاكم    نظمي بهتر از نظمِ    طلبِ. نشاند جاي آن     ديگري به   نظمِ توان بر هم زد و       ساخته را مي    نظمِ —
  .حقي است انساني

شود مگر با اتكا بر سه         همگان را كند و اين ميسر نمي        همگان است كه رعايت    به سود  آن نظمي    —
انـد و اجـراي آنهـا          قـدرت   بـراي مهـارِ    ها اين اصـل   . قانون قانونيت و برابري در برابرِ     ،عدالت: اصل

ق.  قدرت است  نيازمندهمگاني بـرون    ي  تجديدشونده ي   دولتي بايد به شكلي شفاف از اراده       درت
  .آيد

  سنت و مدرنيت

 كـه   گيـرد    قرار مـي   در متنِ معنايي  مدام   ،كنيم مي ياد سياسي    الهيات  عنوان در اينجا زيرِ  از آن   موضوعي كه   
  ايـن بيـنشِ  دارنـدگان   كـه گوينـد  مـي  هـيچ تـأملي   بيمعموال  . كند ميان آن و سنت تداعيِ مفهومي ايجاد مي       

كـه در مقابـل آن       ،سـنت . برند   آن نام مي   دارندگانعنوان    كاران نيز به    از محافظه . گرايان هستند   سياسي سنت 
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 طيفي از مفهومهاست كه در تقابلـشان بـا           نهاييِ آيد كه معنابخشِ    مفهومي به نظر مي    ،گذارند مي را مدرنيت
 هــاي اصــليِ ســازه ،گيرنــد معنــايي خــود را مــدرنيت مــي ي سرچــشمه از مفهومهــاي ديگــر كــه يا مجموعــه

 آن و   نيروهـاي پـشتيبان    ، ايـران   اسالميِ  رفتارهاي حكومت   چيستي و چراييِ   شوند براي تبيينِ    هايي مي   گزاره
 برقراريِ جنبشهاي آرزومند    ايـن مفهومهـا اگـر       .نـشين    ديني در ديگر كـشورهاي مـسلمان        حكومتي با صفت

 واقعيـت   در بازنمـاييِ   ،شـود    آنهـا سـاخته مـي      اي كـه بـا كمـك         تحليلـي  چـارچوبِ  ،ندجدابينانه بررسي نـشو   
 پديـده  هـاي درونـيِ      جـدايي  منظـور از جـدابيني ديـدن      . شـود  مـي كننده     آن تحريف  كننده و در تفسيرِ     حذف
ته بايـس  رو    پـيشِ  در مورد . نمايد   مي يكپارچه كليتي   چونانچيزي كه    هر آن    هاي درونيِ   جداييبويژه   ،است

 بسته و بدون   ،عنوان كليتهايي تام    مفهومهاي سنت و مدرنيت به     از كاربست نخست   ي  در درجه  آن است كه  
مفهومهـا بـا ديـدي       بـه همجـواريِ    ،ها دقـت شـود       معنا  بر تداعيِ  كه  دوم اين  ؛ دروني خودداري شود   تفكيك 

 —مانـدگي      عقـب  — ارتجـاع    —سـنت   " ي   دو زنجيـره    خودپويـشيِ  انتقادي نگريسته شود و بر اين پايـه دربرابـرِ         
تصور نـشود  بر اين مبنا ديگر اين كه  و ،مقاومت شود " آزادي— عقالنيت   — ترقي   –مدرنيت  " و   "ستيزي  عقل

   هر آنچه سنتي است نـاهمخوان بـا   يعني گويا ،يكسره ناساز مفهومي صفتهايي هستند   سنت و مدرنيت سقف 
  در هر فرهنگـي تقابـلِ      . خصلتي در سنت است    ي  نندهشك ،آنچه مدرن است  هر   ،بر عكس  ،مدرنيت است و  

  . آن فرهنگ استخاصِ هايي  سويهدارايو  سنت و مدرنيت به نوعي خاص

  مدرنيت و مدرنيزاسيون

اگـر بـه     ، مـدرنيت اسـت    يـابيِ    بودش شوي روند   گري و مدرن    با نظر به اين كه مدرنيزاسيون در معناي مدرن        
شـكلهايي از مدرنيزاسـيون      در برخورد بـا      ،ا با روشنگري مترادف كنيم    اي دهيم كه آن ر      مدرنيت بار معنايي  

 شويم اين نـوع مدرنيزاسـيون     ناچار مي.شويم دچار مشكل مي ، آن مفهوم آرماني از مدرنيت نيستند   كه بسط
آغـازد   مـي روشنگري   ي  را ظاهري بدانيم و در برابر آن مدرنيزاسيوني واقعي در نظر گيريم كه گويا از ايده               

در ايـن مـورد نيـز مثـل بـسياري از            . بخـشد   اين ايده را بـا سكوالريزاسـيون و دموكراتيزاسـيون تحقـق مـي             و  
 در واقعيـت  . وپـاگير و در نهايـت پـوچ اسـت           واقعـي دسـت   /ظـاهري  ي   دوگانـه  موردهاي ديگر ارزشگذاريِ  

           گـام بـه     ،ياغـازد  جديـد ب    عـصرِ  تاريخي هيچ نوع مدرنيزاسيوني وجود نداشته كه به صورتي تميز از حقانيت
 ي  مشخــصه.اي بــاز و آزاد و نوانــديش راه بــرد فرهنــگ را نــو كنــد و بــه جامعــه ،گــام ســنت را پــس زنــد

واحدهاي ديگـري را ايجـاد        و پاشاند  مدرنيزاسيون جدايشي است كه واحدهاي اجتماعي سنتي را از هم مي          
 بازتـاب ايـن رونـد در       .دهـد   مـي هـاي آنهـا بـه فـرد امكـان آزادي              كند كه ساختار و پويش و همپيونـدي         مي

راههـاي   ،راههـاي مختلـف آزادي     ،انتخاب ميان راههـاي مختلـف      ، انتخاب است  آگاهي بر امكان   ،فرهنگ
 عصر جديد در    حقانيت. اين يا آن و نظامهاي مختلف ارزشگذاري براي ارزيابي از اين و آن             ،مختلف تقيد 

 امـا همچنـان كـه هـر انتخـابِ          ، آزادي اسـت   نيـت حقا ،ايـن حقانيـت   .  جـدايش اسـت     ايـن رونـد    راندن  پيش
منـد از     خـود بهـره     خودبـه  ، جديـد رخ دهـد     هـر چـه در عـصرِ       ، برحقـي نيـست    خود انتخابِ   اي خودبه   آزادانه

ممتاز  ،كه ذهنيت و عينيتشان اسارت است      ،حقانيتي نيست كه اين عصر را نسبت به عصرهاي پيشتر از خود           
  .كند مي

 ي  دهنـده   بازتـاب  ،اما هر آن چيزي كه مـدرن اسـت         ، مدرن است  ي  پديده مفهومي هر    مدرنيت سرجمعِ 
  ي  بازمانـده  ، مـدرن مـا نـابحق اسـت        حق نـداريم هـر آن چيـزي را كـه از ديـد             . حقانيت دوران مدرن نيست   
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اش را درك     آن را درك نتوانيم كـرد اگـر مـدرنيت          اي است مدرن؛    فاشيسم پديده . پيشامدرن بدانيم  دوران
  .نكنيم

  اسيِ عقالنيتشن سنخ

هـاي     پديده نموداريِ ي  پيچيده و عرصه   ،باال–و–پر زير اين تاريخ   . مدرنيت هنوز به پايان نرسيده است     تاريخِ  
هـاي    يگانـه فروپاشـاندن   افـزون بـر     .  مـدرن نيـست     هر چيزِ  حقانيت ، جديد  عصرِ حقانيت. متناقض بوده است  

 فرهنگ بر طبيعت از يكـسو و از سـوي ديگـر امكـان               نهاييِ چيرگيِ خواست ، كهن  دوران ي  اجتماعيِ بسته 
  دو ركن ديگر آگاهي بر اسطوره چيرگيِخودآگاهي و از اين راه امكان ي  اراده. جديـد انـد   عصرِ حقانيت 
 گـشايد كـه عقالنيـت     ابـزاري مـي    نيـت  عقال  وسـيعي را بـراي پيـشرويِ       ميداندانشورانه به چيرگي بر طبيعت      

 ، ابـزاري عقالنيـت . كنـد   هـاي كـار را فـراهم مـي          جويـد و وسـيله     مـي   را به هـدف  دن  ي رس راه ،حسابگر است 
هدف عقالنيت –  از صـفتهايي چـون اسـتراتژيك      . انـد    مفهومهـايي متـرادف     همه ،بين   هدف وسيله و عقالنيت، 

ايـن عقالنيـت فقـط      . كننـد   اين نـوع عقالنيـت اسـتفاده مـي         كش نيز براي توصيف     مند و نقشه    نقشه ،ريز  برنامه
 نيروهـاي طبيعـي نمـود        مهـارِ  كشي و ابزارسازي به قـصد       روكرده به طبيعت نيست و فقط در محاسبه و نقشه         

  خـود بـا وجـود      كنـد و ايـن بـه خـوديِ          وسـيله عمـل مـي     – هـدف  انـسانها نيـز عقالنيـت      ي  در رابطـه  . يابد  نمي
  ارزشـگذاريِ  لحـاظ اپيش بـه    شكشي پيـ    بهره طلبي و   فرصت ،سنجي  مصلحت ، معناييش با سودبري   همجواريِ

خـواهيم كـاري را پـيش       مـي . آيـد   دانيم كه هر كاري از دست هر كسي برنمـي          مي مثالً. اخالقي منفي نيست  
عقالنيت  ي   آدمهاي مناسب گشتن قالبي دارد كه از زاويه        دنبالِ. گرديم   آن مي  برندگان   پيش بريم و به دنبالِ   

 كـانتي مواجـه شـود كـه در          نيست كه با اين انتقاد    موجه   ،چنين  هر موردي اين  . وسيله سنجيدني است  –هدف
اگر ثابت شود كه در موردي       ، كانتي شود انتقاد   موجه مي . عنوان وسيله در نظر گرفته شده است        بهآن انسان   

 موجـودي داراي چهـره و       عنـوان فـرد و شخـصيت و كـالً           يعني در آن انسان به     ،شدني نيست    صوري كه ذاتاً 
هـاي انـساني بايـستي         رابطـه   در .وسـيله عمـل كـرده اسـت       – هـدف  صـوريِ  ي  اسبهفقط مح  ،نگاه مطرح است  

ديگري عمل كند   عقالنيت ، تفاهمي عقالنيت ، مـا حـق    . خواسـتن   دادن و حـق     حـق  ،شـنيد –و– گفـت  عقالنيت
گر    جهان جلوه  عقالنيتي كه در تالش براي فهمِ     . حق داريم  ،دهيم ميچون حق داريم و چون حق        ،دهيم  مي

 مـشخص و    در جـايي كـه بـه پراتيـك         ، تئـوري  در كـانون  . وسيله نيست – هدف پذير به عقالنيت    تقليل ،است
دادنـي    عملـي توضـيح    ي  اش چيـزي هـست كـه بـا فايـده            گـردد و در بلنـدپروازي       محسوس و سودآور برنمي   

 ايـن اسـتفهام از آن رو   .گنجـد   ابـزاري نمـي  عقـلِ  ي  مقولـه كنـد كـه زيـرِ    عمـل مـي   جو فهمعقالنيتي   ،نيست
بـين بـه       نظري و سنجشگريِ عملـيِ هـدف       جوييِ  فهم ،تفاهم. كه جوياي دليل است    ،شود  عقالنيت ناميده مي  

در موردهاي مشخص جداسازي آنها چه بسا يا ناممكن اسـت يـا بـسيار دشـوار                  .اند   تحليلي جداشدني  لحاظ
 كيفـي يـك     اي از توصـيف    نمونـه . شود   كيفي مي  اي توصيف   زمينه يا زمانه  دشوارتر از موردهايي كه      ،است
 مـورد  ، موضوع است   عقالنيت روشنگرِ   سنخهاي مختلف  تحليليِجدابينيِ   تاريخي كه در آن      كالن ي  پديده

  .  عقالنيت پيش كشيده شده استشناسيِ  سنخ مدرنيت است كه بحثو در اصل براي فهمِ ،مدرنيت است
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   اقتدارگرايي دينينماي ناسازهحل 

 واري كـه در بـاال طـرحِ         نمونـه بـدان نـوعِ      ، عقالنيـت  شناسيِ  سنخ ،ت توضيح داده شود   اگر مدرنيت با عقالني   
 ، رو  پـيشِ   مشخصِ در بحث . راهي است براي آن كه آن را تماميتي دربسته نبينيم          ،اي از آن داده شد      فشرده

 بـالِ در ق آن موضـعِ از پـيِ   ،بگـذاريم  مـدرنيت بـه طـور كلـي      در مقابـلِ  را  دينـي   سـنت  به جاي آن كه مثالً    
 از راه    را  دينـي   سـنت  شـود اگـر تماميـت        صحنه روشـنتر مـي     .پرسيم  مي سنخهاي آن    عقالنيت در گوناگونيِ  

 ي  آن جلـوه  درون اصـليِ شهاي مختلـف رايـ هـا و گ  عنصرها و سويه بگذاريم و گشايي كنيم  ساختجدابيني  
 عـاطفيِ –فكـري  ي  ياسـي و مجموعـه     س كنـيم كـه بگـوييم الهيـات         در اينجا بـه ايـن بـسنده مـي         . دنتاريخي ياب 

ن در سياسي    اين كه ديندارا   .واكاستتوان بدان      فرهنگي نيست و دين را نيز نمي        سنت تماميِ ، آن گرِ  توجيه
اي است كـه يكبـار بـراي          مسئله ، يا چه حد از آن دور اند        به الهيات سياسي دارند    اي   بودن خود چه نزديكي   

ديـن  تـاريخِ    ديگـري از     توانند فـصلِ     تاريخ باز است و دينداران نيز مي       . آن را نوشت   توان تاريخِ   هميشه نمي 
  . مطلق برقرار استعنوان يك امكان اين امكان دست كم به. خود را بنويسند

 ي  و حاضر راه بـرده اسـت و مهمتـرين خصيـصه    ي هم اكنون ح  اي كه به الهيات سياسيِ      آن بينش ديني  
بـه   ، سنتي شود و مراد از سنتي غيـر مـدرن و ضـدمدرن باشـد             صفتاگر موصوف به     ،آن اقتدارجويي است  

كه گرايشي قـوي در آن   از چه روست: توان پرسيد مي. شود تبديل مي) پارادوكسيكال(نما  نازسازهاي    پديده
تكنولـوژي و سـازماندهي مـدرن اسـت؟          آن كـسبِ   ي   مـا الزمـه    اي است كه در عصرِ      طلبي  به سمت عظمت  

فاشيسم اما بـا وجـود نيـروي     ،ماند  عملكرد فاشيستي ميي  شيوهرفتار حامالن آن به ي  چگونه است كه شيوه   
 ي  در عرصه  ،عنوان انحطاطي مدرن فهميدني است؟ چگونه است كه فُرم مدرن           به ،گرايش  اي باستان   اسطوره

ماليـسمي  شـود اقتـدارجويي بـه آن چنـان فر      اي براي اين بينش دارد كه باعث مـي          چنان جاذبه  ، قدرت عمالِا
گرايـان    اسـت كـه سـنت     چگونـه ؟ اسـت عمال اراده امحتواي سنتيِ قدر شدن  وزن و بي    بهايش بي گرود كه   ب

خـواه را ارتجـاعي توصـيف كنـيم و             سـنت  اند؟ آيا درست اسـت كـه اقتـدارجوييِ          "پيشرفت" ي  سخت شيفته 
توان   است؟ چگونه مي  ضد هر گونه چيز مدرن       ،است" ترقي"تصور كنيم آن كه مرتجع است ضد هر گونه          

 ي  ؟ ايـن عالقـه    اش  نظـامي   خاصه از نـوع      ،خاصي به تكنولوژي مدرن داشت     ي  گرا بود و هم عالقه      هم سنت 
تـوان بـه انفجـار از راه تكنولـوژي مـدرن              سـنتي مـي    ي  عجيب به انفجار از كجا آمده است؟ از كدام آموزه         

كـاري و سـاختن گنبـدهاي          خطاطي و كاشـي    مثال در  ،كند  اي كه هنر سنتي ايجاد مي       فضاي عاطفي رسيد؟    
اي را كـه نمودهـاي        نمايي  تناقض احساس براي انفجار دارد؟      چه ربطي به برانگيختنِ    ،اي و غزلسرايي    فيروزه

سنت بـه    ي  مقابله:  جزمي دست برداريم   كنيم اگر از يك حكمِ      منحل مي  ،توان براي آن برشمرد     فراواني مي 
  .طور كلي طور كلي با مدرنيت به

 درك از   آيد كنـار گذاشـتنِ       اين گونه جزميات در بحثي كه پاي عقل در ميان مي            نخست در طرد   گامِ
  عقالنيـت در معنــاي سـرجمعِ مفهــوميِ    ، يـك جـوهر و نــشاندن عقالنيـت بـه جــاي آن اسـت     عقـل بـه مثابــه

الم را بـه    كـساني كـه انحطـاط عـالم اسـ         اي فكريِ     يكي از مشكلهاي پايه    .موردهاي كاربست صفت عقالني   
در آنهـا عقـل را    .اسـت  عقـل  آليـستيِ جوهرپنـدار از    ايـده همين ادراك  ،گردانند  شرع بر عقل برمي    ي  سلطه

عقـل بـر     ي  شرع بر عقل و سـلطه      ي   سلطه دو حالت توانند   ميفقط    و از اين رو    بينند   مي گيِ جوهري يكپارچ
اي از     سـاده  اين منطق به طـرحِ    . ار است  يكم برقر  پس حالت  ،حالت دوم منتفي است   . شرع را در نظر گيرند    
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 رشدي سـرطاني    به صورت   فقيهانه با فربه شدن دينِ   (شود     عقل تعطيل مي   به دليلي كارِ  : شود  تاريخ منجر مي  
ي  سلطهياسروش عبدالكريمِ  در روايت انركتكند و انحطاط بر ما غلبه مي)  جواد طباطبايي در روايت.    

  رياقتدارجويي و عقالنيت ابزا

 ابزاري است و از اين رو بـه راحتـي          عقالنيت اش در خود حاملِ      اقتدارجويي  اقتدارجوي ديني به دليلِ    بينشِ
 مدرنيت اگر در  . شود مي مدرن    ابزاريِ پذيراي عقالنيت كـسبِ   و شـگردهاي    هـا   وسـيله  ( ابـزار   مدرنيزاسيون 

 اكثــرِ. ا هــيچ مــشكلي بــا آن ندارنــد مــاقتــدارجويان ، باشــد) قــدرتعمــالِا هــا و شــگردهاي وســيله ،ثــروت
مـدرنيت دچـار    ي  اسالمي به مرحله   يها   جامعه  ورود  امكان و چگونگيِ    مدرنيزاسيون در بحث   پردازان  نظريه

همـين غريـزه اسـت كـه آن را بـه سـوي              . قدرت در آيين تـوجهي ندارنـد       ي  به غريزه اين اشكال هستند كه     
   . ابزاري باشدنيت آن منحصر به عقالنيتآن نوعي كه عقال: گشايد نوعي از مدرنيت مي

. تكنيـك بـه   از جملـه  دارد اي بينشي و تاريخي بدگماني افزايد  ميآنمسيحيت به قدرت و هر آنچه بر  
نخـستين حكومـت    .  صفتهايي خدايي اند    و ماكر  قدير و قهار و عظيم    :  را ندارد  اي   بدگماني چنيناسالم  ولي  

 جديـد هـيچ مـشكلِ       مـسلمانان در عـصرِ    . ن با قدرت پيشروي كرده است     دي. اسالمي با قدرت بنا شده است     
 در يكـار  گرايـي و محافظـه   سـنت  ي الزمـه . اند فزاي مدرن نداشته   زا و قدرت     قدرت اي با علوم و فنون      جدي
ؤمنِمـ .  مخالفت با تكنيـك نيـست       اسالم به هيچ رو    جهان           ا اي    اراده عمـالِ  مـسلمان معتقـد اسـت كـه امكـان

تـا عظمـت قـرون اوليـه را          ،مادي مجهـز شـود     ي   دارد و فقط كافي است كه به امكان اعمالِ اراده          معنوي را 
  . براي دستيابي به امكانهاي ماديودتجديد كند؛ پس بايد بسيج ش

 سـنتي و   اصلي به روحانيـت و بـازارِ     رأسِ جنبشهاي اسالمي تا كنون توجه      اجتماعيِِ  تركيبِ در بررسيِ 
توجـه   ،آنچه از آن غفلت شده    . ها بوده است    ميداني چالهها و    نشين  حاشيه ي  ي برآمده از توده   هاي   چهره احياناً

و  ،در ايران و افغانـستان و پاكـستان        ،در خاورميانه  ، افريقا در شمالِ اينان  .  مسلمان است  مهندسان ي  به پديده 
ي چـون سـنتي     ياست كه مفهومها   ايناناز جمله با نظر به      . كننده دارند   همچنين در اندونزي حضوري رهبري    

پـذير اسـت بـا         آنـان قيـاس     جنـبشِ  بودگيِ  مدرن ،اند   مدرن  به يك معنا   اينان. بازسنجي شوند بايستي  و مدرن   
 ي راسـت اروپـايي  راديكالهـا .  اول جهـانيِ  پـس از جنـگ   اروپاي غربـي  در راست راديكاليسمِبودگيِ  مدرن

 تاختند و دسـتگاه  و سياستمداران سنتي مي" اشرافيت"ت به سخ ،كردند را تبليغ مي " سادگي" ،رمانتيك بودند 
حركتـي را بـراي ايجـاد        ،نددخود آنان چـون بـه قـدرت رسـي         . دانستند   بوروكراسي را دشمن مردم مي     لخت

 در آلمـان    ويـژه   بـه در دوران آنـان     . ماننـد بـود     بـي با زور و تكنيـك برانگيختنـد كـه تـا آن هنگـام               " عظمت"
امـان    بـي مملكـت   . آفريدنـد  مـي  امكـان اشـتغال   سـاختند و      ساختند و مي    مي .قه يافت ساب  سازندگي جهشي بي  

  .كرد مي" پيشرفت"
خواهنـد     پيشرفت و عظمتي كه مي     ؛ندا" عظمت"و  " پيشرفت" خواهانجنبشهاي اقتدارگراي اسالمي نيز     

نماد اين  . اند  سالميعصبيت ديني و قدرت تكنيكي دو ركنِ اقتدار ا        . آيد ميپديد   دين و تكنيك     از تركيبِ 
.  اسـت   مـسلمان  اميـرِ ارتـشيِ    و نيـز      مـسلمان  بلكه مهندسِ  ،نشين در بازار يا مدرسه      آقاي حجره   اقتدار نه حاج  

 ،اسـت اي سـخت رايـج در بـابِ بـروز انقـالب اسـالمي         ضـعف نظريـه   ي دهنـده    نـشان  وجه  به اين  يتوجه بي
  . و بسداند مدرنيت مي برابرِسنت در واپسگراي كه اين انقالب را واكنش اي  نظريه



  

www.nilgoon.org 

۹

   مدرن مدنيت بدونزاسيونيمدرني

عقالنيـت ابـزاريِ     ي  شـيفته از آغـاز     ، پـيش بـرده    هاي اخيـر    در دوره اي كه جنبشِ اسالمي را        ائتالف تاريخي 
در .  مجهـز شـود  ي مـدرن زا دانسته كه به علـوم و فنـون قـدرت    ميمدرن بوده و رمز موفقيت خود را در آن  

 نيز وجـود داشـته      "تساهل" ، آن در گفتمان . اند   مدرن نيز حضور داشته    ف از آغاز قشرهاي اجتماعيِ    اين ائتال 
هـاي     عظيمـي از جلـوه     ي  از ذخيـره  تعـصب و غيـرت       ي   فرهنگـي بـا وجـود سـلطه        سـنت . است و هنوز دارد   

آمـد     نمـي  اسـالمي پديـد    ي  طـه  خ  بزرگي از ادبيات   بخشِ. استبرخوردار  خواهي    مختلف بردباري و تساهل   
احكـام  چنـگ   هـاي تـساهلي و امكانهـاي گريـز از             مطلق با شريعتمداران بود و در جامعه حوزه        ي  اگر سلطه 

انـه بـا    ميكح سـنتي را     گيرد كه بردبـاريِ      صورت گرفته و مي    ي اسالمي تالشهاي  در جنبشِ . داشت  وجود نمي 
اسـالمي كـه رهـايي از        ي  در جامعـه  مـشكل نيـست تعريفـي از آزادي         . زندهاي ليبرالي اروپايي درآمي      هانديش
پـس آزادي بـه     . رسـد    سياسي بـه آزادي نمـي       با استقاللِ  مدرن اما صرفاً   ي  جامعه. خارجي معنا دهد   ي  سلطه
و ايـن  . انـد  دهي به آن نـاتوان بـوده   نياز دارد كه جنبشهاي اسالمي در دستيابي به آن و بودش تر   غني يتعريف

 نبـوده و ايـن امكـان        كاميابهاي مدرن      سنتي با ايده    تساهليِ كمت ح گواه آن است كه تالش براي تركيبِ      
 چنـان كـه    كه عقلِ همرسانشيِ مدرن نيز افزون بر عقلِ ابـزاري مـدرن در جنـبشِ اسـالمي      پديد نيامده است  

شـدن جنـبشِ اسـالمي و گـرايشِ آن بـه تبيـينِ                 اين نوع عقالنيـت بـا راديكـال        تأثيرِ ي  دامنه.  راه باز كند   بايد
در كــاركرد سياســيِ در ايــران . رود مــيامــا از ميــان ن ،گيــرد مــييح و نــابي از الهيــات سياســي كاســتي صــر

 عنـصرِ  وارد كـردن      بـا   كـه  شـود   اين گرايش ديـده مـي     طلبان گرد رئيسِ جمهورِ سابق محمد خاتمي          اصالح
يانـه از الهيـات سياسـي و     دولتي تركيبي اقتدارجوسياست ي  آن شوند كه در پهنه  مانعِ جويي  گفتگو و تفاهم  

طلبـان   گردد كه اصالح بدان برنمي ،شكست آن. اين تالش شكست خورد.  ابزاري ميداندارِ اصلي باشد عقلِ
  پيـروز شـوند   ) ۱۳۸۴ –دور نهـم    ( و رياسـت جمهـوري       )۱۳۸۲ —دور هفـتم     ( مجلـس  نتوانستند در انتخابات .

 شكـست هـر كوشـشي بـراي وارد          ان آنـ  شكست. دخوردند حتا اگر در اين انتخابات پيروز بودن         شكست مي 
عقال كردن اسـت   ديـن و تكنيـك     بـار    خـشونت   در تركيـبِ   تفـاهمي  نيت .  آنـان را نبايـد      شكـست    بـه گـردن  

خواهند   قرون وسطايي دارند و مي     تعصبِ كه گويا    خت و بس   به كساني تا    بر اين پايه      و انداختمتحجرين  
 ،انـد    دينـي نشـسته    تكنوكراسيِ ي   خود بر سر سفره    چرا كساني كه   ميدتوان فه   مي. برگردانند" عقب"ما را به    

اي از  نـه دوريِ عـده   ،گـردد  مـي  دين و تكنيك بر    مشكل درست به تركيبِ     كه در ايران   خواهند دريابند   نمي
   .جهان تكنيكيِ مدرن

 قالنيـت  ع  گـسترشِ  امكان و چگونگيِ  حد  هاي اسالمي      مدرنيزاسيون در جامعه   اصلي در بحث   ي  مسئله
بـه   خواه فرهنگي به مروت با دوسـتان و مـدارا بـا دشـمنان           تساهل  سنت ي   توصيه . مدرن در آنهاست   تفاهميِ

 كه براي ساماندهيِ  آورد    پديد نمي اي را     اما آن شعور و اراده     ،كند   مدني كمك مي    تفاهمِ  لزومِ مفهوم بودن 
 لغـوِ   و  مركـزي   قـدرت   مـشروط كـردن    رتبـه صـو    ، سياسـي  انقالبِ. مدرن ضروري است   ي  بهينه به جامعه  

 بـه تنهـايي بـراي       ، دولـت اسـت    كه نمودي از آن سكوالر شـدن       ، ديني و اشرافي و عشيرتي     امتيازهاي سنتيِ 
شـود و   گرايـي توضـيح داده مـي     آنكـه مـنشِ اسـالمي بـا جمـع     با وجـود . اجتماعي كافي نيست   ي   مسئله حلِ

ايـن  بـه    تـوان  مـي   فـراوان  يشـواهد  ي  بر پايه  ،تازند   غربي مي  گراييِبسا به فرد    مسلمانان در انتقاد از غرب چه     
كنـد كـه نمودهـاي بـارز آن            خاصي عمـل مـي     شده فردگراييِ    مدرن هاي اسالميِ    كه در جامعه   رسيدداوري  
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 ضـعف  ،چهره–به–هاي نزديك و چهره     ديگري فقط در رابطه    ي  مالحظه ،توجهي به قراردادهاي اجتماعي     بي
 از ميـان مانعهـاي سـنتي بـراي     .بار اسـت   شرارت خودخواهيِو انواع و اقسامِ ، جامعهبالِق مسؤوليت در   حسِ

  هاي   دگرگوني ، عملي خود  در شكلِ  ،مدرنيزاسيون.  مدرن تلقي از زن از همه مهمتر است        رسيدن به مدنيت
 رسـاالريِ سـنت امـا آن تـوان را دارد كـه پد            ، سـنتي تحميـل كـرده       زنـان بـه مـنشِ      حقوقِ ي  مهمي در زمينه  

  .مبارزه در اين عرصه سنگر به سنگر است. اي درآورد باستاني را به شكلهاي تازه
ــه طــورِ  راهــي كــه در جامعــه  ــسياري از مــسئله هــاي اســالمي ب ــا ب هــاي ناشــي از   طبيعــي در برخــورد ب

در ايــن زمينــه .  صــورت و محتــوا و ظــاهر و بــاطن اســتبــازي در شــكاف ،شــود  گزيــده مــيمدرنيزاســيون
 ظــاهر انـد و مــردم نيــز بــه اجبــار حفــظ  اقتــدارگرايان صــورت را برگزيــده.  تــاريخي وجــود داردگيِورزيـد 

. نه سنتي اسـت نـه مـدرن اسـت    : باطن اما تهي است ،شوند در ظاهر دين و مدرنيت در آميخته مي    .  كنند  مي
اي   نـوان صـورتبندي   ع  اي كه ديگر بايد وجودش را به رسميت بشناسيم و آن را بـه               پديده. انحطاط غلبه دارد  

يكـي  بـه    اسالمي    مدرنيزاسيون سازي از راه    صورت. شود  با اين انحطاط مشخص مي     ،خاص نامگذاري كنيم  
هـاي   تـوان در جامعـه    مـي   متكامـلِ آن را    ي  جلـوه . برد   شدن راه مي   ترين شكلهاي مدرن    ترين و منحط    از تهي 
ها مـدرنترين شـكل       ان و تكنيك در اين جامعه      ايم تركيبِ. هاي خليج فارس ديد     نشين   عربستان و شيخ   مدرن

: آيـد   سنت به قالبِ مفهومي كـاركردي درمـي        دگرگشتبا اين   .  سنت را به نمايش گذاشته است      دگرديسيِ
هـاي نظـام گـردن        گـري    آن بـه توجيـه     شـده در مكتـبِ      گري و تربيتـي كـه تربيـت         شود براي توجيه    منبعي مي 

 كـاركرد . الهـيِ حكـومتي برسـد      بـه مـشروعيت    ، الهـي دارد   تبگذارد و از اين آموزه كه آن سنت مشروعي        
  .شود آن سنت تبيينِ توجيهي مي ي  در دستگاه معناشناسانهحكومت

  سرمايه و خشونت

تكنيكي عقالنيت      بـا  اي را ندارد كه در اروپا     آميزد، آن پشتوانه    درمياسالمي   اي كه با ايمانtheoriaزاده  ي 
دانـش را   ي پايه ،تئوري. شود  خاصي نگاه به جهان و بودن در جهان مشخص ميعِعنوان نو شده در يونان به 

 در بحقيقت است    منظور از آن نگريستن به حقيقت به      . سازد   آن مي   فلسفيِ عد بي انتظار سودي و بـي       ،عنوان
 انتقـادي    آن از آغـاز بـا ايـستاري        خواست. ايستد   قدرت و اسطوره مي    اين حقيقت در برابرِ   . اي  هيچ مالحظه 

 بـدان دليـل كـه در ايـن خطـه آدميـاني              نه احياناً  ، اسالمي تئوري ضعيف است    در فرهنگ . همراه بوده است  
هرگاه كه نظرورزي ممكـن بـوده مغزهـاي توانـايي بـه كـار               . داشته باشند ن پردازي  يه نظر اند كه تواناييِ    نبوده
يعنـي جـستجوي حقيقـت     ، محـض جوييِ قتحقي ي  مسلط پذيرنده اصلي آن است كه آيينِ   مشكلِ. اند  افتاده

اين . كند   تنگ مي   فلسفي خواهيِ  دين عرصه را بر حقيقت     ي  مالحظه. عنوان جستجوي حقيقت نبوده است      به
اقتباسـي كـه   . شـود   نظري منجر مـي  عقالنيت يوناني فقط به محدود كردن كاري در برخورد با سنت      مالحظه

. تكنيكـي اسـت    ي   دقيقتر اقتباسـي بـا اسـتحاله        سخنِ هكنيك و ب  اقتباس يك ت   ،گيرد  در اين ميان صورت مي    
ايـن برخـورد   . گيـرد   برمـي آوري  حجـت عنـوان ابـزار     زند اما منطق را به      غزالي فلسفه را پس مي    االسالم    حجة
را فـن  امـا   ،نيـد پـس ز را نظـر  :  پـسينيان را نيـز مـشخص كـرده اسـت     اي جامع است و الگـوي رفتـاريِ    نمونه

  !برگيريد
پيش از هـر چيـز و پـس از هـر      ، مدرن تكنيكگرايش به اقتباسِ.  جديد يعني سرمايهدر عصرِتكنيك  

 در رأس ،شايد در حاشيه به نيهيليـسم برسـد   ايماني خواهيِ عظمت.  است دارانه   سرمايه گرايش به توليد   ،چيز
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 فراكـسيوني از    ملـي يـا كـالً      ي   سـرمايه  خـواهيِ    نهايـت عظمـت    خود اما دير يا زود نشان خواهـد داد كـه در           
گيـرد كـه عنـوان دقيقتـري بـراي آن         داريِ ملـي مـي      ملي خصلت خـود را از سـرمايه        ي   سرمايه .سرمايه است 

گيـرد كـه    اي قـرار مـي      هاي توليـدي    توليد در متنِ اجتماعيِ رابطه     ي  وسيلهدر قالبِ   تكنيك   .است" مالداري"
برنـد و كـساني از    نشيند كه كساني از آن صرفه مـي    يبازاري م  ي  كاال در چرخه  عنوان    به ،دارانه است   سرمايه

بلكـه   ،برآوردن نيازهاي واقعـي    ي  مصرف نه به انگيزه    ي  آيند و سرانجام به شكل وسيله       آن مغبون بيرون مي   
كـشتن نيـز     ي   و شيوه   تكنيك اما وسيله  . شود  به قصد سودآوري و بر اين مبنا ترغيب به خريدن فرآورده مي           

 تعقيـب و    سيـستمِ  ،زنـدان نيـز هـست      ي   اداره فنِ ،بازجويي نيز هست   ي  شيوه ،يز هست  شكنجه ن  آلت ،هست
 تربيـت و    همچنـين فـنِ   . پراكنـي نيـز هـست       گري و دروغ    مراقبت و تجسس و سانسور و خفه كردن و آوازه         

تفنـگ تكنيـك     ،ارتـش تكنيـك اسـت      ،نظام تكنيك است  . گري است    حكومت شگردهدايت و رياست و     
دولـت بهتـر شـناخته      . رژيـم تكنيـك اسـت      ، اتمـي تكنيـك اسـت      بمـبِ  ،اتمي تكنيك است   نيروگاه ،است
  . ماشين بررسي شودهمچون يك اگر ،شود مي

قدرتخواست   

بـدان گونـه كـه در ايـن          ، اسـالمي   مدرنيزاسـيون  در بحث  ، و سرمايه   مدرن  تكنيك اي  اينهمانيِ پايه  با وجود 
 ،دهيم ميترجيح  " سرمايه"بر  را   "تكنيك" مفهوم پايه      به عنوان  در سرآغازِ بررسي   ،شود  نوشته پيش برده مي   

 موضـوع اشـاره كـرد و         تاريخيِ ي  توان به سابقه   مي بهتر    با اين يكي   : است كارآتر و جامعتر  زيرا اين از آن     
يـاد نمـود و مهمتـر آن كـه اراده بـه       ، فلـسفه زدن  منطـق و پـس    فتنِر برگـ  به صـورت   ، تكنيك  از اقتباسِ  مثالً

 آور از روس و تكـان   تكـان  شكست از زمان.به پديداري كشاند   ،درت را كه فراتر از اراده به ثروت است        ق
 ايـن   . شـويم  "قـوي "شنويم كه بايد علوم و فنون غـرب را فراگيـريم تـا                 عباس ميرزا مدام مي     شاهزاده فكريِ

  جديد از ابتـدا بـه صـورت        ون علوم و فن   چون اراده به كسبِ   . قوي شدن از ابتدا جوهري نظامي داشته است       
نه اراده به دانايي، نه اراده به رواداري، نه اراده به روشنگري، نه اراده بـه شـجاعت در فكـر           (اراده به قدرت    

–جهـان –در ي  نه اراده به انتقاد از شيوه      ،هاي كهن   تبعيض ي  نه اراده به پايان دادن به همه       خود،   كردن با مغزِ  
 اتهـام   روا نيست كـه بـه علمـا       . اند  ارادگي نشان داده    لماي ديني نيز با آن هم     ع ،مطرح شده است  ) بودن خود 

مـا   ي   خطـه  مدرنيزاسـيون . انـد   كنـده   مدرن بوده و دل از قرون وسطا برنمي        ي  زده شود كه مخالف هر پديده     
ــر خــود داشــته باشــد  ي  جبهــهكــه كــلِ رونــدي نبــوده ــه علــت را بايــد در كيفيــت. علمــا را در براب  اراده ب

ديـديم در ورود بـه آن         شديم آنگـاه كـه مـي         خود مشكوك مي    جديد بايست به عصرِ    مي. مدرنيزاسيون ديد 
 . علمـا بـود     مـا بـه اعتبـاري انقـالبِ        مشروطيت. كنند  گروهي از علما نيز ما را با سالم و صلوات همراهي مي           

 ي  پـروژه بايـسته اسـت كـه       و همهنگام پديداري مـدرن اسـت و          ، علماست  نيز انقالبِ  ۱۳۵۷ اسالمي   انقالبِ
"ــهبرخاســته از آن " قــوي شــدن ــروژه ب ــوان پ ــروژه.اي مــدرن بررســي شــود  عن ــدرن گســست  ي  ايــن پ  ازم

انقالبِ "ي  آن سخت الزم است كه از افسانه شاهي نيست و براي فهمِ   مدرنيزاسيونواكـنش   اسالمي به مثابه 
سنت را جدابينانه بررسيم يعني اگـر آنچنـان كـه    هم مدرنيت و هم   اگر  . دست شسته شود  "  مدرنيت برابرِ در

  دو كليـت   بـه مثابـه    ،آيـد    در ايـن افـسانه مـي        كـه  آن گونـه   ،آنها را  ،شان را نايكپارچه ببينيم   دگفته شد وجو  
اي بـه قـوي        براي قوي شـدن و هـر اراده        استاي     اسالمي پروژه  انقالبِ ي   پروژه .متخاصم نخواهيم انگاشت  

 در شـكلِ  : در اين پروژه از آغاز تكنيـك حـضور داشـته اسـت            .  است ه مدرن شدن   ما اراده ب   شدن در عصرِ  
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   مهندســان و نيــز در تكنيــك بــه صــورت  جنــبشِتكنيــك بــه صــورتدر  ،اراده بــه قــدرت ي كننــده جمــع
 بلكـه مهنـدسِ   ،مـسجد  ي سـالخورده   سنتي يا پيـشنمازِ  اين پروژه نه بازاريِ شاخصِ ي  چهره.  قهر سازماندهيِ

ــسلمان اســت جــوانكــارِ نظــامي ــز ســازد، دســتگاه  دولتــي را مــياوســت كــه ماشــينِ .  م  دســتگاه قهــر و ني
  .كند  ميمونتاژ و برپارا  شا ايدئولوژيك

  پيوند آغازين الهيات و تكنيك

  مدرنيزاسيون به صورت شـود  گر مـي   سركوب جلوهدر ماشينِ ،در آغاز ، ابزاري عقلِ تمام و كمالِ    كاركرد .
 ارشادي را تابعِ   ي   خطابه  كرسيِ جايگاه ، قهر يِمهندس. يابد  نخست در اراده به قهر تجسم مي      اراده به قدرت    

 مـرزي ميـان قهـر و ارشـاد        ، ديني و كالً حكومتهاي ايـدئولوژيك       حكومت در مورد . كند  خود مي  ي  هندسه
. شـود  ر مـي  قهـ ارشـاد تـابعِ  . كنـد    قهـر آن مـشخص مـي       اقتـضاي دسـتگاه را سـازمان      . حكومتي وجود نـدارد   

 بـازجويي اسـت كـه       در جريـان  .  درسـتي نـدارد     بـازجويي سروسـامان     نظامِ ايدئولوژي پيش از شكل گرفتنِ    
 قهـر   دسـتگاه  حكـومتي بـا سـاختنِ    سازندگيِ. آن كدام است   و حد و مرزِ    شود ايدئولوژي چيست    معلوم مي 
نـه  . كند  گزينش مي  ،قهر. ازدس  شود و پس از آن است كه اين دستگاه ديگر اجزاي سيستم را مي               شروع مي 
دستگاه       سياسي  ارشاد كننده و در نهايت نه الهيات ،  كند خودي كيست    مي قهر است كه معلوم      بلكه دستگاه

هـا    خـودي همبستگيِ. اند پرونده هم ها همان گونه كه غيرخودي ،اند  پرونده  ها هم   خودي. و غيرخودي كيست  
فقـط ايـن نيـست كـه بـه           ، عقيـدتي توافـق ندارنـد       اصـولِ   سـرِ  فقـط بـر   . گـردد   پرونـده بودنـشان برمـي       به هـم  

. آنهـا رازهـاي مـشتركي نيـز دارنـد          ،شخصيتهايي خاص و مناسبتهايي خاص احساس مشتركي داشـته باشـند          
 ، حكـومتي   در جمـعِ   خـودي بـودن   . شـوند   شان نيز داراي پرونده مي    د خو  همان سيستمِ  بدين جهت در داخلِ   
سياسيآشكارِ ي مبارزه ي  در پهنههمچنان كه غيرخودي بودن ، دايمي استبودن زير يك تهديد .   

رد آن و شـود و گـ    قهـر آغـاز مـي    نظامِسازندگي با ساختنِ. سازنده هم هست  ، نيست ويرانگرقهر فقط   
. شـود   دستگاه سـاخته مـي     ي  آنهاست كه بقيه   ي   شايسته ها و مجريان    گري آن در ميان برنامه      گزينش ي  برپايه

ص خ اين بايستگي مش   يابيِ  امكانهاي بودش  شايستگي را با نظر به    .  راهنماست اين اصلِ  ،" شويم ما بايد قوي  "
 از" اعتمـاد "مفهومِ. توان اعتماد كرد    شود فهميد به چه كساني مي      مي در جريان اعمالِ قهر است كه        .كنند  مي

     ـ  ي شود و پايـه      اعمال قهر ساخته مي    نخستين مفهومهايي است كه در دستگاهموددسـتگاه را   كـلِ  درونـيِ ت 
 شـريك شـدن    كردن يعني در عمل در رازهاي نظامِ   اعتماد كسبِ. مفهومي است قهرآميز  " اعتماد. "سازد  مي

 قهـر  دسـتگاه .  قهر به صورت خـدمت متقابـل اسـت    سياسي و دستگاهالهيات ي رابطه. و آنها را حفظ كردن 
 قهر اسـت كـه      تازه با نظر به گفتارِ     ، سياسي الهياتسازد و     ياسي مي  س  خود را با اتكا بر الهيات       گفتاريِ نظامِ

مـدارا نيـز    . كجا بايد مـدارا كـرد      ،كجا بايد قاطعانه مرز كشيد     ،يابد كه جاي تأكيدهاي الزم كجاست       درمي
  . گفتاري مفهومي قهرآميز استدر اين نظامِ

   در ابتدا اين دستگاه      كنـد    سياسـي را اجرايـي مـي        قهر است كـه الهيـات .     كـاري پيـدا     از ايـن راه سـبك 
 ي  همـه . شـوند    آشكار مـشخص نمـي     ورزيِ   كه با خشونت   يابند  برد مي كار هايي نيز   شود كه در آن عرصه      مي

ــارِ ــا ب ــيمفهومه ــزي م ــد  قهرآمي ــلِ   ،يابن ــه در مقاب ــا رحمــت، كــه ن ــشانه ، خــشونت اســتحت  اوجِ ي بلكــه ن
عدالتـشان نيـز    . نهند  داند كه بر آن رحمت نام مي        خشونتي كه آنسان خود را موجه مي       ،ورزي است  خشونت

: قهـر اينـك همـه چيـز اسـت         . كنـد    قهر تعريـف مـي     شود و از اين رو عدالت را نيز دستگاه          با قهر برقرار مي   
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شـهردار   ،مدير است  ،كارشناس اقتصاد است   ،مأمور ماليه است   ،فتوادهنده است  ،محتسب است  ،گزمه است 
پـرداز    نظريـه  ، اخالق اسـت   واعظ ،رئيس زندان و رئيس دانشگاه است      ،استنويسنده   ،ديپلمات است  ،است
سـنتي   ي  آن كه از مدرسه   .  آموزشي و كادرسازي است     اصليِ  قهر دستگاه  دستگاه. ساز است   فرهنگ ،است

  قهـر بـه واعظـان      مهندسـان . شود اگـر در ايـن دسـتگاه دوره ببينـد            پروريده مي  ،هنوز خام است   ،بيرون آمده 
 ي همـه  ،مـديران  ي همـه : گرايش بر اين است كه همه از دل اين دستگاه بيرون آينـد      . دهند   درس مي  اخالق

 قهر باشـد از     دستگاه ي  يافته  آن كه پروش  ." ما بايد قوي شويم   . "گيرندگان  تصميم ي  كادرهاي فرهنگي، همه  
اينك ديگـر  . شود يك بسته مي سياسي و تكن  الهيات  نهايي ميان   مودت  قهر عقد   در دستگاه  .همه قويتر است  

بلكـه بيـنشِ   ، سياسي نه يـك آرمـان    الهيات ديـن در ايـن دسـتگاه پيـاده شـده اسـت      .  اقتـدار اسـت   دسـتگاه .
اينـان  .  سياسي را در آن پياده كردنـد        قهر را طرح ريختند و الهيات      اند كه دستگاه     اصلي آناني  يتكنوكراتها

  . شكيات نبودند معضلِ جاودانيِجهان و گيركرده درخبر از  گراياني بي سنت
خـ  ،امـا بالفاصـله پـس از اسـتقرار         ، عـصبيت اسـت     قهر در ابتدا محـصولِ     دستگاه    عـصبيت   ود بـه توليـد 

بـه   ،خودي كيست و غيرخودي كيـست      ،كه غيرت چيست و تعصب كدام است       از اين پس اين   . پردازد  مي
ديني اينكه مؤمن كيست و كافر كيست     زبان ، هـاي   مراسم و بخـشنامه  ،بلكه در نشستها ،يحوزو نه در بحث

ــوم مــي  ــر حــوزه دســتگاه. شــود نظــامي معل ــالِدر ق. ســنتي منفعــل نيــست  ي  قهــر در براب ــات ب  ، سياســيالهي
 ، مـدرن  اجتهـاد . شود  شود و هم طلبيده مي      فتوا هم صادر مي   . دهنده نيز هست    سفارش ،گيرنده نيست   سفارش

 حاكميت است   بلكه در دستگاه   ،نه در حوزه   ،اجتهاد ي  نيروي محركه .  مدرن است  اجتهاد در پاسخ به طلبِ    
 حاكميت و سرمهندسان ، نظامِ طراحان  عمالِ قهر اند   ا ."پويا فقه " پياده شده اسـت     فقه ،  اده شـدن   يـ  پ  قابـلِ  فقـه

 ، صـدم  ي  بـر حاشـيه    ،انـد   نـه آنـاني كـه در حجـره نشـسته           ،انـد    آن سرمهندسان نظـام     اصليِ متخصصان. است
 .كننـد  شـكال مـي   اشـكال و رفـعِ  ا قليـل چيـست      كـه حـد   نويـسند و در ايـن بـاب           صد و يكم را مي     ي  حاشيه

 ، علمـا  : سـنت اسـت     صـف   اسالمي اما نگاه متوجه    پس از انقالبِ   ،برند   خود را پيش مي     مدرن مهندسان كارِ 
اي و ديگـر       حجتيـه  گرايان  سنت را از    مردمهنوز هم    .نقي  شتقي و م    شم ، سنتي بورژوازيِ  خرده ،بازار سنتي 

  . گردانند هنوز هم مشكلها را به اين عده برمي. ترسانند متحجران مي

  اراده به سازندگي

 ،پـروري كـرد     بايد سازنده بـود، رعيـت     . ماند   قهر منحصر نمي   عمالِبه ا  ،اراده به قدرت  ." ما بايد قوي شويم   "
 رود و نظـامِ   اقتصاد نيز  كارها با قدرت پـيش مـي          ي  در حوزه . اقتصادي داشت و مملكت را آباد كرد       ي  بنيه

به . فهمند  پروري را مي    بنده ،از عدالت . گيرد  قوي شدن شكل مي    ي   ايده ردگ ،شود  اي كه حاكم مي     گفتاري
از .  متقابـل بـه فـساد اسـت         متقابل تشويقِ  دهيِ  رشوه. دهد  دهند و جامعه نيز به آنها رشوه مي         جامعه رشوه مي  

قـدرت امـا گـام بـه گـام مـدرن        ،گيـرد   اي سنتي به خود مـي       چهرهتا مدتي   جامعه  . شود  ين مي همان آغاز چن  
 اجتمـاعي   مديريت ي  به مهندسي در زمينه   رود و      قهر فراتر مي   مديريت ي   ابزاري از عرصه   عقالنيت. شود  مي
كنند كه بسي     يجاد مي  ا )اُرگانيك( انداميتركيبي  شده    مالداريِ مدرن به تدريج الهيات سياسي و      . پردازد مي

حاصـل ايـن تركيـب    . الهيـات و حـسابگري در دسـتگاه قهـر اسـت          ي   محتـسبانه   آغازينِ تر از تركيبِ    پيچيده
آن را بر كشور به      ي  اي كه اينك بايد با تأخيري طوالني غلبه         صورتبندي ، است  ايراني مدرنيزاسيون اسالميِ 

نيـز وجـود    ايـن نـوعش     . ري و دموكراسـي همـراه باشـد       مدرنيزاسيون لزوما نبايد با روشنگ    . رسميت بشناسيم 
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 جلوه  دامنه   اجتماعي كم   از نظرِ  ۱۳۴۱  سفيد  انقالبِ  شاهنشاهيِ مدرنيزاسيون ، اين مدرنيزاسيون  در برابرِ . دارد
يكـي   ،اخير به دو مرحله تقسيم كنيم      ي   مدرنيزاسيون وطني را در دوره     رويم اگر تاريخِ    به خطا نمي  . كند  مي
 ايـن دو مرحلـه دو رونـد   . ۱۳۵۸يكـي از   ،۱۳۳۰ ي  در اواخـر دهـه    شـود    آغاز مي  "انقالب سفيد " ي  آستانهاز  

 كـه در    اي  نظـام مالـداري    چـشمگير در ايـن اسـت كـه           ياختالفـ . يكمـي اسـت    ي  دومي ادامه  ،متقابل نيستند 
در . آيـد   مـي  به نظـر وپاچلفتي دستخجالتي و    ، دوم معصوم  مالداريِكند در قياس با       يكم رشد مي   ي  مرحله

  ــدرت ــاي ق ــان معن ــه دوم اســت كــه ايراني ــول را مــيمرحل ــد  پ ــشانپــيش از آن درك. فهمن ــول  اكثريت  از پ
   .ران بودكشك با تنبان به وساطت ق ي سرِ برج يا معاوضه ي ْباريكه آب

شور  كـ   اسـتخوان  تـا مغـزِ   انـدوزيِ جديـد       اندوزانه و پيامدهاي مـال      معيارهاي مال  ،مال ،دوم ي  در مرحله 
. دهـد   ترين خصلتهاي خود را بـروز مـي         جامعه شنيع  .شود مي ارزشها تبديل     مطلقِ پول به معيارِ   .كند ميرخنه  

 بلكــه بيــشتر در ســمت ،يــابي  شخــصيت كمتــر در ســمتاي كــه فردگرايــي ،شــود مــيگــستر  فردگرايـي همــه 
 ،پرسروصـداتر  ،درشـتر  ،رنـدت ل ب .كند ميه  بصورت بر محتوا و ظاهر بر باطن غل        . است هاي خشن   خودخواهي

رد و بـا  اگـذ   برادر بر سر بـرادر كـاله مـي   .بازد   رنگ مي   همبستگي .مقبول آني است كه چنين باشد     : عظيمتر
سـخت   رحم و ، بي چهره بي ،آيد ي كه به ميدان ميمال .خورد ميشكايت اين يكي بر دست آن يكي دستبند       

 كه شـبيه آن را      يابد  غلبه مي اي    فرهنگ رفتاري . ودش  فراگير مي  ،حرص. شتابزده است؛ نساز و بفروش است     
سـراغ  !) ثروتمند شـويد   (!enrichez-vous لويي فيليپ در فرانسه و همگاني شدن شعار          توان در دوران  شايد ب 
. تر از بسياري جاهاي ديگر كاالپرستي اسـت      ملي در اصل مثل هر جاي ديگر و شايد متعصبانه          مذهبِ .كرد

اي   اي تـوده    پديدهخانماني    نشيني گسترش يافته و بي       حاشيه .شود مي ملي ما     خصايلِ يرِذناپ  اعتياد جزو جدايي  
.  خـرد نـشوند    مالداريِ اسـالمي  زنند تا بتوانند سر پا بايستند و زير چرخهاي             افراد به خود تازيانه مي     .شود  مي

پـس از انقـالب      ي  پـيش از انقـالب در قيـاس بـا جامعـه            ي  شود كـه جامعـه      شكافهاي طبقاتي چنان عميق مي    
 بخـواهيم بـا مفهومهـاي هايـدگري وضـعيت فعلـي را بيـان كنـيم                  گرا. نمايد   و اشتراك مي   مساوات ي  جامعه
دسـتگاه   خـود را بـه     ،احمـد فرديـد بودنـد      ي  كـه از حلقـه     ،هـاي مملكـت     هايدگري: توانيم چنين بگوييم   مي

          امـا از قـضاي روزگـار درسـت همـين            ،" هـستي  فراموشـيِ " چسباندند تا تأثيرگـذار در چرخـشي باشـند عليـه
–بـه –كـه دهـن     با غرب  .نهايي خود را يافت    ي  هبتكنيك غل .  را به اوج خود رساند     "فراموشي هستي "دستگاه  
  .اي تكنيكي است و اتم مسئله ،بلكه بر سر اتم است ،دعوا نه بر سر كفر وايمان ،شوند دهن مي

  كاري گرايي و محافظه سنت

آن  ي  بخـش عمـده    اند كه   زدهتوليد انبوه   در آن دست به     . كنيكي شده است  ت ي  فرهنگ نيز عرصه   ي  عرصه
سـازند؛   به صورت انبـوه كتـاب مـي     كنند؛   توليد مي  دارِ دانشگاهي   مدركوار    كارخانه. سازي نيست   جز بنجل 

 كـه   تهيه اسـت  ست   د المعارف در   دهها رقم دايرة  . اند  عجيبي به ديجيتالي كردن همه چيز پيدا كرده        ي  عالقه
 "بالد كفر "سفر به   .  اداري بزرگ و پرخرج است     آنها حجيم بودن و توليد شدن در يك دستگاه         ي  شخصهم

 ي  انـواع و اقـسام مؤسـسه      . آور اسـت     ايمـان شخـصيت     بـراي نماينـدگان    " كفـار  لسان"و مفرداتي را گفتن به      
انـد فقـط      ر آن مانـده   چيـزي كـه د    . همه بر آنند كـه مقتـضيات زمـان را دريابنـد           . تحقيقاتي ايجاد شده است   

هنـوز  . همتـراز باشـد   ،اند فقط يك كتاب، كتابي كه با آنچه پنجاه سال پيش نوشته    ،نوشتن يك كتاب است   
اي است مـدرن،      سنتي نيست، فرآورده   ي  بحاراالنوار ديجيتالي يك پديده   . را دارند » روش رئاليسم  «تنهاهم  



  

www.nilgoon.org 

۱۵

 ي يكي تشكيل شده كـه سـلولِ سـازنده    ان صفر وخوانند؛ اين محصول از هم  كه ديگر آن را در حجره نمي      
  ".شيطاني"صورتي يا صوتي احياناً تواند هر چيزي باشد،  محتواي فايلِ كناريِ آن است؛ فايلي كه مي

يـك محـصول    بـه اعتبـاري     سـنت   .  صـحنه اسـت    سنت دكوراسـيون   ،شود  اي كه پيش برده مي      در بازي 
سـازي بـه       سـنت   تـاريخيِ  در گذشته نيز تمـرينِ    . شود  يو مثل هر محصول ديگري ساخته و پرداخته م         ،است

در دوران پهلـوي سـنت درسـت         ،در صفويه سنت درسـت كردنـد      .  حديث وجود داشته است     جعلِ صورت
     كردند و اينك نيز در ابعاد منطـقِ .  سـنت مـاهيتي كـاركردي دارد     .كننـد   اي سنت درست مـي       كارخانه  توليد 

  در نظـر گرفتـه  كـاركردي بـراي سـنت نقـشي     تكنيك الهيات سياسي و ميِندا ا  مبتني بر تركيبِ    نظامِ ابزاريِ
 ،صفويه بود كه آيين را سـاخت       ؛صفويه را نساخت   ،آيين. شناسيم     مشابهي را مي    صفويه نيز جريان   از. است
در اين گونه موردها . ار باشدزگ اي را به آن واگذار كرد و خود را نيز موظف ديد در برابر آن وظيفه                 وظيفه

يعنـي آن    ،سـازش   رسـد عاملهـاي گـزاره       كه بـه نظـر مـي       ،كند   قدرت عمل مي   بلكه منطقِ  ، آگاه ه يك نهاد  ن
هـايش را رودرروي هـم يـا بـه شـكلي       دهـد و جملـه   به هم پيوند ميبرگزيده و عاملهايي كه مفهومهايش را    

 ،هـا   عقـده  ،ها  كينه ، حسدها از دلِ : آيند  برميها     كورترين غريزه  بلكه از دلِ   ، نه از آگاهي   ،كند   مي  هم مكمل
گـشوده  . هايي ايجاد كرده بود كه با انقالب گشوده شـدند            شاهي عقده  زاسيونمدرني .ها  آزرمي  بي ،ها  ناتواني

 آغـازين هـدايت شـد در        آن پـس از خرابكـاريِ      ي  كردنـي بـود كـه كارمايـه       –خالي– عقده شدنشان به شكلِ  
 بلكـه بـه صـورت      ، ضديت بـا مدرنيزاسـيون     يج به صورت   را  تصورِ اما نه برخالف   ، كه واكنشي بود   راستايي

بـا  هـاي رياسـت كـسب شـدند و بـه تـدريج           كرسـي  عنوانهاي دولتـي و دانـشگاهي و      . روايت ديگري از آن   
گـذاري    تفـاوت  ،گذاري گرفته شد     تفاوت  در خدمت   سنت.  بزرگي فراهم گشتند   ديگر اسبابِ خواري    رانت

 ،اسـتيل اسـت    ، معمـولي  مـارك اسـت       حالـت اين زمانه در    سنت در   . اجتماعي پيشين – سياسي با صورتبنديِ 
    .شود همه مشكلها به دور افتادن از آن برگردانده مي ،آيد بحران كه پيش مي. نوعي ديزاين است

ايـم تـا مبنـايي         سبك در بينش و منش نداشـته       بِمقاوم و صاح   ،باشخصيت ،دار  در ايران اشرافيتي ريشه   
عنوان انباني نامتجانس از آن چيزهايي كه بـه           سنت به . كاري داشته باشيم    و محافظه گرايي    براي تعريف سنت  

 ي  هـاي اجتمـاعي پايـه       طبقـه  ي   همـه  زيـرا  ،گرا در معنايي روشن نداريم      اما سنت  ،داريم ،گردند  گذشته برمي 
همـسرنوشت در     مردمـان  تـاريخِ . دانند خود را بايد به كجاي تـاريخ آويـزان كننـد             لرزاني دارند و هنوز نمي    

ايرانيـان امـا در   . دهـد   قرار مـي هاسال  كهناي دارد كه اين سرزمين را در ترازِ  زمانياي به نام ايران عمقِ   خطه
برخالف تصور هيچ اصـول هـويتي روشـني ندارنـد و            : كنند  قياس با ملل مدرن اروپايي بسي جوان جلوه مي        

انـد و نخبگانـشان     در اين باب نينديشيده     شود هنوز  آنگاه است كه معلوم    ،اگر بخواهند خود را تعريف كنند     
شايستگي بيـشتري  گروههاي اجتماعي  ي سنتي روحانيت از همه    بي در اين برزخِ   .هنوز در سرآغاز بحث اند    

اش بـر زمانـه و منـافع خـود در آن از            يعنـي آگـاهي    ، منفي آن  گشتگيِ  روشن. شود گرا ناميده   دارد كه سنت  
.  ابـزاري را بـر آن حـاكم گردانـده اسـت            پويشي در آن برانگيخته كه عقالنيت      ،طريق ستيزش با روشنگري   

بـه  . شـود   منـزوي مـي    ، شـركت نكنـد    مخرب هر كس در اين بازيِ    . كند  سازد و سنت را ويران مي       سنت مي 
. دهنـد   از دسـت مـي     ،انـد   فقـط آنچـه را كـه پيـشتر داشـته           ؛اي داشـته باشـند      بي آنكه پيشروي   ،تازند  پيش مي 
اگــر وقــار و طمأنينــه و  غــروري را كــه در رأس كليــساي  .  واقعــي خــاموش و منــزوي اســتيِگرايــ ســنت

چـه را كـه    آنتوان دانست  چه مي مانيم درمي ، ديني بدانيم گراييِ   سنت ي  برجسته ي  بينيم نمونه   كاتوليك مي 
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وغـايي  سياست ايران و ديگر كـشورهاي اسـالمي حـضور پرغ           ي  گرايي ديني در جلوي صحنه      عنوان سنت   به
اين تكنيك چنان فراگير شده كـه بـه سـختي    . بدانيم قدرت    تكنيك نوعيآن را   رواست كه   در ايران    .دارد
ايـن   خـوارِ   استقاللي در نظر گيريم و آنها را روزي        ، كمتر سياسي  گراييِ  توانيم براي ديگر شكلهاي سنت      مي

ــا آن   ي كــاري در جامعــه محافظــه.  محــوري نــدانيمشــكلِ ــه ايــن ي ــازيگريِايــران ن  بلكــه عامــلِ ، سياســيب
اش در    نـامردمي  ي   چيزي وجود دارد كه قدرت را با همـه         .ها براي جامعه است      اين بازي  ي  پذيركننده  تحمل

بــا ايــن منطــق .  ايرانــي اســتكــاريِ محافظــه ، مــردم بــه قــدرتنگــاه ي آن نحــوه. چــشم مــردم مردمــي كنــد
در آن  آن را   طلبانـه جـست نـه در اردوي مقابـل، بايـد                ايراني را بايـد در ديـدگاههاي اصـالح         كاريِ  محافظه

كـاري در ايـران هنـوز          محافظـه  .بندنـد   پـسندند و دل مـي       كننـد و مـي       سـازش مـي     نخبگـان  جايي جـست كـه    
آن را بايـد  . وجـود آن در انفعـالش اسـت   . برخوردار از آن تشخصي نيست كه خود را با فعاليتش بـشناساند     

  .بينيم فرمانبرداري و سازش و پذيرش مي مستقر نظمِ بالِدر قآنجايي بجوييم كه 

  نيهيليسم ديني

. ايـم    فرمانـدهي تجربـه نكـرده      آن را هنـوز در مقـامِ      .  اسـت  فرمـانبرداري  ايراني در    كاريِ   محافظه ذاتتجليِ  
عقالنيتـي دارد كـه      ،كنـد   آنجايي كـه رعايـت مـي      . است" صبر كنيد "و  " نبايد"و  " شود  نمي" در    آن پديداريِ

اش   ستيزي  ستيز است و در عقل       سياسي عقل  الهيات.  سياسي است   الهيات پروايي و گستاخيِ     بي قابلِم ي  نقطه
    سپارد  ابزاري تن مي  است كه يكسر به عقالنيت .خـود شـدن    ايـن از خـود بـي    ي ندهانزي قدرت برانگخواست

 ،شـود   زي رعايت نمـي    هيچ چي   به نامِ دين   ديگر ، مثبتي وجود ندارد   جايي هست كه ديگر هيچ ارزشِ     . است
 ليـسمِ ي ما در اينجـا بـا نيه       .كوبد  توفد و مي    قدرت كه مي   ي  مگر غريزه  ،شود  ديگر از هيچ چيزي اطاعت نمي     

 ايمـان و تكنيـك در       راديكالترين تركيـبِ  .  ديني است   مدرن  عصبيت  ديني اوجِ  نيهيلسمِ. ديني مواجه هستيم  
 ،عـصبيت و تكنيـك     آسـاي    معجـزه   تركيبِ يادماندنيِ  به  شههمي ي  جلوه. آيد   به نمايش درمي   نيهيليسماين نوع   

 ، اسـت   ويرانگـر  مهندسـيِ  ،تينيهيليـس   مهندسـيِ  . بودنـد  ؤمن مـ  ي آن مهندسـان    آفريننـدگان  . سپتامبر اسـت   ۱۱
اي مفـرط درآميختـه بـا       كه هنرش فقط در ويران كردن و فراخواندن به انهدام از سر كينـه               است اي  مهندسي

  .است نااميدي مفرط
  نيچه در مـورد  مسلماني كه با اين نظر و با بحث      از متفكران . رسد ميشود كه دين به نيهيليسم ن       ادعا مي 

مـسيحيت ممكـن اسـت بـه     : كه با غرور بگويند  ايم    شنيده ،اند  اين موضوع آشنايي داشته    ي  مسيحيت از زاويه  
ديني اسـت دنيـوي و       ،ترك دنيا نيست  زيرا اسالم دينِ     ،رسد  اما اسالم به چنين موضعي نمي      ،نيهيليسم برسد 

 تمـام   اسالميِ ما اما مدتهاست كه با يك نيهيليسمِ      . گو به زندگي در اين دنياست       آري ،انديشي   آخرت ضمنِ
  :هاست كه بينشي با اين مشخصه ،و كمال مواجهيم

هـا خـوب    روا نيستند؛ خوب آني است كـه بـراي خـودي    اعتقاد به اين كه ارزشهاي اخالقي جهان   —
  .است

—      خـودي         چيزي نمي  ست؛"ما "اعتقاد به اين كه حقيقت حقيقت هـا باشـد و هـم         توانـد هـم حقيقـت
  .ها حقيقت غيرِخودي

  .وجود دارد" ما"عنوان خداي رحمت فقط براي  اعتقاد به اين كه خدا به —
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 دينـي  بينـيم تكـرار ماجراهـاي كهـن     آنچـه مـي  . چرخـد  و نيز اعتقاد به اين كه جهان دورِ خود مي   —
ايـم، آنـان       كفر؛ مـا صـحابه     آنجا بالد  ، اسالم است  اينجا بالد : گويند كه   معتقدند و فاش مي   . است

  . دشمنان دين
تأكيـدي افراطـي بـر نفـي         ،نـو . شـوند   پيشين ديده مي   ي  هاي اين بينش در جنبشهاي متعصبانه       سازه —

سيطره با شـيطان    : سته است تأكيدي كه از تركيبِ انفجاري كينه و حسد و يأس برخا           ،مطلق است 
  .؛ خدايي در نفي استاست؛ آنچه هست شيطاني است؛ آنچه نيست خدايي است

  .شود تي ديني از آن حاصل مينيهيليس  نفي چون با تكنيك درآميزد، تروريسمِتقديسِ دينيِ
دگيـشان را   مؤمنـان زن   ي  تـوده . شوند   عادي به اين درد مبتال نمي      مردمان. نيهيليسم بيماريِ نخبگان است   

بـه    در حالت تعصبِ شديد نيـز      .ست گذراشان    برانگيختگي. خواهند  دينشان را براي زندگيشان مي    . كنند  مي
داننـد كـه      مـي . كننـد زندگي  هم  گذارند كه ديگران      كنند و مي    زندگي مي . آيند  اي با ديگران كنار مي      گونه

 زنـدگيِ جـاري هـستند كـه از           از مـتنِ   گروهي از نخبگان بركنـده    . سبدخ ميهركس سرانجام در گور خود      
قـدرت انـد و قـدرت را از سـرِ نااميـدي در نفـي                 ي  آنها تشنه . سازند  آوري را مي    الهيات سياسيِ مرگ   ،دين
  .بينند و بس مي

. آن فـراهم اسـت     ي   زمينـه  . ديني امري كامالً محتمل است     نيهيليسمِ ديني به     تعصبِ در دوران ما تبديلِ   
 خود  خواست ، و اگر به عمل گرايش يابد      جويد ركيب با توهمهاي كهن بدان راه مي      گريِ مدرن در ت     ذهني

 موضـعِ ديـنِ سـنتي    نيهيليـسم . رسـد  يـسم مـي  رو چون چنـين كنـد بـه ترو         ،برد  را بر مداري تكنيكي پيش مي     
دينـيِ  اقتدارگراييِ  . شود   دنياي مدرن است كه به اين موضع منجر مي         الهيات سياسيِ افتاده در تالطمِ    . نيست

 قـدرت و ميـل بـه        بـودن در مقـامِ    .  نداشـته اسـت    نيهيليسم پايداري به     قويِ ايراني در پس از انقالب گرايشِ     
 ،شـود    مطلـق اجتنـاب مـي      از نفـيِ  . اندازد  عقالنيت ابزاري را در جهتي سازنده به كار مي         ،ماندن در اين مقام   
 پرخاشــگريِ. رت نيــز منجــر شــود دســتاوردهاي قــدرود كــه چنــين موضــعي بــه نــابوديِ چــون بــيم آن مــي

 پرخاشـگران   تي به گردن  نيهيليس اقدامهاي   مسؤوليت. شود مي ديني اما در پرورشِ نيهيليسم مؤثر         ي  متعصبانه
  .افتد نيز مي

  اي تعصب سربازخانه

 تعـصبِ  ،وار اسـت   قـشون چون تعصبِ ،ده به ويرانگري شكل گرفته شده باشد ارااي را كه با       تعصب جمعي 
متمايز از برافروختگـيِ     ، مدرن  نظاميِ از جمله در پادگان    ، خود اين تعصب در كليت   . ناميم  اي مي   هسربازخان

 اما اوج برانگيختگيِ نخبگان اسـت  نيهيليسم ؛اي است  توده برانگيختگيِ زيرا ،تي است نيهيليس ي  شهرآشوبنده
 ،اي   جـاي جهـان تـاريخِ اسـطوره         همـه  اي در   تعصبِ سربازخانه . آنان ي  ندازندهابر نااميديِ  همهنگام نهايت  و

 نظـامي را اگـر در تركيـب بـا يكـديگر           دين و تاريخِ   تاريخِ. خود را دارد   ي  فرهنگ ويژه   ردهآوري و خ    زبان
كنـيم كـه رازگـشاي بـسيار           پيـدا مـي    گـري   سپاهي قدسي و آيينِ     هاي شگفتي ميان آيينِ     همخواني ،برخوانيم

روا و نـاروا   ،ادراك از اجـر و مجـازات     ،پايين و باال   ي  رابطه ، قشون انضباط ي  هاست از جمله در زمينه      نكته
هـاي قـشون و تعريفـي كـه لـشكر از              ها و رجزخـواني     سرايي  حماسه ،در تخريب و تصرف و تجاوز و كشتار       

گـر خـويش را در        افـاده –خطـوط اصـليِ معنـا      ، نظـامي   فرهنگ ديني است كه زنـدگيِ      در متنِ . كند  خود مي 
پـرورِ     نظامي در همه جا متأثر از فرهنـگ فرهنـگ          فرهنگ  خرده. دهد  بين قرار مي    يريِ ژرف معرضِ فهمِ تفس  
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" انآنـ "هـاي يـاورِ       و نيرو " ما"دهنده به      دوست و دشمن و نيروهاي ياري      تفكيكي كه قشون ميان   . ديني است 
بر اين مبنا   . آيد  ميدر" ما" خداي   و دشمنِ " ما" خداي   به سادگي به صورت مؤمن و نامؤمن و متحد         ،كند  مي

 قـشون در برخـي فرهنگهـا        انـضباط . معموالً ركني از قشون اسـت      ،مثابه كارشناس و كارگزارِ دين      به ،كاهن
 نظـامي  تربيـت  ،نمونهعنوان  به ،در ژاپن.  كاهنان گرفته است مستقيمي از انضباط پروريده در تشكيالت  تأثيرِ

صـومعه را   . هـاي بـودايي     عملـيِ زِن در صـومعه     – نظـري  كـشيِ  اي بوده است برآمده از رياضـت        كشي  رياضت
 .خانـه و سـربازخانه    رياضـت بينـشي و منـشي ميـان    ي كنيم به رابطه ناميم و توجه را جلب مي    خانه مي   رياضت

خانـه     رياضـت  تـشكيالت كـارگزاران و كارشناسـان اسـالم بـه شـكلِ            . كشي ندارد   اسالم گرايشي به رياضت   
  بخشِ اطي است كه الهامضبن آن انيست و فاقدپيـشين حـوزه   .  قشون باشد رفتار و انضباط ي يكي از زعيمـان 

 ،عصبيت دينيِ نظامي در اسالم برانگيختگيِ جمعي است.  آن ديده است   نظميِ   قم نظم آن را در بي      ي  علميه
  بـرانگيختنِ   چگـونگيِ   حـوزوي آمـوزشِ     تربيـت   مهـمِ  يـك وجـه   . رود  آيـد و مـي     مـي به صورت موجي كه     

معموالً در شيعههدف.  مؤمنان استاحساسات درآوردن آنان است اشك .  
 شـكلِ نـابِ      مـسلماني نيـز     تـاريخِ  حتا در صدرِ   ،كشي تجسم يابد     اسالم، عصبيتي كه در قشون     در جهان 

.  اسالمي اساساً غيـرت قـومي اسـت        غيرت ، بازنمايانده مقدمهخلدون در    همچنان كه ابن  . ديني نداشته است  
 مقدمـه  او در    .بررسـيد قومي   ختگيِيمثابه برانگ    به خلدون همواره بايد   ابن ي  گيختگيِ ديني را بنابر آموزه    بران

اصـليِ           . جـوهري اسـالميت و قوميـت عربـي را بـه روشـني بازنمايانـده اسـت                  پيوند دو قـومي كـه دو سـتون 
 ي  و غيـر عـرب در خطـه        غيـر تـرك      اقـوامِ . عـرب و تـرك هـستند       ،دهنـد    اسالمي را تشكيل مـي     امپراتوريِ
 ي  كننـده    فارسـي سـست     بزرگـي از ادبيـات     بخـشِ . اند  هيچ گاه مثالي از غيرت اسالمي نبوده       ، ايران فرهنگيِ

 زيبـايي و  توصـيف  ديگـران و پرهيـز از جنـگ و         حـالِ  كننده به تـساهل و رعايـت        زيرا دعوت  ،غيرت است 
م غنيمت شمردناستالم پيش از اس" جاهليِ" ي و فخر به گذشته د.  

اي دينـي      فرقـه   تـاريخ تـشكيالت    هـاي نظـامي در تـداومِ        هـايي از قـرار گـرفتنِ دسـته          در ايران به نمونـه     
 ، صـفويه منجـر شـد       حكومت قزلباشي كه عصبيتش به تشكيلِ    . خوريم كه مشهورترينشان قزلباش است      برمي

   پـس از قزلبـاش نيـز      .  آشكارا دينيِ نظامي به جا نگذاشت      از خود يك فرهنگ  گـري بـا ديـن        سـپاهي   پيونـد
زنـي و     گيـري و الف     سپاهي با مرگ و نياز او بـه ادبيـات و آدابـي بـراي روحيـه                 ي  پيوندي ماند كه از رابطه    

آن  ، اسالمي وجود داشته   ن و ديگر بالد   ايرا ي  اي كه در خطه     گري  سپاهي. خاست  دهي به دشمن برمي     دشنام
        ورزيِ   خشونت. ورزيِ ديني منجر شود      متعصبانه به خشونت   فرهنگي را ايجاد نكرده است كه با دروني شدن

 نيهيليـسمِ در . ان ندارديآوريِ پيشين ريشه در رزم  ،كند  هاي كهن مي    اي كه از اسطوره     با وجود استفاده   ،جديد
. چـشمگيري برخـوردار نيـست      ي   اسـالمي از پيـشينه     در فرهنـگ  خـورد كـه       مرتاضيتي به چشم مـي     ،اسالمي
اي  نـسبتاً تـازه   ي پديـده  ،يـك بيـنش و مـنش   عنـوان   بـه  ،شـود  ه مدام توجه به آن جلب مي     اي ك   طلبي  شهادت
توانيم با قاطعيت بگـوييم كـه ايـن ادبيـات شـهيدپرور               مي ،اگر ادبيات فارسي و عرب را گواه بگيريم       . است
 ، ايـن ادبيـات    انِدر رگـ  . دهد  پرورش نمي  ،گذشتگاني را كه فقط به دين بينديشند         از جان  اين ادبيات . نيست

  . جاري است"انخون رز"
گري از يـك      نظامي ي  اگر در اسالم روحيه    ،اي مواجه شويم    جانبه   تروريستيِ همه  ممكن بود با نيهيليسمِ   

خانه نبوده و بيـنش و مـنشِ          چون تشكيالت كارگزاران دين رياضت    . ه بود خاست  گريِ عميقِ ديني بر     مرتاضي
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وجـود   ، اسـالمي خوانـد     نـابِ  گـريِ   چيزي كه بتـوان آن را نظـامي        ،ده است خانه برنيام   سربازخانه از رياضت  
 قومي با ظاهري است كـه در گذشـته طبيعـي بـود              رزمجوييِ ، مناطق اسالمي داريم   آنچه ما در تاريخِ   . ندارد

را  تروريـستي  نيهيليـسمِ بر اين مبنـا  . هاي قومي اند هاي اخير نيز برانگيختگي   برانگيختگيِ دهه . كه ديني باشد  
 يـأسِ . هـاي دينـي اسـت        تلقي كرد كـه ناشـي از بـه افـراط كـشيدن پرخاشـگري               اي  اي حاشيه   توان پديده   مي

 تروريستي راهـي اسـت كـه         بنيادگراييِ .كند  درونيِ جريان پرخاشگر است كه به صورت تروريسم بروز مي         
ت كـه مـسؤوليت دارد و       انتخـابي اسـ    ،اين پديده جديد اسـت    . اند  رهروانش آن را زير فشار سنت برنگزيده      

   . مسؤوليتش كاست تجدد از بارِ سنت در برابرِ واكنشِ آن در حد ماهيت با واكاستنِدباي نمي

   وزارتخانهاز سربازخانه به

ازين و بنيـادي در  غـ  آتركيـبِ .  سياسـي بـا تكنيـك اسـت     الهيـات  ديني اراده بـه تركيـبِ       مدرن اقتدارگراييِ
   گيرد   مي  قهر صورت  گفتمان و در دستگاه .قهر  دينيِ عصبيت ،    شـدني اسـت      دايمـي حفـظ    فقط با تحريـك، 

ايجاد نشده   ، مدرني از آن ساخت     سربازخانه باشد و اكنون بتوان روايت       تاريخ چيزي كه دينِ    زيرا در طولِ  
 ي  وجهـه در سـكوت و تنهـايي نيـز          ،كـش انـد     رياضت و آموزگاراني رياضت    ي  دينهايي كه پروريده  . است

در  ، ديانـت .بيننـد   مـي ديانـت  زن به كـارِ  آسيب تنهايي را  و سكوت    اما دينهاي ديگر  ،كنند   مي خود را حفظ  
  دينها در اين است كه اجراي خود را در چه جاري بينند و تا چه حد بر وجـود                   تفاوت ،اجراي ديانت است  

 بـا تأكيـد   حيات خود    ي  ه تاز در دورِ  اسالمي    سياسيِ  الهيات .صحنه و تماشاگر براي اجرا تأكيد داشته باشند       
خواهانه از اجرا عرضه كرد كه از اجـراي فـرايض فراتـر     مفهومي تماميت. مطلق بر حضور در صحنه آغازيد 

 بـا  اخيـر  ي  در دوره مدرن بـود كـه  اين نمايشگريِ.  ديني دهداي جلوهرفت و بر آن بود كه به هر عملي   مي
 هـر چيـزي بايـد مظهـرِ       : را به اصل تبـديل كـرد        خود د وجو يعني ظاهر ساختنِ   ،تظاهرات آغاز شد و تظاهر    

 هـر كـاري      فقـه كـه در مـورد هـر چيـزي و            گرايـيِ   عنوان تماميت   بهخواهي معموال     اين تماميت . ديانت باشد 
 ايـن    مـدرن  كـه از ذات    ،طلـبِ مـسلمان      اصـالح  روشـنفكران . ه اسـت  تلقـي شـد    ،حكمي ديني صـادر كـرده     

 را  " حـداقلي  ديـنِ "  ناميدند و در برابر آن فكرِ      " حداكثري دينِ"آن را    ،دندخواه غافل بو     تماميت گريِ  نمايش
نخست بايـد    ي  در درجه  ،ديني كه به كم غنايت كند     . خواه است    بيشينه ضرورتاً ، جنبشي دينِ. مطرح كردند 

 بـه   درستتر آن بود كه    ،شده   فربه  مسلمان به جاي حمله به فقه      روشنفكران. سياست خارج شود   ي  از محدوده 
تاختند  سياسي ميالهيات.  

تكنيكيي سامانه قهر دستگاه  آناي است كه رياضيات زيرا ، ديني حاصل نشده است از رياضت 
خانه  كه بتوان آن را عبور از رياضت نداشته وجود سازي  جهتمثالِ اسالم در جهان ،همچنانكه گفته شد

هاي خياباني  همان برانگيختگي ، دينيقهرآميزِجتماعيِ علنيِ ا  حركت اصيلِنمود .به سربازخانه تلقي كرد
. كنند ميقيام پس آنگاه  ،شنوند مياي   اول خطابه. است احساسات تحريكآنها معمولِ شكلِ است كه

عمال ميقهري كه دستگاهرود بر اين پايه پيش نمي ،كند  مدرن ا .آن بسيار فراتر از تحريك استحركت  .
 ،از اين گذشته. گنجد  تحريك نميسنتيِ ي در محدودهاي نياز دارد كه  زماندهيريزي و سا به برنامه

اين بدين .  قهر فرمان گيرديعني از بوروكراسيِ ،ريزي شود بايد برنامه. اند مداوم باشدتو تحريك نمي
   .شود  قهر مي تكنيكمعناست كه الهيات سياسي تابعِ



  

www.nilgoon.org 

۲۰

 سياسي و  الهيات از وحدتمانعِ ،اش ناميد وجود ندارد ديني ايِ  سربازخانهكه چيزي كه بتوان سنت اين
تر و  ي بسيار پيچيدهيكند و به شگردها دستگاه عمل مي.  قهر نشده استعمالِ ا دستگاهتكنيك در سطحِ

اند كه  به دست آوردهنيز را اين توانايي .  عوام به خشونت مجهز شده استتر از تحريك شده سازماندهي
 تقويت  را قهراز اين راه ايدئولوژيِ و بيندازند ديني به تعصبِرا در مجراي تبديل  ملي بِبخشي از تعص

ويزيون را ممنوع  لفت داشته و سينما و تلههمرسانشي مخا ي  مدرن در زمينه با تكنولوژيِ افغانطالبان. كنند
سخت مشتاقِ آن بودند اما  ،ندورزيد ميدشمني  جديد  تمدنهاي ديگرِ ز جلوهآنان با بسياري ا. كرده بودند

افراطي آشكارا  ي در اين نمونه.  قهر بهره برندعمالِهاي ا سالح و شيوه ي  از آخرين تكنولوژي در زمينهكه
اين از آن . رسند  قهر به راحتي به وحدت ميعمالِ ا سياسي و تكنيك در سطحِتوان ديد كه الهيات مي

روست كه اراده به قدرتي بيش از هر چيز مستعد آن است كه به اراده به قهر تبديل شود سياس الهيات .
وحدتي كه از الهياتالهيات سياسي به  گفتارِزيرا ، استندامياشود   قهر ايجاد مي سياسي و تكنيك 

كافر و دشمن مترادف هم  در اين سو مؤمن و دوست و در آن سو: پذير است سادگي به گفتار قهر ترجمه
    .  ديني داردها مجوزِ  غيرخودي عمل عليهشدت: يامدهاي داستان روشن استديگر پ. شوند مي

 بوروكراسيِ. فهميم  را ميمديريت ي  حوزه كه از آن كلِرويم از سربازخانه به وزارتخانه مي 
 ابزاري در آن  عقالنيت آن به كيفيت و نفوذاي تكنيكي است كه كارآراييِ كشورداري خود حوزه

 سياسي و تكنيك برقرار قهر ميان الهيات ي ر اين حوزه آن وحدتي برقرار نيست كه در حوزهد .گردد برمي
 اداري ترجمه به زبان ،شوند توان به آن آساني كه به زبان قهر ترجمه مي مفهومهاي ديني را نمي. است
اما  ،دهد  قهر اقتدار و صالبت و يكپارچگي ميعصبيت تفكيك به خودي و غيرخودي به دستگاه. كرد

اداري را دچارِدستگاه كند  دايمي مي فساد و بحران .در . اين مشكل نداردرفعِ اي براي   سياسي چارهالهيات
 در آن يابد بيشتر  هر چه حكم ديني مييابد و  نمي، مديريت خواند خود چيزي كه آن را بتوان سنتتاريخِ

 ها را در كانون  خوديديد كرده و اقتدارِ خودي و غيرخودي را تشكند كه تفكيك جهت تفسيرش مي
اطرافيان  ي  مؤمنان به حلقهاز كلِ. شود خودي به سادگي محدود مي ي دامنه .هدفهاي خود بگذارد

 حق و عدالت و قانون ،وظيفه ،اي كه در اينجا اثرگذار است مسؤوليت  در نظام تعليمي و تربيتي.رسند مي
در  ورزي و وسواس در مورد آنها دقتاند كه  اي نشده اراي آن مايهتنها حضوري لفظي دارند و هيچ گاه د

 شناسي و مسؤوليت  وظيفهحسِ. قابل ذكر باشد سهويات و شكيات در فرايض  طويلِ مبحثكنارِ
 اثرگذاري صورت  صداقت و راستگويي تأكيد شهر و شهروندان وجود ندارد و بر لزومِبالِشده در ق دروني

 را تعطيل كرد و مصلحت مدني ي  و هر قاعده اخالقيتوان هر حكمِ رجاع به مصلحت ميبا ا. نگرفته است
  . خويش و خويشاوندان تفسير نمودرا به نفعِ

 تحريك در حالت. شويم  عجيبي مواجه مي اخالقيِفتانه به وزارتخانه با اُخدر گذار از سرباز
. كنند  خود را فدا ميقهرآميز همه چيزِ ي  در مبارزهگذرند و بينيم كه به راحتي از خود مي انسانهايي را مي

 ي بعيد نيست كه پس از چندي از آن جرثومه ،سپرده شود به دست يكي از اين فدايياناي  ادارهولي اگر 
از الجزاير : ماست ي نظاميِ منطقه–استثنا در جنبشهاي سياسي اي بي  رسيدن از فدا به فساد قاعده.فساد بسازد
 شهروندي در همه جاي جهان فساد در مديريت و در رفتارِ. از سوريه گرفته تا پاكستان ،طينگرفته تا فلس

  مشكلي است كه در مرزگذاري ميان مصلحتكند سخت مي دار و جان آنچه آن را در نزد ما ريشه. هست
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عمومي و دروغ و راست داريمخود و مصلحت  .خودي و خوديمصلحت  عمومي ها به سادگي مصلحت 
رسد كه  به نظر مي. شود و همواره مجوزي وجود دارد كه دروغ راست و راست دروغ نمايانده شود مي
اين . راسخي در اين مورد وجود ندارد كه راستي در برنهادگيِ خودبنياد جهان است ي شده  درونيباورِ

ديگر نظر  ، مسئله.كند درك وجود دارد كه فراتر از هر چيزي قدرتي است كه هرگونه برنهادگي را برمي
قدرتي كه تفسير  ، هر چه بيشتر در برابر آن قدرت استبلكه خضوعِ ،به واقعيت و عمل به حقيقت نيست

آيد كه  به نظر مي. شود برداشت ميها  قدرت خودي و خوديگرفت خواست  پي آن  و از خواستشده
ي در عرصهآن مشكلي است كه  ي  قدرت و قرار گرفتن حقيقت در سايهعمده بودن شناخت به ضعف 

بدان جهت راه برده است كه حق و وظيفه و  ، سلوكعمليِ ي نظري و در عرصه ي  دانشورانهرويكرد
ضعف در  مشكلِ.  متقابل ارزشهاي محوري به شمار نيايندمسؤوليتهستي و  ي  قانون در پهنهادراك

  .ارتباطي بنيادي با يكديگر دارند ، قانون جامعه و پاسداشت ناتواني در قانونمند كردنمشكلِ
برد  آن هنجاري كه به قانون راه مي. قانون ي  رشد كرده از درونمايه داردييبرابري در برابرِ قانون معنا

از منطقي  ،ديوان بلخ. رسيم از قدرت به برابري نمي ،در مقابل. رسد سرانجام به برابري در برابر قانون نيز مي
 اصلي نه قانون ي در دستگاهي كه مقوله. كند پيروي نمي ، بازنمودهساالري يواندكه ماكس وبر در مورد، 

 خودي هستند برخي  برخي. شوند  انسانها برابر تلقي نميشمنصبان در برابرِ ميز صاحب ،بلكه قدرت باشد
   ؟د يا بر مانبا ما هست: سنجند اول با و بر را مي ي در درجه. غيرخودي

  كار و كارخانه

  ژاپني آن و مسيحيت در روايـت        بودايي بويژه در روايت     مشخص آيينِ  به طورِ  ،سه با آيينهاي ديگر   در مقاي 
 كـاري    تأكيـد بـر كـار و شـرافت         ،ديني آشكاري كـه دارد     ي  بغهصفرهنگي ما با     ي  در خطه  ، آن پروتستانيِ

شناسـي و مـسؤوليت در         وظيفـه   حـسِ   ضعيف بـودن    در پاسخ به اين انتقاد و نيز انتقاد در بابِ          .ضعيف است 
 مكتـب  آيينـي در مقـامِ    . كند  قصار مشكلي را حل نمي     ي  ارجاع دادن به چند جمله     ، جامعه و شهروندان   قبالِ

.  اسـت  يش بـرده   اصلي قرار گرفته و در طي اعصار و قرون با عصبيت تمام تأثيرگذاري فرهنگي را پ                تربيتيِ
  . زنده آغاز شود به واقعيتبايد هر بحثي با نظر.  ماستدر برابرِكار  ي نتيجه

 جديد  عصرِغفلتي در آغازِهاي اسالمي را به   موجود در جامعهماندگي و فساد  عقبمعموالً
اما در  ،تر بوده ها پيشرفته اسالمي از ديگر جامعه ي اين افسانه پذيرفته شده است كه جامعه. گردانند برمي

مسيحي عقب مانده استبه غربِ خود نسبت  تمدنيِمقطعي غفلت كرده و در پيشرفت  .خود اروپا قدرت 
اين . مانده بماند تا رقيبي نداشته باشد  جهان اسالم عقبكه كاري كرده را گسترش بخشيده و مخصوصاً

اين كه : اند  عزيمتگاهي آن به ندرت پرداختهبه حكمِولي  ،اند داستان را به شكلهاي مختلف نقد كرده
 ، وسطابه قرون ، بايد عقبتر برگشت.گردد  ميالدي برمي۱۷ تا ۱۵ني قرنهاي  جديد يع عصرِمشكل به آغازِ

  فرانسوي را كنار گذاشت كه قرون روشنگرانيافته توسط رواج ي  مغرضانهداوريِ  اين پيشستينخست باي
 ، و در جهان اگر نوري بودهحكومت داشته جهل و خرافه در اروپا ظلمت ، مطلق بوده تاريكيِوسطا عصرِ

  براي كوبيدن۱۸ روشنگران آن را در قرن. آميز است تحريف ي ا قصه ،اين. تابيده است از عالم اسالم برمي
مسلمانان آن را با . مسيحيت ساختند و فقط به قصد تحقير مسيحيت در آن امتيازهايي به مسلمانان دادند

چون بدانان تلقين .  چه بوده استغفلت ي مند آن لحظههند كه بف الذت برگرفتند و هنوز در جستجوي آن
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 خود را غفلت ي گروند كه لحظه خود بدان مي خودبه ،اند شده كه در گذشته خوب و پيشرفته و موفق بوده
چنين ديدگاهي . شرقي خويش رصد كنند– اسالميخودباختگي و دور افتادن از هويت ي  لحظهعنوان  به

ولتر و ديگران براي  ي  فكري سبكسرانهشيطنت. سياسي است  الهياتاي ايدئولوژيِ يكي از اصلهاي پايه
يك مذهبكوبيدن ، مذهبي ديگر قرار گرفته است يك ايدئولوژيِدر خدمت  .  

وسطا زاده شدهاروپا در قرون  چيزي شده آن عصر اسالم در و جهان فعليكه وجود  اش در امتداد 
 اين از كه اثرهايي.  افتاده استپيشخود  ي  همسايههان ج ميالدي از دهم كم از قرناروپا دست. آن است

 ،دنشو هايي كه بر آنها انديشيده مي د و انبوه موضوعنشو فلسفه در اروپا آفريده مي ي  در زمينهمقطع
اين توانايي را  ،گيرد  ميمتفكران اروپايي ي فرازي كه انديشه. دنده  مسلمانان را در حاشيه قرار ميكارهاي

 ي  اروپايي زادهورزيِ  انديشه.زبانهاي ديگران را بياموزند و از آثارشان بهره برندآنان ند كه ك ايجاد مي
قرون وسطا اين  ي رايج درباره ي جزئي از افسانه. خانه است صومعه يا به تعبيري كه پيشتر كرديم رياضت

خن در مورد واتيكان در اين س. اندوزي و آلوده به فساد بود اندوزي و مال  قدرتاست كه كليسا سرگرمِ
 دين راهبان و راهبگاني بودند كه در  خادماناكثرِ.  كليسا كلِنه در مورد ، آن صادق است از تاريخِبرشي
 كار يا بودند نيايشدر حال يا تمام مدت  ،بردند  در فقر و قناعت به سر ميانآن. زيستند ها مي صومعه

كار كردن در : ساده و مهم غافل است ي م است و از اين نكتهها گر م ما سرش به آن افسانهعالَ. كردند مي
: آن را سه پيامد و دستاورد بوده است.  اروپا اين كار كردن استپيشرفتگيِ ي  عمدهيك عاملِ. ها صومعه

دربار و  ي ثروت باشند و مالحظه ي نشستند و بي آنكه در انديشه ها مي هاي صومعه متفكران در كتابخانه
 ي ي كه در انديشه ا نيرو و گستاخي. نوشتند آموختند و مي خواندند و مي شب و روز مي ،نداشراف را كن
 مرتاضانه  اروپا پركاري و منشِ. دنيا برخاسته است مال و جاهرياضت و تحقيرِ از ،كام استكسي چون اُ

.  خودكفا بودندعموالًها م صومعه. گردد  دستي برمي دوم به كارِپيامد. ها آموخت در دانشوري را از صومعه
فرصت داشتند كه آزمايش كنند تا از . كردند  خود تأمين مي را با كارِاكشان آنها خوراك و پوشساكنان

 در كشت   تازه ساختند و فنونانزي را آنر كشاوهاي يلهبسياري از وس. كار كشاورزي بيشترين بهره را برند
 ،كردند  آهنگري ميانآن.  تكامل دادندان و بادي را آن آسياب آبيساختنِ.  پرداختندانو برداشت را آن

 دهقانان. كردند سازي و صحافي مي  صحيفه ،تراشيدند  عدسي مي،ساختند نبيد جو ميند و انداخت   ميشراب
 كشاورزي و ابزارسازي نيز  معلمانعلماي قانعِ ترسا. آموختند ها از آنها بسيار مي ساكن در اطراف صومعه

توليدي را   اروپا را پيشرفته كرد و اضافهدوازده كه كشاورزيِ ي  آغازشده در سده صنعتيِالبِانق. بودند
بدون كاردوستي و كارورزي و هنرآموزي در  ، جديد را برانگيخت ورود به عصرِكه جهشِ ،موجب شد

 ،تقديس كارها   كاردوستانه در صومعهكشيِ  رياضت سومِ پيامد و دستاورد.شده است ها ممكن نمي صومعه
 كاردوستي  آموزگارانعلماي مسيحي.  كاري بوده است عبادت و تأكيد بر شرافتارتقاي كار تا مقامِ

 كار است كه در فرهنگ ي  بر زمينه.اند  كار در اروپا داشته فرهنگآنان نقشي اساسي در ايجاد. اند بوده
كنند كه در اساس  بر سر   سوسياليستي بروز ميكاپيتاليستي و ي  عمدهانديشه و جانبداريِ سياسي دو جريان

اگر در جهان اسالم كتابي نگاشته  .نه سرمايه ، غرب اصل بر كار استدر جهان. ارزش كار اختالف دارند
اي كه كاهنان دو كيش با كار  در نزد مسلمانان و در نزد مسيحيان و رابطه" زيِ طلبگي "ي آيد در مقايسه

چرا غرب پيش رفت و " ما با مضمون هاي توليديِ تهايي دست يابيم كه ديگر نوشتهشايد به حقيق ،اند گرفته
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پژوهشي روشنگريِ تاريخي است نه  ي  اين ايده انگيزه از طرحِ.را در سايه قرار دهد" ما عقب مانديم
چه گويند ما اصليم و ديگران فرع و هر اما به هرحال كساني كه مي.  صنفي خاصانداختن تقصير به گردن 

بايد منتظر آن باشند كه سخنشان به جد گرفته شود و چون چنين شود و قضيه  ،ملت دارد و ندارد از ماست
  .ايم روا نيست كه بگويند ما هيچكاره بوده ،از ادعا به مسؤوليت برسد

كشيده  رياضتمدرنيزاسيون  

 اروپايي عمل  مدرنيزاسيون فرهنگيِتوان گفت آنچه در زيرساخت  مي،اي شرحي كه در باال آمد بر پايه
 همان جرياني است كه به اين از جنسِو  ،پيوندد خانه به كارخانه مي كند جرياني است كه از رياضت مي

 را نيز به اين بحث ي ژاپن مدرنيزاسيونموضوعِ. شود داني در وزارتخانه منجر مي فهمي و قانون مسؤوليت
 ،خانه رياضت  در ژاپن پيوند عميقي برقرار است ميانهم در اروپا و همنهيم كه  وارد كرده و برمي

 گيرد و دستخوشِ خانه پا مي منشي وجود دارد كه در رياضت.  كارخانهووزارتخانه  ،سربازخانه
ريزد وزراتخانه و كارخانه مي ، سربازخانهشود كه آن را در قالبِ هايي مي راريختو .هر دو مدرنيزاسيون 

   . دارنديكش رياضتاز جنسِ  اي  هستهاروپايي و ژاپني
  خود و نظامِفرهنگ ، خود را دارد مسيحي و چه در ژاپن تاريخِمدرنيزاسيون اينك چه در غربِ

خود  ي زاهدانه آغازين ي  تعليمي به آن هسته خود را ايجاد كرده و نيازي ندارد در هر عملِتربيتيِ
– انديشه و رفتارش از يك نظام بينشي ايندر ،انسان مدرن ديگر مرتاض و زاهد نيستسنخِ . بازگردد

– اين زندگيِهاي ديني را آگاهانه و صريح در جهت ايدهديندار باشد هم اگر رد و يگ جهاني الهام مي
اش در  شناسي وظيفه ،انضباط وي در سربازخانه ي  تاريخي به سرچشمه بازنگريِ.كند  خود تفسير ميجهانيِ

اين نكته است كه در هر موردي كه پاي  براي مستدل ساختنِارخانهاش در ك  كاريوزارتخانه و شرافت 
فرهنگي چه امكانهايي در اختيار آن قرار بررسي مدلي از مدرنيزاسيون در ميان است بايد پژوهيد كه سنت 

 چنين پژوهشي  در همان سرآغازِ. مدرن نظامِ اسلوب بينشي و رفتاريِ درخورِامكانهايي به صورت ،دهد مي
 تكرارِ.  اسالمي پوچ است يك ژاپنِبردن ايران در نقشِ ي ايده. ژاپن نخواهد شد ،ان برنهاد كه ايرانتو مي

  .ژاپن با امكانهاي فرهنگي ما همخوان نيست ي تجربه
  تاريخي را به تدريج از راهوندگيِروزشمدرنيت فرهنگساز است و قادر است مانعهاي فرهنگي در بِ

كند اروپا دست كم سه سده است كه اين موضوع را تجربه مي. ميان بردارد تربيت از آگاهي و تجديد .
 خويش در جهان  كنونيِ آگاهانه و آزادكننده به تاريخ و موقعيترويكرد. ساز است مدرنيت زمينه

تربيتي است كه آن را با  ، مدرن امروز تربيت. فرهنگي استهاي سنت ها و كاستي كژي ي كننده جبران
تربيتي مدرنيزاسيون در كشورهايي نظير ايران نيز به نظامِ. كنيم  يعني آزادمنشانه مشخص مي"براللي" صفت 
ه فشارِ حاصل زنيم يا آنكه ب يا دست به اين انتخاب مي.  ليبرال نياز دارد اجتماعي و سياسيِ فرهنگو كالً

 ،شود ي كه هم اكنون آزمايش ميچيز. نهيم گردن مي مدرن هاي استبدادي با تكنيك  ايدئولوژي تركيبِاز
 رسمي ارزشهاي پنداري و ايدئولوژيِ. ماند مايه مي  بياما همواره  ،كند ميكه  باد مدرنيزاسيوني است 

 مدرن وزارتخانه اي را ندارند كه از آنها مرامِ گيرد كه آن آمادگي و پرورش تاريخي اي را اصل مي رفتاري
نه  ،شود  كه پيش گذاشته مي مرامي ي ن هستهوپا و ژاپدر قياس با ار. خته شودكارخانه ساو 

 اي بيكران به صورت خودخواهي ،بلكه درست برعكس ،كشي  رياضتاي به صورت ازخودگذشتگي
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بريِ بيشينه است ها در سهم  خوديي  خداخواسته خود و حقِنظركرده ديدن .دو با مثالي ساده تفاوت 
كارش  ي  نتيحهند بد بو وزيري يا مديري به دليلِدر ژاپن شنويم كه به كرات مي: كنيم اخالق را روشن مي

اي  ما نمونه ي  بپرسيم آيا در خطهاما بد نيست ،كنيم به خودكشي توصيه نمي. دست به خودكشي زده است
 خويش شناسيد كه كسي بگويد خطايي كرده است و نفع همگاني را در آن ديده كه از مسؤوليت مي

اي تجربه  در زمينه شناسيد كه در جايي گفته باشد از موضوعي آگاه نيست و  كسي را مي آيااستعفا دهد؟
با تجديد تربيت در جهت مسؤوليت اجتماعي و دخالتگري  ،هاي همگاني آزاد با رسانه ، با قانونندارد؟

نگي غلبه توان به تدريج بر اين ضعفهاي فره امور يعني از طريق دموكراسي ليبرال مي ي انتقادي در همه
مهيايي  ي ها بچرخد اين ضعفها زمينه  خود و خودي نظركردگيِاما اگر نظامي چيره شود كه بر محورِ. كرد

  .يابند براي فسادپروري مي

  مدرنيزاسيون كويتي

 سـودازده    چيـره  قـدرت . اي اسـت    ما بسيار ضـعيف و حاشـيه       ي   جامعه حاكم بر  تي در جريان  نيهيليس گرايشِ
اي دور    ظهـور را بـه آينـده       كنـد؛    خـويش مثبـت فكـر مـي         دنيويِ  حيات در مورد   ندارد؛ پشت به دنيا   ،نيست

. آميـزد   سياسـي را بـا تكنيـك در    نحوي سازنده الهيـات يده بهبه حال چسبيده و از آغاز كوش     ،واگذار كرده 
 مدرنيزاسـيون  شـده از   مدلي پيش رفته است كه با دو مدلِ پيشتر شناخته   سازندگيِ اسالمي در ايران در قالبِ     

 خطايي  هر چند در جهت    ،اي بدانيم   تازه ي  در كشورهاي اسالميِ منطقه آنقدر تفاوت دارد كه آن را تجربه          
 دار يكـي مـدلِ       از دو مـدلِ سـابقه      .رويـم اگـر در موردهـايي آن را چونـان مـدلي التقـاطي تفـسير كنـيم                    نمي

در (د و در الجزاير و ليبي و سوريه و عراق           شو   سوسياليستي مشخص مي   هاي شبه   اي است كه با ايده      "خلقي"
هـدايت  " قـوي شـدن   "را بـه سـمت      " خلـق "پياده شـده اسـت و در آن حكـومتي خودكامـه             ) ها  روزگار بعثي 

در اين مـدل    : شناسيم  عربي مي  ي  ديگري آن چيزي است كه از عربستان و كويت و امارات متحده            ،كند مي
رود؛ حاكمـان تـرجيح       پـيش مـي   نفـت   پـولِ    كمـك هر كاري به    زيرا   ، خلق نيازي ندارد   قوي شدن به بسيجِ   

آن قـدر  امـا  ، خواهنـد مـدرن باشـند     هر چه مي در مصرف،ساكت باشند ،استراحت كنندمردم  دهند كه   مي
 حـاكم   ارزشهاي سياسي و اجتماعيِ    ي  كه همواره در چارچوبِ از سنت برآمده      سنتهاي خود را حفظ كنند      

در رفـاه خواهنـد      قدرت با ثبات خواهـد مانـد و آنـان در عـوض               ساختارِنند  كه اگر چنين ك    ،قضاوت كنند 
  .شدنعمتهاي تكنيكي برخوردار خواهند  ي زيست و از همه

 ايش به خاطرِ  برنامه تداومِ دوم بوده است كه هم به دليلِمدلِ خلقي موفقيتي نداشته است؛ موفق مدلِ
 ،گيرد  صريحتري بر اسالم صورت مي نخست تأكيدمدلِ اين كه در آن نسبت به و هم به دليلِ داشتن پول

اين  ي برنده وي كشورهاي پيش اسالم از سجهان. عنوان مدلِ اسالميِ مدرنيزاسيون معرفي گردد تواند به مي
 توانيم در مقايسه با سنخِ مي اسالمي را هاي مدرنيزاسيون مشخصه. شود مدل نمايندگي و رهبري مي

اين گونه برشمريم مدرنيزاسيونكالسيك  :  
۱ .ي  فرهنگـيِ جامعـه   – ساختاريِ اجتمـاعي    اصليِ خصلت     كالسـيك تحـرك آن      مـدرن در تعريـف 

 حـرك  ت هاي ممتـازي وجـود دارنـد كـه امكـان             اسالمي پيشاپيش محدوده   در مدرنيزاسيون . است
  .شود اجتماعي شامل آنها نمي
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 ي  در جامعـه  .  هـر نقـشي شـود      دارِ   عهـده  تواندب هركس   اين است كه  بر  هنجار  مدرن   ي  در جامعه . ۲
مــدرنــسيتي داردبرچــسبي اجتمــاعي  كهــن نقــشِ اســالمي همچــون دوران  زن در تحــرك.  جن

  . شرعي است تفسيرِمعينِ ي محدوده
نخـست بـدين     ي  و اين در درجـه     ،اي است سكوالر    مدرن بنابر تعريف كالسيك جامعه     ي  جامعه. ۳

 ي  در جامعـه  . خاصي برخوردار نيستند   تيازِ سياسي و اجتماعيِ   پيشگان از ام    معناست كه صنف دين   
 آن   مفتيـان و در مقابـلِ      ريِامتيـازو  ، وجدان  عقالني و آزاديِ    فتوا بر داوريِ   اسالمي اصل بر تقدمِ   

  . هر آن گروهي است كه آزاديِ وجدان و انديشه را بخواهدتبعيض در حقِ
اسـالمي انتقـاد    ي  در جامعـه  . كنـد    مدرن تصحيح مي    تفاهميِ  خود را با خرد    مدرن مسيرِ  ي  جامعه. ۴

 در مدرنيزاسـيون . شـود  دولتـي تعيـين مـي   – دينـي  ممتازِ قشرِگيرد كه توسط  در مسيري صورت مي   
يعنـي آنچـه در      ، فرهنگـي   مهمي از توليد و مصرف     همراه با سكوالريزاسيون و دموكراسي بخشِ     

و درست همين بديلهايند كه پيشرفت را بـا        ،بديلهاست ي  متوجه ،معناي مؤكدي فرهيختگي است   
اسالمي هر نـوع     ي   در جامعه  .كنند  شناختي همراه مي    انديشه و بالندگيِ اخالقي و عاطفي و زيبايي       

 را در همراهـي بـا    فرهنگـي  ديني و سياسي ممنـوع اسـت و سياسـت    شريعتسازي در مقابلِ    بديل
  . تنگ گردد كه عرصه بر فرهيختگيبرند چنان پيش مي دستگاه قهر

 تـا جـايي كـه در بـودشِ         ، كالسـيك فـرد آزاد اسـت       مدرن بنابر تعريف   ي  رشديافته ي  در جامعه . ۵
 اسـالميت را   اسالمي فرد بايد مقدم بر هر چيز ظـاهرِ  مدرن ي  در جامعه . آزاد ديگري اخالل نكند   

  .حفظ كند و از تظاهر به منكر خودداري نمايد
تكنولوژيك ميسر  – استوار است كه با استفاده از دستاوردهاي علمي         انبوه مدرن بر توليد   ي  جامعه. ۶

 كـه  انـد  اي بيرون آمـده   كالسيك خود از دل انقالبِ فكري    علم و تكنولوژي در مدلِ    . شده است 
 اي  همجـواري و همخـواني    اروپـا    ي  مـدرن در نمونـه     ي  در جامعه . كند   جديد را مشخص مي    عصرِ

رهـايي از تعـصبهاي دينـي و سـرانجام           ،آزادانديشي ،علمي رِتفك ،تاريخي برقرار است ميان توليد    
ــدگريِ .  سياســيدموكراســيِ ــسترِ مدرنيزاســيون اســالمي تولي ــده از ب ــدرن را بركن ــاريخيِ م  آن  ت

 مخالفـت  ،آميزد كـه بـا سلطانيـسم        اي درمي    ديني و سياسي   گيرد و با سنت     خواهد؛ آن را برمي     مي
ــيون  ــا سكوالريزاس ــا دموكراســي   ،شــديد ب ــريِ ب ــا براب ــي و ب ــشخص م آنچــه . شــود  دو جــنس م

در . مدرن برگيرد كـاالي مـدرن اسـت        ي  از جامعه مايل است كه در نهايت      مدرنيزاسيون اسالمي   
 ديانـت و سياسـت    + كـاالي مـدرن     " اسالمي را بـا فرمـولِ        توانيم مدرنيزاسيون   مختصرين كالم مي  

  .معرفي كنيم" سنتي

   به مثابه شرط امكاننفت

 نه در نظام سياسي ،در كاالي مدرن( مدرنيزاسيوني كه در نهايت در كاالي مدرن خالصه شود انشرط امك
آن است كه ) مدرنيتحقانيت نه در  ،مدرنتفاهمي  نه در خرد ، مدرننه در مدنيت ، مدرندموكراتيك

  بروزِ باشد مانعِ قادر قدرت بتواند نياز به مصرف را ايجاد كرده و آن را برآورده سازد و در همه حالنظامِِ
در اين كار . ساز اند  كه تفكرانگيز و براي دستگاه مسئله مدرنيزاسيون گرددها و پيامدهاي عارضهآن 
 نفتي مدرنيزاسيون ، اسالمي موفقِمدرنيزاسيون. گيرد فت صورت مين  پولِتوسطهاي كاميابِ اسالمي  نمونه
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 طالبان دريابيم آيا چيز ديگري افغانستان در عهد ي مونه نظر به نااين امكان از دست رفت تا ب. (است
  .)تواند جاي نفت را بگيرد يا نه مي

در ايرانيافته ريان ج اسالميِمدرنيزاسيون   

شـدني     موضوع در اينجا ايـن گونـه معرفـي         طرحِ ي  با نظر به شيوه    ،مدرنيزاسيوني كه در ايران در روند است      
اي    اقتـصادي   صـورتبنديِ   به سمت   اما  آن حركت ، خلقي  از مدرنيزاسيون  اين مدرنيزاسيون آناتي دارد   : است

   مدرنيزاسيون كنتـرلِ   درآمـدزا زيـرِ     عظـيمِ   يك منبعِ   كويتي كه قرارگرفتنِ   است به سبك   سـاختارِ   اشـرافيت  
 يعني سقف  ، آن  اجتماعي بودن  حد. گيرد   سياسي مي   خود را از الهيات    اين ساختار مشروعيت  . قدرت است 

 پـول    نفتـي اسـت كـه در توزيـعِ          شـيوخِ   اجتماعيـت  در همان حدود   ، نابرابريها اجتماعيِ ي   آن به مسئله   پاسخِ
 خـويش را همـواره در اولويـت قـرار            قدرت حفظ   ساختارِ .دهند  سهمي را هم به رعاياي خود اختصاص مي       

اولويـت  . ان و جمعِ نجباي نظام اسـت  حاكماي دارد كه برتر از منافعِ فرديِ        عاليه دهد و بر اين پايه منافعِ       مي
 مقـدس    دولـت  ي  راهنمـاي دسـتگاه ايـده      ي  ايـده . نظام بر كارگزارانش كاركرد آن را قانونمند كرده اسـت         

  عظـيمِ   دينـي و مالكيـت     ايدئولوژيِ ،دو ركن دارد   ، جامعه يعني بركنده بودنش از زمينِ     ، دولت تعاليِ. است
  . نشانده استابرها دولت را بر فرازِ ،دين و نفت. دولتي

 ي  تجربهبه دليلِ ،به دليلِ تركيبِ قوميِ ايرانيان ،ملت در ايران–هاي روند تشكيلِ دولت  ويژگيبه دليلِ
 هاي مهياي آزادمنشي و آزاديِ زن به دليلِ زمينه ،بيستم ي ي در سدهبچندين موقعيت انقال دو انقالب و

و  خانهايراني و ناممكن بودن طبقه ،ينشين كردن مدرن و طبقهي به دليلِ فرهنگ ي  متوسط كارگران 
 ي  وجود جريانهاي شيعهدار در جامعه و به دليلِ  ريشه گرايشهاي سكوالر و سوسياليستيِبه دليلِ ،صنعتي

 به دليل تنهاييِ ، اسالمي بيابدتواند ترجمان  ايراني كه نميبه دليل آن وجه از ناسيوناليسمِ ،عدالتخواه
 آنان به  جهاني و شيفتگيِ فرهنگ ايرانيان به سمتيخيِ ايران در منطقه و سرانجام به دليلِ باز بودنتار

به دليلِ ، مدرنتمدناي كه دست كم به   فرهيختگي وجود سستيِ  ي با همهايده مطرح است و صورت
با .  نفتي درآيدنشينِ يختواند به صورت يك ش ايران نمي ،شود فرهنگي مي  بيمطلقِ ي  سلطهخويش مانعِ

مشروعيت خود را در نفيبه دليل آنكه  ،رود مدرنيزاسيوني كه در آن پيش مي ، اينوجود عصر حقانيت 
و به دليل آنكه  ،ستاناپذيرِ انساني   خدشهوريِ آزادي و سرافرازي و حقبر اين پايه نافي  داند و جديد مي

در هردو جا اين . فاوتي بنيادي با مدرنيزاسيون كويتي نداردت ،سازِ آن نفت است سازِ امتزاجِ سرشت ممكن
تر بودن فرهنگ   پيشرفتهبه دليلِ. سازد  مدرن را ممكن مي شيخي و تكنيك ساختارِنفت است كه آميزشِ

در پيش و رو از اين . رود تر پيش مي اين آميزش تكنيكي ،هاي عرب نشين مدرن در ايران نسبت به شيخ
تر   امتزاج به معناي مدرنتر بودن تكنيكي.  پررنگتري دارنداست در ايران مهندسان حضورِسي ي پسِ صحنه
به جاي استاتيك  ، ديناميك برخورد نيروهاآن و گرايش به سمت حلِ مسائل در چارچوبِ ي بودن جلوه
  .سنتي است
" خلقيِ "هيچگاه بسيجِ ، چون سوريه و عراق و الجزايردولتهايي برخالف ، سياسي حاكم در ايراننظامِ

 سياسيِ دولتي ايجاد به جاي آنكه يك حزبِ.  خلقي پيش نبرده استخود را زير عنوان يك سوسياليسمِ
حزبي غيررسمي  ، كه در نزد اين گونه رژيمها طبيعي استحزبي شدن تسليم شود و به گرايشِ تك ،كند

بخشِ ايرانيِ امت  ،حزب در ايدئولوژياين . ايجاد كرد كه در آن سياست و اجتماع را درهم آميخت
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 رسميِ از حزبِ: هاي خودماني زير چتر اين حزب ديده شدند حزبها و دسته ي همه. جهانيِ شيعه است
خودشان را ايجاد كردند و آن را در برابرِ ديگر " مدنيِ ي جامعه. "زني  تا هيئت سينه گرفتهسياسي

در برابرِ  ،د با ايرانيت مشخص شوندهنخوا هايي كه مي "جامعه"در برابرِ : هاي ايراني قرار دادند"جامعه"
  و مسلكاندهايي كه چپ  "جامعه"در برابرِ  ،شوند هايي كه با زبان و سنت قومي مشخص مي "جامعه"

وارِ آنان در مصاف مدام جاري بر سر سلطه و در چندين  حزب ي "جامعه. "ندردانشجويي و روشنفكري دا
اراده به قدرت  ، ديني داشتندعصبيت. هاي ايراني را شكست داد"جامعه"ديگر  ،مقطعي ي گرفته مصاف اوج

حزبِ نظام درو پيكرِ مشخصي .  اين كه پول داشتنداًدستگاه قهر را در خدمت داشتند و نيز طبع ،داشتند
 به آن وارد شد و توان  رابطه با قدرتمندان محلي يا مركزيِ نظام ميبا مقداري ظاهرسازي و داشتنِ. ندارد

در  ،دهد هايي كه نظام به جامعه براي سرسپردگي مي از رشوه. تا سطح ميانيِ مقربان خود را باال كشيد
فرهنگسازي . حزب دين و دولت است ،اين حزب. شوند ور مي اول گروندگان به اين حزب بهره ي درجه

هاي خليج  نشين  سعودي يا شيخ در عربستان.گيرد ديني و دولتي براي تقويت صفوف آن صورت مي
توانند در مرخصي  در نتيجه اعضاي آن مي. حزبِ سنت و دولت رقيبي جدي در برابر خود ندارد ،فارس
گيرد  تحريك از اين راه صورت مي. باش است  اما حزب دين و دولت مدام در حالت آمادهجادر اين. باشند

حزب امت اسالمي حزب .  ناموستان از دست خواهد رفتمالتان و ،شود اگر ما نباشيم دينتان كه گفته مي
شدني است در شكل پرستش  مدرنيزاسيون اسالمي در ايران مدرن. حزب مال و حزب ناموس است ،دين

علماي دين را بر  ،كند كاالي مدرن كه در عين حال پرستش خداي اسالمي و مقدسان آن را تضمين مي
آن است كه بر مال افزوده شود و ناموس در حريم و ضامنِ ،اندنش دولتي مي– دينيجايگاهي با قدسيت 

هاي كالسيك چنين  در تئوري. وجود عمليِ چنين مدرنيزاسيوني را بايد به رسميت شناخت. خود بماند
  .ترين تئوري ندارد  دين و نفت قدرتي دارد كه هوشمندانهتركيبِ. بيني نشده است اي پيش پديده

  ميدر نقد مدرنيزاسيون اسال

اسالمي مدرن  مدرنيزاسيون     رسـيم اگـر قـوي        كند و به آن مـي       مالي كه قوي مي    ، مال شدني است بامحوريت
 امـا شـايد بهتـر       .است" مال" ي  بخشِ كوچكي از مقوله    ،گيرد  قرار مي " كار"كه در برابر آن     " سرمايه. "شويم

 كشي از نيروي كـارِ       بهره سرمايه از راه  : سرمايه و مال را از هم جدا در نظر گيريم         به لحاظ تحليلي    باشد كه   
امتيازورانـه از امكانهـاي    ي اسـتفاده  ،وري از دسـتاوردهاي علمـي و تكنيكـي    بهـره  ، مغـزي  جسمي و توانـاييِ   

 ،شود   هوشمندانه از فرصتهاي بازار توليد و تكثير مي        گيريِ   انسانها و سرانجام بهره    اجتماعي و متعلق به عمومِ    
.  مـال متفـاوت اسـت       سرمايه با فرهنگ   فرهنگ. آيد  تصار توان گفت كه به دست مي      در مورد مال اما به اخ     

 ،بـري  تحـصيل و ارث  ،انتخـاب و انتـصاب   ،ضـابطه و رابطـه   ،تفاوت ميان آنها تفـاوت ميـان علـم و كالشـي       
 ايران  سياسيِاقتصاد.  است گري   و قاچاقچي  كارِ قانوني  و سرانجام    طلبي  فكر و فرصت   ،هوشمندي و زرنگي  

 مـا بـه دليـل آنكـه زيـرِ          ي  جامعـه . راند   حسابگر فرمان مي   بر اين اقتصاد نيز عقالنيت    .  مال است   اقتصاد اساساً
را چگونـه ارزيـابي      عقالنيـت    ايـن . اي عقالنـي اسـت      جامعـه  ،هاي آن مـالي اسـت       مال است و رابطه    ي  سلطه
  كنيم؟

  نشسته زكسي چون تالكوت پارسون   در يك سو    . مدرن نظرها متفاوت است    ي   جامعه عقالنيت ي  درباره
فرد و جامعه در  ي گروههاي اجتماعي و رابطه ي رابطه ، آن سامان و ساختارِ   گويد اين جامعه به دليلِ      كه مي 
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 تـرين شـكلِ اجتماعيـت در كـلِ      مداوم آن از بخردانهاي كه فرد در آن دارد و سرانجام پيشرويِ      آزادي ،آن
عنوان نمونه هربرت ماركوزه قرار دارد كـه ايـن جامعـه را                به ز پارسون ابرِ در بر  . انساني برخوردار است   تاريخِ

پيشرفت در آن و امكـان دسـتكاري و          ي  شكل يكسويه  ،ساختارِ ارتباطي  بودگيِ ذهنيت و    بعدي  به دليلِ يك  
. ته است  تاريخ پا گرف   داند كه در طولِ     اي مي   ترين جامعه    افراد و گروههاي آن نابخردانه     خرابكاري در ذهنِ  
هاي خـود را دارنـد       بيني  يكديگر حقيقت  ي  زننده  نهيم كه اين دو نظرِ پس       گذريم و برمي    ما از اختالفها درمي   

هـاي    هاي نابخردانه و نابخردانگي     بخردانگي ، از بخردانگي و نابخردانگي     واقعي را  اي  همتافته در تركيبشان و  
  ،رابطـه  ،اي كـه ارزشـها بـا كالشـي           دانگي در جامعـه   نـابخر . گذارند   به نمايش مي   مدرن ي  در جامعه بخردانه  
هـر  . هـاي خـود را دارد      ويژگـي  ،گري معين شـود     طلبي و قاچاقچي    فرصت ،بازي  زرنگ ،آقازادگي ،انتصاب

  ماركوزه آنچه در انتقاد     غربي گفتني است   وار از مدرنيزاسيون ،         با تغييرهايي در مفهومها و تأكيدها در مـورد 
 غربـي كـه     مـدرن  ي  جامعـه . اما به چنين انتقادي نبايستي بسنده كرد      . مي تكرارشدني است  مدرنيزاسيون اسال 

از طريـق عقالنيتـي كـه بـر سـر عقـل آورده              ،كنـد   ماركوزه ذات آن را با عقالنيتي غيرعقالني مـشخص مـي          
اي كـه   يشـرع –بـا ذهنيـت مـالي    ،در مقابـل  ، اسـالمي  مدرن ي  جامعه. دهد   دروني ميدان مي   به انتقاد  ،شود  مي
وسيله از  –غرب در جوارِ عقالنيت هدف    در  .  آن عقالنيتي است كه بتوان آن را بر سر عقل آورد           فاقد ،دارد

 و بـا    هاي موجود كنـار بكـشد       و ضابطه  ها  تواند از رابطه    عنوان ايستار قرار دارد كه مي       به" تئوري"يك طرف   
 ،فوئربـاخي  ،هگلـي  ، نقدهاي كـانتي   . آنها پردازد   نقد اندازگستر و بيناساز به     چشم ،ساز  اي پاكيزه   گيري  فاصله

 ديگـر   از طـرف  . انـد   اي حاصـل شـده      گيـري   فرويدي و همانندهاي آنها از چنـين موضـع و موضـع            ،ماركسي
مدني و سياسي بـه قـدرت تبـديل شـده و بـه عنـوان نيـروي         ي اي وجود دارد كه در جامعه    عقالنيت تفاهمي 

 هنـر و    همراه با تئوري و تفاهم    . گيرد  وسيله قرار مي  –تژيك عقالنيت هدف  دموكراتيك دربرابرِ نيروي استرا   
از  ،در فرهنگ مـا فرهيختگـي بـر و بـاري نـدارد     . سازند  فرهيختگيِ فرهنگ را مي  شناسيِ همِسنخشان   زيبايي

  رِ در برابـ  . بـرد   دانشي راه خود را به سـادگي پـيش مـي            هنري و بي    شرعي در فضاي بي   – مالي اين رو عقالنيت
گرانـه و     ابتذالي وطني به صورت تخديرهاي صـوفي       :ابتذالي دوگانه  ،د تا فرهيختگي  تايس  آن بيشتر ابتذال مي   

  .تركيبي از ترياك و اكستازي ،ها"ستاره" كاالها و ابتذالي وارداتي به صورت فتيشيسمِ
يچ كتابي جز   اگر در آن ه   .  اوج آن چيزي است كه مدرنيزاسيون اسالمي بدان دست تواند يافت           دوبي

كـه گويـا نيـست و اگـر هـم باشـد بـه               (د نباشـد    بروشورهاي فني و كاتولوگهاي كـاال و مـ         ،كتابهاي شرعي 
در آن  . در آن هـيچ نيـازي بـه حـزب و پارلمـان نيـست              . بينـد   مدنيت آن هيچ آسيبي نمـي      ،)آيد  حسابي نمي 

رت غيـرت مردانـه جلـوه       غيـرت اسـالمي در آن در غيـابِ سياسـت فقـط بـه صـو                . سياست امري زايد است   
شـرع و   ، در معنـايي مثبـت مـال   :انـد از  عبارت ،سازند وار را مي دوبيآن اصلهايي كه واقعيت تمدن . كند  مي

زدن مـدرنيت عـصر     زدن فرهيختگي پس    پس. نخست رد فرهيختگي   ي  مردانگي و در معنايي منفي در درجه      
  .و همهنگام پايمال كردن حقانيت آن استوري از دستاوردهاي دوران جديد  بهره ،مدرن است

شدني نيـست؛ پـول بايـد زيـاد باشـد و              كشورهاي اسالمي پياده   ي   در همه  دوبيتمدني از نوع كويت و      
تـا دريـابيم چگونـه       ،با وجود اين به چنين الگويي نيـاز داريـم         . معموالً اما قضيه برعكس است    . جمعيت كم 

 جديـد را     عصرِ  انور بنشيند و جاي حقانيت      مدرن شرعِ  رهيختگيِتوان مدرنيزاسيوني داشت كه به جاي ف        مي
اما همـه   ،مال سخت نابرابر توزيع شده    ، آرام است  دوبي ي  جامعه. ران بگيرد امد  جانبيِ جاودان شريعت    به  حق
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ايـران امـا نـاآرام       ي  جامعـه . مكان را دارند كه كيف كننـد و ثـروت بيندوزنـد           به نوعي راضي هستند و اين ا      
 ، ثـروت تمـام نـشده    توزيـعِ داسـتان  ،تركيبِ قومي و دينيِ آن نايكدست است  ،جمعيت پرشمار است   ،است

 ، خـود راضـي نيـست      هـيچ كـس از سـهمِ       ،اوليـه خـود را سـپري نكـرده         ي  انباشت مال در عصر كاال مرحله     
 ،داردرواج فـراوان    " بـزن و بچـاپ و دررو      "اندوزي    هاي حكومتي و مال     هنوز شيوه  ،ثبات است   حكومت بي 

   وجـود دارد و سـرانجام ايـن    سـاز  هايي از فرهيختگـيِ نـاآرام        غيراسالمي و جزيره    ايرانيِ در آن يك فرهنگ 
كـارِ آن بـا       اي فعال استوار است و خـصلت شـلوغ          اي فرمان ميراند كه هنوز بر توده        كه بر آن الهيات سياسي    

  .خواند  كيفورسازِ كويتي نميآرامشِ
 و بايـد   چنين سودايي را دارندها ولي آقازاده ،خواهند  امروز را ميدوبيِچون  اند كه چيزي      آقاها نگفته 

بـود  در ميان ما    خلدون    اگر ابن . ها اين خواست را با صراحت بيان كنند         هاي آقازاده   انتظار داشت كه آقازاده   
اي   تـازه قِداد كـه هـيچ اتفـا    ديـد و بـه مـا تـذكر مـي      از حركت از نسل اول به نسل سوم اُفت عصبيت را مي          

جنبـشها و     اهلـي شـدن و مـدني شـدن          رونـد  دهـد همخـوان بـا كـلِ         مـي داده و رخ    آنچـه رخ     ،نيفتاده اسـت  
يـا چنـان بـا تكنيـك         ،رسـد    مـي  نيهيليـسم مـدرن يـا بـه        ي   دينـي در جامعـه     عصبيت. شرقي است حكومتهاي  

خلـدوني بـه    كرد تا فرآيند ابـن آيا بايد صبر . آميزد كه دست آخر از آن فقط غيرت مردانه باقي بماند      درمي
 ، سياسي از جنبش بيفتد و چشم و دل آقايان سـير شـود             اتي آيا ايرانيان بايد منتظر بايستند تا اله       پايان برسد؟ 

دموكراسـي بخواهنـد؟     ،شـد " كويـت "از اين راه از عصبانيت آنان كاسته گردد و تازه پس از آنكه اوضـاع                
ايـران بـه آنجـا      . اما از ايـران كويـت درنخواهـد آمـد          ،رسد   مي دوبي مدرنيزاسيون اسالمي به كويت و       روند

هـم تـوهمي كـه واقعيـت         ،نقد مدرنيزاسيون اسـالمي در ايـران هـم نقـد يـك واقعيـت اسـت                 ،نخواهد رسيد 
  .چه نكبتي خواهد بود ،نخواهد شد و هم آنكه اگر شود

تداوم وضعيت موجودامكان   

يـا   ،يـا نفـيِ جهـان و رسـيدن بـه نيهيليـسم            : فرجام در نظـر گـرفتيم     براي تركيبِ ايمان اسالمي و تكنيك دو        
نگرشِ سازنده به جهان و پا نهادن در مسيرِ مدرنيزاسيون اسالمي كه نهايتش تركيبِ كاالي مدرن بـا اقتـدارِ              

آقايـان و آقازادگـان     . حكومت ايران در مسيرِ مدرنيزاسيون اسالمي اسـت       . اي دوچهره است    ديني در جامعه  
" قـوي شـدن   ".  اسـالمي نـدارد     مدرنيزاسـيون   راه  اسـالمي هـيچ راهـي جـز تـداومِ          حاكميت. ليست نيستند نيهي

شـرط تـداوم حكومـت موجـود در امكـان تـداومِ رونـد مدرنيزاسـيون                 . پيش روسـت   ي  اسالمي همين تجربه  
هـر چـه در آن    .اسالمي است و اين در نهايت بسته به آن است كه جامعه تـا چـه حـد بـا آن همراهـي كنـد         

 ، چنان فراگير شود كه جـايي و امكـاني را بـراي همبـستگي        ياندوز   مال حرصِ  فرهنگ سستر گردد و    عاملِ
شـانس آن بـراي مانـدن بيـشتر          ،اعتراض نگذارد  ي  وجدان اخالقي و بااليش روحيه     ،شنيدن صداي يكديگر  

 امتيازهــايي از  ازاي گـرفتنِ متوسـط مـدرن را در   ي خواهنـد بخـشهايي از طبقــه   نيروهـايي كــه مـي  . شـود  مـي 
  طبقـه     . خواه هستند   مشروطه ، سازش با اين روند بكشانند     باالدستان به سمت ي  وصـل كـردن      مـدرن بـه رونـد 

مال و مصرف و ترس از خرد شـدن و سـقوط كـردن از طريـق ايـن                    حرصِ  اسالمي در فضاي   مدرنيزاسيون
لس "ابتذالي كه در    . دهد   كه حاكميت به جامعه مي     هايي است   بري از رشوه    طلبان و نيز از طريق سهم       اصالح
 همراهـيِ . كنـد   پـذير مـي     ر تركيب با عرفـان و تريـاك سـقوط را طبيعـي و تحمـل               د ،شود  توليد مي " آنجلس

يـابي ممكـن و در         تاكنون در بـودش     اين با وجود  ، متقابل است  بيزاريِِمتوسط با حاكميت آميخته با       ي  طبقه
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 پولِ نفت چنان توزيع خواهد شد كه كسي از بينوايي نميرد و اگـر مـرد كـسي      . دهي موفق بوده است     بودش
. از سر جبن يا به خاطر از دست دادن حسِ همدلي و ياري   ،  خيزد، اعتنايي نكند    اي كه برمي      به صداي ضجه  

فـاتي  منا ،شـود   توليد مي اين طبقه   آنچه در ذهنيت    . متوسط است  ي  سازي در ايران طبقه      فرهنگ  روند موتورِ
امـا  . هـايي دارد كـه بـا ايـدئولوژي اسـالمي سـازگار نيـست                اين طبقه خواسـته    .با مدرنيزاسيون اسالمي ندارد   

 چـارچوب   بيننـد كـه     نمـي هـا لزومـي       كه براي برآوردن ايـن خواسـته       ،ابتذال در جامعه تا حدي ريشه دوانده      
 مطلـوب خـود   توان ايـران   در آن مي ايجاد شده است كههايي جزيرهدر درون جامعه   . بشكنند  را درهم انقياد  

  .باشد" كويت"تواند  در خود ايران نيز اوضاع مي. را داشت
فاقـد سـنت    ،جمعيـت  كـم  ،رسد كه بـسيار ثروتمنـد   مياي به كمال خود    مدرنيزاسيون اسالمي در جامعه   

ــارزه ــاالر،دموكراتيـــك ي مبـ ــاً پدرسـ ــيِ    ، عميقـ ــومي يكدســـت و داراي اليگارشـ ــبِ قـ ــاظ تركيـ ــه لحـ بـ
در ايران مدرنيزاسيون اسالمي بـه كمـالِ خـود نخواهـد رسـد و ديـر يـا        . اي باشد شناخته و جاافتاده رسميت  به

  :گردد سرانجام ماندن آن در نهايت به اين عاملهاي اصلي برمي بي. زود سكته خواهد كرد
 ت اسـت و   اي كـه پرجمعيـ      در جامعـه   ، كافي براي توزيع در جامعه وجـود نـدارد         امكانها و منابعِ  . ۱

  . آن جوان استتركيبِ
  توزيـعِ  تضاد در باال و در ميان باال و پايين شديدتر از آني است كه در باال بر روي يـك منطـقِ                     . ۲

  .مال و جاه توافق شود و پايين بدان گردن بگذارد
و ) نمادين اسـت   ي   سرمايه كه در آن دين به اصطالح پير بورديو به صورت         (داري  –تركيب دين . ۳

 مـشكل پـيش نرفتـه و بـا تعميـقِ             بـي ) اقتـصادي نـاب اسـت      ي  سـرمايه  ،كه در آن مال   (ري  دا–مال
داران حـرف اصـلي را      –مسئله در نهايت ايـن اسـت كـه ديـن          . (تر خواهد شد    داري پرمسئله   سرمايه

  .)داران–بزنند يا مال
 لوژيِ مـدرن بـا ايـدئو       زنـدگيِ   سـبك  هـاي اجتمـاعي كـه ناشـي از نـاهمخوانيِ            مسئله ي   همه حلِ. ۴

 ريـا   شـناختنِ    نسازي بـراي ريـا و بـه رسـميت           امكا ،كردن جامعه   از طريق دوچهره   ،حكومتي است 
  . ممكن نيست

  مدرنيزاسـيون  بلكه اين است كه رونـد      ،"مانند؟  اينها تا كي مي   " در ايران نه اين است كه        بنيادي پرسشِ
تـا جـايي    . اسالمي در كشور تـا كجاسـت      تواند پيش رود و نهايت كششِ مالداريِ مدرن           اسالمي تا كي مي   

پـذير     امكانهاي موجود آن را انجام     كه اكثريت مردم هنوز بتوانند طرحي از زندگي بريزند كه در چارچوبِ           
از مـردم    برداشـتهايي اسـت كـه         ،افـزون بـر حاكميـت      مشكلبنابر اين   . وضعيت پا برجا خواهد ماند     ،بدانند

 ،شـوند   ايي كه با چهار عامل اصلي برشـمرده در بـاال مـشخص مـي              هنوز در راستاه  . و سعادت دارند  زندگي  
توان در باال به توافقهاي اصولي  ميهنوز  ،توان به جامعه رشوه داد     يعني هنوز مي   ،اند  امكانهاي بقا ته نكشيده   

داري را مـديريت كـرد و در   – مـال دارانـه نظـامِ  –توان دين هنوز مي ،رسيد و پايين را ساكت و سركوب كرد    
اسـالمي هـم اقتـصاد را راضـي نگـه داشـت هـم اسـالم را و سـرانجام ايـن كـه هنـوز                  شركت سهاميِ اقتصاد 

  .  كرد" حل"مدرن را  ي با تشويق به ريا و سركوبِ فكر مشكلهاي جامعه ،توان با تزريقِ ابتذال و خرافه مي
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  لزوم تغييرِ گفتمان

آورده از انقالب بهمن و جنبشهايي در منطقه كـه          رژيمِ سربر  ،گفتمان چيره در تحليلِ وضعيت سياسيِ ايران      
 گفتماني است كه فضاي تحليلي خود را با تقابلِ تـام           ،ساالري در ايران هستند     خواهان حكومتي همانند فقيه   

 ،مترقيان و متحجـران   : شوند  در اين چارچوبِ تحليلي نيروها به دو دسته تقسيم مي         . گشايد ميمدرنيت  –سنت
علـم و   . آن سـو قطـبِ ارتجـاع       ،اين سو قطـبِ ترقـي اسـت       . گرايان  نوگرايان و كهنه   ،ها ها و سنتي    مدرنيست

 ارتجـاع البـد بايـد فقـط نمايـشگاه          قلمروِ. گيرند  ترقي قرار مي   تكنولوژي و كاالي مدرن به ناچار در قلمروِ       
 ،ن صورت گرفتـه هايي كه در اين گفتما با تعريفها و ارزشگذاري. خرافه باشد با مقداري صنايعِ دستي سنتي 

در  ،پندارنـد   حالتهـاي تركيبـي را ممتنـع مـي        . انـد    شـده   بـين   بسته و مطلـق    ،مفهومهاي كليديِ سنت و مدرنيت    
گرا و    تواند سنت   كسي نمي : زنند مينخست به اين دليل كه اين حالتها نظام ارزشيِ گفتمان را برهم              ي  درجه

از آنجـايي   ،ا اين تصور وجود دارد كه چنـين حـالتي  زير ،همهنگام كوشنده در راه نوعي مدرنيزاسيون باشد  
تـوان واقعيـت را رصـد         با ايـن گفتمـان نمـي      . ممكن نيست  ،زند  كه مرزِ ارزشهاي مثبت و منفي را بر هم مي         

خواهـد مـا را بـه قـرون وسـطا             قـدرت مـي    ايـن : شـود   انگيـز مـشخص مـي       واقعيتي كه با قدرتي شگفت     ،كرد
 غالـب هـر چـه       در گفتمـان  . ت برآن است كه سازوبرگ اتمي داشته باشـد        بازگرداند؛ درست اما همين قدر    

زيرا وقتي دعوا فروكاسته شود به بازگشت بـه گذشـته يـا              ،اي بدهيم   توانيم به عدالت جاي شايسته      كنيم نمي 
يـا حتـا عـدالتخواهي بـه مرتجعـان وانهـاده             موضوعِ عدالت به سادگي حذف شده      ،روآوري به جهان مدرن   

 ،دموكراسـي  ،ين گفتمان به دليلِ فقدان جامعيتش قادر نيست ارتباط درونيِ ميان سكوالريزاسـيون            ا. شود  مي
  .حقوق بشر و عدالت را نشان دهد

جزمـيِ تقابـلِ اسـالم بـا مدرنيزاسـيون را       ي ايـده  ،كه در اينجا خطوطي از آن معرفي شد     بديلي گفتمان
هـايي از جهـان       پذيرد كه در آن سنت اسالمي و جلـوه          مياي را     گذارد و واقعيت وجود صورتبندي      كنار مي 

اي از گــشتارهاي   مالــداريِ شــرقي بــا مجموعــه نظــامِايــن صــورتبندي در تــداومِ. آميزنــد مــدرن درهــم مــي
اين نظـام در بـاالترين سـطحِ        . بناميم" مالداريِ مدرن اسالمي  "توانيم    آن را مي  . دارانه ايجاد شده است     سرمايه

هـاي خـود را    در ايران اين نظـام مختـصه  . شناسيم نفتي مي–شود كه از كشورهاي شيخي     ي مي تكاملِ خود آن  
هاي مختلـف     "جامعه"وجود   ،كثرت و تركيبِ قومي و دينيِ جمعيت       ،هاي سياسيِ مردم    به دليل تجربه   ،دارد

التر جوانـان و  نقـشِ فعـ   ، برخي از آنها به سكوالريسم و دموكراسـي  فراگيرِ آنها و گرايشِ قويِ     ي  در جامعه 
نارضـايتيِ   ،ها و به سخني ديگـر ضـعف سـنتهاي پدرسـاالرانه در مقايـسه بـا آنهـا                    نشين  زنان در قياس با شيخ    

پـويشِ عـدالتخواهي     ،امكانها و فرصتها حتا در ميان طرفـداران نظـام          ،توزيعِ ثروت  ي  عميقِ عمومي از نحوه   
كنـد و     ز وادار بـه سـردادن شـعارهاي عدالتخواهانـه مـي           عنوان خواستي چنان نيرومند كه قـشرِ ممتـاز را نيـ             به

 ،سرانجام وحدتي اندامي كه امر و نهي از طريق ايدئولوژيك و امر و نهـي از راه اعمـال قهـر بـا هـم دارنـد                          
عقيدتي اختصاص دارد و    –امر و نهيِ قهري    ي  اي كه به الهيات سياسي در دستگاه يكپارچه         حايگاه فرماندهي 

 هـم ماشـينِ    ،هـم حـزب اسـت     : كنـد   اي در جنبش كه نقشهاي مختلفي را ايفا مـي           ات به توده  اتكاي اين الهي  
  .زني است سينه ي هم لشكر است و هم دسته ،دهي است رأي

آيـد كـه    هاي آن در ايـران امكـان آن فـراهم مـي     با نظر به صورتبنديِ مالداريِ مدرن اسالمي و ويژگي 
آزادي و مدرنيت در تداعيِ گفتمانيِ جـامعي نـسبت           ،عدالت ، بشر حقوقِ ،هايي نظيرِ سكوالريزاسيون    مقوله
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عنـوان يـك نظـامِ امتيـازوري      نخست بـه  ي مالداريِ مدرن اسالمي در ايران در درجه    . به يكديگر قرار گيرند   
معـرف   ي  اي كـه چهـره      خـواري   عظـيم رانـت    ي  نقشِ فايقِ فقيهـان در دسـتگاه دولـت و شـبكه           . مطرح است 

خواسـت  . هـا و آنـاتي از نظـامِ امتيـازوري مـستقر هـستند              هـر دو جنبـه     ، مال در كـشور اسـت      كسبِ ي  قاعده
آور اسـت    تبعـيض  امتيازوريِاي از خواستها با آماجِ لغوِ سكوالريزسيون با نظر به اين نظام بند آغازين سياهه  

ــدالت دارد     ــت ع ــا خواس ــي ب ــد عميق ــن رو پيون ــه . و از اي ــت آزادي در درج ــوِ اول  ي خواس ــت لغ  خواس
لغـوِ آپارتايـد     ،عدالت در گامِ نخست يعني لغوِ امتيازهاي معممـان        . تبعيضهاست و رفعِ تبعيض عدالت است     

وريِ شهروندي بـه جـاي نظـامِ ممتازيـت و             گذاشتنِ نظامِ حق    و خواري  كن كردن سيستمِ رانت     ريشه ،جنسي
چنــان بــا هــم  آنهــا. قيــبِ هــم نيــستندنمايــد كــه آزادي و عــدالت ر گفتمــان بــديل برمــي. كننــدگي تكليــف

  .انجامد شان مي اند كه منفك كردنِشان از يكديگر به تحريف و تباهيِ درآميخته
سياسـت حكـومتي     ي  در پهنه گرِ انتقاديِ نظامِ امتيازوري موجود        تا جايي كه فقط تحليل     ،گفتمان بديل 

بايـد   ،به گفتماني از هر نظر بـديل برسـيم        اگر بخواهيم چنان به عمق رويم كه        . گفتماني ليبرالي است   ،است
نقـد قـدرت سياسـي در       : محورهـاي ايـن نقـد چنـين انـد         . رو آوريم " قوي شدن " ي  پروژه ي  جانبه  به نقد همه  

 ،هاي اقتـصادي و اجتمـاعي   نقد كليت نظامِ امتيازوري ،دو جنس ي نقد قدرت در رابطه   ،شكلهاي آن  ي  همه
  . طبيعت ي كشانه نقد تخريبِ بهره ، و نژادينقد اعمالِ قدرت ملي و زباني
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