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آيا مدرنيت�ه آينده موعودي اس�ت كه ايرانيان 
روزي روزگاري ب�ه آن دس�ت خواهن�د يافت؟ 
آيا مدرنيته سياس�ي قله اي اس�ت كه - مطابق 
نظرات پيش�گويان تئ�وري مدرنيزاس�يون - 
بناست در آينده اي نامعلوم آن را فتح  كنيم؟ آيا 
تاريخ معاصر ايران  رونوش�تي است تكراري  از 
سرگذشت ملت هاي »پيشرو«؟ يا ايران سرزميني 
است يگانه كه سرنوشت مردمانش خالف ديگر 
ملت هاست؟ اينها و س�وال هاي بسياري ديگر 
مسائلي هستند كه ساالر كاشاني نويسنده كتاب 
»مدرنيته سياسي در ايران« كوشيده بدان پاسخ 
دهد. مولف كتاب در اين كتاب به دنبال رهايي از 
يك بن بست تاريخي در قبال مدرنيته است و آن 
هم رهايي از دوگانه سازي هاي كاذب و دستيابي به 
راه حل هاي سوم و شايد بيشتر است. بدين بهانه 
و براي آش�نايي بيشتر با مباحث مطرح شده در 
كتاب »مدرنيته سياسي در ايران« گفت وگويي 
با نويسنده كتاب ترتيب داده ايم كه خوانندگان 

مي توانند در ادامه مطالعه كنند. 

  در ابتدا بفرماييد اساس�ا چ�را در اين كتاب به 
س�راغ موضوع مدرنيته و مدرنيته سياسي در 

ايران  رفته ايد؟
مفهوم مدرنيته و ابعاد مختل��ف آن از جمله مدرنيته 
سياسي براي محققان علوم انساني در ايران نه تنها هيچ 
تازگي ندارد، بلكه از فرط تكرار در كتاب ها و كالس ها 
و مقاالت و رس��اله ها رفته رفته به چيزي كسل كننده 
تبديل ش��ده اس��ت. به ويژه وقتي مدرنيته را در برابر 
يك مفهوم پرتكرار ديگر يعني س��نت قرار مي دهيم و 
فرض مي كنيم هر كدام اينها طبق تعريف مجموعه اي 
از ويژگي هاي ثابت و مش��خص دارند و معموال به اين 
نتيجه مي رسيم كه جامعه ايران يك جزيره سرگردان 
ميان اين دو قطب باثبات است. پيش فرضي كه دارم از 
آن حرف مي زنم در واقع همين است: گمان مي كنيم 
جامعه ايران جزيره سرگرداني است ميان دو ساحل امِن 
سنت و مدرنيته. و بعد گمان مي كنيم وظيفه ما به عنوان 
محقق علوم اجتماعي اين است كه  مشخص كنيم به 

كدام يك از اين دو وضعيت مفروض نزديك تريم. 
  مشكل اين نگاه از ديد شما چيست؟

مش��كل از جايي آغاز مي ش��ود كه بخواهيم براساس 
اي��ن پيش فرض ها وضعيت واقعي جامع��ه ايران را در 
حال حاضر توضيح دهيم. فرض ما اين اس��ت كه يك 
س��نت داريم، يك مدرنيته و اينها ه��ر كدام تعريف و 
ويژگي هاي روشني دارند. مس��اله اين است كه ايران 
امروز ب��ا هيچ كدام از اين دو تا جور و منطبق نيس��ت. 
اهتمام بسياري از جامعه شناسان ايراني اين بوده است 
كه نامي به اين وضعيت بي ناِم نه- س��نتي/ نه-مدرن 
بدهند و در واقع جامعه ايران را در بنيادي ترين سطح 
طوري تعريف كنند كه تازه امكان كار جامعه شناختي 

از آنجا شروع مي شود. 
 فك�ر مي كنيد براي  غلبه بر  اين  مش�كل چه 

بايد كرد؟
اول بايد ببينيم كجاي نقشه جامعه شناسي هستيم و 
مختصات جايي كه در آن هستيم چيست كه بتوانيم 
تحليل جامعه ش��ناختي جامعه ايران را شروع كنيم. 
نام هاي متع��دد و متفاوتي به اين وضعيت بي نام و اين 
سرگرداني بين سنت و مدرنيته از سوي جامعه شناساني 
كه با همان قالب هاي فكري مي انديشيده اند، داده شده 
است. يكي از آنها همان مفهوم جامعه در حال گذار است. 
اما به نظر من مهم تر از آن ديدگاه هايي هستند كه در 

كتاب به آنها نام »نظريه هاي آسيب شناختي« داده ام.
 منظورت�ان از نظريه هاي آس�يب ش�ناختي 

چيست؟
 به زبان ساده كاري كه اين نظريه هاي آسيب شناختي 
انجام مي دهند اين است كه چيزي شبيه چك ليست 
درس��ت مي كنن��د از مدرنيته و بع��د آن را با وضعيت 
واقعي جامعه معاصر ايران تطبيق مي دهند براي اينكه 
مشخص ش��ود ايراد كار از كجاس��ت و »چرا ما مدرن 

نشده ايم.« با به كار بردن اين روش نام هاي تازه اي براي 
جامعه ايران پيدا شده است مثل جامعه »شبه مدرن« 
يا »كژمدرن« كه دلمشغولي همه شان كشف كاستي ها 
و عيب و علت هاي جامعه ايران در مس��ير مدرن شده 
است. مثل پزشكان كه فهم و تصوري از اندام و ارگانيسم 
س��الم دارند و م��رض را از روي تف��اوت هر بدن خاص 
با آن بدن استاندارد تش��خيص مي دهند، نظريه هاي 
آسيب شناختي هم در پي كشف مرض هاي جامعه ايران  
براساس تصوري از جامعه مدرنند. وقتي شما بيماري را 
تشخيص داديد، از شما انتظار مي رود كه نسخه درمان 
آن را ه��م بپيچيد. مي خواهم بگوي��م كار نظريه هاي 
آسيب شناختي به ارايه تبييني از چيستي جامعه ايران 
و كم و كاستي هايش محدود نمي شود. سال هاست اين 
ديدگاه ها بر حوزه سياس��تگذاري اجتماعي در ايران 
هم مسلطند و براس��اس همان پيش فرض ها و همان 
روايت هايي كه از جامع��ه ايران دارند، راهكارهايي هم 
ارايه مي دهند. اين شكل نگاه جامعه شناختي و تاريخي 
به جامعه ايران مبتني بر پيش فرض هايي است كه من 
احس��اس مي كردم نياز به بازنگري دارند، اما واقعيت 
اين است كه اين قالب فكري آن قدر در ذهن محققان 
پرشمار جامعه ايران نهادينه شده كه امروز بسياري از ما 
آن را بديهي مي پنداريم و درباره پيش فرض هايش چون 
و چرا نمي كنيم. اين تلقي را آن چنان متخصصان تكرار 
كرده اند كه به خارج از فضاي روشنفكري و دانشگاهي 
هم بس��ط پيدا كرده و عموم مردم هم از واژگاني مثل 
س��نتي و مدرن در مكالمات شان اس��تفاده مي كنند 

درست در همان معنايي كه به آن اشاره كردم.
 آيا مي توانيد مثالي از پيامد اين تلقي در عرصه 

عمومي  ارايه  كنيد؟
 همين تلقي زمينه صف بندي هاي سياسي را هم فراهم 
كرده است: وقتي باور كرديم و پذيرفتيم كه آن جزيره 
سرگردان بين دو ساحل امن سنت و مدرنيته هستيم، 
بعضي ها هم پيدا شده اند كه در دنياي سياست سنت 
يا مدرنيته را خير يا شر مطلق معرفي مي كنند كه بايد 
جامعه را از آلودگي تجليات آنها پاك كرد يا با همه وجود 

به سوي آنها رفت. 
 در قب�ال اين رويكردهاي رايج حرف ش�ما در 

كتاب  چيست؟
من در اين كتاب سعي كرده ام تحليل جامعه شناختي 
از جامع��ه ايران را با اين پرس��ش مواج��ه كنم كه اگر 
آن پيش فرض ها از اس��اس نادرس��ت باشند چه؟ اگر 

آنها پيش فرض ها ك��ه فهم ما از جامع��ه امروزمان بر 
پايه آنها س��اخته شده، كار بس��ياري از پژوهش هاي 
جامعه شناختي برمبناي آنها شكل مي گيرد و براساس 
آنها راهكارهاي سياس��تگذارانه براي رفع مش��كالت 
ارايه مي ش��ود، بيش��تر مايه گمراهي ما بوده باشند تا 
راهنماي مان، آيا نبايد در كل بناي علوم اجتماعي ترديد 
كرد؟ اين  سواالت محرك هاي اوليه من در نوشتن اين 
كتاب بوده اند و دليل تمركز كتاب بر مس��اله مدرنيته 
همين اس��ت: چون پيش فرض اصلي جامعه شناسي 
در ايران به مقوله جامعه مدرن و نسبت جامعه ايران با 
مدرنيته برمي گردد. اين البته چيز عجيبي نيست. اساسا 
جامعه شناس��ي براي فهم جوامع مدرن اختراع شده و 
جامعه شناس��ان ايراني براي اينكه درباره جامعه ايران 
حرف بزنند چاره اي نداش��ته اند كه به همان الگوهاي 
فكري جامعه شناسي كالسيك متمسك شوند. مساله 

اين است كه الگوهاي فكري جامعه شناسان كالسيك 
كه امروز اساس آموزش و پژوهش جامعه شناختي در 
ايران هستند در خط س��ير جامعه شناسي تا امروز در 
معرض شك و ترديدهاي اساسي قرار گرفته اند. ما هم 

بايد با اين شك و ترديدها مواجه شويم. 
 ب�راي برون رف�ت از اي�ن دوگانه انديش�ي و 
س�اده انگاري اي ك�ه ادع�ا مي كني�د تحلي�ل 
جامعه شناختي در ايران را تحت تاثير قرار داده، 

آيا در اين كتاب پيشنهادي  ارايه شده است؟
در فصل س��وم نظريه هاي بديلي مث��ل »مدرنيته هاي 
چندگانه« و ايده هاي متفكران پسااستعماري براي فراتر 
رفتن از آن انديشه تكاملي تشريح  شده است. اگر بخواهم 
ساده و مختصر عرض كنم، اين نظريات مي گويند قرار 
نيس��ت جهان با مدرن شدن هم گرا و هم شكل شود. به 
عبارت ديگر بنا نيست همه جوامع با طي كردن مراحلي 
مشخص تبديل به رونوشت هايي برابر با يك الگوي واحد 
)اروپايي يا امريكايي( شوند. تكثر و چندگانگي، چه در 
نهادها چه در ايده ها، نه تنها مغاير با مدرنيته در معناي 
شكل خاصي از زيستن و مواجهه با جهان نيست، بلكه 
جزو الينفك آن است. مدرنيته مطابق با تاريخ و فرهنگ و 
ساختار هر جامعه مي تواند به شكلي متفاوت آشكار شود. 
ممكن است حاصل امتزاج فرهنگ هاي از پيش موجود 
با مجموعه ايده ه��ا و نهادهاي م��درن تولد هيوالهاي 
خوفناكي باشد كه در كار سركوب انسان و ويران كردن 
جهانند. اين امكان  هم وجود دارد كه حاصل آن امتزاج 
به آزادي و رفاه و شادي هر چه بيشتر آدم ها كمك كند. 
اينها سويه هاي تاريك و روشن مدرنيته اند كه اغلب با هم 
جلوه مي كنند و در هر جامعه مدرني عناصري از هر دو 
سويه را مي شود ديد. مساله اين است كه نبايد مدرنيته 
را به يكي از اين دو فروكاست. ممكن است تبديل شدن 
جامعه  و دولت ايران به چيزي كامال مشابه با يك جامعه 
اروپايي كه دموكراسي و رفاه و اقتصاد موفق دارد، براي 
بسياري از مردم و روش��نفكران ايراني آرماني و ايده آل 
باشد به خصوص در شرايط فعلي كه وضعيت تاريك و 
اسفناكي داريم، اما واقعيت اين است كه در عمل چنين 
چيزي با آن مختصات��ي كه در نظريه نويد داده ش��ده 
امكان  پذير نيست. حرف بر سر اين است مدرنيته در هر 
بوم و فرهنگي چهره اي متفاوت پيدا مي كند و لزوما همه 
پيامدهايي كه به دنبال مي آورد مفيد و مثبت نيستند. 
بنابراين شايد براي فهم بهتر جامعه ايران بهتر باشد اين 
فراروايت را فراموش كنيم كه غايت تاريخ هم شكل شدن 

يا به عبارتي غربي شدن جهان است و جامعه ايران هم 
بعد از طي كردن مراحلي به آن نقطه خواهد رسيد. ما هم 
مدرنيته خاص خودمان را داشته ايم مثل همه ملل غير 
غربي ديگر. در يك شرايط تاريخي در معرض فشارهاي 
بيروني ناگزي��ر به فكر س��امان دادن اوضاع جامعه مان 
افتاده ايم و با نيم نگاهي به تجربيات ساير جوامع راه هايي 
را در پي��ش گرفته ايم. تاريخ معاصر اي��ران از اين حيث 
خاص است كه ايراني ها در پس زمينه تاريخي و فرهنگي 
خاص خودشان دست به عمل مدرن زده اند. مردم همه 
جوامع ديگر هم همين كار را كرده اند. پس تاريخ ما خاص 
است و اين خاص بودن در تحليل جامعه شناختي بايد 
مورد توجه قرار گيرد، اما ما همان قدر خاص هستيم كه 
مردم ساير جوامع. اين خاص بودن به معناي مجزا بودن 
و استثنايي بودن ايران در مقايسه با ديگر جوامع نيست. 
من در اين كتاب س��عي كرده ام همين را بگويم. حرفي 

مرتضي  ويسي

سهراب  مشفق

درس��ت مثل گروه��ي كه زبان 
يا دين مشترك شان جامعه اي 
همزبان، يا هم كيش مي س��ازد، 
گروه��ي از مردم كه ب��ر محور 
فرهنگ مش��تركي متحد شده 
باشند جامعه فرهنگي تشكيل 
داده اند. جوامع فرهنگي بر چند 
نوع اس��ت. برخي صاحب دين مش��ترك هم هستند. 
برخي قوميت مش��ترك هم دارن��د. درواقع چون هر 
فرهنگي مربوط به گ��روه خاصي از م��ردم و حامالن 
تاريخي خودش است، همه فرهنگ ها اساس قوميتي 
دارند. البته به داليل مهاجرت يا اجبار فرهنگي ممكن 
اس��ت قوميت و فرهن��گ از هم جدا ش��ود. مقصود ما 
در اينجا جامعه اي اس��ت كه فرهنگ مشتركي دارد و 

تفاوت ها و اشتراكات ديگر را ناديده مي گيريم.
با اين تعريف، جامعه فرهنگي از دو بعد جامعه و فرهنگ 
تشكيل شده است. يعني محتوا و ارزش هايي در شكل 
فرهنگي خاص دارد و جامعه اي ب��ه عنوان گروهي از 
زنان و مردان كه در آن فرهنگ شريكند. اگرچه اين دو 
بعد به  هم وابسته اند اما جدايي ميان آنها در حد عقايد 
و عمل فرهنگي ممكن است. مثال افراد مهاجر ممكن 
است به فرهنگ خود متعهد باشند ولي وابستگي هاي 
خود با جامعه فرهنگي را به خاطر احس��اس سركوب 
يا ناهمس��ويي با آن از دست بدهند. برعكس بعضي به 
داليلي  فرهنگ خود را ترك مي كنند اما عميقا به جامعه 
خود وابسته مانده و حتي اگر جامعه آن قدر باز باشد كه 

مخالفان را تحمل كند، عضو  آن  مي مانند.
بنا بر اين عبارت فرهنگ ما به فرهنگي كه ما در آن   زاده 
شده ايم برنمي گردد چون ما ممكن است مهاجرت كرده 
باشيم يا فرهنگ ديگري را برگزيده باشيم. پس فرهنگ 
ما آن فرهنگي است كه ما آن را زندگي مي كنيم، ما را 
شكل داده و با آن معرفي مي شويم. فرهنگ ما فرهنگي 
اس��ت كه يك عده مثل ما عضو همان فرهنگ بوده و 
اعتق��ادات آن را پذيرفته و مثل ما رفتارهاي مبتني بر 
آن عقايد را انجام مي دهند. مثل هر جامعه اي، جامعه 
فرهنگي ه��م نمي تواند فقط ذهني باش��د. به عبارت 
بهتر جامعه فرهنگي شراكتي است. به وسيله دانش، 
يا عقايدي كه ميان اعضا مشترك است هر روز تغذيه 
مي شود. اعضايي كه اخالق و فرهنگ لغت يكساني دارند 
و چگونگي رفتار در مقابل هم و در موقعيت هاي مختلف 
را بلدند. يك دس��ته از اعضاي يك جامعه زنده ادبيات 
فرهنگ هاي ديگ��ر را مي خوانند و تحت تاثير فيلم ها، 
موسيقي و غذاهاي فرهنگ هاي ديگر قرار مي گيرند. 
اين تاثيرات در كنار فرهنگ اين افراد اضافه مي ش��ود 
ولي بخشي از فرهنگ جمعي خودشان نيست. زيرا اوال 
همه اعضاي جامعه فرهنگي تحت تاثير اين چيزها قرار 
نمي گيرند. ثانيا اينكه تاثير اين چيزها تا حد تغيير در 
سيستم عقايد و رفتار هاي فرهنگي افراد پيش نمي رود. 
اگرچه اين تاثيرات روزي ممكن اس��ت براي بازسازي 

فرهنگي آنها به  كار آيد.
تولد و رش��د در ي��ك جامعه فرهنگي ب��ه معناي اين 
اس��ت كه تحت نفوذ عميق هم محتواي فرهنگ و هم 
بنيان هاي جامعه آن هستيم. انسان ها با مجموعه اي از 
توانايي ها و تمايالت مربوط به نوع انسان متولد مي شوند 
و به وسيله فرهنگ خود به آدم هايي عقالني و اخالقي 
تبديل مي شوند. فرهنگ انسان را در قابل نفوذ ترين و 
منعطف ترين دوره زندگي شكار و شخصيت ما را شكل 
مي دهد. انسان مي آموزد تا به شكل خاصي دنيا را ببيند، 
مي آموزد تا معنا و اهميت خاصي به هر فعاليت ، يا رابطه 
بش��ري بدهد و هنجارهاي خاصي را براي هر فعاليت 
رعايت كند. انسان در فرهنگ خود صاحب عادات خاصي 
در تفكر و احساسات مي شود، عادات، حرام ها و تعصبات 
را مي آموزد. ساليقي مثل موسيقي، خوراك و نوع لباس 
در او تعبيه مي شود. انسان ها از فرهنگ خود مجموعه اي 
از احساسات و خاطرات مي سازند، به نوع به خصوصي از 
صداها، بو ها و مناظر، قهرمانان و الگوها، ژس��ت بدني، 
ارزش ها و ايده آل ها عادت و حتي طريقه حفظ و حمايت 
از خودشان را ياد مي گيرند. همه اينها به صورت ناخوآگاه 
و در جريان زندگي با روش��ي كمابيش يكپارچه انجام 
مي شود و از اين رو ريشه هاي عميق مي يابد و به صورت 
بخش غيرقابل انفكاك از ش��خصيت انسان درمي آيد. 
مي توان گفت گاهي شخص حتي با كندوكاو دقيق در 
شخصيت خود هم قادر به كشف آنها نخواهد بود و اگر 
هم به وجود آنها پي ببرد آن قدر به آنها نزديك است كه 

نمي تواند ديدگاهي نسبتا مجزا از آنها اتخاذ كند. 
در بعد دوم، رشد و نمو در يك جامعه فرهنگي همچنين 
يعني ايجاد روابط مشترك و احساس همبستگي با ديگر 
اعضاي جامعه. اين پيوستگي به خاطر عقايد، عاليق، 
خاطرات تاريخي مشترك و غيره ايجاد مي شود. فرد در 
جامعه شبكه اي از روابط نزديك و سيستمي حمايتي 
به دست مي آورد و به وسيله انتظارات و منافع متقابل به 
ديگر اعضاي جامعه گره مي خورد. جامعه مهارت هاي 
رواني و اخالقي الزم را پرورش مي دهد تا فرد راهش را 
در جامعه پيدا كند، بداند در موقعيت هاي مختلف تقريبا 
به ط��ور غريزي چه بگويد و چط��ور رفتار كند، چطور 
عاليم غيرزباني و اش��ارات را اس��تفاده و پاسخ بدهد و 
با ديگران به ش��كلي ناخودآگاهانه ارتباط برقرار كند. 
احساس ريشه داري، ارتباط آسان، يك زندگي اخالقي 
پيش ساخته و آسودگي حاصل از فهم متقابل، همه و 
همه كه بخش هاي مهم رفاه آدمي اس��ت محصوالت 
همزمان عضويت در يك جامعه فرهنگي با ثبات است. 
بنا بر اين عضويت در يك جامعه فرهنگي دو پيامد دارد. 
شخصيت فرد را به شكل خاصي شكل داده و مي سازد 
و محتوايي به هوي��ت او مي دهد. همچنين عضو را در 
داخل يك گروه خاص ج��اي داده و تحت نام آن گروه 
مي شناساند. هويت و شناسايي رابطه نزديك دارند. فرد 
به خاطر داشتن هويت مشترك با گروهي از زنان و مردان 
تحت نام آن گروه ش��ناخته مي شود و همين نام گروه 
است كه به هويت فرد پايگاه اجتماعي، انرژي احساسي 

و ميزاني از ثبات و عينيت مي بخشد. 
ترجمه و تلخيص: دكتر منير سادات مادرشاهي

كت��اب »انس��ان در مقابل دولت« نوش��ته هربرت 
اسپنس��ر با ترجمه نجات بهرامي توسط انتشارات 
دنياي اقتصاد منتشر ش��د. جوهر انديشه سياسي 
هربرت اسپنسر، بدبيني به ماهيت دولت و مخالفت 
با حضور حداكثري آن در سپهر اجتماعي و اقتصادي 
انسان هاست. اين بدبيني اسپنسر به ماهيت دولت، 
گاه وي را تا مرز آنارشيس��م پيش مي برد. مخالفت 
سرس��ختانه وي با گس��ترش اختي��ارات دولت و 
قانونگذاري و مديريت امور توس��ط پارلمان ها نيز 
از همين نگاه بدبينانه وي به ماهيت دولت نش��ات 
مي گي��رد. اين نگاه ت��ا آنجا پيش م��ي رود كه وي 
صراحتا دولت را موجودي شيطاني و شرور مي نامد. 
اسپنس��ر در مقاالتي كه در اين كت��اب گردآوري 
ش��ده اند، حج��م انب��وه قانونگ��ذاري پارلمان ها و 
قدرت نماي��ي دولت ها، حتي دولت ه��اي ليبرال را 

مخل عمل اقتصادي آزادانه مي داند.
هربرت اسپنسر را در ايران اغلب با اطالعات جسته 
و گريخته اي درباره اف��كار وي در ارتباط با تكامل 
اجتماع��ي مي شناس��ند و مهم ترين ح��وزه مورد 
مطالعه او را تكامل نهادهاي اجتماعي مي دانند. او 
تكامل نهادها را محصول فراگش��ت دروني اجزاي 
تش��كيل دهنده آنها مي دانس��ت و به نوعي نظريه 
تكامل انواع داروين را در باب نهادها و سازمان هاي 
بش��ري ب��ه كار مي گرفت. اي��ن دي��دگاه در عصر 
خود به هم��ان اندازه نظريه تكامل ان��واع داروين، 
بدي��ع و انقالبي ب��ود و عامل حرك��ت و تكامل را از 
ني��روي ماورايي به فعل و انفع��االت دروني اجزاي 
يك مجموعه نس��بت مي داد. تاثير اين ديدگاه در 
مطالعات اجتماعي اسپنس��ر، رس��يدن به اين باور 
بود كه جامع��ه را نمي توان با تدوي��ن نظامنامه ها 
و به ش��كل دس��توري پيش برد. بر اين اساس وي 
مخالف سرسخت دخالت هاي دولت و قانونگذاران 
در حيطه ه��اي مختلف زندگي انس��ان ها بود. وي 
به تاثيرات روزاف��زون و ويرانگ��ري مي پردازد كه 
دس��ت اندازي هاي دولت به حوزه اجتماع به وجود 
مي آورد و به اين نكته اشاره مي كند كه تالش براي 
كنترل سازمان ها و گس��ترش حوزه نفوذ دولت در 
نهايت راه به سوسياليس��م ويرانگ��ري مي برد كه 
مردم را به بردگان��ي بينوا تبديل مي كند و از دولت 
اربابي مي سازد كه خود را موظف به تامين مايحتاج 
بردگان��ش مي بيند و اين فرآين��د نهايتا جامعه اي 

سرشار از فقر و فالكت را بر جاي مي نهد.
براي فهم انديش��ه سياس��ي اسپنس��ر، الزم است 

مهم ترين اثر وي در اين 
حوزه را مورد موشكافي 
ق��رار دهيم. اي��ن اثر 
معروف، »انس��ان در 
مقابل دولت« نام دارد 
كه متش��كل از چهار 
مقاله مفصل است. او 
در مقاله نخست تحت 
عنوان »محافظه كاري 
نگاه��ي  جدي��د«، 

تاريخي به منشا و ريش��ه هاي دو حزب محافظه كار 
و ليبرال )توري و ويگ( دارد و خاستگاه اجتماعي و 
اقتصادي آنها را بررسي مي كند. آنگاه به اين موضوع 
مي پردازد كه چگونه ليبرال ها در دام قانونگذاري هاي 
متع��ددي افتادن��د كه ب��ا اه��داف خيرخواهانه در 
ارتباط بودند ام��ا پس از مدتي همين قوانين تبديل 
به اهرم هايي براي فش��ار بر جامعه و محدود كردن 
آزادي هاي اجتماعي و اقتصادي افراد شد. مضمون 
دو مقاله ديگر از اين كتاب، با عناوين »بردگي در حال 
ظهور« و »گناه و خطاي قانونگذاران« نيز در مجموع 
تاثير مخرب تصميمات قانونگذاران بر جامعه است و 
اسپنسر عوامگرايي سياستمداران و تالش براي جلب 
رضايت موكالن را عامل��ي مي داند كه اين افراد را به 
تداوم حركت در مسير خطرناك خود تشويق مي كند. 
او اخالقيات سياس��ي رايج در ميان سياستمداران 
را ناشي از اخالقيات متناس��ب با دوران جنگ هاي 
خونين و طوالن��ي مي داند كه در آن به هر ميزان كه 
فتوحات سرداران جنگي بزرگ تر بود، ميزان سلطه 
او بر اطرافيان و افراد ديگر نيز بيش��تر بود. در نتيجه 
اقدام سياستمداران در بس��يج توده ها براي نيل به 
اهدافي كه در نهايت محبوبيت همان سياس��تمدار 
را بيشتر مي كند، گونه اي از همان اخالقيات دوران 
باستان اس��ت كه در پي به خدمت گرفتن انسان ها 
براي مبارزه و در نتيجه به بردگي كشاندن آنهاست 
و در مقاله آخر هربرت اسپنس��ر در مبحثي با عنوان 
»خرافات بزرگ سياسي«، اختيارات قانونگذاران و 
باور عمومي به مفيد بودن اين اختيارات را با مدعيات 
باورمندان به حق الهي پادشاهان مقايسه مي كند و 
به گونه اي مي خواهد اين نكته را برجس��ته كند كه 
جامعه از خرافاتي به نام حق الهي پادشاهان رها شده 
اما به خرافات بزرگ تر و خطرناك تري دچار ش��ده 
كه اختيارات قانونگذاران براي تدوين قانون در همه 

زمينه ها را تقديس مي كند.
اسپنسر براي برشمردن تاثيرات زيانبار و خطرناك 
دخالت دول��ت در امور مختلف و عهده دار ش��دن 
مس��ووليت هايي كه از ابتدا بر عه��ده افراد و بخش 
خصوصي بوده اس��ت، مثال هاي متعددي دارد. به 
عنوان مثال وي شرح مي دهد كه چگونه ورود دولت 
به مقوله س��اخت و ساز و دخالتي كه به زعم خود به 
نفع طبقات فقير انجام داد، بازار مسكن را به سمت 
نابودي س��وق داد و ضررهاي هنگفتي را نه تنها بر 
مالكان و حتي اس��تفاده كنندگان از اين خانه هاي 

مسكوني تحميل كرد.

بيخو  پارخ

 نگاهي به  »انسان در مقابل دولت«جامعهفرهنگيباماچهميكند؟
 از هربرت اسپنسر با ترجمه نجات بهرامي

شهروندان
يابردگاِنبارگاهدولت؟

جامعه شناسي ايران

مدرنيته سياسي در ايران در گفت وگو با ساالر كاشاني

ايران  جزيره سرگرداني  نيست

مدرنيت�ه در هر بوم و فرهنگي چه�ره اي متفاوت پيدا مي كن�د و لزوما همه 
پيامدهايي كه به دنبال مي آورد مفيد و مثبت نيستند. بنابراين شايد براي فهم 
بهتر جامعه ايران بهتر باش�د اين فراروايت را فراموش كنيم كه غايت تاريخ 
هم شكل شدن يا به عبارتي غربي شدن جهان است و جامعه ايران هم بعد از 

طي كردن مراحلي به آن نقطه خواهد رسيد

اگر چيزي به اسم مدرنيته سياسي ايراني وجود داشته باشد، همين حاال هم 
در حال تكوين و تغيير است. بنابراين پروژه مدرنيته سياسي در ايران براي 
من تمام شده نيست. در اين كتاب تا آنجا كه وقت و امكانش را داشته ام كار 
را پيش برده ام و فقط مي توانم بگويم اميدوارم امكان ادامه اين كار در آينده 

برايم فراهم شود

كه من مي زنم نبايد با ايده كساني همسان تلقي شود كه 
معتقدند ما ايراني ها قوم برگزيده اي هستيم و خداوند 
مش��يت خاصي براي ما تعيين كرده كه از اغيار و كفار و 
گمراهان متمايز است. به نظرم اين فكر احمقانه اي است.
 در ميان رويكردهاي بديل شما به دو متفكر يا 
به تعبيري جامعه شناس بيشتر ارجاع داده ايد 
آيزنش�تات و واگنر اگر امكان دارد كمي درباره 
رويكردهاي اين دو نفر درباره مساله مدرنيته و 

پيشرفت  بفرماييد.
آيزنش��تات صاح��ب مش��هورترين رواي��ت از اي��ده 
مدرنيته هاي چندگانه است. به همين خاطر در فصل 
س��وم كه رويكردهاي جايگزين براي جامعه شناسي 
كالسيك و نظريه مدرنيزاس��يون در تحليل مدرنيته 
به بحث گذاشته مي ش��ود، در كتاب با اسم او و ارجاع 
به او زياد مواجه مي ش��ويم. حرف آيزنش��تات به زبان 
ساده و مختصر اين است كه اگرچه به قول او »مدرنيته 
اوريجين��ال« در اروپ��اي غربي به وجود آم��د، اما اين 
مدرنيته اوليه به مرزهاي جغرافيايي خودش محدود 
نماند. به س��اير نقاط جهان رفت و چه��ره اروپايي آن 
در ساير نقاط جهان دست نخورده باقي نماند. در واقع 
به قول آيزنشتات »برنامه فرهنگي« مدرنيته در ساير 
نقاط جهان »بازتفسير«  شد و اين بازتفسير در هر بستر 
تمدني با توجه به پيشينه و اقتضائات همان بستر تمدني 
انجام شد. نتيجه اين فرآيند شكل گيري ايده هاي مدرن 
گوناگون و همين طور صورت هاي نهادي متكثر مدرن 
بود. از نظر او دليل اينكه مدرنيته ها چندگانه اند همين 
بازتفس��يرهاي تمدني از مدرنيته اس��ت. بحث واگنر 
كمي انتزاعي تر اس��ت و با مقوله تمدن و بافتار تمدني 
چندان مرتبط نيست. واگنر مي گويد مدرنيته يك شيوه 
بودن در جهان اس��ت. در اين شيوه آدم ها خودشان به 
صورت بي واسطه با هستي شان روبه رو مي شوند و آن 
را مي سازند. الزمه اين شيوه زندگي در هر جامعه پيدا 
كردن پاسخ هايي براي سه پرسش اساسي است كه واگنر 
به آنها »پروبلماتيك« مي گويد. پرس��ش اول پرسش 
از چگونگي دس��تيابي به ش��ناخت معتبر است يعني 
پروبلماتيك معرفت شناختي. پرسش دوم به چگونگي 
ارضاي نيازهاي انسان ارتباط دارد يعني پروبلماتيك 
اقتصادي و پرسش سوم پرسش از چگونگي اداره زندگي 
عمومي و همگاني اس��ت يعني پروبلماتيك سياسي. 
انس��ان مدرن خود را ناگزير از پاس��خگويي به اين سه 
پرسش مي داند اما نكته مهم اين است كه هيچ الگوي 
مدرن واحدي براي پاس��خگويي به اين سوال ها وجود 
ندارد. مي شود به اش��كال گوناگوني به اين پرسش ها 
جواب داد و مدرنيته هاي چندگانه حاصل پاسخ هاي 
چندگانه آدم ها به اين پرسش هاست. ما در اين كتاب 
اختصاصا بر پروبلماتيك سياسي در اين متمركزيم و 
سعي مي كنيم بفهميم ايرانيان تحت چه شرايطي چه 

پاسخ هايي به پروبلماتيك سياسي شان داده اند.
 آيا اي�ن رويكردهايي كه با عنوان رويكردهاي 
بديل در كتاب ش�رح داده اي�د، از جمله همين 
نظريه آيزنشتات و واگنر را براي تحليل مدرنيته 

سياسي در جامعه ايران  مناسب مي دانيد؟
يكي از كارهايي كه من در اين كتاب مي خواستم انجام 
بدهم به كار بس��تن رويكرد مدرنيته هاي چندگانه در 
مورد ايران بوده اس��ت. اما به نظرم ديدگاه آيزنشتات و 
همفكرانش هم براي رسيدن به اين هدف كاستي هايي 
دارد. از جمله اينكه آنها به مقوله بسيار مهم استعمار در 
شكل گيري و تكوين مدرنيته هاي غيرغربي اشاره اي 
نكرده اند. آيزنش��تات به گفتن همي��ن اكتفا مي كند 
كه مدرنيته از اروپا به س��اير نقاط جهان رفت. اما اين 
رفتن رفتِن بي سر و صدا و بي اهميتي نبود. اتفاقا بسيار 
پرماجرا بود و كيفيت اين رفتن سرنوش��ت بس��ياري 
از ملت ها را براي هميش��ه متاثر كرد. استعمار مفهوم 
و متغيري اس��ت كه حتما باي��د در فهم مدرنيته هاي 
غير غربي مورد توجه قرار گيرد. اين توجه را در نظريه 
مدرنيته هاي چندگانه نمي بينيم. مشكل ديگر در نظريه 
مدرنيته هاي چندگانه وجود نوعي آشفتگي مفهومي در 
تعريف سطح و واحد تحليل مدرنيته ها در جهان است. 
گاهي واحد تحليل تمدن هاست، گاهي دولت- ملت ها، 
گاهي امپراتوري هاي ماقبل مدرن. من در فصل چهارم 
كتاب سعي كرده ام براي رفع اين كاستي ها چند گام به 
جلو بردارم و پيشنهاد خودم را مطرح كنم اما نمي دانم 

چقدر در اين كار موفق بوده ام. 
  آيا اين پروژه شما قرار است ادامه پيدا كند يا به 

نظر خودتان موضوع اتمام يافته است؟
اين پروژه اصوال و از ابتدا براي اين آغاز ش��د كه بتوانيم با 
كمك آن به فهم تازه و حتي االمكان كامل تري از اكنون 
برسيم. من مي خواستم در نهايت برسم به شكل گيري 
و تثبيت ساختاري كه همين حاال با آن مواجهيم يعني 
جمهوري اسالمي. مدرنيته سياس��ي از هر گونه اي كه 
باشد چيزي نيس��ت كه جايي در تاريخ شروع شود و در 
يك نقطه مش��خص به پايان برس��د. اگر چيزي به اسم 
مدرنيته سياسي ايراني وجود داشته باشد، همين حاال 
هم در حال تكوين و تغيير است. بنابراين پروژه مدرنيته 
سياسي در ايران براي من تمام شده نيست. در اين كتاب 
تا آنجا كه وقت و امكانش را داشته ام كار را پيش برده ام و 
فقط مي توانم بگويم اميدوارم امكان ادامه اين كار در آينده 
برايم فراهم شود. برخالف تصور عمومي تحقيق و پژوهش 
يك كار تمام وقت است و نياز به تمركز و آسودگي خاطر 

دارد. در حال حاضر كه اين شرايط برايم فراهم نيست. 
 خودتان فكر مي كني�د نقطه ضعف هاي كتاب 

چيست؟
بزرگ ترين كاس��تي كت��اب به نظر خ��ودم مربوط به 
مطالعه تاريخي آن است. اگر تاريخ نگار ماهري كتاب را 
بخواند حتما در آن اشكاالت بسياري خواهد ديد. اگرچه 
هدف اصلي من بيشتر پيشنهاد يك چارچوب تحليلي 
متفاوت جامعه شناختي بوده است تا انجام يك مطالعه 
تاريخي، اما به  هر حال اين كتاب بايد در حد خودش در 
بعد تاريخي هم پاسخگوي مخاطب باشد. كاستي هاي 
ديگر را اميدوارم ديگران بگويند. مطمئنم اين كار پر از 
ضعف هايي است كه هنوز به آنها واقف نيستم. اگر اهالي 
علوم اجتماعي و سياسي اين ضعف ها را به من گوشزد 

كنند، بسيار خوشحال مي شوم.

آنتوان  سورگين


