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:چكيده
كه. هاي گوناگوني مطرح شده است ايران زمين ديدگاه معاصر در نگاه به تحوالت تالش اين نوشتار آن است

ي با بهره گيري از آن به بررسي تاريخ انديشه) communitarianism(»گرايياجتماع«ي ضمن معرفي نظريه

به. بپردازد سياسي ايران معاصر يكي از رويكردهاي پست مدرن، جرياني است كه عنوان الگوي اجتماع گرايي

و  و برخي از مباني دوران مدرنيته را بـه زيـر سـؤال بـرده سنت فلسفي سياسي مكتب مسلط غرب؛ ليبراليسم

از–با استفاده از اين الگو، ايران جديد، جامعه اي با شرايط فرهنگي. است  سياسي خـاص خـود اسـت كـه

و سنت و متكثاجتماعات ، بـه عنـوان ها با عقالنيت خاص خودهر يك از سنت. برخوردار استرهاي متفاوت

و از سوي ديگـر بـه گفتگـو، كـشمكش،-سنت تحقيقاتي  پژوهشي از سويي به بسط عقالنيت خود پرداخته

و سايش با ديگر سنت ها مي و تـدقيق شـيوه اي از حيـات. پردازدهمكاري هر كدام از سنت ها در پي تبيين

و سياسي است و سيا.اجتماعي .سي گوناگون مي انجامداين فرايند به پيدايش نهادهاي اجتماعي

: اژگان كليديو
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Email: aleghafur@gmial.com 06112285713:ساكف*

 



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه2

 مقدمه
به مثابه يكي از رويكردهاي پست مـدرن، جريـاني  الگوي اجتماع گرايي در دوران معاصر

و سياسي مكتب مسلط غرب؛ كه سنت فلسفي و برخي از مباني دوران مدرنيتـ است ه ليبراليسم

بـه تـدريج رونـق» فلـسفي«و» سياسـي«اين الگـو در دو گـرايش.را به زير سؤال برده است

 سـنت ليبـرال individualism) (Anti»ضديت با فردگرايي«ي توافق اجتماع گرايان، نقطه.گرفت

و روش شناختي اين مسأله در دو محور. است :قابل ارزيابي استاخالقي

و اجتماعي كه فرد در ها خاستگاه ارزش:بعد اخالقي.1 و از جامعه  اجتماعي بوده

مي، است (Member)ا عضوهآن را. شوند ناشي اجتماع گرايان بـر ارزش هـايي كـه فردگرايـي

مي  و تقليل و در عوض بر عمـل متقابـل، اعتمـاد، انـسجام، سـنت  تأكيـد ... دهد اصرار ورزيده

و جزوه( كنندمي ،ي در دست انتشارجامعه گرايان .)13 نقد ليبراليسم

و اصـول سياسـي نـه بـه ارزش: بعد روش شناختي.2 گونـه اي جهـان هاي اخالقي

و اجتمـاعي كـه افـراد در آن عـضويت  شمول بلكه بايد با توجه به زندگي گروهي، جامعه اي

و عمل قرار گيرند،دارند . مورد استنباط

 اري،سـازمان هـاي داوطلبانـه، ادبيات اجتماع گرايـان مملـو از مفـاهيم همك،بر اين اساس

و هاي حرفه گروه اي بـا در اين گـروه هـا افـراد در رابطـه. است.... اي، خانواده، نهادهاي مدني

مي  و مشترك است ديگران وارد كه برخوردار از هنجارهاي متنوع اجتمـاع گرايـان تكثـر. شوند

مي ها را اعتبار بخشيده، ارزش ا.دهندتوضيح برام مـي ورزنـد كـه امكـان الزم آنان بر اين نكته

در براي توجيه براهين اخالقي،   مـتن منوط به اين واقعيـت اسـت كـه اسـتدالل هـاي اخالقـي

و برداشتسنت .)(Bell,1993. 24 – 25 هاي فرهنگي بسط يابندهاي اجتماعي

و متكثر در ايران معاصـر برآمـده كه سنت هاي متفاوت به كارگيري اين الگو درمي يابيم  با

و تـضاد بـا يكـديگر بـه سـر و غربي در تعامل، سايش  از برخورد سه سنت باستاني، اسالمي

كه–هاي فكري سنت؛برندمي پي سياسي در» عقالنيت دروني«گسترش در جهت تسلط خود

و هستند بر حوزه  كه آغاز آن را از جنگ.ي عمومي بوده هاي ايران در طول تاريخ ايران جديد

ايـن دگرگـوني. انـد اسالمي روندي دگرگونه يافته–هاي ايراني وان دانست، سنتتو روس مي 

و سايش با سنت  و. هاي غربـي اسـت بيش از هر چيز ناشي از تقابل، تصادم  اصـرار بـر تقابـل

گيـرد كـه بـرون رفـت از از آن روي انجـام مـي» سـنت«تعامل فرهنگ ها بخصوص تكيه بـر

و مشكالت كنوني در ساحت  و اجتماعي نه معضالت هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي

و بازسازي آن متناسـب بـا شـرايط» سنت«ستيز با  و حذف آن كه در بازنگري در سنت و طرد

ن. نوين است و بازنگري در سـنت اسـت كـه عقالنيـت نـوين سياسـي يجهتدر ي اين بازسازي

 دورانـي كـه مـا زنـدگيدر«:يكي از پژوهشگران بـه درسـتي مـي نويـسد. زايش خواهد شد
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و گسست بـا و جوي گريزگاه نه در جست مي كنيم، ادبيات سياسي ما بيش از هر زمان ديگر،

و تمهيـد انقالبـي در درون و پايگاهي مناسب در سنت از يك سـو سنت، بلكه نيازمند جايگاه

و بازپرداخت اساسـي در سـاح  و همان سنت از سوي ديگر است تا بتواند به غربال ت انديـشه

.)12، 1378 فيرحي،(»سنت بپردازد

به مثابـه پي جوي تحقيقات نظري كه  الگوي اجتماعي گرايي از استعدادي برخوردار است

كه نقطه مقابل. باشد» سنت« مي» سنت«در اين ديدگاه حتي ليبراليسم گردد به عنوان يك تلقي

مي» سنت« ي توسـعه راه.)1، 1378 مـك اينتـاير،.آ(گيـرد در ميان ساير سنت ها مورد ارزيابي قرار

نه به و و طرد آن و استقبال از دنياي جديد نه در وداع با سنت كارانـه اي محافظـه گونـه سياسي

به صورت خاص جهان غرب نيز گويـاي.مجذوب آن شدن است  و اصوالً تجربه جهان جديد

پ  كه پا گذاري در اين دنيا از رهگذر سنت انجام و آن است ازكذير بوده است ل جهان جديـد

و خاك سنت روئيده است . بستر

 گرايي به ليبراليسماجتماعانتقادات
به ليبراليسم قابل ارزيـابي اسـت نگـاه.موجوديت اجتماع گرايي در واكنش سلبي آن نسبت

ي اخالقـ  و نظريـه ي عدالت جان راولز به ويژه مك اينتاير متوجه نظريه ي نقاد اجتماع گرايان

و نتيجه گراي هيوم است به عنوان نمونـه. وظيفه گراي كانت ي در مكتب فردگرايانه ليبرال فرد

و حق انتخاب برخوردار است عقالنيت از ظرفيت فرد بـه منظـور تواناسـازي. هاي خود آگاهي

و ضمايم سنتي خالي سازد اين ظرفيت  مكتـب ليبـرال. ها بايد خود را از احساسات، موهومات

ان  و جامعه در نظر مـي قدرت و قدرت اجتماع و بدون توجه به سنت گيـرد تخاب فرد را خارج

)1999, 17 (Elizabeth Frazer, .

و در باور اجتماع گرايان، مكتب ليبرال با تفكر فرد گرايي، فـرد را از پـشتوانه هـاي سـنتي

مي زند  و زندگي بي محتوايي را براي وي رقم ور فردگرايـي بـه نظـر تيلـ. اخالقي تهي ساخته

و ضعيف شدن افـق  و كم رنگ بي معنا بودن زندگي به احساس و حـدود اخالقـي افراطي  هـا

و سلسله مراتبي اسـت كـه در گذشـته تعيـين. انجامدمي اين آزادي مدرن مبتني بر رد نظام ها

و وظايف افراد بود  و مـشهود اسـت. كننده نقش كه در دموكراسي بسيار برجسته تمركز بر فرد

و در نتيجه به وجود آمـدن خـودبينيب به ديگران و توجه فرد اعث كم شدن هرچه بيشتر نگاه

.)1384،425 محمد لنگهاوزن،(مي شود

و ارتبــاط آن بــا هويــت تأكيــد مــي  هويــت مــا از طريــق: ورزدتيلــور در مــورد اجتمــاع

كه براي ما اهميت مشغوليدل و ارتباطات ما با اشخاص ديگر و حفـظ، دارند ها  شـكل گرفتـه

از،بنابراين.شودمي  تعريفي معنادار ارائـه دهـيم، يكـي از امـوري كـه» خويشتن« اگر بخواهيم
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به آنها توانيم انجام دهيم، انكار يا سركوب افق نمي ما،هايي است كه با توجه  امور مختلف براي

و اشـيا هـستند، ديگـر هايي كه تعيين كنند با از بين رفتن افق«:اهميت مي يابند ه اهميت امـور

و سليقه... توان از اصالت دفاع كرد نمي و هرگز گزينشي به ما داده شده اند .»اي نيـستند افق ها

و اموري اهميت دارند، من تعيين نمي كنم: دهدوي در ادامه توضيح مي چه مسائل كه اگر. اين

در ديدگاه تيلور من فقط بـا توجـه بـه اصوالً. من تعيين كنم، هيچ امري اهميت نخواهد داشت 

مي  و امور در ارتباط با آن اهميت و بستري كه اشيا مي توانم هويت خود را تعيـين زمينه يابند،

و.)39، 1383علي رضا بهشتي،( كنم و فوكـو تيلور مدعي است كه سنت كانتي سبب شده كه دريدا

به انحراف كشيده شوند  و مدرنيته توجه. پيروان آن ها و اهتمـام خـود را بـر قـدرت خالقيـت

و رسوم اخالقي گذاشته است كشف انسان و رسوم، حتي آداب و مخالفت با آداب در حالي. ها

كه هويت خويشتن در نتيجـه  به اين مهم و توجه گـو بـا ديگـروي گفـت كه از اهميت افق ها

مي گردد، غفلت ورزيده است و تعريف .اعضاي جامعه تعيين

ق دوران مدرننقد اخال
ي تحليلـي، فلـسفه مك اينتاير معتقـد اسـت هـيچ يـك از سـه مكتـب فلـسفي زمـان مـا؛

به درمـان بيمـاري اخالقـي غـرب نيـستند بلكـه و پديدارشناسي نه تنها قادر اگزيستانسياليسم

و تشخيص آن را نيز ندارند  ي در حـالي كـه در فلـسفه.)68، 1383علي رضا بهـشتي،(توانايي تعيين

و ماهيت انسان، الق غرب درباره اخ سه محور اساسي طبيعت وي طبيعت انسان غايات انساني

و دستورات اخالقي مطرح بوده است،  كه انـسان در فلسفه قواعد ي اين ي اخالق مدرن درباره

چه غاياتي بايد داشته باشد بحث نمي و  تيلور نيـز.)1383،71رضا بهـشتي، علي( شودچه غايتي دارد

و نتيجه در مي حمله به دو مكتب فكري سودگرا و نسخه هـاي مختلـف: نويسدگرا سودگرايي

چه كار بايد بكند؟ بيان.ي كانت هر دو مبتني بر عمل هستند نظريه در برابر اين پرسش كه فرد

كه آنچه بايد به درستي انجام داد همان چيزي است  بيشترين ميزان شادكامي را بـهكهمي كنند

مي  و وظيفه وجود كه فلسفه هاي نوع كانتي و يا اين كننـد آن چـه عمـل گـرا عنـوان مـي آورد

مي  كه در آن رهنمودهاي ديگران به گونه اي تلقي شوند كه گـويي از آن درست محسوب شود

مي باشند  گرايانه، توصيفاتي كه حامـل معـاني اشـياء بـراي انـسان طبق ديدگاه طبيعت.خود ما

به نفع  مي»لقمط امور« هستند جايي كه امـور انـساني بـر حـسب عبـارات. شونداز دور خارج

و بيروني بيان مي .شوندغيرفرهنگي

در اخالق مدرن.كنيممك اينتاير مدعي است ما اكنون در فرهنگي احساس گرا زندگي مي

كه  مي شود فاقد هرگونه هويت اجتمـاعي ضـروري اسـت؛ زيـرا آن هويـت» خويشتن«تصور

ز  كه و اجتماعي مـالك، بـي»خويـشتن«ماني خويشتن از آن بهره مي گرفت، ديگر وجود ندارد
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و عمل مـي كه زماني بر حسب آن قضاوت مي شود؛ زيرا نوع غايتي  ديگـر معتبـر،شـد تصور

كه داوري مكتب احساس.)246، 1384، برايان ويلكاكس( نيست هاي اخالقـي، چيـزي گرا بر آن است

:كه راسل بر اين اعتقاد است كـه همچنان. هاي فردي نيست گيريجز ابراز احساسات يا موضع 

و داوري هاي اخالقي اختالف مردم در داوري. سياسي ذاتاً بيان گر احساس هستند هاي اخالقي

نه در عقيدهو گراي مكتب احساس مك اينتاير ريشه. سياسي خود با يكديگر در برداشت است

مي در دوران مدرن را خطاي انسان مدرن  خطاي انسان مدرن. داند در جدايي ارزش از واقعيت

كه ارزش را با بيان واقعيت نمي توان بـه دسـت آورد  كه معتقد است ي هـيچ گـزاره. اين است

ي ارزشي)(factual واقعي به يك نتيجه شما.ي مناسب نيستا مقدمه evaluative)( براي رسيدن

كن اگر چندين گزاره  ي ارزشـي چـه ار هـم بچينيـد، از آنهـا يـك گـزارهي بيانگر واقعيت را در

چه غير اخالقي بيرون نمي آيد و .)39-38 بي تا، مصطفي ملكيان،(اخالقي

 سياسـي دوران مـدرن را در بازگـشت بـه مفهـوم–راه حل مشكالت اخالقـي مك اينتاير

مي» عدالت«ارسطويي و اخالقي است، اصلي تفكـربه نظر او نارسايي.داندكه مفهومي سياسي

و عوارضش را در عرصه اين نارسايي. انسان جديد، نارسايي اخالقي است  هاي مختلـف ها آثار

.)55ص بي تا، مصطفي ملكيان،(از جمله سياست نشان داده است 

 هاي اجتماع گراييخاستگاه
به هم آميختگي چند رشته تفسير گرايي، پديـدار شناسـيي فلسفي غرب؛اجتماع گرايي از

پ  و نما يافته استو گرايي فلسفي عالوه بر تقابل با ليبراليـسم فلـسفي اجتماع. راگماتيسم شكل

و تجربه گرايي تأكيد مي كند در رويـارويي بـا انـواع گـرايش سـاختارگراييكه بر عقل  گرايي

و تئــوري جامعــه  ــرار مــي  (Social Theory)گرايــيهماننــد ماركسيــسم فلــسفي ــرد نيــز ق  گي
)Frazer.1999. 20 (Elizabeth.

 تفسير گرايي
به مثابه يك مي نگرد لذا در تقابـل بـا تئـوري انتخـاب عقالنـي» متن«هرمنوتيك جهان را

مي گيرد  آنهـا. افراد خوانندگان آن هستند» جهان همچون يك متن«از ديدگاه. سنت ليبرال قرار

و يابندگان آن هستند  ها، ها، كنش ها، فرصت محدوديت آرزوها، ها،آنان اولويت. سازندگان معنا

و  و حركات ديگر افراد را در يك ارتباط دوگانه مي رفتارها و باز تفسير . كنندچند سويه تفسير

و يستن به هم پيوستهيهاي انساني عوامل كنش،بر اين اساس كه از يك قانون ي كلـي نـسخه ند

در اسـت كـه معنـا مـيي خاصهطبق اين تئوري اعمال افراد در يك زمين. پيروي كنند و يابـد

در. Frazer.1999. 89 (Elizabeth(كننـد همين جهان معنايي است كه افعال، بار معنايي پيـدا مـي 
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و. اي تنگاتنگ با زندگي جوامع مختلف دارد ها رابطه استنتاج ارزش گرايان،باور اجتماع بهترين

و فلـسفه مؤثرترين شيوه  و اسـتنتاجي سياسـي تـالشي دسـتيابي بـه اخـالق  بـراي اسـتنباط

و اصول بنيادين نيـست بلكـه بـرخالف آن تفـسير ارزش ارزش هـاي هـا در شـيوه هاي جهاني

ميزندگي گروه و اجتماعات صورت .گيردهاي واقعي، جوامع

و كـنش گرايان پشتوانه بحث اخالقي اجتماع هـاي سياسـيي قـوي بـراي علـوم اجتمـاعي

 با اعتقادات مـذهبي بـر آن اسـت پيـامبران بنـي اسـراييل پـس از ولزرِ اجتماع گرا. خواهد بود 

به ارمغان نياورده و سنن اخالقي جديد براي مردم اند بلكه همان قواعـد حضرت موسي، قواعد

به مردم گوشزد كرده انـد  و به حضرت موسي را دوباره تبيين كرده .»و سنن اخالقي وحي شده

و نقـدي ديگر آن كه اكثر پيامبران بني نكته به تبليغ كه در ميان قوم خود  اسراييل كساني بودند

و فرهنـگ مـشترك، مـردم را آگـاه.... پرداختنداجتماعي مي  يعني بـا توسـل بـه فهـم عمـومي

و به آن ها هشدار مي دادند مي ها اجتماع گرايان بر اين باورند كه مدل.)35، 1383 بهشتي،(»كردند

بـه ايـن معنـا كـه علـوم.ي بايد از مباني تفسيري برخـوردار باشـند هاي علوم اجتماعو تئوري 

فهـم اجتمـاعي. اجتماعي نمي توانند بدون فهم تفسيري رسـوم جامعـه تـوفيقي داشـته باشـند 

و فعاليـتي چگونگيهبازتاب يافت  و زندگي مردم باهم هـايي اسـت كـه در فراينـد تفـسيري

ميتصميم . ,Elizabeth Frazer. 1999)89(دآيگيري بازيگران آن زندگي پديد

و مـنِ  در selfدر باور اجتماع گرايان، فلسفه يعنـي تفـسير، تـالش بـراي فهـم خويـشتن

و مشاركت در تفسير صحبت مي كننـد. اجتماع هـر. تفـسير بـدون انتهاسـت. آنان از عضويت

مي شود  بـه، نـا هـا اختالف در تفـسير در سـنت. مفسري، تفسيرش توسط مفسر بعدي، تفسير

و  ي تفاسـير بهتـر به عنوان پديده اي نگريسته مي شود كه سبب ارايـه هنجار تلقي نشده بلكه

مي  كه ولـزر در بحـث از اخـالق. شودمعتبرتر در راستاي ارزش هاي خاص آن سنت  همچنان

و صـاحب نظـري مـي فلسفه«:گويدمي و هر فيلـسوف وانـدتي اخالق يك روند مستمر است

به نظر او هيچ راه معين براي پايـان بخـشيدن فلسفه  و و تبيين بهتر ارايه كند و تفسير ي جديد

هايي كه بـه ولي بهترين تفسير، تفسيري است كه با ديگر ارزش. به اختالف نظرها وجود ندارد

و پيوستگي بيشتر داشـته باشـد  ي عـدالت بـراي مثـال اگـر مقولـه. آن معتقد هستيم سازگاري

ج ي آمريكا را طرح كنيم بايد تفسيري از عدالت اجتماعي ارايـه كنـيم كـه بـا امعهاجتماعي در

به آن معتقد هستند سازگار باشدديگر ارزش ي آمريكا كه افراد جامعه  ,Elizabeth Frazer)»هايي

)1999, 31.

و انقطاع تاريخي،)(Historisismگرايي تاريخ )( Discontinuityگسست

و در عـين حـال تبيـين تاريخ گرايي در پـي شـناخت سـاختارهاي تـاريخي ادوار خـاص

مك اينتاير نيز به تاريخ منـدي عقـل عملـي.)240، 1377وحيد بزرگي،(دگرگوني اين ساختارهاست 
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مي كند و طبيعت را تـابع عـرف مـي دانـد. اشاره در بـاور وي انـسان. وي عقل را تابع تاريخ

به همين دليل حيوان  و اينتاير،خردپـذير بـه نظـر مـك.ي اجتماعي است موجودي تاريخي است

و زمينه  اي تاريخي اسـت كـه آن رفتـار درون كردن يك رفتار مستلزم ايجاد پيوند بين آن رفتار

به وقوع مي .پيوندد آن

ِ فكـري كه سنت هاي اجتمـاعي -اجتماع گرايي در رويكردي تاريخ گرا بر اين باور است

مي گيرند و. سياسي در تاريخ خاص شكل و خيرهاي خاص آن هـا امـري اجتمـاعي سنت ها

مي پذيرند  اجتماع گرايان تاريخ گرايي هگلي را به ايـن معنـا. تاريخي است كه در تاريخ شكل

مي،كه تاريخ به سوي غايتي مشخص است  اي. كنند رد به باور آنان هيچ كس در هـيچ مرحلـه

و احكام فعلـو هيچ گاه نمي  ي او ممكـن اسـت در آينـده بـه صـور تواند منكر شود كه عقايد

آب در آيـد و غلـط از  سـنت هـا همـواره بـه نحـوي محوناشـدني تـا حـدي. گوناگون نارسا

و طبيعـي كـه اند، پديده هاي محلي پديده و محـيط اجتمـاعي هايي آكنده از ويژگي هـاي زبـان

ندي هاي قرن هجـدهم قرون وسطي يا اسكاتل،ها با شهروندان امپراتوري روم يا ايرانيان يوناني

كه رسـانه يـا عامـل تحقـق نفـسِ  كه با سرسختي از اين مي كنند؛ مردماني در متن آنها زندگي

هر سنتي مسير تاريخي خود ... باشند يا بدان تبديل شوند، سر باز مي زنند)GEIST(روح مطلق 

و نتيجتاً آنچه در پايان با آن روبرو خواهيم شد صرفاً  مجموعه اي است از را دنبال خواهد كرد

و رقيب سنت .)1378،195مك اينتاير،(هاي مستقل

 كل گرايي
و فرد باوريِ ليبرالي قـرار دارد گرايي در برابر اتم گراييِ اجتماع كل اجتمـاع گرايـان،. گرايي

مي  و جمع آغاز بيـشتر» كـل«به اعتقاد آنها. كنندتحليل هاي خود را نه از فرد بلكه از اجتماع

م و هويتي ديگر گونه از تك تك افراد تشكيل دهندهاز .ي آن كل داردجموعة اجزاء است

 سازه گرايي
و اشـياء اجتمـاعي داللـت دارد» فرايند«و» مكانيسم«سازه گرايي، بر  بـه.ساخت پديده ها

 سازه گرايي اجتمـاعي اسـت كـه بـه سـنت هـاي اجتمـاعي همچـون» فرايندي« دنبال مفهوم

س سنت و قابل بازسازي نگاه مي شود هاي ازهر.اخته شده هاي متفاوتي سـاخته» بيت«اجتماع

كه.شده است  . شـود اجتماعي نيز متفاوت مـي» روابط«در نتيجه تفاوت در همين ساخت است

مي» معاني مشترك«اجتماع گرايان بر اهميت . كننـدبه عنوان مبنايي ضروري براي توافق تأكيد

و فـضائلي كـه. مشترك يا زمينه اي همگاني اصرار دارند آنان بر ارزش هاي ارزش ها، خيرهـا

به زمينهو. انداي اجتماعي ساخته شده گونهبه به تبيين هر كدام با توجه كه ي خاص خود است
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و زندگي خوب مي ميهمان. پردازندخير كه مك اينتاير در؟گويد زندگي خـوب چيـست گونه

و زمينه  مثالً در قرن پانزدهم،Elizabeth Frazer) 122،(1999 متفاوت استهاي اجتماعيشرايط

زندگي خوب معناي خاص خود را داشت كه بالكل متفاوت از معناي زنـدگي خـوب در قـرن

و خودجوش نيست بلكه نظمي است كـه بـهي مشترك، زمينه اين زمينه. هفدهم بود  اي طبيعي

تو. لحاظ اجتماعي ساخته شده است  ،شـود سط خـود افـراد اجتمـاع جهـت داده مـي اين نظم

و اقدامات روزمره است ي نهادها، اعمال كه شالوده گرايـان بـه اصوالً اجتمـاع. جهت دهي اي

مي  و كه اصالت اجتماعي قابل تغيير است توان ايـن اصـالت را بـا ارتقـاء اين قضيه باور دارند

و هاي متقابل، وابستگي غلظت كنش  رو نهادهـاي از اين. كل بازسازي كرد هاي افراد به يكديگر

مي  و امـور روزانـه جديد ي جديـد شـكل داده توانند ساخته شوند، رسوم جديد گسترش يابند

هـاي هـويتي بنـديمي توان گفت كه صـورت،بنا براين.)Elizabeth Frazer.217 ,1999(.شوند

ا. در معرض تغيير قرار دارند دايماً و وليه هويت در نتيجه، بر خالف تصورات ها نه نتهـا ثابـت

و بازسازي انـد دست نخورده باقي نمي  ايـن تحـول. مانند بلكه همواره در حال دگرگون شدن

به طرز تاريخي صورت مي .)31، 1383جهانگير معيني علمداري،( پذيردهويتي

 مفهوم سنت در ادبيات اجتماع گرايي
و سنت، نظام ارزشي منسجم است كه زندگي را معنا مي و عقالنيت به فرد هويت داده كند،

مي دهد  .هـا هـستند ها ساختارهاي روايي زندگي انسان اصوالً سنت.خير خاص خود را بسط

در مهم از ميراث اجتماعي ما،يبخش از.اسـت» سـنت«برگرفته از عـضويت مـان عملكردهـا

و تغيير شكل مي طريق سنت  دس.دهندها انتقال يافته مي سنت استداللي به به لحـاظت كه دهد

به لحاظ اجتماعي صورت  و ي تعريـف شـده در همين زمينـه.ندي شده استبتاريخي گسترده

به دنبال خير خود مي كه فرد ها مخزن معيارهاي عقالنيت هستند سنت. گرددتوسط سنت است

مي باشند  و تأمل اخالقيات حياتي و.و براي كنش فـضايل مك اينتاير ارتباط وثيقي ميان سنت

مي كند  و هدف خود را در حفظ آن سنت: برقرار و نيـز فضايل، جايگاه هـايي كـه عملكردهـا

مي زندگي مي،بينندهاي فردي را با زمينه الزم تاريخي آنها تدارك  برايـان ويلكـاكس،( كننـد تعريف

1384 ،548(.

س هر و اختالفـات ياسـي را يك از مكاتب اخالقي بر عقالنيت خاص خود تكيه زده است

و منظر فهميد  در. بايد از همين ديدگاه در بحـث از تفـاوت» هـا عقالنيـت سـنت«مك اينتاير

و ليبـرال مـي  هـا در مـواردي بـس بيـشتر از سـنت«:نويـسد سنت هاي ارسـطويي، آگوسـتيني

و عدالت با يكديگر تفاوت دارند  آن ها بـه لحـاظ. توصيفات متعارض خود از عقالنيت عملي

ا  كه و بـه لحـاظ فهرستي و نفـسانيت مي كنند، به لحاظ برداشت خود از نفس ز فضايل تدوين
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يـابي بـه آنها هـم چنـين از نظـر روش دسـت. انواع كيهان شناسي متافيزيك با هم متفاوت اند

و عدالت در بطن هر يك از سنت   مك اينتاير،(»ها با يكديگر تفاوت دارند تعريف عقالنيت عملي

و زمينـهبه نظر او، خرد.)182 اي تـاريخي پذير كردن يك رفتار مستلزم ايجاد پيوند بين آن رفتار

به وقوع مي كه آن رفتار درون آن .پيوندد است

مي اجتماعات در سنت و فـضايل بـا هاي متفاوت زندگي كنند كـه بـه لحـاظ ارزش، خيـر

ك هاي موجود در يك جامعه كه مي سنت. يكديگر متفاوت هستند  به اين لحاظ ه از خيرهـا توان

ميو ارزش سه ويژگي اصلي هاي رقيب ناميد، برند، را سنت هاي متفاوت سود هر كدام از آنها

:برخوردارند

آن:conceptual insurabilityناپذيري مفهومي قياس.1 ها ممكـن اسـت يعني هر كدام از

 وجود انسجام يـا توان در مورد با نگاه بيروني نمي. به لحاظ منطقي انسجام داخلي داشته باشند 

توانند دليل عقالني هيچ كدام از نظريات رقيب نمي،بنابراين.عدم انسجام آن سنت داوري كرد

و خردمندانه نيست و اظهار دارند كه دليل آن گروه ديگر عقالني . ارايه دهند

كه همه.2 و كلـ خصوصيت دوم آن است را (universal)يي اين مباحث رقيب، زباني عام

مي. برندبه كار مي و جهـان مثالً وقتي به طور كلي عادالنه نيست همه با زبان عـام گويند جنگ

و  و به دنبال اين هستند كه اصول جهان شمولي را بـه غيـر از عقايـد مي كنند شمول صحبت

.عاليق شخصي ارايه كنند

كه مقدمات منطقـي قيـاس ناپـذير.3  هـاي رقيـب، ايـن ديـدگاه خصوصيت سوم آن است

 هاي تاريخي متفاوت از يكديگر دارندريشه
.)70 بهشتي،(

ي نسبي گرايي و مسأله  اجتماع گرايي
به ارزش مانند كوهن كه در ساختار انقالب هاي ها، آيا اجتماع گرايان با تفاوت قائل شدن

مي رسد، آن به نسبي گرايي مي رسند؟ علمي  آيـا مـك اينتـاير همچـون ها نيز به نسبي گرايي

و خرگوش خاص خـود را مـشاهده مـي كوهن كننـد؟ معتقد است، دانشمندان هر پارايم اردك

مي كند  به گفتار مك اينتاير، نسبي گرايي را تقويت تنها از درون سنتي خاص است«: نگاه اوليه

و عقال  و نقد تعاريف موجود از عدالت به صورت بندي، تدقيق، توجيه نيت عملـيكه مي توان

به همـان سـنت تعلـق  كه و حتي درگيري با كساني به ياري مباحثه، همكاري پرداخت، آن هم

و. دارند مي شود، هـيچ تكيـه گـاه كه از سوي اين يا آن سنت خاص عرضه به غير از موضعي

و هـيچ راهـي بـراي پـرداختن بـه اعمـالي چـون پيـشبرد، ديدگاه، هيچ جايگاهي براي تحقيق

و رد براهين عقالنيِ مستدل وجود ندارد ارزيابي، پذي  هـيچ معيـار مـشترك بـراي داوري ... رش

و نارساسـت ميان ديدگاه  و يـا اگـر هـم هـست ناكـافي هـيچ ... ها رقيب در دسـترس نيـست،
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ها براي توجيه عقالني وجود ندارد كه بتوان بـاي سنت اي از معيارهاي مستقل از همه مجموعه

ي مسايل  مـا بـراي ... مورد اختالف ميان سنت هاي رقيـب قـضاوت كـرد رجوع بدان در باره

و طرد مابقي هيچ دليل موجه در دست نداريم داوري به سود هريك از سنت  يك از آنهاهر. ها

و ارايه  و هر يك نيز براي پـر كـردن پـس،ي دليل براي استدالل  معيارهاي خاص خود را دارد

را زمينه و باورهاي خاص خود ميي خويش، عقايد  خاص از داليـليي نوع ارايه. آورد فراهم

به مجموعه و باورها، از قبل به معناي اتخاذ موضع يك سنت معيناو رجوع ي خاص از عقايد

.)184-182مك اينتاير،(»است

به شدت اتهام نسبي و آن را تالشـي با اين حال اجتماع گرايان گرايي را از خود دور ساخته

مي دانند  كه بر تفاوت.گمراه كننده به ديده آنان در عين حالي و بـديني احتـرام مـي ها نگرنـد

و جهان شمول ليبرالـي قـرار مـي گيرنـد، امـا در همـان حـال  جهت در تقابل با ايده هاي عام

و از آن گريزانند» گرايينسبي« و. را محكوم ساخته تيلور، نسبي گرايي را تالشـي گمـراه شـده

مي دانـد نادرست براي احترام متقاب  از نظـر او فرهنـگ تـساهل نـسبت بـه انـواع مختلـف.ل

مي  از. كندخودشكوفايي از هرگونه ادعاي مطلق پرهيز يك» اخالق اصالت«جانبداري به شكل

و قاطع از هرگونه ايده آل اخالقي را ناممكن  و نامريي درآمده كه دفاع محكم نسبي گرايي آرام

.ساخته است

كه حامي اجتماع و آرمـان معيارهاي عقل اخالقي گرايان اند، غالباً پيرو مكتب ارسطو هستند

و نادرسـت، تلقـي مـي كننـد  به عنوان بخشي از انحراف نابه جا را» هـردر«تيلـور،. اصالت را

هـردر بـر.داند كه صريح ترين بيان را از آرمان اصالت ارائه داده است نخستين انديشمندي مي

كه هر كس داراي معيا  و. ري است كه طبق آن زندگي مي كنداين بود صداي منحـصر بـه فـرد

و  و اين همان چارچوب اخالقـي اخـالق و بيان خاص خود را دارد يگانه هر يك از ما، گفته

در. گيـرد هاي متفاوت گفتگو صورت مـيبه اعتقاد مك اينتاير ميان سنت.فرهنگ اصالت است 

و بـرگاين جاست كه مك اينتاير راه خود را از نسبي رايان مطلق به طور كامـل جـدا مـي كنـد

مي گفتگو ميان سنت  كه يك سنت اخالقي متوجـه مـي.كندهاي اخالقي تأكيد شـود كـه همين

به  كه فكـر گونهسنت اخالقي رقيب يكي از سؤاالت اساسي مطرح براي انسان را اي پاسخ داده

كه ما مي كند بهتر از پاسخ مكتب خودش است، خود مبين اين موضوع اس مي توانيم از درونت

كه مكتب ديگر چـه مـي   البتـه از ايـن حكـم...«:)78 بهـشتي،( گويـد يك مكتب تشخيص دهيم

كه هر آنچه در محدوده نمي مي توان نتيجه گرفت تواند از سـوي شود، نميي سنتي خاص گفته

ي خـاص بـه هايي كه بـر سـر مـوارد سنت. هاي ديگر شنيده يا استراق سمع شود اعضاي سنت 

و ريشه و شكل حاد و تصورات اي با هم متفاوت اند، ممكن است در موارد ديگر واجد باورها

كه سنت مك اينتاير توضيح مي.) 183مك اينتاير،(»متوني واحد باشند  ها هر چنـد بـا يكـديگر دهد
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به آن معنا نيست كه سنت متفاوت مي هـاي رقيـب واجـد برخـي معيارهـاي مـشترك باشند اما

و اسكاتلند او در ارتباط با رقابت سنت. نباشند ي همـه«: گويـدي مـي هاي ارسطويي، آگوستيني

كه در اين كتاب سنت چه كسي؟ كدامين عقالنيت؟(هايي ايـم، داشـته با آن ها سروكار) عدالت

و هم در عمل خويش، با انتساب حد  ازيهم در نطريه اگـر. انـد موافق» مرجعيت منطق« معين

نب  به شيوه ها نمي ود، پيروان آن چنين كه شاهد آن هستيم با يكديگر مخالفت كننـد توانستند »اي

به منطق«به اعتقاد مك اينتاير، انكار.)184 مك اينتـاير،( و» گرايـي نـسبي«افتادن در دام» مرجعيت

دوبه اعتقاد مك اينتـاير اصـوالً هـم نـسبي. است» منظرگرايي« و هـم منظرگرايـي هـر  گرايـي

و كلـي هـستند ارث و همتاي سلبي تفكر عـام به جا مانده از عصر مابعد روشنگري بوده : هاي

كه متفكران عصر روشنگري بر نوع« و عقالنيـت تأكيـديدر حالي  خاص از نگرش به حقيقت

و روش عقالني نيـز كه در آن كاربرد روش عقالني ضامن دستيابي به حقيقت است مي نهادند

و معقولي قادر بـه نفـي آن هـا نيـست مبتني بر اصولي كه هيچ ذهن تماماً آگاه مـدافعان.است

كه با توجه بـه شكـست عـام نسبي و منظرگرايي مابعد روشنگري مدعي هستند گرايـان، گرايي

و منظرگرايـي مابعـد روشـنگري، نـسبي،بنـابراين... آراي آنان يگانه بديل ممكن است  گرايـي

و آينه آن همتاي سلبي تفكر روشنگري، يا  كه تفكر روشنگري.ندهستتصوير واژگون در حالي

به حمـالت  و بنتام رجوع مي كند، اين دسته از نظريه پردازان مابعد روشنگري به براهين كانت

مي جويند  و بنتام توسل كه آنچه براي متفكـران عـصر،بنابراين. نيچه عليه كانت  تعجبي ندارد

و منطرگرايان پست مدرنيـست نيـز بـه همـان انـدازه روشنگري نامريي بود براي نسبي گرا يان

نامريي باشد، زيرا اگر چه اينان خود را خصم روشنگري قلمـداد مـي كننـد ولـي در واقـع بـه 

و از بسياري جهات وارثان آن اند  و مـك اجتماع.)181مك اينتاير،(»صورتي تصديق نشده گرايـان

ج  و قواعد كه عام گرايي به اين جهت به نظر مـي اينتاير رسـد هان شمول را زير سؤال مي برند

به هر صورت به  كه و از آنجايي » مرجعيت بـه منطـق« كه در راستاي نسبي گرايي در حركتند

مي گردند .باور دارند، در مغايرت با نسبي گرايي ارزيابي

 عقالنيت سنت ها
نه مابعد آن قادر به درك اين نكته نبودند كه هر يـك از و به باور مك اينتاير نه روشنگري

ناتواني اين درك تا حدي از خصومت نسبت بـه. ها، از عقالنيت خاص خود برخوردارند سنت

به منزله  و جمودگرا ناشي مي سنت نهـضت روشـنگري.)185 مك اينتاير،( شودي امري ذاتاً قشري

و سـنت كنـد، آن هـم عقلـي كـه مـستقل از اميدوار   بود عقل را جايگزين مـشروعيت، اقتـدار

و اجتماعي باشد ويژگي كه اين نهـضت مـي.هاي فرهنگي هـاي خواسـت ديـدگاه با وجود اين

و در واقع نظريه  و جهان شمول ارايـه كنـد، بـه تـدريج در زمينـه خاص را كنار بزند ي اي عام
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و سياسي، خو شديد به مكتب مسايل اجتماعي يعنـي از آن جهـان. خاص به نام ليبراليزم تبديل

و خاص شد  ترتيب ليبراليسم كه در آغاز هـر سـنتي را بـه اتكـاي بدين. شمول بودن افول كرد

به قـدرتي انـسجام يافتـه در قالـب نهادهـاي  و كلي عقل انكار مي كرد، خود را اصول انتزاعي

كه ناتواني اش از  مي كند، و زمينـه سياسي بدل ي به انجام رساندن مبـاحثش در بـاب ماهيـت

كه خود ليبراليسم تبديل به يـك پي داشته است تحقق آن اصول كلي، اين تأثير ناخواسته را در

.)181مك اينتاير،( سنت شود

و الگوي اجتماع گرايي  ايران
ي تاريخ انديشه و مطالعه ي با استخدام الگوي اجتماع گرايي ابيم كـه ايـراني سياسي درمي

و سـنت–اي با شرايط فرهنگي جديد، جامعه  هـاي سياسي خاص خود است كه از اجتماعات

و متكث  سـنت هـاي دورانِ. كدام، عقالنيت خاص خـود را داردهرو برخوردار استرمتفاوت

و از سوي ديگر هـر كـدام در  و پژوهش نظري بوده ايران جديد از يك سو سنت هاي تحقيق

و  و سياسي هستند تدقيق شيوهپي تبيين و تدقيقي، نهادهاي.اي از حيات اجتماعي چنين تالش

و سياسي خاص هر سنت را پديد آورده است  سنت هاي نظري در پيوند با نهادهـاي. اجتماعي

و  و انـضمامي بـا يكـديگر اجتماعي ي آن تركيب مباحث انتزاعـي و نتيجه سياسي قرار گرفته

و ماركسيستي از دل حيات فكري دانشگاه كـه ره آورد سنت،بدين سان.بوده است   هاي ليبرال

و سنت اسالم فقاهتي در ارتباط با حوزه هـاي مي يافت و گسترش سنت غربي بود تغذيه شده

و تغذيه ميعلميه چه بيشتر سترون .دكري فقهي در برابر آن ها خود را هر

و ارتبا طي است كه سنت هـاي درون آن بـا تاريخ ايران جديد، تاريخ روايي سنت هاي آن

و سنت.انديكديگر پشت سر گذاشته هاي باستاني، اسالمي، ليبرال، ماركسيستي، چـپ اسـالمي

نه فقط راهـي همان. اسالم ليبرال  مي دهد نگارش تاريخي سنت ها كه مك اينتاير توضيح گونه

به لطـف آن هـ  كه آن سنت ها ا در مقـام سـنتي براي تشخيص پيوستگي هايي فراهم مي آورد

و شكوفا شده اند، بلكه هم چنين تشخيص دقيق تر سـاختار توجيـه و يكسان زنده مانده واحد

مي سازد .عقالني خاص اين سنت ها را نيز ممكن

از يـك سـو: در حقيقت تاريخ روايي هريك از اين سنت ها متضمن دو روايت مجزاسـت

و مباحثه در چارچوب يك سنت خاص است  و روايت تحقيق و از ديگـر سـو روايـت بحـث

و سنت و عقايـد. هاي رقيب است جدل ميان آن سنت هر كدام از اين سنت ها واجـد باورهـا

و حتي درگيري با كـساني. خاص خود است  كه در درون آن سنت از طريق همكاري باورهايي

و گسترش  و گاه به توسعه به تحليل رفتن آن سنت به همان سنت تعلق دارند، گاه  عقالنيتكه

و گاه ممكـن. انجامدآن سنت مي و ريشه اي با هم متفاوتند به گونه اي حاد اين سنت ها گاه
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و متـوني واحـد باشـند است آنگونه و تـصورات مي گويد واجـد باورهـا  ايـن.كه مك اينتاير

مي برند سنت به سر و تضاد يعني هـر چنـد كـه هـر كـدام از ايـن. ها با هم در گفتگو، سايش

كه نتوانند بـا يكـديگر سنت ي خاص خود مي انديشند اما اين به آن معنا نيست ها در محدوده

و مفاهيم سنت ديگـر را مـورد پـذيرش قـرار دهنـد  و گاه برخي از آموزه ها .به گفتگو نشسته

و گفتگوها در ايران جديد سبب به وجود آمدن سنت هاي تلفيقي شـده نتيجه ي اين هم نشيني

مع. است و در ايـن پـژوهش بـه طـور خـاص به اين سـنت«نا كه برخي از اصحاب يك سنت

از» اسالم فقاهتي  و در اين جـا سـنت ليبـرال، برخـي و گفتگو با سنت ديگر، در پي هم نشيني

به شرايط، اقتـضائات آموزه و با توجه و متنوع، به داليل گوناگون و مفاهيم سنت ديگر را بنا ها

و مفـاهيم در سـنتو تحوالت تاريخي، عقالني ياف  و تالش در بهره گيري از آن آمـوزه هـا ته

كه تلفيقي است. قبلي خود بازخواني داشته باشند  به صورت شاخص از دو سنت چپ اسالمي

و كه از تلفيق دو سنت اسالمي و ديگر سنت اسالم ليبرال و سنت ماركسيستي از سنت اسالمي

مي توان ياد كرد .ليبرال گرد آمده

و بـر سنتهر يك از ي سـنت هاي پژوهشي از عقالنيتي برخوردار اسـت كـه بـر سـاخته

ي آن سنت است  مي. سازنده و مك اينتاير توضيح كه در ايـن اجتماعـات باورهـا، نهادهـا دهد

و صـداهاي خـاص اسـت كـه بـه عنـوان  در ايـن» مرجـع«كنش هاي اجتماعي مبتني بر متون

م.كننداجتماعات نقش بازي مي  و تغييرناپذيري اجتماعات نيـست بلكـه اما اين به عناي سكون

و  ي تحقق يك يـا اين دگرگوني در نتيجه. دگرگوني مي باشند اجتماعات همواره در حال تغيير

:چند نوع از ميان انواع رخدادهاست

مي: برتافتن تفاسير متعدد) الف تواننـد بـه ممكن است معلوم شود متون يا گفته هاي مرجع

.و تطبيق ناپذير تن سپارندتفاسيري مختلف 

و عقايد رسمي)ب و عدم انسجام منطقي نظام باورها .مشخص شدن ناسازگاري

به پرسش رويارويي با موقعيت)ج كه هاي جديد دامن مـي زنـد كـه در نتيجـه هاي جديد

مي  و منـابع درونـي مشخص و كنش هاي اجتماعي فاقـد امكانـات كه نظام مستقر باورها شود

به اين پرسش هاي نو يا توجيه پاسخ هاي ارايه شده استالزم براي  ي پاسخ .ارايه

كه قبالً مجزا بـوده)د و هـر تماس ميان دو اجتماعي و انـد يـك واجـد نهادهـا، كـنش هـا

ي خويش است  و استقرار يافته و يـا.باورهاي ريشه دار اين تماس مي تواند معلـول مهـاجرت

.فتوحات نظامي باشد

ال گزينه به صورت بندي مجـدد باورهـا يـا ها فوق كه ممكن است ذكر محرك هايي هستند

و يا هـر دو بيانجامـد  و خالقيـت.تغيير شكل كردارها در ايـن فراينـد نبايـد از قـدرت ابـداع

مي  ي خود طيف نتايج ممكن را تعيين به نوبه نتـايجي. كند، غفلت ورزيداصحاب آن سنت كه



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 14

ا و تصحيح باورها، ي متون، ظهـور صـور رزيابي مجدد مراجع، تفسير دوبارهكه به طرد تكميل

و توليد متون نو مي انجامد و اقتدار .)188-187 مك اينتاير،( جديد مرجعيت

به صورت ابتدايي با دو سنت مجزا رو بـه رو به عنوان مثال در پژوهش سنت اسالم ليبرال

و نهادهـاي خـ ها، ارزش هستيم كه هر كدام واجد باورها، كنش و هـستند هـا . اص خـود بـوده

گيري سنت اسالم ليبرال حاصل شكل گيري رخـدادهاي گونـاگون برخاسـته از الزامـات شكل

هم خاص هر  و تعامل، و گفتگوي دو سـنت از كدام از يك سو و تضاد سـوي نشيني، سايش

.ديگر است

ي تفاسير مختلـف از  آن سـنت سنت اسالم فقاهتي با برخورداري از مكانيسم اجتهاد، ارايه

مي سازد از شكل،از سوي ديگر. را امكان پذير گيري طبقه متوسط سنتي جديد در ايـران پـس

دو،از سـوي ديگـر.تر ساخت هاي مشروطه، ابعاد اين تفسيرگرايي را افزون سال  تمـاس ميـان

و چپ مشهود بود آشنايي برخي كه در دو سنت ليبرال و اجتماع غربي اجتماع مجزاي اسالمي

و مفاهيم سـنت ليبـرال بنـا بـه داليـل مختلـف را ميـسر از اص  حاب سنت اسالمي با آموزه ها

و از درجـات. ساخت واكنش اصحاب سنت اسالم فقـاهتي بـه سـنت ليبـرال يكدسـت نبـوده

و بدبيني تا پذيرش همه جانبـه مختلف واكنش  اي كـه طـرد سـنت قبلـي را در پـي هاي سلبي

م.داشت، امتداد داشته است  كه با قرار داشـتن در اين يان سنت اسالم ليبرال، سنت كساني است

و در رويارويي با موقعيـت  پي آشنايي با سنت ليبرال و در هـاي جديـد در سنت اسالم فقاهتي

كه سـنت اسـالم فقـاهتي در ابتـدا در  و شيوه هاي مختلف با نظرداشت اين مسأله به داليل بنا

به نظريه  و سپس در توجه ازي سلطنت اسالمي به واليت اكثري فقيـه در برخـي مـوارد  اعتقاد

و عقايد رسمي آن ناسازگاري و در نظام باورها هايي وجود دارد انسجام منطقي برخوردار نبوده

و جديد اهتمام ورزيده اند و ارايه تفسيري متفاوت .كوشش در بازخواني سنت اسالم فقاهتي

هاتحول سنت
ي تحول سه مرحله ميمك اينتاير از :كندابتدايي يك سنت ياد

و مراجع مربوطه هنوز مورد سؤال قرار نگرفته اند؛مرحله و متون كه در آن باورها  اي

و اي كه در آن نارسايي مرحله به انواع گوناگون مشخص شده ولي هنوز رفع ها عدم كفايت

 نگشته است؛
ن به اين كه در آن واكنش اعضاي سنت ها بـه ظهـور ارساييآخرين مرحله، مرحله اي است

و ارزيابي مجموعه و صورتهاي از صورت بندي ها و ارزيـابي نـديباي مجدد هـاي كـامالً هـا

به منظور غلبه بر محدوديت و رفع نارسايي ها طراحي شدهجديد منجر گشته است كه .اندها
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 در اي در ايجـاد تحـول گونـه مكانيسم تحول ابتدايي سنت نزد مك اينتاير را مـي تـوان بـه

و و انديـشه هـاي جديـد رويكردهاي برخي از اصحاب سنت اسالم فقاهتي در مواجه با افكار

و نگرش هاي سـنت اسـالمي تعمـيم داد  رويكـردي كـه. در نتيجه، بازنگري در باورها، عقايد

.ي آن پيداييِ سنت اسالم ليبرال را در پي داشته استنتيجه

تهمسأل سه گانه حول، معافيت اشـخاص يـا متـون خـاص واجـدي حايز اهميت در فرايند

ي مفروض آن ها با امر الهي سرچـشمه مـي  و اقتداري است كه از رابطه ايـن. گيـرد مرجعيت

سه  و اقتدار قدسي دقيقاً بر همين اساس از باطل شدن طي فرايند ي فـوق معـاف گانهمرجعيت

مي تواند مورد تفسير.مي شود في الواقـع.و تأويل واقع شود البته كالم يا گفته هاي آن مسلماً

كه مقدس تلقـي مـي شـوند و نشانه هاي چيزهايي است يكي از عاليم . اين نوع معافيت خود

به عنوان به گونه اي هم سو با آن چيزي است كه الكاتوش از آن مي گويد كه مك اينتاير آنچه

بن. ياد مي كند» استخوان بندي نظام برنامه هاي پژوهشي« دي آن چيزي است كـه اين استخوان

و ترديـد قـرار گيـرد  آن. از سوي دانشمندان آن نظام پژوهشي نبايد مورد نفـي و ترديـد نفـي

به منزله  استخوان بندي يك برنامه«:گرددي خروج از آن نظام پژوهشي تلقي مي استخوان بندي

مي گيرد كـ استخوان.ويژگي كلي آن است  ه مقـوم بندي شكل فرضيه هاي نظري بسيار كلي را

و توسـعه يابـد كه با تكيه بر آن برنامه بايـد تحـول اسـتخوان بنـدي ماترياليـسم ...بنياني است

كه تحوالت اجتماعي بايد بر حـسب مبـارزات طبقـاتي  تاريخي ماركس اين فرض خواهد بود

و جزييات مبارزات در آخرين مرحله توسـط زيـر بنـاي اقتـصادي  و ماهيت طبقات تبيين شود

مي  ف چالمرز،(»ردندگتعيين از«:بدين جهت است كه مك اينتاير اعتقاد دارد.)1382،98 آلن پـس

و بنيان بيعت با سنت  كه تشكيل دهنده و باورهاي مشترك هر گسستي، بايد هسته اي از عقايد

.)189 مك اينتاير،(»است، بر جاي بماند

و به دنبال آن سنت اسالم ليبرال دقي قاً آنچه كه به عنوان امر قدسـي در سنت اسالم فقاهتي

مي ماند  و معاف از تحول باقي و،دست نخورده  نص آسماني اين سنت يعني كتاب قرآن است

و رويكردهـاي متفـاوت را دقيقاً بر همين اساس است كه سنت هاي اسالمي با انواع گرايشات

ه،از سوي ديگر در سنت اسالمي. دانست» نص محور«هايي بايد سنت  مچون پيـامبر اشخاصي

و آسـماني،  به عنوان افراد مقـدس ي دوازده گانه در سنت شيعي و ائمه اسالم در كليت اسالم

و گفتارشان در فرايندهاي تحول، همچون قرآن از معافيت برخوردار است  اما آنچـه كـه. اقوال

و در تفاوت با سنت اسالم فقاهتي رخ مـي  و ويژه  آن دهـد در سنت اسالم ليبرال اتفاقي خاص

كه متفـاوت از سـنت اسـالم فقـاهتي مي شود و اشخاص، تفاسيري ارايه كه از اين متون است

و دسته سـوم كـه عمـده.است در سنت پژوهشي اسالم ليبرال به تدريج از نصوص دسته دوم

و مـستقيماً بـه نـصوص دسـته اول  و پژوهشي سنت اسالم فقاهتي بود گذر كـرده منابع فقهي
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 اسالم فقاهتي بر پايه نظام تحقيقاتي خود، سـنت پژوهـشي سـنت اسـالم سنت. مراجعه كردند

به چالش مي به قرآن است ي مستقيم به مراجعه كه معتقد از.كشدليبرال را به اين ترتيب سنتي

آنگيــرد كــه بــه تــدريج نظــامدرون ســنت اســالم فقــاهتي نــشأت مــي و درون  منــد گرديــده

و مبتنـي نظريه  بنـابراين. گيـرد بـر عقالنيـت خـاص آن سـنت صـورت مـي پردازي هدفمنـد

يكي از ويژگي نظريه و نشانهپردازي و گسترش هر آن چيـزي ها هاي بارز نخستين مراحل رشد

و پژوهش را دارد كه لياقت كسب نام سنت تحقيق .است

ي تحول سنت فرا مي كه سومين مرحله ايـد رسد، آن دسته از اعضاي اجتماع كـه عق زماني

مي،اندو باورهاي سنت را در شكل جديد آن ها پذيرفته  و قـديم قادر شوند تـا عقايـد جديـد

و جهـاني كـه هـم اينـك از ديـد آنـان. خويش را با هم مقايسه كنند  ميان آن باورهاي قديمي

و ايـن فقـدان تطـابق فهميده مي  كه بايد درك شود  ميـان–شود، ناسازگاري عميق وجود دارد

و فهميـده آنچه ذهن كه اكنـون درك، طبقـه بنـدي و واقعيتي و باور مي كرد  در آن زمان حكم

به آنها نسبت-شودمي و باورهاي قديمي به هنگام كاذب خواندن احكام  همان چيزي است كه

.)189مك اينتاير،( شودداده مي

و پژوهش  تبديل سنت به نظام تحقيق
به تدريج سه گانه كه بـه چنين سنتي پس از مراحل مي رسد و تحول  به مرحله اي از رشد

و لزوماً دست كم روش و پژوهش بدل خواهد شد هاي تحقيقاتي خـود را تـا شكلي از تحقيق

و نهادي خواهد كرد  چنين سنتي ضرورتاً فضايل فكري يا عقلـي را تـشخيص. حد معين تنظيم

و در مسير تحول خويش با پرسش  ي رابطه خواهد داد ي اين گونه فضايل فكري هايي در باره

به خصلت يا منش شخصي رو در رو خواهد شد ي تحقيقـات. با فضايل مربوط در تاريخچه

مي  رسد كه انجام دهندگان اين تحقيقات ممكن است متوجه مبتني بر سنت، مشخصاً زماني فرا

 مناسبت يا لزوم تدوين نظريه اي در باب فعاليت هاي تحقيقاتي خويش شوند
.)194ير،مك اينتا(

ي آغـازيني به سختي بتوان بـراي آن نقطـه به عنوان مثال در پژوهش اسالم ليبرال هر چند

به گونه اي نامنسجم مـي و اشخاصـي همچـون ملكـم خـان، در نظر گرفت اما تـوان بـه افـراد

و در اين امتداد بايد بـه گرايـشي از اسـالم فقـاهتي مستشارالدوله، سيد جمال الدين اسدآبادي

و زمينه مقدماتي را براي بستر سازي سنت اسالم ليبرال فراهم ساخت اشاره كه مراحل از. كرد

مي بريم و مكتب شيخ انصاري نام به سنت ي ايـن گـرايش فقهـي در دوران ادامه.اين گرايش

و پيوند آن با سنت غربي به نخستيمشروطه اي اسـتداللي بـه گونـهن اثر تحقيقاتي اين سنت را

و نظـام.فراهم آورد دست نائيني  و تنزيه المله، سنت اسـالم ليبـرال را بـر عقالنيـت تنبيه االمه

و دوم اين سنت به دست ديگران  پژوهشي مبتني ساخت تا سال هاي بعد در دوران پهلوي اول
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چه بيشتر مورد تدقيق قرار گيرد  سـنت تحقيقـاتي1341تأسـيس نهـضت آزادي در سـال. هر

ج و آن را بـه گونـه اي انـضمامي در كـر اي نـوين مرحلـه ديد را وارد اسالم ليبرال در ايران د

به شكل حزبي وارد نمود  با شـكل گيـري نهـاد ايـن سـنت تحقيقـاتي، تبعـاً. تحوالت سياسي

به نظريه مي گونهپردازي در درون اين سنت همان گونـه كـه مـك. گرفتاي منسجم تر صورت

مي  و پيروان هر سنتي اينتاير كه خود گويد اصحاب و ترتيب بخشيدن به حقايقي  به هنگام نظم

و بناهاي نظريه پردازي خويش مقام نخست يـا دانند، مي ها مي را كاشف آن توانند در ساختارها

و آن ها را اصول بنيادين متافيزيك  به برخي از اين حقايق اختصاص دهند جايگاهي اساسي را

به شمار آورند  كه مي تـوان حقـايق فرعـي را در رجوع به چنين اصول. يا عملي بنياديني است

.ي خاص توجيه كردنظريه چارچوب يك 

چه نوع نظريه كه از آن پس به تبع هر سنتي تغييـر مـي كنـد اين امر . اي بسط خواهد يافت

به نظريه و بعـضاً عناصر متعلق هاي تحقيق عقالني از سنتي به سنتي ديگـر تغييـر پـذير اسـت

كه همين تفاوت  و گيريبه نتيجه هاست و مضامين تحقيقاتِ جـوهري هايي در باب موضوعات

با اين حال هر سنت تحقيق عقالني در مقام چنين سنتي تا حدي. غير صوري منجر خواهد شد 

و به تصديق وجوه مشترك خود با سنت  و در جريـان بـسط هاي ديگر گـرايش خواهـد يافـت

كه الگوهايي با خص تحول اين گونه سنت  و جهـان شـمول، هاست وصيات مشترك، اگر نه عام

.ظاهر خواهد شد

 بحران معرفت شناختي
و-هر سنت تحقيقاتي  پژوهشي در جريان تحقيقات تئوريك خود در نـسبت بـا تحـوالت

مي-واقعيات اجتماعي به.گردد سياسي با سؤاالتي مواجه ي اي مـنظم از عهـده گونـه سنت بايد

به آن سؤاالت برآيد پاسخ گـوييِخاگر زماني فرا رسد كه سنت بنا بـر هـر دليـل از پاسـ. گويي

و تراكمي از آنها گريبان  و بر تعداد سؤاالت بدون پاسخ افزوده شود گير سـنت سؤاالت برنيايد

كه بحراني معرفت  هـاي رقيـب شناختي، آن سنت را در برابر سـنت شود، در اين صورت است

مي  كه سنت. كندتهديد به چارهميدر اين برهه است جويي برخاسته تا از آن بحران رهايي بايد

.يابد

و هم چنين گروه شناختي ممكن است در تاريخچه هاي معرفت بحران رخي زندگي افراد ها

و براي كل يك سـنت رخ دهـد اما اين بحران. دهد بـراي هـر. ها در عين حال ممكن است در

و بس  و مركـزي همـان تحقيق مبتني بر سنت، در هر مرحله از تحول ط، نكته يـا عنـصر اصـلي

و مسايل هاي بي معضله يا پروبلماتيك موجود است يعني همان دستور يا فهرست پرسش  پاسخ

كه موفقيت يا عدم موفقيت آن تحقيق از لحاظ پيشرفت عقالني بـه سـوي مرحلـه  ي حل نشده
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مق. شودبعدي با رجوع بدان ارزيابي مي طعي ممكـن اسـت بـا هر تحقيق مبتني بر سنت در هر

كه پيشرفت آن بر حسب معيارهـاي درونـي خـودش در مـورد سـنجش  اين واقعه مواجه شود

و روش  بي پيشرفت متوقف شده است و كه تا به حال قابل اعتماد بود عقيم ثمر هاي تحقيق آن

.شده است

كه سـنت اسـالم فقـاهتي در بحـران معرفـت شـناختي، بحث ما در اين پژوهش آن نيست

و گرفتار شده است بلكه همان يكس به صورت يكپارچه غرق و ميمك گونه كه ره گويـد اينتاير

 در پـي ايـن بحـران. اين بحران ممكـن اسـت متوجـه برخـي از افـراد در درون سـنت باشـد 

مي معرفت كه سـنت پرسش. رويدشناختيِ افراد است كه جوانه هاي سنت اسالم ليبرال هايي را

ي، به مثابه چالشي است در برابر سنت اسالم فقـاهتي معتقـد بـه دو نظريـه كندليبرال طرح مي 

و واليت اكثري فقيه در. سلطنت اسالمي سنت اسالم فقاهتي اكثري در صورت عـدم موفقيـت

ها، به اعتقاد برخي از پيروانش دچار بحـران معرفـت شـناختي شـده اسـت كـه حل اين چالش 

مي پاسخ آنگـاه كـه نـزاع بـر سـر. گويي به آنها درمانده استپاسخطلبد كه آن سنت از هايي را

به پرسش پاسخ و فـصل كـرد هاي كليدي را ديگر نمي هاي رقيب به صورت عقالني حـل توان

و صوربه عالوه ممكن است كاربرد روش. شناختي دانست بايد آغاز بحران معرفت  هاي تحقيق

كه تا بدينجا موجب پيشرفت عقالني بوده اس  ت، از ايـن پـس بـه نحـوي فزاينـده بـه استدالل

و مشكالت تازه هاي جديد، موارد تصديق نشده افشاي نارسايي  اي منجـر شـودي عدم انسجام

و يا اصوالً هـيچ  و امكانات كافي و مستقر، منابع و باورهاي رايج كه ظاهراً در چارچوب عقايد

.نوع امكاناتي براي حل آن ها موجود نيست

م و ريشهيمك اينتاير توضيح انـد اي دچـار آمـده دهد پيروان سنتي كه بدين بحران اساسي

كه شايد از قبل بـا  به شكلي جديد با دعاوي يك سنت رقيب برخورد كنند، رقيبي ممكن است

و يا شايد هم اينك براي نخستين بار با آن مواجه شده آن همزيستي داشته  در. انداند آنان اكنون

و شيوه  و يـا از قبـل چنـين زندگي اين سـنت بيگانـه حركـت مـيي جهت درك باورها  كننـد

و باورهاي اين سنت بيگانه را درك كرده باشند، ممكن است، ... اندكرده كه آنان عقايد و زماني

كه در چـارچوب ايـن سـنت بيگانـه مـي تـوان بـا حس كنند ناچار از تصديق اين واقعيت اند

و نظريه هاي خاص آن،   به چيزي دست يافت كـه خودشـان از ارائـه آن بـه استفاده از مفاهيم

و مفهومي خويش عـاجز بودنـد و امكانات نظري در چنـين وضـعيتي عقالينـت ... ياري منابع

كه همه  و از آن تبعيـت سنت مستلزم آن است كه در متن اين سنت بحران زده زيسته ي كساني

و دعاو اند تصديق كنندكرده .ي صدق برتر از سنت آنان استكه سنت بيگانه از نظر عقالنيت

به رقابت سنت و نهايتاً شكست برخي از آنها بيان مـي آنچه كه مك اينتاير راجع  دارد تـا ها

نه به و و موضوع ايـن پـژوهش يعنـي سـنت اسـالم خصوصاي مطلق در گونهحدودي  ايران
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و بـه ويـژه با آغاز روابط نوين ايـران بـا كـشورهاي. توان قابل كاربرد دانست ليبرال مي غربـي

مي شكست از روس  كه هر روز بيش از روز قبل در ايران، غلظت يافت سـنت ليبـرال ها، سنتي

مي. بود به عنوان سنت رقيب سنت اسالم فقاهتي ياد هـا، اين سـنت پرسـش. كنيماز اين سنت

و دعاوي  كه به عنـوان چـالش در برابـر سـنت اسـالم فقـاهتي مطـرحكراي مطرح مي مسايل د

به رو مي مي و آن را به تدريج با بحران معرفت شناختي رو و پيـروان.سـاخت گرديد اصـحاب

سنت اسالم فقاهتي در رويارويي با بحران معرفت شناختي برخاسته از سنت ليبرال عمـدتاً سـه 

به معرض نمـايش درآمـد: واكنش از خود به نمايش گذاشتند  نخستين واكنش از سوي كساني

و پايـداريكه اصوالً چنين  و سرسختانه در برابر سنت رقيـب مقاومـت  بحراني را قبول نداشته

دومـين واكـنش از سـوي.گونه طرز تفكـر اسـتي اين شيخ فضل اهللا نوري نماينده. كردندمي

افرادي ارائه شد كه دقيقاً در مقايسه با گروه نخست، سنت اسـالم فقـاهتي را غـرق در بحـران 

و آن  به پرسش معرفت شناختي يافته از. دانـستند هاي دوران مدرن مـي را ناتوان از پاسخگويي

مي به عنوان نماينده) 1970–1878(زاده حسن تقي سيد وي. توان ياد كـردي چنين طرز تفكري

كه مديريت آن را بر عهده داشت در مقاله در مجله ي كـاوه را تـرويجي كاوه اي هـدف مجلـه

و  ب تمدن اروپايي در ايران گيـري را هر چند وي بعدها ايـن موضـع.ا تعصب اعالم كرد مبارزه

و تسليم مطلـق«:افراطي دانست، اما در عين حال چنين نوشت  و قيد قبول تمدن اروپا بالشرط

و  و صنايع و علوم و رسوم وتربيت و عادات و اخذ آداب به اروپا زنـدگي وكـل اوضـاع شدن

و. كاميابي است راه) جز از زبان(فرنگستان بدون هيچ استثنايي   در يك كالم ايران بايـد ظـاهراً

و بس و روحاً فرنگي مĤب شود  اما سـومين واكـنش از سـوي)23، 1379جهـانبگلو،(» باطناً، جسماً

كه ضمن پذيرش مواردي از بحران هـاي معرفـت شـناختي بـراي سـنت كساني مطرح گرديد

م  و بـا اسالم فقاهتي، تالش بر آن داشته تا بازخواني اسالم در واجه با پرسش هاي سنت ليبرال

و آموزه ها آن داشته باشند  در اين پژوهش، سـومين واكـنش، سـنت اسـالم. استفاده از مفاهيم

مي شود  مي باشـد كـه عمـده. ليبرال ناميده تـرين آنهـا، اين سنت از گرايشات متعدد برخوردار

و فلسفي مـي باشـد  . نـائيني اشـاره كـرد در گـرايش فقهـي آن مـي تـوان بـه. گرايشات فقهي

و تنزيـه الملـه سـنت پژوهـشي همان كه گفته شد او با تاليف كتاب تنبيه االمه اي را بنيـان گونه

ي سياسي ايران در انداخت و طرحي نو در تاريخ انديشه .گذارد

 نتيجه
ي سياسي ايران و خاص ايران زمين است، تاريخ انديشه و كلي. تاريخي ديگر با نگاه عام

و جـنسلهگ و انحصارات تاريخ انديـشه گرايانه آن را مطالعه كردن، پژوهشگر را از تمايزات

و جنس انديشه  ميآن در مقايسه با تاريخ و غـرب دو تـاريخ مجـزا بـا.داردي غرب باز  ايـران
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و تـاريخ انديـشه.شرايط خـاص خـود دارنـد و برآمـده از شـرايط ي مغـرب زمـين برخاسـته

و سياسي آن است هاي فرهنگ ويژگي مي.ي به نظر يي تـاريخ انديـشه رسد در مطالعـه بنابراين

و ويژگي هاي ايران زمـين به تمايزات و چارچوب مطالعاتي نيازمنديم كه سياسي ايران به الگو

و. توجه خاص داشته باشد  كه تئوري اجتماع گرايي را با دخـل اين پژوهش بر اين گمان است

مي  و مطالعه توان در شنا تصرفاتي بـهي تاريخ ايران معاصر به ويژه با رويكرد مك اينتاير، خت

. كار برد

پي جوي تحقيقات كه و استعدادي برخوردار است اين الگو با تكيه بر سنت از توان نظري

به مثابه  به.باشد» سنت«نظري به مثابه چـشم با ي تـاريخ انـدازي در مطالعـه كارگيري اين الگو

كه حاصـل برخـورديهامي يابيم كه سنت ايران معاصر در و متكثر در آن وجود دارد ي متفاوت

و غربي است سه سنت باستاني، هـا مـدام در طـول تـاريخ ايـران زمـين در اين سـنت. اسالمي

ب  و تضاد با يكديگر  سياسـي كـه هـر كـدام در پـي–سنت هاي فكـري. اندودهتعامل، سايش

در"عقالنيت دروني"گسترش ت خود و هـستند سلط بر حـوزه جهت تـاريخ.ي عمـومي بـوده

و بنيادي تقسيم انديشه چشم انـدازي كـه.بندي كردي سياسي ايران زمين را بايد بر اساس پايه

مي  به كار در.»سـنت هاسـت«رود مبتني بـر در اين پژوهش در دسته بندي ادوار تاريخي ايران

به عنوان معيا دسته با افزوده شدن هر سنت. شودر، نگريسته مي بندي ادوار تاريخي به سنت ها

پي سنت ديگر در طول تاريخ ايران زمين دگرگوني  و بـه ويـژه از هايي بر قلمروهـاي متفـاوت

.سياست پديدار شده است

مي،بنابراين و سياست ايران از خاستگاه سنتبه نظر -هـاي فرهنگـي رسد فضاي انديشه

س: گانه تشكيل شده است سياسي سه و سـنت ياسي ايران باستان؛ سنت . غربـي سـنت اسـالمي

ي دو سنت ايرانـي –ورود اليه هاي سطحي سنت غربي در سرزميني با اليه هاي در هم تنيده
وياسالمي، سرآغاز سه سنت پيش گفتـه در سـاحت انديـشه و مناسبات ميان  نوين در روابط

و بازتاب سايش سنت.عمل بود سنره آورد سه گانه توليد  سياسي متنـوع–ت هاي فكري هاي

 يكـسانيهاي پايه در مواجهه با سنت هاي جديد برخـورد حامالن سنت.و تركيبي بوده است

از.دهنداز خود ارايه نمي به گاه برخي هـاي خـود اصـرار اي مطلق بـر آمـوزه گونهاصحاب آن

به ديده  و ساير سنت ها را و گـاه برخـي از ورزيده و مـزاحم نگريـسته  آن هـا چنـاني تحقير

كه ترك سنت خويش را بهتـرين گزينـه ارزيـابي كـرده تحت تأثير سنت جديد قرار گرفته اند

كه اصـحاب آن، هايي را شاهد بوده در اين ميان سنت.اند در پـي آفـرينش سـنتي دگرگونـه ايم

ط. اندبوده و جزم گرايي خود اصرار ورزد كه در نتيجه، كه نه بر مطلق انگاري رد آفرينش سنتي

به  و نـه آن چنـان اي كامالً گونهو رفض ساير سنن را  يكجانبه محور كار خويـشتن قـرار دهـد

و مجذوب سنت يا سنت به وادي فراموشي سـپارند شيفته كه سنت خويشتن را در.هايي شوند
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اين پژوهش سنت اسالم فقاهتي در برخورد با سنت ليبرال در جريـان مـشروطه مـورد مطالعـه

ضيح داده شد كه حامالن اين سـنت در برخـورد بـا سـنت ليبـرال كـنش هـايتو.قرار گرفت 

و توليـد سـنت هـاي تركيبـي كنش.مختلف به نمايش گذاردند  به بسط كه هر كدام منجر هايي
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