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 گرايي سازي و نظريه بوم مطالعات ايراني بومي
 به سنت شيعي معطوف

  *مرتضي شيرودي

  چكيده
اندكي پس از ورود سرزده استعمار به ايران و مشاهده ناسازگاري آن با فرهنگ 
و تمدن بومي،تالش هاي فكري و عملـي برخـي از روشـنفكران و كـارگزاران     

اما  )تاريخچه(براي بومي سازي دستاوردهاي فرهنگي و تمدني غرب آغاز شد 
زي ايرانـي پديـد   علي رغم فراز و فرود اين تالش ها، نتيجه ايي براي تمدن سا

به ان دليل كه مطالعات آكادميك فـراوان صـورت گرفتـه در ايـن      )مسأله(نيامد
زمينه بيش از آن كـه بـه بـومي سـازي بپـردازد سـر از غربـي سـازي درآورده         

بنابراين، با اين سئوال مواجه ايم كه  چگونه مي توان بـا بـازخواني   ) آثار(است
شنهاد داد كه قادر به تمدن سازي ايراني كاستي چنين مطالعاتي، نظريه ايي را پي

به نظر مي رسد به جاي تالش براي بومي سازي بايد بوم گرايي )سئوال(باشد؟
از اين رو،مقاله حاضر در پي ارائـه نظريـه اي    )فرضيه(.را جايگزين آن ساخت

بدين منظور،اين مقاله پس از نشـان  )هدف(.در بوم گرايي نه بومي سازي است
ومي سازي ايراني و طبقه بندي آن،پيشنهادي نوين عرضـه مـي   دادن مطالعات ب

نظريه بوم گرايي مؤلفه هايي را ارائه مي دهد كه با رجوع مكرر بـه  )روش(.كند
سنت شيعي در صدد عبور از بحران مفاهيم سياسـي بـه عنـوان اولـين گـام در      

  ) يافته ها(.تمدن سازي ايراني است
  .استعمار،ايران،شيعه و دينبومي سازي،بوم گرايي، :واژگان كليدي
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  29/1/94:، تاريخ پذيرش20/10/93:تاريخ دريافت
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  مقدمه -1
، تنهـا  البته به صـورت تفننـي   سخن گفتن در باره چيستي، چرايي و چگونگي بومي سازي

، از و كم جاني اسـت ساله در ايران دارد و لذا هنوز، بومي سازي، موضوع تازه  150قدمت 
ط ايـن گفتمـان   اين رو، بررسي ابعاد مختلف و يا تجزيه و تحليل آن، خود راهي براي بسـ 

تا كنون بخـش اعظـم آنچـه را كـه از خويشـتن       "در واقع ) 11: 1381فيرحي،(.خواهد بود
خويش شناخته ايم، اغلب از منظر و به مدد تالش ها و نظريه هايي بود كه از غرب بـه وام  

به گمانم به راحتي مي توان ادعا كرد كه يافتن ذهن و زبـان ايرانـي برخاسـته از    . گرفته ايم
 ".اسـت  ]غيرغربـي [به تاريخ ايران، شرط نخست تجدد فكري و شناخت واقعي تجددتجر

شناخت درجه تأثير و شناخت روندها و زمينه هاي تاريخي تجدد بـومي    )3: 1385نجفي،(
يا بومي سازي به منزله كليدي خواهد بود كه با استفاده از آن، مي توان به تأثير و عدم تأثير، 

 .ايران پي برد برمدرنيسم و مدرنيزاسيون  تأثيري و همچنين، به درجه كارايي و يا عدم كاراي
به عنوان بخشي از فرايند بومي  سنجش ميزان قابليت واژگان فارسي ،البته)9: 1388آباديان،(

يم كهنه در انتقال آگـاهي  مفاه ظرفيت كشي وزن نيز، و   در هضم واژه هاي خارجي سازي،
وضعيت جديد به درون جامعه سنتي ايراني در بستر بررسي روش هاي بومي سازي، ميسر 

بـومي سـازي    دربدين سان، مشخص مي شود واژه هاي سنتي از چـه ميـزان نيـرو    . است
به عالوه، آشفتگي مفاهيم در ايران، آن گونه كه سـيد صـادق   . مفاهيم مدرن برخوردار است

بحران رسيده است در حالي كه آشـفتگي مفـاهيم سياسـي در جهـان      مرزبه  ،گفتهحقيقت 
فقر منابع، معضل ترجمـه و  : اين بحران، از علت هاي مختلفي چون.مدرن، بدين حد نيست

كاهش يا رفع اين بحران، بدون كندوكاو در رونـد بـومي سـازي ايـران     . برخوردار است... 
فرهنگ رجايي در گفت و گو بـا سـيد صـادق    ) 115: 1382 حقيت، (.مقدور نيست،معاصر

هاي سياسي اسپريگن، حـرف جـالبي نقـل شـده      در كتاب فهم نظريه " :حقيقت گفته است
 ".پـردازد، معلـوم اسـت بحـران دارد     اي كه زياد بـه انديشـه سياسـي مـي     جامعه: است كه

بحراني است  نيز، به دليلاز سوي نگارنده دليل پرداختن بومي سازي  )331: 1380رجايي،(
ايراني ها در عصر كنوني در پـي  : داريوش شايگان بر آن است .كه در اين زمينه وجود دارد

پيروي از مكتب هاي غربي، فرهنگ خويش را گم كرده اند اما بايد به آن نقطه آفريننده هنر 
و خالقيت كه پس از هر بحران به آن رجوع مي كردند، باز گردند در اين صورت است كه 
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: 1381شـايگان، (.ول حافظ، مي توانند فلك را سقف بشكافند و طرحـي نـو در اندازنـد   به ق
202(  

  
                                           سنخ شناسي ادبيات بومي سازي در ايران معاصر  - 2

صورت  پژوهش هاي گوناگون و پرشماري، مستقيم و غيرمستقيم در زمينه بومي سازي
گرفته است كه اين امر،نشان از اهميت آن در عرصه سياسي ايران دارد و البته واكاوي همـه  
آن ها در اين مقال و مجال، نه ممكن است و نه مفيد، لـذا بـه دسـته بنـدي آن بـه منظـور       

  :دستيابي به كاستي ها مي پردازيم
ياسي و به ناتواني علـوم  دسته اي از منابع، تنها به بحران مفاهيم علوم س :مفهومي - 1/2

داليل بحران، نحوه مواجهه غلط مفـاهيم قـديم بـا    . سياسي در حل اين بحران، اشاره دارند
از ديگر موضوعات گفت و گو در اين ... مفاهيم جديد، تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متقابل و 

شـمار مـي    كتاب آباديان و آجوداني از مهم ترين منابع دسته فـوق، بـه  .دسته از منابع است
   .روند
بحث عمده حسين آباديان در كتاب مفاهيم قديم و انديشه جديد، آن است تـا   - 1/1/2

آيا در مفاهيم و واژگاني كه از سنت به ارث رسيده اند، نيـروي درونـي وجـود    : نشان دهد
ارائـه  داشت تا بتواند با تحول ديالتيكي، نو را بزاياند؟ به بيان ديگر، او در اين كتاب در پـي  

تأملي نظري در باره نحوه حضور مفاهيم قديم فكري درعصر مشـروطيت و بررسـي تـوان    
اين مفاهيم براي انتقال آگاهي از وضعيت دوران جديد است، اما از كاستي هاي اين كتـاب  

اوال دايره بررسي مفهومي آباديـان از مشـروطه فراتـر    : در باره موضوع تحقيق، آن است كه
و سخن در بومي سازي مفاهيم مدرن نمي كنـد، بلكـه از ظرفيـت مفـاهيم     نمي رود و ثانيا ا

قديم در هضم مفاهيم جديد و انتقال محتواي آن، سخن مي گويد و ثالثا، كتاب آباديان، تنها 
درآمدي نظري بر فهم مفهوم مشروطه در ايران است، بـا ايـن وصـف، كتـاب مـذكور، بـا       

قرابـت دارد، ولـي بررسـي او در مقطـع      موضوع رساله حاضر، حداقل در مقطع مشـروطه 
ــائيني نيســت     ــت اهللا ن ــازي آي ــومي س ــان روش ب ــرح و بي ــراي ط ــي ب ــروطه، تالش  .مش

    )9: 1388آباديان،(
ماشاء اهللا آجوداني در كتاب مشروطه ي ايراني، پيدايي مفاهيم جديد در عصـر   - 2/1/2

ته و حاصـل آن را،  قاجار را عصر آشنايي جدي ايرانيان با مـدنيت و فرهنـگ غربـي دانسـ    
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كلمات و تعبيرات تازه ايي مي داند كه بر ذخيره واژگان زبان فارسـي افـزوده شـد و هـم،     
وطن ، دولت ، ملـت، ملـي،   . ني كرددگرگو و تحول دستخوش را كهن تركيبات و   مفاهيم

آزادي و حريت ، مساوات، عدالت ، مجلس، قانون، حقوق ، وكيل و ده ها كلمه ديگر، كـم  
عاني و مفاهيمي كه در گذشته داشتند، فاصله گرقتند و در مفاهيم و معاني تازه ايـي،  كم از م

به كار رفتند كه آن معاني و مفاهيم، با گذشته فرهنگ و زبـان مـا، بيگانـه بـود، تركيبـات و      
تعبيرات تازه ايي چون حكومت ملي، دولت ملي، حريت يا آزادي فردي، حريـت جمعـي،   

همين سرنوشت را داشتند، به هر روي، آجوداني به ... شون ملي و اتحاد ملي، حقوق بشر، ق
درستي به تحول و تولد معاني جديد در پي چالش مفاهيم جديد و قديم اشاره دارد، اما بـه  
شيوه ها و روش هاي ايـن مبادلـه معنـايي در انديشـه متفكرانـي چـون سـيدجمال الـدين         

و به تبع آن، به فرآينـد بـومي شـدن مفـاهيم در     اسدآبادي، آيت اهللا نائيني، اشاره ايي ندارد 
عنــايتي نــدارد بــه آن دليــل كــه او از مشــروطه ايرانــي و دوره ) ره(انديشــه امــام خمينــي
     )7: 1387آجوداني،(.قاجاري،فراتر نمي رود

تنها به ارائه يك : از اشكاالت مهم آثاري كه در دسته مذكور قرار مي گيرند آن است كه
پرداخته اند، بدون آن كه به ارائـه روشـي در بـومي سـازي مفـاهيم        گفت و گوي مفهومي

  .بپردازند كه با شرايط زمانه، انطباق داشته باشد
آثاري ديگري كه به موضوع بومي سازي پرداخته اند، از يك سـو،بحران   :روشي - 2/2

 در روش شناسي در علوم سياسي را تأييد مي كنند و از سوي ديگر،تنهـا اجمـالي از روش  
بومي سازي برخي از انديشمندان تاريخ معاصر را به ميان آورده اند، از جمله ايـن گونـه از   

   :آثار بايد به دو اثر فرهنگ رجايي و سيدصادق حقيقت اشاره كرد
روش شناسي در انديشه سياسي اسالم، موضوع گفت و گويي است با فرهنـگ  - 1/2/2
: تاب فهم نظريه هاي سياسي كه گفته اسـت او با استناد به اين سخن اسپريگن در ك .رجايي

جامعه ايي كه زياد به انديشه مي پردازد، معلوم است، بحران دارد، وجود بحـران در تـاريخ   
انديشه سياسي ايران معاصر را تأييد مي كند و البته، او رسالت انديشـه سياسـي را از آن رو   

ي داند، پاسخ به بحران هاي كه ابن خلدون سياست را زميني ترين مقوله حيات اجتماعي م
به هر روي، دوره معاصر ايراني، دوره گيجي و شيقتگي است به قدري كـه  . جامعه مي داند

آن ) ره( كسي جرأت نمي كند، بومي فكر كند، اما به اعتقاد رجايي، كار مهـم امـام خمينـي   
است كه جرأت نموده و بومي فكر كـرده اسـت در حـالي كـه، شـيخ فضـل اهللا ، مرحـوم        
طباطبايي و بهبهاني، جرأت نكرده اند، مثبـت و ايجـابي قكـر كننـد و بگوينـد چـارچوب       
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چارچوبي كه هست، درست نيست ولي حضرت امام، چـارچوب داد  : چيست؟ بلكه گفتند
و آن كه، ايرانيان براي اولين بار جرأت كردند در چارچوب سيستم ملي و سـنتي و ميراثـي   

رجايي با جـرأت و شـهامت و بـرخالف رويـه     . نندخود، چارچوبي براي حكومت ارائه ك
عمومي در انديشه سياسي ايران دوره جديد، بر بومي بودن مفـاهيمي كـه امـام اراده كـرده،     
تأكيد مي كند ولي بيش از اين و البته در اين مقاله، جلو نمـي رود و بـه تبيـين چـارچوب     

   )331: 1380رجايي،( .حضرت امام نمي پردازد
مفاهيم سياسي در ايران معاصر، موضوعي است كه سيدصادق حقيقت آشفتگي  - 2/2/2

صفحه ايي روش شناسي در علوم سياسي پرداخته و نيز، آن را  628 به آن در كتاب پرحجم
حقيقت، ميزان آشفتگي مفاهيم سياسـي  . به صورت مقاله ايي مستقل، به چاپ رسانده است
مـراد او از بحـران و   . بحـران شـده اسـت   در ايران معاصر را در حدي دانسته كه تبديل بـه  

آشفتگي، در هم آميختن مفاهيم تا حدي است كه درك معاني آن، در بسـياري از مواقـع را   
او اين آشفتگي و بحران را ناشي از عـدم بـومي سـازي مفـاهيم مـدرن      . مشكل كرده است

، معضـل  فقر منـابع اصـلي  : سياسي در ايران معاصر مي داند و علت هايي را براي آن چون
حقيقت، براي رفع . برشمرده است ... ترجمه، جعل اصطالح، عدم توجه به پبشينه تاريخي و

و حل اين مشكل، برخورد فعاالنه و مسئوالنه دواير دولتي ذيربط را در امر ترجمـه و نيـز،   
دال مركزي سخن حقيقت، آن است كه  . تدوين فرهنگ ها و دانشنامه ها را پبشتهاد مي كند

خ معاصر ايران، بومي سازي مفاهيم، صورت نگرفته امـا ايـن بـومي سـازي را يـك      در تاري
: 1382 حقيت، ( .ضرورت مي داند،همان ضرورتي كه رساله حاضر، در پي كشف آن است

115(  
: منابعي كه به شيوه روشي به مقوله بومي سازي اشاره كرده اند از ايراداتي مهمي چـون 

 بـه  گـاه  يعنـي  برخوردارنـد  سـازي،  بـومي    موضـوع جزيي نگري توأم با كلي نگـري بـه   
 بومي باره در كلي مباحثي گاه و) جزيي( كنند مي اشاره) ره(خميني امام چون انديشمنداني

            .كنند مي مطرح را سازي
يك دسته ديگر از منابع معطوف به بـومي سـازي، در تـالش انـد      :مصداق يابي - 3/2

ازي را با مسأله ايـران انطبـاق دهنـد و بـا واكـاوي      مباحث نظري خويش در مورد بومي س
عوامل ناتواني بومي سازي مفاهيم، مدلي براي خروج از بحران بومي سازي مفاهيم پيشنهاد 

   .آثار ميالني و اشتريان، در اين عرصه قرار دارند. نمايند
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تـا   تجدد و تجدد ستيزي در ايران، نام كتابي است كه عباس ميالني نگاشـته و   - 1/3/2
ميالني در اين كتاب، در پـي نشـان دادن مصـاديق    . به چاپ سوم، رسيده است 1381سال 

تجدد در جامعه ايراني است و كمتر به مجادله سنت و مدرنبسم كه مي تواند به عرصه هاي 
بخـش   ":جدال قديم و جديد كشيده شود، راه بافته است اما به اين موضوع اشاره دارد كه 

ز خويشتن خويش شناخته ايم، اغلب از منظر و به مدد تالش ها و تظريه اعظم آنچه را كه ا
به گمانم به راحتي مي توان ادعا كرد كه يافتن ذهـن  . هايي بود كه از غرب به وام گرفته ايم

و زبان ايراني، برخاسته از تجربه تاريخ ايران، شرط نخست تجدد فكري و شناخت واقعـي  
ه مفاهيم جديد ايراني را ناشي از فرآيند بومي سازي سنت لذا او بيش از آن ك "تجدد است،

ها و خواسته هاي ايراني بداند،آن را متأثر از فرهنگ تجدد قلمداد كرده و اين را مـي تـوان   
بـه دسـتگاه بـومي سـازي مفـاهيم جدبـد در نـزد        : ايراد مهم تر آن كـه .ايراد مهمي دانست

اجهه با مفاهيم مدرن قرار داشته انـد،نمي  انديشمندان ديني دوره معاصر كه در خط مقدم مو
چنين ذهن و زباني، ماننـد هـر اندبشـه خـالق، قاعـدتا       "پردازد، بلكه بر اين باور است كه

 ".تركيبي از خاطره قومي و فردي قديم و سوادها و خواست هاي دگرگوني جديـد اسـت  
    )10: 1381ميالني،(

ه به وسبله كيومرث اشتريان به تحرير مقاله بومي كردن علوم سياسي در ايران ك - 2/3/2
علوم سياسي در ايران در پاسخ گويي به معضالت سياسـي، كارآمـد   : درآمده، تأكيد مي كند

از .نبوده و علت نپرداختن جدي به بومي كردن مفاهيم سياسي، همين ناكارآمدي بوده است
، آگاهانـه يـا   نظر نويسنده، سه مولفه قدرت سياسي،، نيروهـاي سياسـي و ادبيـات سياسـي    

ناآگاهانه، خواسته و ناخواسته در كنش و واكنش با هم،،در ناكارآمد سازي علوم سياسي در 
 ايـن  در.است زده دامن مدرن، سياسي مفاهيم گرايي بوم سازي ناتوان به و   ايران موثر بوده

سعي در تطبيق آن بـا شـرايط جامعـه     و غيربومي هاي تئوري گرفتن عاريت به نقش راستا،
ابراني را نبايد ناديده گرفت، به عالوه، عدم رويكرد بومي سازي به پرسش ها و موضوعات 
سياسي، عدم تعيين ميزان انطباق روش ها و تكنبك هاي غربي با مسائل ابران را بايد بـدان  

استه است در ايـن علـوم،   ايراني نتو: نتيجه اي كه اشتريان مي گيرد آن است كه . اضافه كرد
در مجموع مـي تـوان    .برساند سرانجام به غربي مفاهيم و   مجتهد شود تا بومي سازي علوم

پرداخته است اما درعرضـه  ) بومي سازي(نوبسنده مقاله به يك موضوع مهم و حياتي: گفت
روش هاي بومي سازي انديشمندان ايراني معاصر كه جهت گيري رساله حاضر است، ناكام 

   )2: 1379اشتريان،(.ده استبو
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اين آثار مدل هايي : چند اشكال و ايراد بر آثار مبتني بر مصداق يابي وارد است از جمله
را براي خروج از بن بست هاي بومي سازي ارائه مي كنند اما اين مدل ها، چنان كلي اند كه 

ديگر، راهي عملياتي  به بيان. قابليت انطباق خود با شرايط ايران معاصر را از دست مي دهند
     .براي انطباق مفاهيم غربي به ايران نمي گشايند

برخي از منابعي كه در مورد بومي سازي مفـاهيم مـدرن سياسـي     :تئوري سازي - 4/2
نگاشته شده اند، به نوعي تئوري سازي و ارائه نظريه ايي فراتر از دعواي مفـاهيم مـدرن و   

مي توان در تجزيه و تحليل بومي سازي مفاهيم به كار قديم دست زده اند كه البته آن ها را 
مجددا تأكيد مي كنم كه اين دسته از منابع هم، همانند منابعي كـه پـيش از ايـن، مـورد     . برد

طباطبايي و فيرحي را مي . بررسي قرار گرفت، غيرمستقيم به مسأله بومي سازي پرداخته اند
  :توان در اين بخش قرار داد

طباطبايي در كتاب ديباچه ايي بر نظريه انحطاط ايران، گاه و بي گـاه  سيد جواد  - 1/4/2
به بحران مفاهيم به ويژه در تاريخ قبل و بعد از مشروطه، اشاراتي دارد و بر اين نكته، پـاي  

در طول سه سده اخير، ايران در دوران وسوسه تجدد بوده است امـا بيشـتر،   : مي فشارد كه
ف زمان، داشته و استبداد ايلـي و قبيلـه ايـي حـاكم بـر      پاي در گل سنت انديشه هاي خال

كشور، نيروهاي زنده و زاينده فرهنگ و تمدن را به فنا داده است، لذا نتيجـه مـي     مقدرات
گيرد كه در باره تحول مفاهيم سياسي در ايران، هنوز سخن جدي بـه ميـان نيامـده و گفتـه     

كتاب در دست تدوين خود بـه نـام از   نشده است و از اين رو، طباطبايي در صدد است در 
مشروطه خواهي تا انقالب اسالمي، تبييني از مفاهيم مدرني چون انقالب بـه دسـت دهـد،    
نتيجه اين كه، كتاب ديباچه ايي بر نظريه انحطاط ايران، به مسأله روش هاي بـومي سـاري   

   )15، 1380طباطبايي،( .مفاهيم مدرن سياسي در تاريخ معاصر ايران نپرداخته است
داود فيرحي در كتاب قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم، در تالش است، سه  - 2/4/2

مفهوم قدرت، دانش و مشروعيت را نه در گسست با سنت، بلكه در پبوند با آن، معنا كنـد،  
بر آن است كه ما نيازمند جايگاه و پايگاهي مناسب با سنت و تمهيد انقالبـي از درون  : زيرا

اين شيوه ايي . بتوان به غربال و بازپرداخت اساسي در ساحت انديشه دست زدآن هستيم تا 
كه او به كار گرفته است، به بومي سازي مفاهيم شبيه است ولي او تنها در صـدد اسـت بـا    
تكيه بر گزاره هاي فوكويي و قواعد روش گفتمان، تصويري از رابطـه دانـش و قـدرت در    

ز صدر اسالم تـا  ا تالش، اين در او البته، و كند ارائه ني،ايرا –تاريخ انديشه سياسي اسالمي 
دوره هاي ميانه اسالمي را بررسي كرده اما به دوره معاصر ايراني كـه هسـته اصـلي زمـاني     
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پژوهش و رساله حاضراست، نپرداخته، ولي كتاب مذكور، مشروط به ايـن كـه رگـه هـاي     
نار بگذاريم، مي تواند به عنوان منبع قابـل  گفتماني آن را ناديده بگيريم و يا اين رگه ها را ك

اين ديدگاه در اين . اعتناء و قابل توجه در فهم و تفسير ديدگاه سنتي مورد اسنفاده قرار گيرد
 .رساله در تجزيه و تحليل، روش بومي سازي سيدجمال الدين بـه كـار گرفتـه مـي شـود     

  )12: 1381فيرحي،(
بومي گرايي مفاهيم مدرن سياسي به كار مي  در منابع فوق كه به نوعي در تئوري سازي

دليل اين مسـأله آن اسـت كـه دايـره     . آيند،جايگاه بومي سازي مفاهيم مدرن گم شده است
بحث و گفت و گوي اين دسته از منابع، گسترده تر از بومي سازي مفاهيم مدرن سياسي در 

ل الـدين،آيت اهللا  تاريخ معاصر ايران است به عالوه، روش بومي سازي مفـاهيم سـيد جمـا   
  .را نمي كاود) ره(نائيني و امام خميني

آخرين دسته از منابع ، حتي كلي تر از منابعي اسـت كـه در   : در مورد غير ايران - 5/2
اين دسته از منابع، نگاهي به سرشت مفاهيم، لغزندگي و فوايد . بخش چهارم بدان اشاره شد

بزرگ تر شرق، مي پرازند كه البته يك بحث  بخش ديگري از اين منابع ، به مقوله. آن دارند
توحيـد  . است اما ويژگي اين دو گروه از منابع، كلي گويي هاي آنان است) شرق( مصداقي

     .فام و ادوارد سعيد در اين دسته از منابع، قرار مي گيرند
محمد توحيد فام در مقاله رويكردهاي تحول مفاهيم سياسي، بر اين باور است  - 1/5/2
فاهيم، ابزار تحليل سياسي اند از آن رو كه، مفاهيم چيزي بيش از يـك اسـم خـاص و    كه م

يك نام ، نيستند، به عالوه، مفاهيم، ابزاري هستند كه ما به وسيله آن مي انديشيم، مسـائل را  
نقد مي كنيم و آن ها را توضيح مي دهيم و نبز، براي آن كه جهان براي ما، واجد معنا شود، 

مفهوم يا چند مفهوم، تن در دهيم و اين كار را از طريق ايجاد مفاهيم انجام مـي  بايد به يك 
مفاهيم همچنين، به ما كمك مي كنند تـا مصـاديق را از طريـق بازشناسـي آشـكار و      . دهيم

افزون بـر آن،مفـاهيم لغزنـده و فرارنـد و اغلـب،      . خواص يكسان آن ها، طبقه بندي نماييم
ميق و فراوانند و لذا، سياست تا حدي جدال بر سر معناي موضوع مجادالت ايدئولوژيك ع

مشروع، معتبر و درست مفاهيم و اصطالحات است، به گونه ايـي كـه مفـاهيم و واژگـاني     
 توحيد آنچه بنابراين، اند، بوده برانگيز مناقشه   دولت و دموكراسي و مانند آن، همواره: چون
 و نـدارد  ايـران  مسائل به نگاهي اما است، مفيد نظري موضوع يك است پرداخته آن به فام
ه و بكر در فضاي عمومي علوم سياسي پرداخته است كه چندان بـه  تاز مباحثي طرح به تنها

  )117: 1381توحيدفام،(.كار ما در اين رساله نمي آيد
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واژه شرق تقريبا يك ابداع اروپايي است و اضافه مي : ادوارد سعيد بر آن بود كه - 2/5/2
بخشي از شرق، تخيلي نيست و نيز، شرق در تكوين شكل، شخصـيت و تجربـه   هيچ : كند

 از پـس  خـود،  ايي صفحه 621 كتاب آغاز در سعيد   غرب، كمك كرد، از اين رو است كه
 شـرق  كتـاب  لذا كند، مي عرضه باره، اين در را خود تعريف شرق، متعدد تعاريف بررسي
 مـي  تأكيـد . دارد رساله اين بررسي مورد موضوع با را تناسب كمترين سعيد، ادوارد شناسي

مسأله ايران به صـورت خـاص، نمـي     به كه است آن اندك ارتباط و تناسب اين علت كنم
 پيونـدهايي  نمـاييم،  كتـاب  ايـن  سراسـر  در شـرق  نام جايگزين را ايران   پردازد اما اگر نام

 كـه  كمكـي : كـه  اين نتيجه. يافت خواهيم رساله، اين موضوع و سعيد كتاب بين را بيشتري
تأثير خواسته  آن، واسطه به توان مي: كه است آن كند مي حاضر رساله تدوين به كتاب اين

ها و انتظارات غرب در فرآيند بومي سازي مفاهيم مدرن سياسي را در ايران معاصـر نشـان   
   )14: 1382سعيد،(.داد

بررسي منابع، به برخي در آغاز بررسي منابع دسته پنجم همانند دسته هاي اول تا چهارم 
از ويژگي هاي منابع اشاره شد، اما در بيان كاستي هاي منابع دسته آخر، بايد بـر ايـن نكتـه    
تأكيد كرد كه كلي بودن اين منابع و عدم بررسي موضوع ايران در اين آثار،مانع از استفاده از 

سـيدجمال  آن ها در مورد مطالعه روش هاي بومي سازي مفاهيم مـدرن سياسـي از سـوي    
   .مي شود) ره(الدين اسدآبادي ،آيت اهللا نائيني و امام خميني

  :كه از بررسي دسته هاي مختلف آثار فوق به دست مي آيد، عبارت است ازه ايي نتيج
هاي  و انديشه روشنفكران و انديشمندان ايراني و ديني، تحت تأثير امواج انقالب فرانسه

غرب، دست به اصالح و احياي فكر ديني زدند و تالش  )   )Liberal modernity         تجد د ليبرالي
كه بين مفاهيم و نهادهاي جديد غرب با معرفت ديني شيعي سـازگاري و آشـتي بـه     كردند
شعارهاي مهـم روشـنفكري   .آنان به دنبال اثبات عدم تعارض علم و دين بودند.آورند وجود

                         نهادهاي تجـد د، اصـالح و    گفتمان، آزادي، دموكراسي، جامعه مدني، گسترش ديني در اين
ماندگي و مدرن شدن آن است و  ها رهايي جامعه از عقب هدف آن.است مهندسي اجتماعي

اين پيشرفت، راهي جز اين ندارد كـه خـود را بـا اعمـال، نهادهـا و       جامعه براي رسيدن به
ي روشنفكران ايـن گفتمـان بـرا   .زمينان پيوند دارد، منطبق كند مغرب مصنوعاتي كه با قدرت
پذيري اسالم دفاع كردنـد تـا مسـلمانان     از بازخواني مستمر و انعطاف رسيدن به اين آرمان،

اين گفتمان هم .سياسي، اقتصادي و آموزشي را با شرايط جديد سازگار كنند بتوانند نهادهاي
از  )530: 1367حائري،(.                           ّ              كرد و هم در پي بازگشت به سن ت صدر اسالم بود مي خود را نقد
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در عـالم تئوريـك،   : به آزادي، شيدايي فكري است، يعنـي اينان شيفتگي : د گفتاين رو باي
 رو همـين  از شك بي. بيابد شيعي –آزادي غربي نمي تواند چندان تبايني با ماهيت اسالمي 

ماسونري كوكب شرق مصر گشت فرا شبكه در عضويت پذيراي الدين سيدجمال كه است
را كنار كشيد و يا به دليـل مخالفـت بـا آن،كنـارش     اما هنگامي كه به ذات آن پي برد، خود 

عرصه تئوريك وجهي نرم افزارانه اسـت  .نهادند، نائيني نيز با اين گونه حادثه ايي مواجه شد
مـع الوصـف،هر گـاه آزادي بـا سرشـت      . كه نه دردي مي آفريند و نه واكنشي برمي انگيزد

سازد و آن زماني است كـه نـائيني    غربي، ميل به قدرت پيدا كند، بدذاتي خود را نمايان مي
كتابش در تأييد مشروطه را پس گرفت و به جاي حضور فعال در عرصه تئوريـك، منفعـل   

پس بايد چاره ايي انديشيد كه در هم عرصـه آكادميـك و هـم در    .شد در ميدان پراگماتيك
رايـي  عرصه پراگماتيك به فرهنگ بومي تعلق داشته باشد،پيشنهاد اين مقالـه نظريـه بـوم گ   

  .معطوف به سنت شيعي است
  

  نظريه بوم گرايي معطوف به سنت شيعي -3
اي با عالم اله  كه به گونه "حقايق همه جايي و هميشگي"اي از  به مجموعهسنت را بايد 

كـه از عـالم   كرد به اصولي اطالق را مي توان به تعبير ديگر، سنت . كردپيوند دارند، اطالق 
دهد و در معناي محـدودترش، اطـالق و بـه     باال وحي شده و انسان را به مبدأش پيوند مي

اصولي كه از مبدأ كلي كه هر  ،استاز سوي مسلمان در زندگي روزمره كارگيري آن اصول 
اين است كه سنت همه چيـز را  . آيد گردد، مي و به آن باز مي شده  چيزي از آن شأن گرفته

                                                ً                        باالتر هستي و در نهايت به اصول غايي كه مسايل كامال  ناشناخته براي بشر جديد  به مراحل
  :و داراي عناصر زير است )135: 1380نصر،(دهد است، ارجاع مي

بازتوليد حقيقت، در شرق ميسر است از آن رو كه زادگـاه اديـان   :يكتايي حقيقت - 1/3
حقيقت از درون اديان آسـماني و  .بين دين و حقيقت، پيوندي اليتغير است.الهي،شرق است

اين حقيقت،واحد است هرچنـد ممكـن اسـت ديـن     .نه از درون مكاتب زميني برمي خيزد
داران آن را متكثر ببينند و البته تكثربيني حقيقت از سوي دين داران منحرف به معناي تكثـر  

نمـي   واقعي حقيقت نيست بلكه آنان به مشركاني مي مانند كه وجود خداي واحـد را نفـي  
حقيقـت واحـد برآمـده از    .كنند و تنها او را در اداره جهان، محتاج شريكان زميني مي بيننـد 

دين،يقيني است به آن معنـا كـه بـدون هـر گونـه ترديـدي، وجـود دارد، واقعـي و عينـي          
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عيني چون با چشم دل و از طريق مظاهر و مصداق ها، مي تـوان وجـود آن را حـس    .است
اين حقيقت از .ان جهت كه واحد است،رهنمون و جاودانه استحقيقت ديني بد.كرد و ديد

همـين حقيقت،درمدرنيتـه غربـي،    .معرفت ديني برنمي خيزد بلكه از فطرت انساني مي آيد
مورد ترديد قرار مي گيرد و به دليل آن كه به آزمايش در نمي آيد،طرد و يا ناديده گرفته مي 

  .شود
ط دارد در حالي كه در غرب،عقـل ابـزاري يـا    حقيقت واحد عالوه بر دل، با عقل ارتبا

آنچه در غرب روي داد،مجادله حقيقت با عقـل جزيـي   .جزيي،حقيقت واحد را رد مي كند
ايـن حقيقـت،در مسـيحيت،يهوديت و    .حقيقت واحد در همه اديان الهي، واحد است.است

حقيقـت  ) 31: 1386نصـر، (.محمديت وجود دارد لذا كثرت گرايي ديني، بي هويـت اسـت  
واحد همان توحيد و به باور سيدحسين نصر، ال اله اال اهللا است و توحيد اشاره بـه وجـود   

توحيد منشأ تدوين قانون ها،سازمان ها و .قائم به ذات الهي دارد كه قدرتمند است و باشكوه
حكومت ها اسـت و اعتبـار قوانين،حاكمـان و ماننـد آن،تنهـا در پرتـو توحيـد، معنـا مـي          

ين حقيقتي را در خارج دين نه ممكن مي داند و نه راهبر به سعادت بلكه دين،وجود چن.يابد
حقيقت واحد .فقط حقيقت سرچشمه يافته از اهللا يكتا معنا دارد و معنا يا هويت بخش است

الهي ديني ممكن است متكثر به نظر برسد اما با وجود اختالفـات ظـاهري، داراي وحـدت    
ر دارد و ممكن نيست از بيرون بـدان وارد شـود و   حقيقت ديني در دل دين قرا.باطني است

تفكيك بين شريعت ظـاهري  .به واسطه هژموني و سيطره يك امر بيروني هويت يافته است
مؤمنانه و طريقت باطني عارفانه،تفكيكي از سر ميل و بر پايه اتفاق در عرف و تاريخ اسـت  

ظاهر نشان از بـاطن دارد  .ستنددر حالي كه درونه هاي ديني با بيرونه هاي مذهبي،دو چيز ني
بي گمان معرفت ديني تغييـر مـي   .و اين دو در طول هم اند و اختالف شان در درجه است

كند چه در عرصه علوم بشري و چه در زنـدگي اچتمـاعي ولـي ايـن تغييـر در ماهيـت و       
  ) 157: 1380نصر،(.سرشت نيست

مان گونه كه با فرهنگ سنت به مفهوم سنت،با تمدن همراه است،ه: تجدد ستيزي - 2/3
چنين سنتي،آنچه در غرب روي داده اسـت را تجـدد مـي    .همگام است اما با تجدد مخالف

فرق اين دو،بسيار است كه يكـي از آن هـا، ايـن اسـت كـه بازتـاب هـاي        .داند و نه تمدن
تمدني،به آرامش مستمر آدمي مي انجامد اما دستاوردهاي تجدد،تشويش دائمي او را دامـن  

ماهيت آسماني علم،هويتي شيطاني مي يابد و از اين رو،درد  - 1:به عالوه،در تجدد .مي زند
و رنج را با ظاهري شيك و پيك اما وحشيانه و البته به آرامي، تززيق مي كند و اين شبيه به 
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داستاني مي ماند كه فردي بر شاخه اي لرزان بنشيند و عسل بليسد اما ديگري به بن بريـدن  
علـم ديني،محوريـت فردي،سـاز نمـي كنـد و نگـاهش بـه         - 2 .باشـد  مشـغول آن شاخه، 

علم را سكوالر نمي بيند و در آن،انسان .انسان،انساني نيست كه در عرض قدرت خدا است
مخالفت با .جاي خدا نمي نشيند، به جاي خدا فرمان نمي راند و جاهليت مدرن نمي آفريند

ونـش مـي تـراود و از سـوي     علم جديد از يـك سـو بـه دليـل تجـددي اسـت كـه از در       
ظـاهربيني و   )45: 1327گنـون، ( .ديگر،احساس تعهدي است كـه بـه حقيقـت يكتـا دارد    

اين .تغييرپذيري،از ديگر داليل مخالفت با علم تجربي است كه بنياد تجدد غربي را مي سازد
و دو صفت،به باطن راه نمي يابد،از آن برنمي خيزد و در نتيجه،چيز پايداري خلق نمي كند 

در اين نگاه،تجدد نقد نمـي شـود بلكـه    . تنها چيزي را مي آفريند كه با باطن سنخيت ندارد
نفي مي شود، چون، ذات تجدد،سكوالر است و ذات تمدن، ديني، لـذا، بـر فـردي فـرض     

بازي روشنفكرانه در .نخواهد بود كه به نقادي مدرنيته بپردازد بلكه بايد به طرد آن دست زد
آن ها نه غرب زدگي .اينان با تغيير به سوي سنت عرفي شده، موافق اند آن رنگ مي بازد و

اين به معناي انكار غرب و تجدد نيسـت،بر  .پيشه مي كنند و نه غرب گرايي را برمي گزينند
عكس،غرب و تجدد را واقعي مي داند اما واقعيتي كه جز تلخي خلق نمي كند و لذا نبايـد  

سـنت  .، هست مي داند ولي عـدمش فـرض مـي كنـد    آن را ديد همان طوري كه شيطان را
در واقع،به نقد مدرنيته دست مي .گرايان مدرن به تركيبي از سنت و مدرنيسم دست زده اند

گـاه بـه نظـر مـي رسـد كـه       .زنند اما به همان نسبت يا كمتر يا بيشتر،مدرنيته را مي پذيرند
كنند اما چگونه چنين چيـزي   دستاورد تجدد را به كار مي گيرند اما ذات تجدد را انكار مي

اينان همانند اريك وگلين مي مانند كه تجدد را انحرافي بزرگ از مسيحيت مي !ميسر است؟
نجات مسيحيت به بيراه رفته را بازگشت به مسيحيت قرن دوازه مـيالدي  ه دانست و تنها را
  ) 286: 1383؛ نصر،300: 1385نصر،( .معرفي مي كرد

به تـاريخ، بازگشـت مسـتمر بـه حـوادث دور و نزديـك        وفاداري: تاريخ مندي - 3/3
گذشته است كه نه به منظور پيشگويي آينده بلكه براي تحليل پديده هاي امروزين، كـاربرد  

گرايش به تاريخ بر اين اصل استوار است كه همه صـور معرفـت بشـري متـأثر از     .مي يابد
درسـت ارزش و سـنجش   دانش پيشين است،بنابراين،درك و شناخت همه چيز و ارزيـابي  

در ايـن روش،واقعـه ها،ابهـام هـا و     .ميسر نيسـت  )معصومين(اتقان آن، بدون رجوع به قبل
ــا   ــران ه ــطبح ــي       فق ــي م ــاريخي بررس ــترهاي ت ــاريخ و بس ــه ت ــه ب ــق مراجع از طري

انسان و پديده هاي انساني در تاريخ مندي يا تاريخ گرايي پذيرفتـه  ) Fluidity(سياليت.شود
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همه داده هاي تاريخي،مورد قبول نيست و .ون ساختار و هدف نخواهد بودشده اما تاريخ بد
تاريخ به اين معنا همان معنـايي  .كاربست نقد در بررسي تاريخ، ضرورتي اجتناب پذير است

را دارد كه كروچه آن را مخالف تجربه گرايي،ضد مادي گري و همگام با ايده آليسم دانسته 
بـه واقع،محافظـه   .محافظه كاري به چشـم مـي خـورد    در تاريخ مندي، نوعي روحيه. است

تاريخ در محافظه كاري، معناي سنت را دارد و لذا بايد گفت .كاران، مدافع تاريخ و سنت اند
تاريخ نگري يا تـاريخ منـدي علـي    .تاريخ، سنت الهي و بشري پيش آمده و روي داده است

تـاريخ  .ريخ، وجه تكاملي مي دهـد دارد ولي به تا ،رغم اين كه ميل به تاريخ از وجوه تعالي
مندي،مخالفت با تغييرات اجتماعي را سر نمي دهد اما تغييرات امروزين را بر پايه تحوالت 

دفــاع از بنيــاد مالكيت،حمايــت از اســاس .بنــا مــي نهــددر زنــدگي معصــومين ديــروزين 
نـدي  خانواده،پشتيباني از ديـن و دولـت از ديگـر باورهـا و مؤلفـه هـا در پديـده تـاريخ م        

بخش اعظم گذشته بشر با عقل گرايي تجددي و با فردگرايـي افراطـي مواجـه نبـوده     .است
تاريخ مي .است لذا تاريخ مندي،عقل گرايي و فردگرايي فارغ از افراط و تفريط را مي پذيرد

آمــوزد كــه نــابرابري ها،الزمــه حيــات اجتمــاعي اســت و خــرد آدميان،نــاهمگون         
  )94: 1379؛ نصر،155: 1361گنون،(.است

سنت و تاريخ، رابطه همانندي دارند به اين معنا كه سنت همان تاريخ است به آن دليـل  
برآمده افتاده،دنيا اتفاق در كه حيات اجتماعي با اعزام و ارسال اولين پيامبر، آغاز شد و آنچه 

اين سنت از سوي پيامبران ديگر و خـاتم آنـان و   .از همان سنت نخستين نشأت يافته است
ناش، بازتوليد و پويايي برتر يافته است،لذا وجه باطني و وجه ظـاهري مذهبي،سـنت   جانشي

اسالمي است كه در تاريخ مسلمانان تنيده شده است اما سنت ظاهري در يك پروسه رفـت  
خود را مستمرا پااليش مي كند و اين معناي راست انديشـي   ،دين و برگشت دائمي به بنياد

تاريخ منـدي مشـتمل بـر    .گرايي مدرن مورد بي مهري است سنت را در بردارد كه در سنت
فراگيـــري اســـت و در نتيجـــه هـــيچ واقعيتـــي از قلمـــرو تـــاريخ و ســـنت خـــارج   

  ) 179: 1357؛دري،274: 1385حقيقت،(.نيست
شرق شناسي را نمي توان بدون توجه به نيرويي كه آن را سـاخته  : هژموني رباني - 4/3

كه شرق شناسي،ابداعي اروپـايي اسـت كـه همـه      است، درك كرد و همچنين،بايد دانست
برتري و تفوق حقيقت يكتـا  .سنت نيز چنين است.فضاي شرق و حتي غرب را مي پوشاند

بر سراسر سنت از يك سو،سيطره الهيات گرايي را نشان مي دهد و از ديگر سو،دليل نسبت 
نت بـدان معنـا   هژموني خدا و دين بـر سـ  .دادن هر چيزي به خدا و دين را هويدا مي سازد
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است كه آن دو به جاي انسان سخن مي گويند و سخن انسان در آن، شنيده نمي شود و اگر 
خدايي كه به . انسان چيزي بگويد و بخواهد كه در سيطره خدا و دين باشد،ارزش مند است

ضع وجاي مردم سخن مي گويد،بيگانه از انسان نيست،اجنبي به شمار نمي آيد، به طماعي م
برخالف آنچه كه ادوارد سعيد به فلوبر نسبت داده كه به جاي زن بـدكاره،حرف   ،دنمي گير
جداي از انسان نيست، بلكه مبين و معرف آن است و  ،در هژموني رباني،پروردگار.زده است

خدا به همان اندازه اي كه با انسان ارتباط دارد و .انسان در ذات او رنگ و هويت مي پذيرد
به واقع،انسان چه بخواهد و چه نخواهد در سيطره الهي قرار دارد و .است نيز، با او در پيوند

سلطه آسمان بـر زمين،هسـتي و وجود،بـه منظـور     .در آن،انسان با انسان ديگر،تفاوتي ندارد
ايـن  .تعالي انسان است نه اين كه آن را نوعي بازي با حاصل جمع جبري صفر فرض كنـيم 

  )12: 1384سروش،(سلطه
بازدارندگي و توليد كنندكي برخوردار است و انسـان را بـاز مـي دارد از    از دو وجه  - 1

  .خروج حاكميت اهللا و او را وامي دارد كه خير بيافريند
پابرجا و با دوام است با گذشت زمان رنگ نمي بازد و تغيير نمي كند البته رابطه اهللا  - 2

  .وي انسان استتنها از س ،و انسان،دو سويه است ولي كم رنگي رابطه فيمابين
نقطه شروع،ميانه و پايان آن سلطه رحماني معلوم .داراي خصيصه روش مندي است - 3

است و در هر يك از اين سه نقطه،خدا و انسان حضور دارند لذا، انسان موجـودي تصـور   
  .ساختنمي شود كه خدا خلقش كرد و بعد او را به حال خود رها 

ي كند و براي خود شأن و منزلت مي سازد درخشش مي يابد،منتشر مي شود،جلوه م - 4
فاقد پيش فـرض اسـت و همـه آن در    .و قوانيني را براي تنظيم روابط طرفين توليد مي كند

   .ظاهري نيست بلكه از عمق جان برمي خيزد.شرق پيدا مي شود
به دليل غير تفنني بودن سيطره خدا بر سنت، سنت بدون خدا، معنا نمي شـود و سـنت   

به چنين سنتي،نفوذ دائمي خدا را بر سنت حـس مـي كنـد و از ايـن رو، بـه       گرايان معتقد
در زندگي آنان،معنا پيدا ... انجام تكليف،كسب رضايت خدا،پرهيز از گناه و : مقوالتي چون

   )21: 1382سعيد،(.مي كند
سنت چيزي بيش از رفتارها و گفتارهاي عوامانـه اسـت و   : نظام وارگي الهياتي - 5/3

گ عاميانه هم از سنت برمي خيزد اما دقيقا سنت خالص را معنا نمي دهـد و اگـر   البته فرهن
در واقع،سنت موضوع مهملي .چنين بود به محض بر مال شدن حقايقي از آن،فرو مي پاشيد

نيست كه تنها به درد وعظ و سخنراني بخورد البته نمي تـوان آميختگـي سـنت بـه دروغ و     
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از آن را حقايق در لفافه پيچيده، ندانست اما علي رغم در  افسانه را ناديده گرفت و يا بخشي
تشـخيص سـنت   .هم تنيدگي سنت راست و ناراست،سنت از بنياد راستيني برخوردار است

چنان دشوار است كه آن را از دسترس عوام دور نگه داشته اسـت لـذا    ،درست از نادرست
ه فهم نادرستي هـاي آن  تشخيص آن در يك دستگاه معنايي صورت مي گيرد همان گونه ك

دستيابي به سنت صـحيحه بـه اصـالح نظـام     .نيز، به كاربست يك نظام معنايي وابسته است
در خالء ذهني نمي توان و نبايد به اصالح ساختاري دست زد .وارگي سنت مربوط مي شود

پالودگي سنت توجه به ورودي ها،خروجي .كه در مالء عام روي داده و به بار نشسته است
فعل و انفعاالت دروني در جعبه سياه را مي طلبد در اين صورت، فرض، وجود سنت  ها و

  .آلوده است
باشد،سيره ايي كه درستي آن ) ع(برآمده از سيره صحيحه معصومين، چنانچه ورودي ها 

اثبـات  .را شواهد تاريخي و منطق شيعي مهر تأييد بزنند،گام اول به درستي برداشته مي شود
پروسـه ايـي پيچيـده و چنـد     ) ع(معصـومين و كردار رفتار  ،مل بر گفتار درستي سيره مشت

نكتـه مهـم تـر،    .وجهي است كه علوم ديني و عالمان مذهبي بسياري را درگير خود مي كند
عمليات آگاهانه و يا جاهالنه اي است كه با ورود سيره در عرصـه نهادهـاي سياسـي روي    

صول روابط نزديك و مسـتمر نهادهـاي   در واقع،بخش اعظم سنت ناصحيح، مح.داده است
سياسي است كه اغلب با سرمايه آشكار و پنهان يهوديان سياسي و نخبگان حكومتي توليـد  

شيعه به داليل مختلفي .مثال روشني در اين زمينه است) Isra'iliyat(شده است كه اسرائيليات
ي سيره را با چـالش  اين امر،فرايند تاريخ.همواره مورد غضب حاكمان و يهوديان بوده است
نبايـد  .چيـزي نيسـت كـه مولـد باشـد      ،روبرو ساخت لذا خروجي ها از چنين نظام معنايي

بـه بيـان ديگر،سـنت انبـوهي از     .فراموش كرد كه سنت نوعي تصور و عقيده جمعي اسـت 
رفتارها و گفتارها است كه برتـري ديـن را بـه رخ مـي كشـد امـا دگـم و غيرقابـل تغييـر          

ورودي هاي فرهنگي به نظامي است كه سياسي اسـت   ،سنت روي داده آنچه در باره.نيست
و ماحصل آن رفتارها و گفتارها در عرصه اجتماعي است كه سنت نامطلوبي را پديد آورده 

  )89: 1384رفعتي،(.تأسيس چنين نظامي را يادآوري مي كند ،است اصالح روند نيز
رابطـه   - اوال.و سـويه اسـت  انبار يا ذخيـره سـازي امـري د    :ذخيره سازي سنت - 6/3

آميزه قوي از سـنت   - تنگاتنگي را با تاريخ مندي يا تاريخ گرايي،به تصوير مي كشد و ثانيا 
ذخيره سازي همانند خصلتي كه شـرق شناسـي از خـود    .معطوف به سنت را نشان مي دهد

نه بروز مي دهد، تالشي براي زنده نگه داشتن آگاهي هاي تاريخي است كه بر پايه آن،نشـا 
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هاي سنت چنان تثبيت و نهادينه مي شود كه جايي براي كندن آن و جايگزين كردن چيزي 
تنهــا راه بــاقي .چــون مدرنيســم يــا مفروعــات آن، ماننــد ناسيوناليســم، بــاقي نمــي مانــد 

در اين صـورت،ديگر جـايي بـراي    .مانده،كاربست سنت به شكل دلخواه و تغيير يافته است
رانه نخواهد بود و اگر مجالي به روشنفكران داده شـود بـه   اظهارات و بررسي هاي روشنفك

دليل تأييد حقانيت آن يا بخشي از آن و يا به تمايل به كارگيري آن، نيست بلكه صرفا به آن 
در ايـن حال،تجـددگرايان،   .كمـك بگيـرد   ،جهت است كه از براي بازسازي يا پالودن سنت

  )20: 1382سعيد،( .ي رسانندلباس غيري را مي پوشند كه به اصالح سنت مدد م
آشفتگي جهان اسالم و در اينجا،جهان شيعه، در عرصـه سـنن مـذهبي بسـيار عميـق و      
گسترده است، اما اين بيماري مهلك، ريشه در درون دارد ولي آنچه از غرب مي آيد و داعيه 
نجات دارد از جنس ديگري است كه با جنس شرقي درهـم نمـي آميـزد و دواي دردهـاي     

خصيصه ذخيره سازي سـنت،دامنه انبارسـازي را چنـان شـدت     .يا مسلمانان نيست شرقيان
ذخيره سـازي سـنت بـا    .به كلي مسدود مي كند ،بخشيده كه فرصت دسترسي به ديگري را

ساله، هماوردي خلق نمي كنـد تـا تـاب نبـرد را      400ساله در مقابل مدرنيته  1400قدمت 
در رگ ها و نه در لباس بر تن شده، جاري مـي  همانند خوني مي شود كه : داشته باشد،زيرا

انسان سنتي همه هويت خويش را در گذشته شرقي مي بيند و لذا نمي تواند از هويت .گردد
خويش دست بشورد و لباس تجاهل بپوشد،از اين جهت،شرق شناسي ادوارد سعيد،يك امر 

ايفـاي نقـش در هـر    خيالي يا موقتي خواهد بود كه بيشتر به هنرمندي شبيه است كه بـراي  
اين به معناي انكار درستي هاي شرق شناسـي  .صحنه نمايش،تنها لباسش را عوض مي كند

سعيد نيست،شايد رفتارها و گفتارهاي شرقي، زبان گوياي غرب باشد ولي با وزش نسيمي 
به هر روي،سنت مورد نظر ما،سنت ساخته .،فطرت شرقي سنت طلب از خفتگي برمي خيزد

روي ...كه بر پايه پروسه اي طبيعي و از زايش تا كودكي و از كودكي تا  شده در شرق است
داده است نه سنتي كه در شرق شناسي و در يك پروژه خيانت بار از سـوي غـرب، اتفـاق    

 - 7/3) 23: 1361گنـون، (.نمـي دهـد  ماهيـت  اين سنت تأثير مي پذيرد اما تغيير .افتاده باشد
سنت به معنا يا به مثابه بخشي .ز اين رو،سوژه استسنت،معنا توليد مي كند و ا:كشف معنا

هجري وجود يا جريـان دارد   250از سيره و سيره به مفهوم حديث يا بخشي از آن، تا سال 
اگر دين كه بخشي از آن در .در حالي كه زندگي مسلمانان شيعي پس از نيز، ادامه يافته است

عي است، پس بايد توانـايي توليـد   سيره، خالصه مي شود براي اداره هميشگي حيات اجتما
وجود شـرط زمـان و مكـان در فقـه     . معنا در شرايط زماني و مكاني متفاوت را داشته باشد
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شيعي و هم چنين لزوم تبعيت و تقليد از مجتهد زنده و نظاير آن،همگي نشان از ضـرورت  
يـي كـه   سـنت يـا سـيره ا   .برداشت هاي نوين بر پايه اقتضاي شرايط از قرآن و حديث دارد

كه بايـد معنـابخش باشـد از ايـن     لمتكفل اداره زندگي است، نمي تواند گيرنده معنا باشد ب
رو،در علم الحديث معنا بر حديث تحميل نمي شود بلكه كوشش آن است كه صحيح ترين 

كشف گردد لذا،حديث يا سنتي كه گاه سوژه ايـي اسـت كـه داراي معنـاي      ،معناي حديث
نيست كه آگـاهي را  ) مفسر(اين سوژه.ند تا معنايي بر آن بار شودذاتي است و منتظر نمي ما

ترزيق مي كند و يك امر خالي از معنا را معنا مي بخشد بلكه آگاهي از ابژه ) حديث(به ابژه
فرايند انتقال معنا از ابژه به سوژه، تابع صالحيت هاي انتقال گـر و  .به سوژه منتقل مي گردد

پس سنت،هم سـوژه   )(Humphrey,1993: 17 مانند آن است،راست آزمايي موضوع انتقال و 
  :چند نكته ديگر در اين باب حائز اهميت است .است و هم ابژه

سنت در خالء نيست و نيز،براي خالء خلق نشده و چون در خالء نيست و براي  - اوال
مابه ازايي دارد كه آن جهـان اسـت    ،سنت - ثانيا.خالء خلق نشده، درنتيجه واجد معنا است

يعني براي جهاني شكل گرفته است،پس، سنت زماني پديد آمـده كـه دنيـايي بـوده و ايـن      
سـنت معنـاي خـود را از     - ثالثا.جهان، واقعي است و به دليل واقعي بودن، داراي معنا است

ن در هر زماني و قرآن مي گيرد و اعتبار معنايي آن به انطباق با معناي قرآن است و چون قرآ
                                         :خالصـه ايـن كـه   .مكاني معنايي مي يابد،حديث هم كه تـابعي از آن اسـت، چنـين اسـت    

مـي داننـد، سـنت گرايـان     ) معناسـاخته (ا را برسـاخته برخالف تفسيرگران مدرن كه معنـ  - 
رتي،سوژه كشف كننده معنا اسـت نـه   امعطوف به سنت،سنت را معنايافته مي پندارند به عب

  .تحميل كننده آن
وجه مشتركي بين سنت گرايي مدرن و غيرمدرن وجود دارد كه آن فراواني معنا است  - 

  . در ديگري به حقيقت واحده مي انجامد اما در يكي، فراواني معنا به حقيقت متكثره و
زبـان تنهـا وسـيله انتقـال معنـا و حقيـت اسـت نـه خـود معنـا يـا            :زبان سـنتي  - 8/3

برداشت هاي فردي يا جمعي از حقيقت و عرضه معنا،به صـور مختلـف از سـوي    .حقيقت
كثرت روايت ها به معناي تعدد معنا و حقيقت نيستند و هـر يـك از   .زبان صورت مي گيرد

زبان به استخراج يا بازنمايي معنا و حقيقت .ن روايت ها،معنا و حقيقت به شمار نمي آينداي
دست نمي زند بلكه حلقه ارتباطي بين معنا يا حقيقت،دريافت كننـده يـا مخاطبـان معنـا و     
حقيت است لذا با تفسيرگرايان مي توان موافق بود از آن رو كه،زبان،كار وساطت را انجـام  

به واقع،معنا يـا حقيقـت،از   .ين حيث،عنصر محوري و منحصر به فردي استمي دهد و از ا
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معنا و حقيقت را داشته توليد سوي زبان شكار و يا كشف مي شود نه اين كه زبان، توانايي 
زبان از قدرت توصيف كنندگي برخوردار است و بخشي از مفهوم توصيف ضخيم به .باشد

مفسـر بـا   .يا توصيف توصيف ها اتفاق مي افتـد  زبان برمي گردد كه طي آن،تفسير تفسيرها
كاوش در فعاليت كنشگران اجتماعي،معنا و حقيت را مي كاود و آن را به واسطه زبان منتقل 

تفسيرگرايان مدرن، همه حقيقت را در فعاليت هاي اجتماعي يا فعاليت هاي روزمره .مي كند
قت، فراتر از آن فعاليت ها است يحق.مي بينند در حالي كه همه حقيقت تنها در آن ها نيست

   .بخشي از حقيقت را در برمي گيرد ،و فعاليت هاي روزمرگي
وجهي از تفسيرگرايي، عمومي است از آن رو كه واقعيت،معنا و حقيقت را در زنـدگي  
اجتماعي مي يابد و سنت نيز در زندگي اجتماعي جاري است و از آن طريق،قابـل كشـف   

جتماعي،انديشه ها است و تفسير مفسر از انديشه ها، متفاوت بخشي از همين زندگي ا.است
از ديگري و شايد حتي مغاير از دريافت خود انديشمندان باشد اما اين به معناي آن نيسـت  
كه اين تفسيرها،واقعيت يا حقيقت محض اند بلكه، حداكثر مـي تـوان آن را تالشـي بـراي     

ان مردم مسـلمان جـاري اسـت برآمـده از     آنچه در مي.دستيابي به واقعيت يا حقيقت خواند
از راه هاي عبور از سنت هـاي  .سنت است اما بخشي از اين سنت هاي جاريه، ناخالص اند
ست كه به زبان عامـه، سـخن   اناخالص،رجوع مستمر به راويان سنت يا همان عالمان ديني 

ونـه هـاي زبـان    نتيجه اين كه سنت جاريه از زبان عاميانه اي بهره مي گيرد و در.مي گويند
  ) 64: 1387شوانت،(.عاميانه سنت،نقبي به سنت به معناي سيره است

سنت معطوف به سـنت،جانبدارانه  .سرشت سنت،جانبدارانه است:سوگيري ديني - 9/3
سنت پذير،زميني است اما در پيوند با آسـمان  .سنت، جانب سنت گذار را مي گيرد.تر است
سنت از خدا آمده تا مرحلـه انتقـالش بـه    .اساس سنت،به خالق هستي برمي گردد.قرار دارد

عي از شرايط فردي و اجتماعي است اما پيامبر و امام ،از خطا مصون است اما پس از آن، تاب
سنت را اگـر  : از زاويه ديگر به سنت مي نگريم.در چنين سنتي،سوگيري بسيار طبيعي است

مجموعه عادات اجتماعي برآمده از دين بـدانيم،عادات اجتمـاعي،نوعي فعاليـت اجتمـاعي     
و جهـت   هيچ فعاليت اجتماعي بدون جانبـداري :خواهد بود كه در اين صورت، بايد گفت

سنت بـه دو گونـه بـه    .جانبداري با ارزش گذاري ارتباط وثيقي دارد.گيري شكل نمي گيرد
سنت براي خويش، ارزش  - اوال.ارزش گذاري هر عمل و فعاليت اجتماعي، منجر مي گردد

سنت از سوي .سنت براي هر فعاليت اجتماعي ديگر، ارزش خلق مي كند - مي آفريند و ثانيا
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جهت دار است،البته گاه چنين ارزشي، وجـه منفـي و گـاه     ،د كه خودفردي انجام مي پذير
  ) 37: 1384ريكور،( .وجهي متعالي مي يابد

ارزش توليد شده از سنت،به توليد محصوالتي مي انجامد كـه سـنت در آن ديـده مـي     
شود،به واقع،انسان سنت گرا در مقام محقق مشاركت گر و مشاركت پذير،سنت ها و ارزش 

وجه جانبداري سنت،عمل گرايانه است يعنـي  .ز آن را، جذب و ترزيق مي كندهاي ناشي ا
سـنت بـا   .ارزش متأثر از سنت،انسان را به عمل وامي دارد و يا وي را ازعمل بـاز مـي دارد  

سنت  ،معيار درستي و نادرستي اخالق.سنت منبع توليد اخالق است.اخالق نيز مرتبط است
اخـالق و  .يـن رو،فرآينـدي بـه سـوي اشـراق دارد     است و سنت ذاتا اخالقـي اسـت و از ا  

ارزش،اجزاي الينفك سنت اند،البته برخالف آنچه در تفسيرگرايي مي آيد كه سـنت،اخالق  
و ارزش هيچ فرد يا گروهي، اشتباه نيست،از نظر ما،سنت صحيحه،سنت برآمده از دين،دين 

بـوت برخـوردار اسـت    آخرين و فرقه ناجيه است، فرقه اي كه از نبوت و امامت وصل به ن
آن را طرد كرد ولي صحه گذاري بر همه  ي عرفياگرچه نمي توان و نبايد تفاوت سنت ها

نكته ديگر،سنت،گاه كلي است و گاه .سنت ها،دامن زدن به هرج و مرج هاي اجتماعي است
سنت هاي جزيي تابعي از سنت هاي كلي است اما هرچه از سنت هاي كلي دورتـر  .جزيي

خطاپذيري سنت هاي جزيي افـزايش مـي يابـد و ايـن خطاپـذيري،ميزان       مي شويم درجه
سنت ها بر همه پديده ها تأثير مي گذارنـد و نيـز خـود از    .جانبداري آن را كاهش مي دهد

ــزان ايــن     ــه مي ــد و ب ــأثير مــي گيرن ــده هــايي كــه از جــنس ســنت نيســتند، ت ســاير پدي
در بيان سنت گرايي معطوف به سـنت  بنابر آنچه  .تأثيرپذيري،جانبداري آن را تنزل مي دهد

سنت گرايي معطوف بـه سـنت چـارچوبي     ":گذشت مي توان آن را اين گونه تعريف كرد
است كه با تأكيد بر هژموني رباني،يكتايي حقيقت،تجددستيزي،تاريخ مند،نظام وار با ابتنـاي  

 ". بر سنت ديني به كشف معنا مي پردازد
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         وارگي      نظام                          زبان سنتي         
 
 

                                        ستيزي                        تجدد

           تاريخمندي                                               

                                                                                                                                                    

                      

             سوگيري ديني                                         كشف معنا                

 
 معطوف به سنت شيعيشماي كالن نظريه بوم گرايي 

  هژموني رباني

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

    

 هژموني رباني                                                

  گيري نتيجه -4
سنت به معناي فرهنگ،ميراث يا هويت،از سئوال برانگيزترين و پرمناقشه ترين مفاهيم دوره 

برخي با اعتقاد به ضرورت نوگرايي،بازگشت به سنت را كهنه پرستي و از : مدرن است،زيرا
برخي با ناديـدن انگاشـتن   .واقع، كاربست آن را تهديد مي پندارنددست رفتن فرصت و به 

گرايش خود و جامعه مورد مطالعه به سنت، كوشيده اند تفسير علمي از سنت ارائه دهند كه 
اغلب آنان به تركيبي از سنت و مدرنيسم با اصالت دهي به مدرنيسم رسيده انـد و آخـرين   

       يكتايي
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ا رمز و راز پيشرفت مي دانند و هرگونـه نـوگرايي   دسته،كساني اند كه بازتوليد سنت را تنه
اسدآبادي،نائيني و امام خميني از يـك سـو   .بدون احياي سنت را با شكست مواجه مي بينند

سنت دسـت زده انـد و از سـوي ديگر،سـنت را هـم       تأكيد بربه تلفيق سنت و مدرنيسم با 
ليد پديده هاي نو تلقـي كـرده   مترادف با گذشته باشكوه و نيز، توانا در بازيافت گذشته و تو

اشاره بـه  آن،ثابت .اصرار ورزيده اندبدين سان، همزمان بر خصلت ثابت و متغيير سنت .اند
برآمده از قرآن دارد و متغيير با پاي كفتن بر اين مباني ) ع(اصول موجود در سيره معصومين

وضعي،جامعه علت موجـده و  در چنين .اليتغيير،در مقابل زمان و مكان، انعطاف پذير است
غايي خود را در وحي مي بيند و صرفا هر تغييري را در چارچوب سنت وحياني مي پذيرد 
و در اين چارچوب،وفاداري خويش به ثابت را اعالم مي كند ولي متغيير و ضـرورت آن را  

  )  51: 1388احمدوند،(.ناديده نمي گيرد
را به سنت ديني و تاريخ اسالم نشـان   اسدآبادي،نائيني و امام خميني توجه خاص خود

اين متفكـران بـا   .داده اند و وضعيت اسالم و مسلمانان در دنياي مدرن را به تصوير كشيدند
تفسير نصوص ديني و سنن تاريخي،تكاليف مسلمانان در مواجهه با شرايط جديد را عرضه 

ي،مجلس ملـي و  هر يك از آنان با گزينش مفاهيم مبتالبه مدرن چون حـزب سياسـ  .نمودند
كراسي مدني را با مفاهيمي مانند خالفت ديني،مشـروطه شـيعي و جمهـوري اسـالمي     ودم

مأخذ از دين،اسالم و شيعه تركيب كرده و از آن ها به مثابه پيش فـرض هـاي اوليـه بـراي     
تبيين سازگاري و توانايي نصوص و سنن مـذهبي در اداره جامعـه اسـالمي بهـره بـرداري      

ون اعالن رسمي، به نقد گذشته رفته و ديدگاه هـاي گژتابانـه از سـنت را    اين سه، بد.كردند
هدف آنان تأسيس يك نظام سياسي از طريق منطبق كردن اسالم با دنياي مـدرن  .كنار نهادند

نقطه عزيمت اين سه،سنت است اما به جاي تأكيد لفظـي  .با اولويت دادن به سنت پاك بود
در اين راه،بـه افـزايش مرجعيـت    .ني بر آن دست زدندبر سنت به ارائه يك نظام سياسي مبت

آن هـا مرجعيـت قـرآن را فـداي اعتباريـت      .قرآن كريم و اعتباريت سنت صحيح پرداختند
حديث و عكس آن نكردند بلكه مراد آن ها از سنت،سيره ايي است كه قرآن و حـديث در  

موضوع نشان مي دهد سخن گفتن از سنت همچنان ادامه دارد و اين . دو سوي آن قرار دارد
   .مسأله است ،كه سنت همچنان از گذشته دوره معاصر تاكنون

اما چرا سنت گرايي آنان منجر به حل مسـأله نشـد؟دليل آن ايـن اسـت كـه كاربسـت       
نبايد فراموش كرد كه آن ها در يك دوره طوالني .سنت،در صدي از مدرنيسم ديده مي شود

،گام به گام  چنان در تار و پود مفاهيم مدرن )ره(م خمينياز اسدآبادي تا نائيني و از او تا اما
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فضـاي  .وارداتي بر مبناي سنت هاي اسالمي دميدند كه با واقعيات جامعه ايراني گره خـورد 
تا همه بخش هـا  ) Modernism(حاكم بر جامعه آلوده به مدرن گرايي بود و ميل به نوگرايي

مستقر نيز از مروجين نو شدن به سـبك  حتي در بين روحانيون ديده مي شد و دولت هاي 
در چنين فضايي،چاره اي جز ارائه تركيبي از سنت و مدرنيسم نخواهد بـود و  . غربي بودند

هر راه غير آن، با شكست مواجه مي شد در حالي بايد توجـه داشـت مفـاهيم مـدرن ،زاده     
يانبار است به فرهنگ غرب است و اگر آن ها را وارد محيطي نامادري كنند، در درازمدت ز

بـن  ( .آن جهت كه بين مظروف مفاهيم و ظرف آن در جامعـه مهمـان تفـاوت وجـود دارد    
  )158: 2000نبي،

ابداع مفـاهيم نـو   :چاره كار هماني است كه در اين مقاله عرضه شده كه عبارت است از
زيرا از يك سو،مفاهيم نقطه آغاز، واحد و يا ظرف تحليـل توسـعه انـد و از سـوي ديگـر،      

اهيم نو، توسعه اي نو مي آفريند كه با آنچه پيش از آن و در يك فضـاي غيـر، روي داده   مف
در وضعيتي كه مفاهيم از يك بحران رنج مي برند، توسعه زاده نمي شود، پس .متفاوت است

چاره اين كار، بومي سازي مفاهيم نيست كه چون رگ هايي .بايد از بحران مفاهيم گذر كرد
خود دارد،ناتوان از خلق توسعه پايدار است لذا بايد مفاهيمي خالص و  از فرهنگ غير را در

بوم گرايانه خلق كرد كه اين كار تنها با رجوع به ذخاير و منابع اصيل شيعي يا همـان علـم   
ميسر است كه از خلوص الهي برخوردار است و قادر اسـت توسـعه خـالص    )ص(معصوم
اين ذخيره الهي بهره بردنـد تمـدني عظـيم پديـد      زماني كه مسلمانان تنها اندكي از.بيافريند

آوردند و اگر بهره بيشتري از آن با دور ريختن هر غيري برده شود،توسعه پايدار ظهور مـي  
البته منظور آن نيست كه به يك باره همه آنچه كه در سنخ بومي سازي جاري است بـه  .كند

لقي كرد كه شيب آن به سـمت  دور ريخته شود بلكه بومي سازي را بايد يك مرحله گذار ت
طول مدت دوره گذار به عوامل مختلف داخلي و خـارجي  .بوم گرايي است نه غرب گرايي

بستگي دارد اما آنچه مهم است جهت حركت آن به سوي كم كردن از غير و افزودن خودي 
نمودار زير بخش دغدغه هـاي نگارنـده را   .تا حدي كه غيرمحو و خودي در آن بالنده شود

  . دهد اب ميبازت
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  )دموكراسي(غرب گرايي مفاهيم(                                 

  از دوره تثبيت تا دوره گذار }     ↓            
  )جمهوري اسالمي(بومي سازي مفاهيم
  از دوره گذار تا دوره جايگزيني}    ↓         
  )مردم ساالري ديني(بوم گرايي مفاهيم
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