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ضرورت کاربست الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت برای فهم نهاد مسجد در جامعه ایران
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سهیال صادقی

3

چکیده

پویا دریس

ایــن مقالــه بــا برجستهســاختن اهمیــت تاریخــی نهــاد مســجد در فضــای عمومــی جامعه ایـران و
بــا تأکیــد بــر نقــش مهــم ایــن نهــاد در تحــوالت سیاســی منجرشــونده بــه انقــاب ســال ،1357
ادعــا میکنــد کــه در زمینــه مطالعــات جامعهشــناختی نهــاد مســجد ،خــاء جــدی وجــود دارد.
بــر همیــن اســاس ،پرســش اصلــی مقاله چنیــن اســت :چارچوب نظــری مناســب بـرای مطالعه و
تحلیــل نهــاد مســجد بهطــور خــاص ،و فضــای عمومــی جامعــه ایـران بهطورعــام ،کــدام اســت؟
در ادامــه ،مقالــه بــا مــروری بــر ادبیــات تحقیقاتــی انگلیسـیزبان دربــاره نقــش نهــاد مســجد در
انقــاب ای ـران ،نشــان میدهــد کــه پیشفرضهــای ایــن مطالعــات دربــاره نهادهــای مذهبــی
جامعــه ایــران ،متأثــر از نظریههــای غالــب توســعه غربــی و بهویــژه ،چارچوبهــای نظــری
«مدرنیزاســیون» و «ایدئولوژیــک» هســتند .ســپس ،مقالــه با واکاوی نســبت میان نظریــه اجتماعی
و نظریــه توســعه ،بحــث میکنــد کــه می ـراث گفتمــان «اســتعمار» ،نــه تنهــا بــه جریــان اصلــی
نظریــه اجتماعــی شــکل بخشــیده اســت ،بلکــه بــر نظریههــای توســعه نیــز ســایه میافکنــد و
ـی جوامعــی کــه در تکاپــوی ِتوســع ه غیرغربــی هســتند ،بــاز
آنهــا را از فهـ ِـم انضمامــی ـ تاریخـ ِ
ـدی نظریـه
مـیدارد .ایــن مقالــه ،اســتدالل میکنــد کــه هرگونــه تــاش بـرای خــروج از ناکارآمـ ِ
ـوالت فضــای عمومــی جوامــع مســلمان و دسـتیابی بــه الگویی
هــای توســع ه رایــج در فهــم تحـ ِ
اســامی ـ ایرانــی بـرای پیشــرفت ،نیازمنــد :الــف) شــناخت نظریههــای توســعه غربــی و برقراری
گفتوگویــی انتقــادی بــا آنهــا؛ ب) تمرکــز بــر نهادهــا و ظرفیتهــای مذهبــی ،فرهنگــی و
ـری الگــوی اســامی
ـی بومــی اســت .مقالــه پــس از برشــمردن برخــی ویژگیهــای نظـ ِ
اجتماعـ ِ
ـ ایرانــی پیشــرفت ،پیشــنهاد میکنــد کــه در چارچــوب مفهومــی چنیــن الگــوی جایگزینــی،
پیشفرضهــای رایــج دربــاره نهــاد مســجد در ای ـران کــه متأثــر از گفتمانهــای مســلط توســعه
ـناختی
غربــی هســتند ،میتواننــد اصــاح گردنــد و از ایــن رهگــذر ،بــه مــا در مطالعــه جامعهشـ ِ
انضمامــی ـ تاریخــی ایــن نهــاد یــاری رســانند.
کلیدواژهها :مسجد ،الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،جامعه ایران

 . 1تاریخ دریافت مقاله 96/2/6:؛ تاریخ پذیرش مقاله96/2/30 :

 .2دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی تهران ssadeghi@ut.ac.ir
 .3دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی تهران pouya.deris@gmail.com
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طرح مسأله :در جستوجوی چارچوب مفهومی مناسب برای فهم تحوالت نهاد مسجد.

مســاجد از اثرگذارتریــن نهادهــای موجــود در ســاختار جامعـه ایرانــی هســتند .مســاجد ،ضمــن

آنکــه بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد مذهبــی ای ـران شــناخته میشــوند ،هویــت تاریخــی ســاختار
شــهری و حیــات روســتایی جامعـه ایرانــی هــم بــا حضــور مســاجد تکمیــل و تعریــف میشــود.

در طــی قرنهــا ،مســجد همــواره فضــای عمومــی مرکــزی بــوده اســت کــه تعــداد زیــادی از
ـی گروهــی
مردمــان ایــن جامعــه میتوانســتند در آن ،دور هــم جمــع میشــوند ،مناسـ ِ
ـک دینـ ِ
خــود را بــه پــا دارنــد و دربــارۀ طیــف گســتردهای از موضوعهــای شــخصی و گروهــی ،بــا هــم

تبــادل نظــر و اطالعــات کننــد.
از نقطــه نظــر تاریخــی ،تمــدن اســامی ،بهطــور عمــده «شــهری» و «بازرگانــی» بــوده
اســت (تهرانیــان .)18-19 :1980 ،در ایــران ،طبقــه بــازرگان و بیشــتر بازاریــان ،در مقایســه بــا
دیگــر طبقههــا و گروههــای برتــر و نخبــه ماننــد اشــرافیت زمیــندار ،از اعتبــار اجتماعــی،
موقعیــت اقتصــادی و نفــوذ سیاســی باالتــری برخــوردار بودنــد .در ایــن فضــا ،بــازار و حجــره
هایــش ،بــه همــراه مســاجد و ســاختمانهای وابســته بــه آنهــا ،شــاکلۀ اصلــی ســاختار
شــهری ایــران قدیــم را تشــکیل میدادنــد .موقعیــت جغرافیایــی بــازار در مراکــز شــهرها،
خوانــی فعالیــت
نزدیکــی آن بــه مســاجد اصلــی هــر شــهر ،اهمیــت اقتصــادی آن و هم
ِ

هــای تجــاری بازاریــان بــا قوانیــن شــرعی اســام ،در طــول تاریــخ ،منجــر بــه اســتقرار روابطــی
نزدیــک میــان بازاریــان و روحانیــون شــده اســت .بازاریــان کــه از لحــاظ ایدئولوژیــک ،متأثــر
نهــاد مذهــب را بــه ســبب
از آموزههــای دینــی روحانیــون بودهانــد ،همــواره کوشــیدهاند تــا ِ

پرداخــت وجــوه شــرعی و کمکهــای نقــدی خــود ،حمایــت کننــد (مــک دانیــل،45 ،35 :1991 ،

142و.)141
همچنیــن در ای ـران ،طــی قرنهــا ،طیــف گســتردهای از نهادهــای مذهبــی ،در اط ـر ِاف مســاجد
شــکل گرفتــه و توســعه یافتهانــد (بــرای مثــال ،مــدارس مذهبــی و حســینیهها) .افــزون بــر کارکردهــای
اجتماعــی ف ـراوان نهــاد مســجد در طــول تاریــخ (ماننـ ِـد برگ ـزاری مراســم مذهبــی ،کمــک بــه امــور خیریــه و
آموزشــی در مناطــق محــروم ،روشــنکردن افــکار عمومــی ،بســیج مــردم ،تقویــت وجــدان جمعــی ،تبلیــغ ارزشهــای گروهــی،

پاســداری از کنشهــای دینــی و ســنتی و ایجــاد و تقویــت شــبکههای اجتماعــی غیررســمی) مســاجد در شکلبخشــی
بــه هویــت جمعــی گروههــای مســلمانان در هــر منطقــه و پیدایــش «اتحــاد» (کــه میتوانــد مبنــای

عمــل اجتماعــی قـرار گیــرد) نیــز همــواره نقــش پررنگــی ایفــا کردهانــد« .شــکلگیری گروههــا و هویــت
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مذهبــی از ایــن طریــق ،همــواره اهمیتــی سیاســی نیــز داشــته اســت» (مــک دانیــل .)45 :1991 ،نهادهــای
اســامی و در رأس آنهــا مســاجد ،بــا تولیــد و بازتولیــد هویــت مذهبــی مشــترک میــان اعضــای
شــان ،میتوانســتند آنهــا را متحــد و یکپارچــه ســازند .در حقیقیــت ،همانگونــه کــه دورکیــم نیــز
اشــاره میکنــد ،مذهــب فقــط سیســتمی متشــکل از ایدههــا و عقایــد نیســت؛ مذهــب ،متشــکل
از مجموعـهای از «اعمــال» و رســو م مشــترک و نیــز مجموعـهای از مراســم جمعــی اســت .اجـرای
پیوســته مراســم و اعیــاد مذهبــی ،فراینــدی اســت کــه در طــی آن ،قــدرت اخالقــی مذهــب ،تولید و
همــواره بازتولیــد میشــود .در خــال ایــن فراینــد ،انســجاماجتماعی برســاخته میشــود و شــکل
ـی اعیــاد و مراســم مذهبــی ،ســبب پدیدارگشــتن احســاس سرخوشــی
میگیــرد« .ماهیــت جمعـ ِ
در میــان مشــارکتکنندگان میشــود و بــه آنهــا اهمیــت گــروه و جامعــه را القــا میکنــد .بنابرایــن،
مراســم [مذهبــی] ،انســجام اجتماعــی را میآفرینــد و اســتمرار میبخشــند« .نهادهــای مذهبــی و
مســاجد ،اماکــن عمومـیای هســتند کــه در آنهــا چنیــن مراســمی انجــام میگیــرد .بــه ایــن ســویۀ
ِ
«انســجامبخش» مذهــب ،بهعنــوان یکــی از مهمتریــن کارکردهــای آن ،رابــرت بــا در کتابــش
بــه نــام ،فراتــر از اعتقــاد :مقاالتــی در بــاب مذهــب در جهــان پسا-ســنتی ( ،)1970نیــز اشــاره کــرده
اســتَ .مردیــن ( )1996نیــز در مطالعــه خــود دربــاره حیــات شــهری اســامینیــز مســجد را ب ـه
عنــوان نهــاد عمومــی قدرتمنــدی معرفــی میکنــد کــه همــواره در طــول تاریــخ ،افـراد و گروههــای
ـی
مختلــف از میــان مــردم عــادی ،میتوانســتند بهواســطۀ رهبـران مذهبــی و در درون فضــای عمومـ ِ
مســاجد ،در کنــار یکدیگــر جمــع و بــر ضــد حاکمــان زورگــوی زمانــۀ خــود ،متحــد شــوند .از ایــن
جهــتَ ،مردیــن معتقــد اســت کــه نهادهــای اســامی و مســاجد بهطــور تاریخــی« ،ســاختاری
ـی سیاســی حاکمیــت ،تشــکیل دادهانــد» و نقشــی کــه در دورههــای متفــاوت علمــا
در برابــر هژمونـ ِ
و روحانیــون بــه عهــده گرفتهانــد ،میتوانــد هماننــد نقشــی در نظــر گرفتــه شــود کــه نیروهــای
مرجــع اجتماعــی در تاریــخ جامعــه مدنــی غربــی ایفــا کردهانــد (مردیــن .)287 :1996،از ایــن منظــر،
مســاجد و دیگــر نهادهــای مذهبــی وابســته بــه آنهــا ،بهمثابــۀ «مراکــز ســنتی» (اســکاچ پــل،)1994 ،
ـات عمومیشــهری ،بهطورتاریخــی ،نقشــی مهــم در سرنوشــت مشــترک مردمــان در جوامــع
حیـ ِ
مســلمان ،و بهطــور خــاص جامعــۀ ایرانــی ،ایفــا کردهانــد.

بنابرایــن ،پرســش اصلــی مقالــه ایــن اســت کــه« :چارچــوب نظــری مناســب بــرای فهــم
جامعهشــناختی نهــاد مســجد ـ و بهطورکلــی ،فهــم ســاختار و تحــوالت فضــای عمومــی
جامعــه ایــران ـ کــدام اســت»؟
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ایــن مقالــه در ادامــه میکوشــد بــا تمرکــز بــر نقــش نهــاد مســجد در رویدادهــای منته ـی
شــونده بــه انقــاب ســال  1357در ایــران ،نشــان دهــد کــه :از یــک ســو انــدک کارهــای
تحقیقاتــی انجــام گرفتــه در ایــن حــوزه کــه اشــارههایی هــر چنــد گــذرا بــه نقــش نهــاد
مســجد داشــتهاند ،بهطــور عمــده در ادبیــات تحقیقاتــی انگلیســی زبــان صــورت گرفتهانــد
و از ســوی دیگــر فرضیههــای رایــج دربــاره نقــش و کارکــرد نهــاد مســجد در انقــاب ای ـران
و بهطورکلــی در جوامــع مســلمان ،در ایــن کارهــا ،متاثــر از گفتمانهــای مســلط توســعۀ
غربــی شــکل گرفتهانــد؛ البتــه ایــن مقالههــا بــا ارائــه تفســیری ذاتگرایانــه ،تقلیلگرایانــه
و غیرتاریخــی از اســام و نهادهــای مذهبــی ،در فهــم فضــای عمومــی جوامــع مســلمان
نــاکام میماننــد .ایــن نوشــتار قصــد دارد ایــن نکتــه را برجســته ســازد کــه ب ـرای دس ـتیافتن
بــه مفاهیــم و نظریههــای بومــیب ـرای تحلیــل فضــای عمومــی جامعــه ایرانــی و در ُبعــدی
کالنتــر ب ـرای صورتبنــدی الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت ،همراســتا بــا جریانهــای
متأخــر نظریههــای توســعه ،مبتنــی بــر اهمیــتدادن بــه ویژگیهــای تاریخــی ـ فرهنگــی
هــر منطقــه ،نیــاز اســت کــه دربــاره نهــاد مســجد در ای ـران ،مطالعــه جــدی جامعهشــناختی
ـده
صــورت گیــرد .بنابرایــن ،اشــاره انتقــادی مقالــه بــه ایــن کارهــا ،بهطــور ضمنــی ،بیانکننـ ِ
علمــی جامعهشــناختی دربــاره نهــاد
وجــود ضعــف و خــاء در پرداختــن بــه تحقیقــات
ِ

مســجد نیــز هســت.

سلطه نظریههای توسعه غربی بر فهم ما از نهاد مسجد در ایران
در ایـران ،مســجد ضمــن اینکــه مهمتریــن ســاختار مذهبــی جامعــه را تشــکیل مـیداده ،همــواره
بهطــور بالقــوه اهمیتــی سیاســی نیــز داشــته اســت .مســاجد در ای ـران ،بــا رهبــری روحانیــون
شــیعه ،بــه ســبب دریافــت وجــوه شــرعی ،نذرهــا و موقوفهــای مردمــی ،اســتقالل مالــی خــود
نســبت بــه دولــت را حفــظ کردهانــد .در میــان علمــای شــیعه ،بــا قدرتیافتــن مکتــب اصولــی،
دامنــۀ نفــوذ و حضــور مجتهــدان ،از دایــره مســائل فقهــی و اخالقــی فراتــر میرفــت و موضــوع
هــای روز سیاســی ـ اجتماعــی را هــم کــه مهمتریــن آنهــا مســئله مشــروعیت حاکــم وقــت
بــود ،شــامل میشــد .ظهــور مقــام «مرجعیــت تقلیــد» ،بــه موقعیــت منحصربهفــردی اشــاره
دارد کــه بــه شــاخصترین مجتهــدان هــر عصــر و دورهای اختصــاص مییافــت؛ مجتهدانــی
کــه افــزون بــر داشــتن باالتریــن درجــۀ فقهــی ،واجــد مزیتهــای اخالقــی بــرای رهبــری
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پیــروان خــود نیــز بودنــد .موقعیــت منحصربهفــرد مرجعیــت تقلیــد ،در طــول تاریــخ ،نفــوذ
سیاســی گســتردهای را ب ـرای مجتهــدان اعظــم هــر دوره در میــان پیروانشــان فراهــم م ـیآورد.
در چارچــوب روابــط دولــت و روحانیــت نیــز ،اص ـرار بــر مفهــوم اجتهــاد ،میتوانســت منجــر
ـمی پیــروان ،طــاب
بــه اســتقالل روحانیــون و علمــای شــیعه از دولــت گــردد .شــبکۀ غیررسـ ِ

رهبــری مجتهــدان اعظــم هــر دوره شــکل مییافتنــد« ،پایــگاه اجتماعــی
و بازاریــان کــه بــا
ِ

قدرتمنــدی را تشــکیل مــیداد کــه در برابــر نفــوذ و دســتاندازی دولــت ،مصــون میمانــد»
(اخــوی.)12-11 :1981 ،
در میانــه دهــۀ پنجــاه شمســی ،نزدیــک بــه ده هـزار مســجد ثبــت شــده در سراســر ایـران وجــود
داشــت کــه گســتردهترین شــبکه اجتماعــی ســازمانیافته در درون کشــور را شــکل میدادنــد.
از ایــن منظــر ،نهــاد مســجد ،بخــش اصلــی فضــای عمومــی جامعــۀ ایرانــی بــود .بــا نگاهــی بــه
ِ
تحــوالت سیاســی ـ اجتماعــی منجرشــونده بــه انقــاب ســال  ،57میتــوان ادعــا کــرد کــه نهــاد
مســجد در غیــاب احــزاب سیاســی منتقــد و نیــز اتحادیههــای کارگــری مســتقل و نهادهــای
غیردولتــی اثرگــذار در رونــد رویدادهــا ،بــه مهمتریــن مج ـرای عمومــیب ـرای بیــان اعت ـراض
هــای سیاســی و ســازماندهی جنبشهــای مدنــی بــدل گشــت .شــبکۀ مســجد ،بــا داشــتن
پایگاههایــی در سراســر کشــور ،ایــن مزیــت را داشــت کــه رهبـران اســامیرا در ارتبــاط نزدیــک
بــا یکدیگــر ق ـرار دهــد و پیــام اعتراضــی آنــان را بــا کاراتریــن روش ممکــن ،بــه گــوش عامــه
مــردم در دورتریــن شــهرها و روســتاهای کشــور برســاند .بنابرایــن ،میتــوان ادعــا کــرد کــه نهــاد
مســجد در شــکلدهی بــه چارچــوب معنایــی جنبــش اعتراضــی و برســاختن فضایــی عمومــی
بـرای کنــش جمعــی معترضــان علیــه رژیــم شاهنشــاهی ،نقشــی حیاتــی و پراهمیــت ایفــا کــرد.
بــا اینکــه تحقیقــات گســترده جامعهشــناختی بــر روی ابعــاد مختلــف انقــاب ســال  57در
ایــران انجــام شــده امــا دربــاره نهــاد مســجد ،بهعنــوان نهــادی کــه بهطــور تاریخــی نقــش
مؤثــر در تحــوالت جامعــه ایـران ایفــا کــرده ،هیـچگاه مطالعــه جــدی و علمــی صــورت نگرفتــه
اســت .بــا مــروری بــر ادبیــات تحقیقاتــی موجــود دربــاره انقــاب ایـران ،میتــوان تشــخیص داد
کــه انــدک کارهــا و اشــارهها در ایــن زمینــه ،در زبــان انگلیســی انجــام گرفتهانــد 1و دربردارنــده
 .1دالیــل تأکیــد مقالــه بــر ادبیــات تحقیقاتــی انگلیســیزبان بــه ایــن شــرح میباشــند :بــا مــروری بــر مجموعــه
کتابهــا ،مقــاالت و تحقیقــات فهرســت شــده در «کتابشناســی مســجد» ( )1384و دیگــر مطالعــات انجامشــده
در ایــن زمینــه ،نویســنده ایــن مقالــه تصمیــم گرفــت تــا بــا تمرکــز بــر ادبیــات تحقیقاتــی انگلیســیزبان ،اندکــی،
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تحــوالت سیاســی انقــاب ســال 1357
دو فرضیــه اصلــی دربــاره نقــش نهــاد مســجد در
ِ

هســتند:

ســکوالر مخالــف ،شــبکه مســاجد بــه
 .1در مقایســه بــا گروههــا و ســازمانهای لیبــرال و
ِ
می ـزان کمتــری در کنتــرل و فشــار رژیــم شاهنشــاهی ق ـرار داشــت؛ در نتیجــه ،نهــاد مســجد و

گروههــای اســامگرا میتوانســتند نقــش فعالتــری در مبــارزه بــا رژیــم حاکــم ایفــا کننــد؛
 .2شــبکه مســاجد و روحانیــون در فراینــد مبــارزه بــا قــدرت سیاســی مســلط زمــان
خــود ،یکپارچگــی کامــل و مطلقــی داشــتند .بهعبــارت دیگــر ،شــبکه مســاجد بهمثابــه نهــادی
ً
انقالبــی علیــه رژیــم شــاه
کامــا یکصــدا و هماهنــگ ،طرفــدار و حمایتکننــده گفتمــان
ِ
بــود.
ـی تحــوالت ِ نهــاد مســجد در جریانهــای منتهیشــونده بــه انقــاب ای ـران،
بــا
ِ
واکاوی تاریخـ ِ
دقــت کافــی برخــوردار نیســتند .بــرای
میتــوان نشــان داد کــه ایــن دو فرضیــه ،از صحــت و ِ
ـاجد بســیاری بودنــد کــه در ســختترین
مثــال ،دربــاره فرضیــه اول ،میتــوان ثابــت کــرد مسـ ِ

نظارته ـا و کنتــرل رژیــم شــاه فعالیــت میکردنــد؛ مســجد قبــا و مســجد هدایــت ،نمون ـه
ای از آن مســاجد اســت .دربــاره فرضیــه دوم نیــز میتــوان اســتدالل کــرد کــه شــبکه مســاجد
انقالبــی روحانیــون کــه متأثــر از آیتاللــه خمینــی و اندیشــههای
در برخــورد بــا جریــان
ِ
ً
ـون
وی بودنــد ،شــبکهای یکپارچــه و کامــا همســو نبودنــد .ب ـرای نمونــه ،مســاجد و روحانیـ ِ
ـی انقالبــی و مبــارزه مســتقیم بــا رژیــم
متأثــر از آیتاللــه شــریعتمداری ،از ایــده اسـ ِ
ـام سیاسـ ِ

شاهنشــاهی طرفــداری چندانــی نمیکردنــد و بیشــتر متمایــل بــه تبلیــغ خوانشــی محافظ ـه
ِ
کارانــه و ســنتی از اســام بودنــد و تــا حــد ممکــن خــود را از مداخلــه آشــکار در فعالیتهــای

ضــد شاهنشــاهی ،جــدا میســاختند .در ایــن مجــال ،ممکــن نیســت کـ ِـه ایــن دو پیشفــرض
ِ مطــرح دربــاره نهــاد مســاجد را در ادبیــات تحقیقاتــی انگلیس ـیزبان بهطورتاریخــی بررســی

کامــل کنیــم .بــا ایــن حــال بهتــر اســت بدانیــم کــه :الــف) ایــن پیشفرضهــا ســند تاریخــی
ـودن آنهــا در
ندارنــد .ب) حتــی بــا وجـ ِ
ـود اعمــال فشــارهای رژیــم شاهنشــاهی و یکپارچهنبـ ِ
کمتوجهــی رایــج در فضــای آکادمیــک جامعهشناســی در ایــران نســبت بــه تحقیقــات انگلیســیزبان دربــاره نهــاد
مســجد ـ و دیگــر نهادهــای مذهبــی در جامعــه ایــران -را جبــران نمایــد .ضمــن اینکــه ،واکاوی ادبیــات تحقیقاتــی
انگلیســیزبان در ایــن زمینــه ،بهتــر میتوانــد نشــانگر پیشفرضهــای نظــری مســتتر در ایــن کارهــا ،متأثــر از
نظریــات غالــب توســعه غربــی ،باشــد.
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ـان انقالبــی ،نهــاد مســجد ،همچنــان ،پرنفوذتریــن و کاراتریــن نهــاد اجتماعــی
برخــورد بــا جریـ ِ

ـان اســام انقالبــی از یکســو و ســازماندهی و بســیج ِنیروهــای
در آفرینــش و گســترش ِگفتمـ ِ
اســامی در سرتاســر کشــور ،از ســوی دیگــر بــود.

واکاوی نظــری ایــن دو فرضیــه ،مشــخص میســازد کــه ریشــههای آنهــا را بایــد در دو
ـلط توســعه غربــی ،جس ـتوجو کــرد؛
ـای مسـ ِ
چارچــوب تحلیلــی ِعمــده ،متأثــر از گفتمانهـ ِ
دو چارچــوب تحلیلــی کــه خوانشــی «ذات گرایانــه» از نقــش اســام در دنیــای معاصــر را ارائــه

میدهنــد :چارچــوب تحلیلــی مدرنیزاســیون و چارچــوب تحلیلــی ایدئولوژیــک.
از اواســط دهــۀ 1950میــادی ،نظریــه مدرنیزاســیون ،ب ـرای تحلیــل تحــوالت جوامــع واقــع
ِ
در خاورمیانــه کاربــرد گســتردهای داشــته اســت( .آیکلمــن و پیســکاتوری .)2004 ،نظریههــای رایــج
دربــاره مدرنیتــه ،از طریــق بــر ســاختن تمایــزی مفهومــی میــان «غــرب» و «شــرق» اســت کــه
از یــک ســو شــناخت خــود از مدرنیتــه را شــکل میبخشــند و از ســوی دیگــر ،فهـ ِـم تیپیــکال از

دنیــای اســام را ارائــه میدهنــد (برولــی .)1994 ،در ایــن زمینــه ،جهــان غیرغربــی بهمثابــۀ جهانــی
تصویــر میشــود کــه بــدون ضروریتریــن ســویههای«نهادی و فرهنگــی مدرنیتــه غربــی»
اســت و در نتیجــه ،هیــچگاه نخواهــد توانســت بــه ویژگیهــای فرهنگــی و اقتصــادی جهــان
مــدرن دســت یابــد .بدینترتیــب ،جهــان ســوم کــه جهــان اســام نیــز جزئــی از آن دســته
بنــدی اســت ،در ارتبــاط بــا جهــان اول تصویــر میگــردد .همچنیــن ویژگیهــای تاریخــی
جهــان اســام نادیــده انگاشــته میشــود و تفاوتــش بــا ویژگیهــای تاریخــی غــرب ،برجســته
میگــردد .ارزشهــای فرهنگــی جهــان اول« ،جهانشــمول» تصــور میشــوند ،درحالــی
ـمول
کــه مشــخصات فرهنگــی جهــان اســام« ،محلــی» و در تضــاد بــا ارزشهــای جهانشـ ِ
مدرنیتــه تعریــف میگردنــد .در ایــن چارچــوب ،مســیری واحــد بــرای پیشــرفت و توســعه
جوامــع اســامی تجویــز میشــود :فرارفتــن از ویژگیهــای تاریخــی ـ فرهنگــی خــود و حرکــت
بهســوی مجموعــه ارزشهــای جهانشــمولی کــه روایــت غربــی ،از مدرنیتــه ارائــه میدهــد.
ً
بنابرایــن منطــق ،غــرب «ذات فرهنگــی تغییرناپذیــر» و «موجودیتــی» کامــا مجــزا از شــرق
دارد (برولــی .)1994 ،ســویۀ «اروپامحورانــه» گفتمــان غربــی مدرنیتــه ،پیوســته در تفســیرهایی کــه
دربــارۀ ماهیــت خاورمیانــه و جهــان اســام ارائــه میشــوند ،نمــود مییابنــد .نظریــه ارنســت
گلنــر ( )1983دربــارۀ جامعــه اســامی ،بــر مبنــای همیــن رویکــرد ذاتگرایانــه ارائــه شــده اســت.
درحالیکــه نظریهپردازانــی کــه پیــش از گلنــر ،بــر مبنــای رویکــردی ذاتگرایانــه بــه اســام و
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جهــان غیرغربــی دربــارۀ جهــان اســام نظریهپــردازی کــرده بودنــد ،مهمتریــن خصوصیــت آن
را حضــور تاریخــی «اســتبداد شــرقی» در بطــن روابــط ،میــان دولتــی ســرکوبگر و غالــب و
ـت ضعیــف
جامعـهای ناتــوان میدانســتند .ارنســت گلنــر ،جامعــۀ اســامیرا جامعـهای بــا دولـ ِ

صورتبنــدی میکنــد کــه اقتــدارش را همــواره علمــای دینــی و قبایــل ،تهدیــد میکننــد.

بــا وجــود ایــن ،زوبیــدا ( )1995معتقــد اســت کــه اعتبــار صورتبنــدی گلنــر از جوامــع اســامی
در چارچــوب تاریــخ مــدرن ایــن جوامــع ،بهشــدت جــای تردیــد دارد .اگرچــه جوامــع اســامی
بــه دلیــل حضــور اســام و برخــی از وجــوه مشــترک تاریخــی ،همانندیهــای فرهنگــی دارنــد،
تجربههــای اجتماعــی ـ سیاســی متفــاوت هــر یــک از ایــن جوامــع ،نمیتوانــد در قالــب
یــک مــدل واحــد ذاتگرایانــه کــه ارنســت گلنــر ارائــه میدهــد ،فهــم شــود (زوبیــدا1995 ،

 .)151:زوبیــدا اعتقــاد دارد کــه «جوامــع» اســامی متفاوتــی وجــود دارنــد ،نــه یــک «جامعــه»
ـرد رویکردهــای تفســیرگرایانه در
اســامی واحــد؛ چنیــن تفــاوت و گســتردگی نیــز تنهــا بــا کاربـ ِ

تحقیقــات اجتماعــی و سیاســی ،فهمپذیرتــر میشــود؛ رویکردهایــی کــه بــرای تحلیــل هــر
جامعــۀ دیگــری نیــز بــه کار گرفتــه میشــوند« .جامعــۀ اســامیای کــه در کار ارنســت گلنــر بــه
تصویــر کشــیده میشــود ،چنــان در بنـ ِـد تکـرار حلقههــای تاریخــی ذاتگرایانــه و تکرارشــوندۀ
ً
خویــش اســت کــه اساســا دیگــر جایــی بــرای [بهکاربســتن] جامعهشناســی ،سیاســت و یــا
اقتصــاد [ب ـرای تحلیــل] در بطــن ایــن جوامــع باقــی نمیگــذارد» (همــان.)152 :
اســاس همــۀ گرایشهــای گوناگــون نظریــه مدرنیزاســیون ،ایــن اعتقــاد اســت کــه توســعۀ
اقتصــادی ،بــه نهادســازی سیاســی منجــر میشــود (آیکلمــن و همــکاران .)2004 ،طرفــدار ِان نظریــه

ات
سکوالریزاســیون ،کــه از مشــتقات نظریــه مدرنیزاســیون اســت ،ادعــا میکننــد کــه بــه مــواز ِ
ـادی جوامــع اســامی ،نهادهــای جدیـ ِـد فرهنگــی و سیاســی ظاهــر میشــوند
نوســازی اقتصـ ِ
کــه بــا تجربــۀ تاریخــی دموکراســیهای کشــورهای صنعتیشــدۀ غربــی ،تفاوتــی ندارنــد و

در نتیجــه بهتدریــج اســام ،اهمیــت سیاس ـیاش را از دســت میدهــد» (تــی بــی1990 ،؛ هانتــر،

1998؛ میلتــون ادورادز .)1998 ،براســاس ایــن دیــدگاه ،پیشــرفت توســعه اقتصــادی ،اهمیــت دیــن در
فضــای عمومــیرا کاهــش میدهــد و موجــب سکوالریزهشــدن عرصــه سیاســت میشــود.
در ایــن چارچــوب نظــری ،اســام بهعنــوان هویــت فرهنگــی ِ ســنتی تلقــی میشــود کــه در
نقطــه مقابــل ارزشهــای پیشــروانه مــدرن قـرار میگیــرد (آیکلمــن و همــکاران )2000 ،و سیاسـت
ورزی روحانیــون و نهــاد مســجد ،بهطــور ذاتــی ،در تضــاد بــا فراینــد مدرنیزاســیون عمــل
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میکنــد .بـرای نمونــه ،ارجمنــد ( )1984اعتقــاد دارد کــه روحانیــون و نهادهــای در کنتــرل آنهــا
در ایــران ،مهمتریــن واضعــان گفتمــان «ســنتگرایی» هســتند کــه منافعشــان در تقابــل بــا
شــکلگیری یــک دولـــت ـ ملـــت مـــدرن در کشــور اســت (بــه نقــل از معــدل.)519 :1986 ،

از ایــن منظــر ،چارچــوب نظــری مدرنیزاســیون ،فهمــی ذاتگرایانــه از جوامــع مســلمان ارائــه
میدهــد و تاریخمنــدی ســنت روحانیــت و نهادهــای وابســته بــه آن و نهــاد مســجد بهعنــوان
تحــوالت
ناتوانــی نظریــۀ مدرنیزاســیون در فهــم
مهمتریــن ایــن نهادهــا را نادیــده میگیــرد.
ِ
ِ
ـان «ســنت» و «مدرنیتــه» بــر
دنیــای اســام ،ریشــه در دوگانــه مفهومـیدارد کــه ایــن نظریــه ،میـ ِ
میســازد (آیکلمــن و همــکاران2004 ،؛ بروملــی.)1994 ،

همچنیــن چارچــوب نظــری ایدئولوژیــک بــر مبنــای یــک صورتبنــدی اســتعالیی و
درک تحــوالت تاریخــی ـ اجتماعــی تشــیع و
غیرتاریخــی از اســام شــکل گرفتــه اســت و از ِ

نهادهــای وابســته بــه آن ناتــوان میمانــد .چارچــوب نظــری ایدئولوژیــک ،بــا بهکاربســتن

رویکردهــای ذهنیتگ ـرا 1بــرای تحلیــل نقــش دیــن و نهادهــای دینــی در سیاســت جامعــۀ
مقــام یــک ایدئولــوژی ،بهعنــوان تنهــا عامــل در جهتدهــی بــه
ایرانــی« ،تشــیع» را در ِ

ورزی روحانیــت و نهادهــای وابســته بــه آن در ایــران معرفــی میکنــد .بــر اســاس
سیاس ـت ِ
ایــن رویکــرد نظــری ،ایدئولــوژی اســامی ،روحانیــت شــیعه و نهادهــای مذهب ـیای کــه
ً
عهــدهدار هدایــت آنهــا بــود ،همــواره در مقــام نهــادی کامــا یکپارچــه و جداافتــاده از تغییــر
و تحــوالت اجتماعــی ـ سیاســی زمانــۀ خــود عمــل کــرده اســت (الگــر 1969؛ وات 1960؛ ســاوری

 .)1979طرفــداران ایــن رویکــرد ،ادعــا میکننــد کــه یگانــه عنصــر محــرک عمــل سیاســی
دینــی ســراپا غیرتاریخــی بــوده کــه همــواره
روحانیــون و نهادهــای مذهبــی ،ایدئولــوژی
ِ

نســخهای از پیــش تعیینشــده بــرای کنشگــری در عرصههــای جمعــی را در اختیــار
آنکــه مقتضیــات اجتماعــی ـ سیاســی هــر عصــری را
روحانیــون قــرار مــیداده اســت ،بی ِ

ـری روحانیــت و نهادهــای مذهبــی در نظــر بگیــرد .ب ـه
در دایــرۀ عناصــر مؤثــر در جهتگیـ ِ

ـت تاریـخ
طورخالصــه ،در ایــن رویکــرد ،روحانیــت و نهادهــای مذهبــی ،نــه در بطـ
ـن واقعیـ ِ
ِ
منـ ِـد جامعــه ،بلکــه در جایگاهــی فراتاریخــی ق ـرار گرفتهانــد .بــا غیرتاریخــی قلمدادکــردن
ـی تغییــر
روحانیــت و نهادهــای مذهبــی ،بهطــور طبیعــی ،هرگونــه تــاش ب ـرای مطالعــه علمـ ِ

و تحــوالت آنهــا ،و در دیــدی کلیتــر ،نهــاد دیــن (اســام) ،بیمعنــا جلــوه خواهــد کــرد.

1 . Subjectivist
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ـوب نظــری مدرنیزاســیون و ایدئولوژیــک بـرای تحلیــل سیاســت نهــاد مســجد
کاربــرد دو چارچـ ِ
و دیگــر نهادهــای مذهبــی ،در زمینــه تاریخــی ایــران معاصــر و بهطــور کلیتــر در زمینــه
تاریخــی جوامــع مســلمان ،تــا حــد زیــادی در ارائــه فهمــی جامــع از تغییـرات ایــن نهــاد نــاکام
مانــده اســت .ایــن دو چارچــوب نظــری ،از یکســو تفســیری ذاتگرایانــه و غیرتاریخــی از
ـدف
نهادهــای مذهبــی همچــون مســاجد ارائــه میدهنــد و از ســوی دیگــر ،بــا وجــود اینکــه هـ ِ
ـوالت جوامــع توســعهنیافتۀ غیرغربــی بیــان میکننــد ،مفاهیمــیرا
خــود را تحلیـ
ـل تغییــر و تحـ ِ
ِ
بــه کار میگیرنــد کــه در زمینــۀ تاریخــی جوامــع غربــی شــکل گرفتهانــد .یکــی از اصلیتریــن
مفاهیــم بــه کار رفتــه ب ـرای تحلیــل نهادهــای مذهبــی و مســاجد در چارچــوب ایــن نظریههــا،
ِ
مفهــوم «جامعــه مدنــی» اســت.
الف) تفسیر ذاتگرایانه و غیرتاریخی از نهادهای مذهبی

برخــی بــا در پیشگرفتــن رویکــرد «فرهنگــی» تــاش کردهانــد تــا بــه نقــد دیــدگاه ذاتگرایانــه
نظریههــای رایــج توســعه بــه اســام و نهادهــای اســامی را نقــد کننــد.
آیکلمــن و پیســکاتوری ( )2004دوگانــۀ ســادهانگارانه میــان ســنت و مدرنیتــه در نظریههــای
مدرنیزاســیون را رد و بــر ایــن اعتقــاد تأکیــد میکننــد کــه خــود ســنت ،میتوانــد بهعنــوان
«زمینــه»ای عمــل کنــد کــه در درون آن ،تغیی ـرات ،گامب ـهگام شــکل گیــرد .از منظــر آیکلمــن
ذات ایــن ســنت ،ب ـه
ـب دربــارۀ ســنت اســامی ،ایــن اســت کــه ِ
و پیســکاتوری ،فهــم غالـ ِ
طــور کامــل ،برابــر بــا کتــاب مقــدس و ســنت پیامبــر اســت و ایــن ذات ،در طــول تاریــخ

تفسیرشــدنی اســت و نـ ِـه تغییرپذیــر .بــا وجــود ایــن ،همــۀ ســنتها براثــر کنشهــا و رســوم
هــای جمعــی ،در بطــن تاریــخ و جامعــه شــکل میگیرنــد ،اســتمرار مییابنــد و نهادینــه م ـی

شــوند .از ایــن منظــر ،ســنتها همــواره بهطــور بالقــوه ایــن امــکان را دارنــد «تــا بـرای دسـت
یافتــن بــه وضعیــت مناســبتر ،بــه ســازوکار گذشتهشــان بازگردنــد و یــا ســازوکار جدیــدی
را خلــق کننــد» (آیکلمــن و پیکاتــوری )28 :2004 ،و خــود را همــواره اصــاح نماینــد .ســنتها در
زمینــه تحــوالت اجتماعــی ،تغییــر مییابنــد و ســنتهای اســامی نیــز در طــول تاریــخ ،از
تغییــرات سیاســی و اقتصــادی اثــر پذیرفتهانــد (همــان .)29 :بهعبــارت دیگــر ،ماهیــت ســنت
هــای اســامی تاریخــی اســت و نــه ف ـرا تاریخــی.
ـف موضــوع مناســب مطالعــه
همیــن منطــق بحــث را اســد ( )۱۹۸۶در تــاش خــود ب ـرای تعریـ ِ
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ً
ب ـرای انسانشناســی اســام ،پــی گرفتــه اســت .او اســام را نــه یــک سیســتم کامــا پیوســته
ُ
بنــدی
و یکپارچــه از ایدههــا ،رســومها و کدهــای اخالقــی میدانــد و نــه یــک صورت
ِ
اجتماعــی منحصــر بــه فــرد .اســام در نــگاه ایشــان ،یــک «ســنت» اســت .اســام بایــد ب ـه
ـنت «گفتمانــی» ،مفهومپــردازی شــود کــه در ارتبــاط بــا وحــی ،متــون مقــدس
مثابــه یــک سـ ِ
[قــرآن] و احادیــث ق ـرار دارد» (اســد .)14 :1986 ،هــر ســنت ،تاریخــی دارد کــه از مج ـرای حــال،

گذشــته را بــه آینــده مرتبــط میســازد .هــر ســنت ،شــامل گفتمانهایــی از «معانــی» مــی
شــود کــه هدفشــان ،تعریــف «شــکل» و «غایــت» صحیــح یــک عمــل بــرای آنهایــی
اســت کــه بــه انجامــش متعهــد هســتند« .یــک ســنت گفتمــان اســامی ،بهطــور ســاده،
یــک ســنت گفتمانــی اســت کــه خــودش را بــا ارجــاع بــه مفهــوم گذشــته و آینــدۀ [تمــدن]
اســامی ،در ارتبــاط بــا یــک عمــل اســامی مشــخص ،در زمــان حــال تعریــف مــی
ِ
کنــد» (همــان .)14 :بــه عقیــده اســد هــم شرقشناســان و هــم انسانشناســان در تفســیر خــود از
ســنت ـ بیشــتر مواقــع ـ عمــل ســنتی را در تقابــل بــا عقالنیــت و تبییــن عقالنــی قــرار داده
ِ
انــد .عقالنیــت ،امــا در بطــن اعمــال ســنتی نهفتــه اســت ،بهخصــوص در بازتعریــف معانــی
ـات تاریخــی هــر دورهای (همــان .)16 :بنابرایــن ،انســان
صحیــح ایــن اعمــال بــا توجــه بــه اقتضائـ ِ

ـرد بنیادیــن عقالنیــت در اعمــال ســنتی اســامی توجــه و آن
ـی اســام ،بایــد بــه رویکـ ِ
شناسـ ِ
ِ
را بررســی میکنــد .اســد ،همچنیــن تأکیــد میکنــد کــه «یکپارچگــی» ،خصیصــۀ ذاتــی و

اصلــی ســنتها نیســت .همچنیــن ،وجــود گســتردگی و گوناگونــی در اعمــال ســنتی ،نشــان
دهنــدۀ «غیبــت» ســنتهای اســامینیســت .گســتردگی ســنتهای اســامیدر زمینههــای
ـامی گوناگــون و
تاریخــی متفــاوت ،بیانکننــده ایــن واقعیــت اســت کــه« :عقالنیتهــای اسـ ِ
ش ـرایط اجتماعــی و تاریخــی متفــاوت ،میتواننــد یــا نمیتواننــد اســتمرار پیــدا کننــد» (همــان).

بنــا بــر عیقــده اســد ،انسانشناســی اســام نیــاز دارد ش ـرایط تاریخ ـیای را بررســی و تحلیــل
کنــد کــه بــه پیدایــش ،اســتمرار یــا تغییــر ســنتهای گفتمانــی اســامی منجــر میشــوند.
ســلوا اســماعیل ( )2011نیــز بــا تمرکــز بــا شــکلگیری هویــت دینــی ،بــه نقــد فهــم ذات
گرایانــه از فرهنــگ اســامیدر جریــان غالــب نظریــه مدرنیزاســیون میپــردازد .بنابــر عقیــده
اســماعیل ،هویــت دینــی ،نــه بهواســطه یــک چارچــوب از پیــش تعیینشــده از دکترینهــای
االهیاتــی ،بلکــه کــه وســیله ترکیــب پیچیــدهای از صورتبندیهــای اجتماعــی شــکل م ـی
گیرنــد (اســماعیل .)18 :2011 ،در حقیقــت ،هماننــد نظریههــای آیکلمــن و اســد ،ســلوا اســماعیل
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نیــز بــر «تاریخمنــدی» و «اجتماعیبــودن» ســنت اســامی تأکیــد میکنــد و صورتبنــدی
ذاتگرایانــه از تمــدن اســامی را رد میکنــد .برخــی از تفاســیر اســامگرایی ،اســام را بــه
مثابــه مجموعـهای از اصــول ایدئولوژیــک تغییرناپذیــر تصــور میکننــد کــه هویــت پیروانــش را
شــکل میبخشــد و بــه اعمالشــان مشــروعیت میدهــد .ب ـرای ســنجش اعتبــار چنیــن پیــش
هنــگام تحلیــل عوامــل شــکلدهنده بــه هویــت فــردی ،چــرا و
فرضــی ،بایــد پرســید« :بــه
ِ
برمبنــای چــه اصلــی ،اولویــت را بــه دیــن میدهیــم و نــه ـ بـرای مثــال ـ بــه طبقــه ،ملیــت ،یــا

جنســیت؟» بــر اســاس چنیــن پیشفرضهــای ذاتگرایانــهای ،مســلمانان همچــون انســان
هــای منحصربهفــرد و جداافتــادهای تصویــر میشــوند کــه هویتشــان بهطــور پیشــینی و
متأثــر از اعتقــادات ایدئولوژیکشــان شــکل گرفتــه اســت .بــه عقیــده ســلوا اســماعیل ،منطــق
درونــی چنیــن تفســیرهایی از اســام ،متنمحــور اســت .چنیــن تفاســیری بــا ارجــاع بــه متــن
کتــاب مقــدس اســام و تحلیــل االهیات ـیاش ،آن را اصلیتریــن و تنهــا منبــع شــکلدهنده بــه
هویــت و ســنت اســامی معرفــی میکننــد« .ایــن متــن [کتــاب مقــدس] و ســنت اســت کــه
اعمــال دینــی را تعریــف میکنــد» (همــان .)19 :بــا وجــود ایــن ،چنیــن پیشفرضهایــی بایــد
در زمینــۀ گســتردهتر اجتماعــی و تاریخــی کــه از درون آن« ،دیــن» ظهــور کــرده و تحــول
یافتــه ،بررســی شــود .تصمیــم بــه پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن اخــاق دینــی و دســتورهای عملــی
ُ
وابســته بــه آن ،تنهــا بــا در نظــر گرفتــن نرمهــای فرهنگــی و اجتماعــی یــک جامعــه ،اســت کــه
میتوانــد تحلیــل شــود .در تحلیــل چگونگــی شــکلگیری هویــت مســلمانان ،بــه «تأثی ـرات
ُ
محیطــی و زمینــهای همــۀ سیســتمهای معنایــی کــه در شکلبخشــی بــه نرمهــای پذیرفتــه
شــده در متــن ســنتهای اســامی نقــش داشــتهاند نیــز بایــد توجــه کــرد» (همــان) .پذیــرش ذات
ِ
غیرتاریخــی فراینــد شــکلگیری هویــت اســامی ،موجــب ایجــاد ایــن اعتقــاد خواهــد شــد
کــه اســامگرایی ،در تقابــل بــا مدرنیتــه ق ـرار دارد .بــه نظــر اســماعیل ســلوا ،آنچــه مــا نیــاز
داریــم ،عبــارت ازَ :برســاختن هویــت اســامی بــا توجــه بــه تاریخمنــدی و اجتماعیبــودن
ِ
َ
ـی برســاخته
زمــان حاضــر اســت .مــا بایــد بپذیریــم کــه فرآیندهــای جامعهشــناختی و تاریخـ ِ
َ
شــدن هویــت ،ب ـرای برساختهشــدن هویــت اســامینیــز پیمــوده میشــوند (همــان.)22 :
ـع
ـی جوامـ
ـتر تاریخـ
ـارج از بسـ
ـکلگرفته در خـ
ـم شـ
ـتن مفاهیـ
ـهکار بسـ
ب) بـ

ـلمان
ـی و مسـ
غیرغربـ
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1
ـی کشــورهای غیرغربــی ،بنــا بــه گفتــه کاویـراژ
ورود مفهــوم «جامعــه مدنــی» بــه گفتمــان سیاسـ ِ

و خیلنانــی ( ،)2001همزمــان بــا فرآینــد اســتعمار در قــرن نوزدهــم رخ داد .در بســیاری از مــوارد،
دولتهــای اســتعماری بــرای توجیــه نابســامانیهای موجــود در کشــورهای زیــر ســلطۀ
خــود ،ایــن مفهــوم را بــه کار میبرنــد و مشــکالت را بخشــی جداییناپذیــر از جامعهمدنــی
و نــه ناشــی از ســازوکار مدیریــت اســتعمارگرانه خــود القــا میکردنــد .از ســوی دیگــر ،ظهــور
«دولــت مــدرن» ،ســاختار «قــدرت اجتماعــی» در کشــورهای غیرغربــی را بهطــور چشــمگیری
مســئول ســاماندهنده بــه زندگــی
تغییــر داد .دولــت بهتدریــج ،بــه قدرتمندتریــن نهــاد
ِ
ی کــه
اجتماعــی بــدل گشــت .بــا افزایــش قــدرت و ســلطۀ دولــت ،نیــاز بــه برســاختن مفهوم ـ 

بهواســطۀ آن بتــوان جنبههایــی از زندگــی اجتماعــی را کــه تحــت ســلطۀ دولــت در نمیآینــد
اســتعمارگری مســتقیم کشــورهای
را تعریــف کــرد ،آشــکار شــد .بهطــور خالصــه ،بــا آغــاز
ِ

ـت مــدرن در کشــورهای غیرغربــی از ســوی دیگــر ،تمایــز
غربــی از یکســو و ظهــور نهــاد دولـ ِ
مفهومــی میــان دولــت و جامعــه مدنــی ،کمکــم ،خــارج از مرزهــای کشــورهای غربــی نیــز بــه

کار گرفتــهشــده اســت (کاوی ـراژ و خیلنانــی.)4 :2001 ،

نســبت بــه جوامــع غیرغربــی و بهویــژه جوامــع مســلمان ،جوامــع غربــی در طــول تاریــخ،
فرایندهــای متفاوتــی از توســعه سیاســی را تجربــه کردهانــد .بــا وجــود ایــن همــواره از
ـی مشــترکی (بــا کشــورهای غربــی) ب ـرای تبییــن تغییــر و تحــوالت سیاســی ـ
چارچوبهــای مفهومـ ِ
اجتماعــی ایــن جوامــع اســتفاده میشــود کــه حیــات سیاســی ایــن جوامــع را در قالــب واژگانــی
ماننــد دولــت ،جامعــه مدنــی ،احـزاب سیاســی و پارلمــان توصیــف میکنــد و کیفیـت آن را بــر
مبنــای دموکراتیــک یــا دیکتاتوربــودن بیــان مینمایــد .بــا ایــن حــال ،در بســیاری از مــوارد،
ِ
ایــن چارچــوب مفهومــی ،از ارائــه درکــی کامــل از نظـ ِـم سیاســی ـ اجتماعــی جوامــع مســلمان،

ناتــوان میمانــد؛ زیــرا مفاهیــم بــه کار رفتــه در ایــن چارچــوب نظــری ،بهطــور عمــده بــر
ـای تغییــر و تحــوالت تاریخــی نهادهــای سیاســی و اجتماعــی در جوامــع غربــی ،صــورت
مبنـ ِ
بنــدی شــدهاند .نهادهــای شــکلگرفته در اروپــای غربــی ،بــا اثرپذیــری از انقــاب کاتولیکــی

ســوی «مشارکتی»شــدن پیــش رفتنــد.
قرنهــای یازدهــم و دوازدهــم میــادی ،بهتدریــج بــه
ِ
تمایــز گام بــه گام میــان نهــاد کلیســا و دولــت ،منجــر بــه سکوالریزهشــدن فضــای سیاســی شــد
ُ
و ســاختار نهــاد کلیســا را بــه ســاختاری مســتقل و مشــارکتی بــدل ســاخت و قانــون را از عــرف
1 . Civil Society
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مشــارکتی اثرگــذار ماننــد دانشــگاهها ،شــرکتهای
جــدا کــرد .در مراحــل بعــدی ،نهادهــای
ِ

تجــاری و اتحادیههــای کارگــری ،پدیــد آمدنــد و نقــش مهمــی در شکلبخشــیدن بــه حیــات
عمومــیدر جوامــع غربــی ایفــا کردنــد.
توجــه بــه ســیر تحــول نهادهــای اجتماعــی ـ سیاســی و جامعــه مدنــی در جوامــع غربــی،
پرس ـشهای مهمــیرا در ارتبــاط بــا ســاختار فضــای عمومــیدر جوامــع غیرغربــی و بهویــژه
جوامــع مســلمان ،مطــرح میســازد کــه برخــی از ایــن پرســشها عبارتنــد از:
 .1آیــا نهادهایــی کــه بهمثابــۀ اجــزای اصلــی برســازندۀ جامعــهمدنــی در غــرب شــناخته
فهــم ســاختار فضــای
میشــوند (ماننــد NGOهــا و ســازمانهای داوطلبانــه و ،)...میتواننــد بــه مــا در ِ
عمومــی در جوامــع مســلمان یــاری رســانند؟

 .2آیــا چارچوبهــای نظــری برآمــده از گفتمانهــای غالــب توســعه غربــی و در شــکل عــام
تــر ،گفتمانهــای رایــج نظریــه اجتماعــی ،میتواننــد تحــوالت تاریخــی نهــاد مســجد را در
بطــن فضــای عمومــی جامعــه ایرانــی فهــم و تبییــن کننــد؟
نظریه اجتماعی و میراث استعمار
ُ
کنــل ( )2007بــر ایــن اعتقــاد اســت که علــوم اجتماعــی ،ســاختاری دموکراتیــک ندارنــد .او بحث اصلی
خــود را بــر مبنــای ایــن پیشفــرض مطــرح میکنــد کــه« :شــاخههای مســلط علــوم اجتماعــی،
جهــان را بهگونــهای تصویــر میکننــد کــه انــگار از دریچــه چشــم مــردان ،طرفــداران ســرمایهداری و
افـراد تحصیلکــرده و مرفــه ،بــدان نگریســته میشــود .بهعبــارت دیگــر ،علــوم اجتماعــی ،در کلیاتش،
ـف عمــده چنیــن
جهــان را از دیــدگاه کشــورهای ثروتمنــد بــه تصویــر میکشــد» (کنــل .)2007 ،ضعـ ِ

رویکــردی در علــوم اجتماعــی ،ایــن اســت کــه در تفســیر و درک واقعیتهــای موجــود در کشــورهای
خــارج از جهــان توســعهیافته شــمالی ،عقیــم میمانــد .او نظریــه خــود ،بــه نــام «تئــوری جنوبــی» را
بهمثابــه راهــکاری جدیــد ارائــه میدهــد کــه از طریــق فراهمکــردن امــکان دیالــوگ و تعامــل میــان
نظریههــای اجتماعــی در حــال ظهــور از بطــن کشــورهای جنوبــی از یکســو و نظریــه اجتماعــی
کالســیک و معاصــر تثبیتشــده غربــی از ســوی دیگــر ،امــکان نظــری تــازهای را بـرای صورتبنــدی
دوبــاره دانــش اجتماعیمــان بــه دســت میدهــد.
ظهــور اســتعمار و تأثیــر آن بــر رونــد شــکلگیری نظریــه اجتماعــی مــدرن ،نقــش مهمــیدر
ُ
نظریــه کنــل ( )2007ایفــا میکنــد .بــه عقیــده او اگرچــه رشــد و توســعه علــوم اجتماعــی بهمثابــه
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رشــتهای شــناخته شــده و نهادمنــد در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم در ارتباطــی تنگاتنــگ بــا گســترش
ســرمایهداری و اســتعمارگری غربــی روی داده اســت امــا بهگون ـهای متناقــض ،جریــان اصلــی
و غالــب نظریــه اجتماعــی« ،بهطــور نظاممنــد ،نقــش و اهمیــت جریــان اســتعمار و تجرب ـه
زیســته کشــورهای مســتعمره و زیــر ســلطه را انــکار میکنــد و نادیــده میانــگارد» (کنــل.)2007 ،

ُ
ریشــههای اصلــی بحــث کنــل دربــاره اهمیــت اســتعمار در شــکلگیری نظریــه اجتماعــی
مــدرن را بایــد در نظریــه پسااســتعمارگری ادوارد ســعید جســت .ســعید در اثرخــود ،بــه نــام،
ّ
شرقشناســی ،معتقــد اســت کــه بازنمایــی ملتهــای «اســتعماریافته» بهمثابه«دیگــری»،
«متفــاوت» و در مقامــی پایینتــر از کشــورهای اســتعمارگر ،جزئــی اساســی از گفتمــان نظــری
شناســی ســعید،
سیاســی اســتعمارگری غربــی بــوده اســت .شرق
و تحــوالت اقتصــادی ـ
ِ
ِ

«رشــتهها ،نهادهــا و فرآیندهــای تحقیقاتــی و همچنیــن مکاتــب فکــری متفاوتــی را توصیــف
میکنــد کــه بهواســطه آنهــا ،اروپاییهــا در طــی قرنهــای متمــادی ،شــناخت خودشــان از
شــرق را شــکل بخشــیدهاند» (آشــکروفت و آهلوالیــا .)57 :1997 ،درحقیقــت« ،شــرق» ،برســاخته
ذهــن غربــی اســت (نینــگ .)1997 ،اگرچــه گفتمــان اســتعمار ،در ســاختار فرهنگــی اســتعمار
ّ
کننــده شــکل میگیــرد ،همــواره ایــن احتمــال هســت کــه ملــت استعمارشــونده ،ماهیــت خــود
را متأثــر از ایــن گفتمــان تعریــف کنــد و بهتدریــج هویــت مســتقل خــود را از دســت دهــد.
بــرای ســعید «شــرق و شــرقی ،برســاختههای مفهومــی هســتند کــه شــاخههای گوناگــون
اندیشــه غربــی آنهــا را آفریدهانــد و بهواســطه آنهــا انســان غربــی« ،دیگــری»ِ غیرغربــی را مـی
شناســد (آشــکروفت و آهلوالیــا .)65 :1999 ،در ایــن گفتمــان ،بازنمای ـی خــود ،توســط انســان شــرقی،
نادیــده گرفتــه میشــود.
داعیــه «جهانشــمولبودن» ،دیگــر وجــه درونمانــدگار نظریــه اجتماعــی غربــی اســت (کُنــل.)2007،
پیشفــرض وجــود یــک ســاختار اجتماعــی بنیادیــن و مشــابه بــرای همــه جوامــع ،پیشفــرض
کلیــدی در نظریــه اجتماعــی غربــی بــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،در فراینــد تولیــد دانــش اجتماعی،
زبانــی جهانشــمول بــا واژگان و مفاهیمــی یکســان بــه کار مــیرود تــا حاصلــش برســاختن یــک
نظـ ِـام واحـ ِـد نظــری باشــد کــه در چارچــوب آن ،بتــوان پاسـخهایی بـرای توضیــح و تبییــن مســائل
ُ
گوناگــون اجتماعــی در جوامــع سرتاســر جهــان یافــت .بــا وجــود ایــن ،کنــل ( )2006معتقــد اســت:
«فراینــد اســتعمارگری ،ســبب پدیدآمــدن ناهمگونیهــای اساســی و مهــم در بطــن تجربهزیســته
جوامــع اســتعماریافته گشــته اســت کــه نمیتــوان آنهــا را بــه راحتــی و در قالــب مدلهــای اســتاندارد
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ـی تغییــر ارزیابــی کــرد کــه نظریههــای اجتماعــی مســلط غربــی همــواره ارائــه داده
و متــداول بررسـ ِ
انــد» ( .)260 :2006در همیــن زمینــه ،ســعید نیــز معتقــد اســت کــه ش ـرایط ســخت زندگــی مــادی
اف ـرادی را کــه بــا عمــق وجودشــان پیامدهــای مخــرب اســتعمار را در زندگیشــان لمــس میکننــد
و نیــز رنجهــای روانــی آنهــا را هرگــز نمیتوانــد گفتمانهــای نظــری غالــب غربــی نادیــده انگارنــد
(آشــکروفت و آهلوالیــا .)25 :1999 ،بنابرایــن ،بدنــه اصلــی نظریههــای پسااســتعمارگری ،در توجــه بــه
ـانی تجربهزیســته در جوامــع استعمارشــده ،اشــتراک دارنــد .در واقــع همیــن ناتوانــی
ســویههای انسـ ِ

در شــنیدن صــدای ســوژههای حــذف شــده در فرآینــد اســتعمارگری غربــی ،بدنــه اصلــی نظریــه
ُ
اجتماعــی رایــج را ،آنگونــه کــه کنــل ( )2007بحــث میکنــد ،در فهــم و تبییــن وقایــع و مشــکالت
اجتماعــی جوامــع غیرغربــی در حــال توســعه یــا توســعهنیافته عقیــم میســازد.
نظریه اجتماعی ـ نظریههای توسعه :جریانهای متأخر نظریههای توسعه

بهمثابه روزنهای برای صورتبندی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
ُ
هــدف نهایــی ِ«تئــوری جنوبــی» کنــل و «نظریــه پسااســتعمارگری» ســعید ،دســتیافتن بــه

ارزیابــی وقایــع موجــود جوامعــی اســت کــه در جهــان
چارچــوب مفهومینوینــی ،بــرای
ِ
ُ
متوجــه وضعیــت
توســعهیافته ،واقــع نشــدهاند .کنــل ،بحــث خــود در تئــوری جنوبــی را
ِ
علــوم اجتماعــی در کلیاتــش میســازد .ادوارد ســعید نیــز در نظریــه پسااســتعمارگری خــود،
در جهــت نقــد بنیادیــن کلیــت اندیشــه غربــی در برخــوردش بــا «دیگــری» غیرغربــی تــاش
میکنــد .در بررســی ادامــه منطقــی نظریههــای ایــن دو ،دربــاره ناتوانــی جریــان غالــب علــوم
اجتماعــی در درک تحــوالت جوامــع غیرغربــی ،میتــوان ادعــا کــرد کــه نظریههــای توســعه
رایــج نیــز بــه همیــن وضعیــت دچــار هســتند .در بــاب جایــگاه نظریههــای توســعه در علــوم
اجتماعــی ،بحثهــای فراوانــی مطــرح شــده اســت؛ اینکــه نظریههــای توســعه ،بخشــی از
علــوم اجتماعــی هســتند یــا اینکــه ماهیــت سیاســی صــرف دارنــد؟ برخــی ،نظریههــای توســعه
را بخشــی جداییناپذیــر از نظریههــای مطــرح در چارچــوب علــوم اجتماعــی و تغیی ـرات آنهــا
را متأثــر از تغییــرات در اندیشــه اجتماعــی و نظریههــای اقتصــادی میداننــد .برخــی دیگــر،
نظریههــای توســعه را بهمثابــه ایدئولــوژی در نظــر میگیرنــد و تحــوالت سیاســی را عامــل
اساســی تأثیــر بــر ایــن نظریههــا میداننــد تــا جریانهــای فکــری و نظــری .در جایــی میــان
ِ
ایــن دو دیــدگاه ،دیــدگاه دیگــری وجــود دارد کــه نظریههــای توســعه را بخشــی از بدنــه بــزرگ
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علــوم اجتماعــی درک میکنــد و در همــان حــال ،آثــار فرایندهــای سیاســی بــر شــکلگیری و
تغییــر نظریههــای توســعه را نادیــده نمیانــگارد .جــان ندرویــن پیتــرس ،در کتــاب خــود ،بــه

نــام نظریــه توســعه ( ،)2010بــا داشــتن چنیــن رویکــردی ،آن را جامعهشناســی دانــش توســعه
مینامــد .بــه عقیــده او ،نظریههــای توســعه ،بهمثابــه علــوم اجتماعــی کاربــردی هســتند کــه
در ارتبــاط بــا شــاخههای گوناگــون علــوم اجتماعــی قــرار میگیرنــد و از تغییــر و تحــوالت
آنهــا اثــر میپذیرنــد .تکاملبــاوری ،1مارکسیســم ،نئــو مارکسیســم ،مکتــب کینــزی اقتصــاد،
کارکردگرایــی ســاختارگرا و اقتصــاد نئوکالســیک و برخــی از جملــه مهمتریــن پارادیمهــای
علــوم اجتماعــی هســتند کــه در مقاطــع زمانــی متفــاوت ،بــر نظریههــای توســعه اثــر گذاشــته
انــد (ندرویــن پیتــرس.)3 :2010 ،
میتــوان ادعــا کــرد کــه بهطــور تاریخــی ،جایــگاه نظریــه توســعه ،در علوماجتماعــی نادیــده
انگاشــته شــده اســت؛ غفلتــی کــه ریشــه در ایدههــای متأثــر از گفتمــان اســتعمار دربــاره تولیــد
دانــش دارد :نظریههــای توســعه ،بــه مســائل جوامعــی میپــردازد کــه جــزو جوامــع شــمالی و
توســعهیافته نیســتند ،در حالیکــه علــوم اجتماعــی ،در جوامــع توســعه یافتــه غربــی شــکل
میگیــرد و گســترش مییابــد .در ایــن دیــدگاه ،آنچــه در کشــورهای غیرتوســعه یافتــه مــی
گــذرد ،تنهــا نقــش تولیــد داده بـرای تولیــد نظریــه در کشــورهای توســعهیافته را دارد؛ دیدگاهــی
کــه مســیر توســعه را کــه کشــورهای توســعهیافته پیمودهانــد ،مســیری جهانشــمول وکاربــردی
بــرای همــه کشــورها فــرض میکنــد .بــا ایــن حــال ،بنــا بــر بحــث ندرویــن پیتــرس ()2010

چنیــن دیدگاهــی بــه نظریههــای توســعه ،دیگــر در جهــان امــروز نمیتوانــد کارکــرد داشــته
باشــد .وضعیــت کنونــی نظریههــای توســعه ،بیانکننــده فاصلــهای معنــادار میــان مطالعــات
انجامگرفتــه در حــوزه توســعه و علــوم اجتماعــی اســت .می ـراث گفتمــان اســتعمار ،همچنــان
بــر نظریههــای توســعه ســایهافکنی میکنــد .در زمانــه رشــد روزافــزون جهانیســازی غربــی،
همــراه بــا ســلطه همهجانبــه اقتصــاد نئولیبــر ِال شــرکتهای چندملیتــی ،گفتمانهــای غالــب
توســعه فقــط یــک نســخه مشــابه را ب ـرای کشــورهای درحالتوســعه ارائــه میدهنــد .عناصــر
ایــن نســخه عبارتنــد از :پیمــودن مســیر اقتصادهــای بــازار آزاد غربــی کــه آن را رفتهانــد ،پیوســتن
بــه بــازار جهانــی ســرمایه ،پذیــرش اســتانداردهای فرهنـــگی ـ سیاســی مــــدرنیته غــــربی ،بــه
لــزوم تعلیــق
فرامــــوشیسپردن خصوصیــات تاریخــی و مذهبــی (ندرویــن پیتــرسِ ،)5-3 :2010 ،
1 . Evolutionsim
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«ســنت» ،و تأکیــد بــر محوریــت ِعقالنیــت ابـزاری در طراحــی و پیشــبرد اهــداف توســعه .البتــه
دســتاورد نظریههــای مختلــف توســعه ،گســترش هــر چــه بیشــتر ســلطه جهــان «توســعهیافته»
غربــی بــوده اســت تــا رشــد بنیانهــای اقتصــادی ـ سیاســی جهــان در حــال توســعه.
واکاوی تاریخــی نظریههــای توســعه ،اگرچــه نقــش پررنــگ گفتمــان «اســتعمار» در تغییــر و
تحــول ایــن نظریههــا را آشــکار میکنــد ،امــا ســویه دیگــری را نیــز بــر مــا نمایــان میســازد؛
ســویهای کــه میتوانــد نویدبخــش گشــودن افقــی نــو ب ـرای ارائــه نظریههــای بومــی توســعه
باشــد؛ نظریههــای بومــی ،نظریههایــی هســتند کــه تــوان تحلیــل تغییــرات جوامــع در حــال
توســعه غیرغربــی را داشــته باشــند و از ســوی دیگــر ،امکانــی بـرای تعامــل دوطرفــه ،بــا نظریـه
هایــی را فراهــم کننــد کــه کشــورهای توســعهیافته غربــی ارائــه دادهانــد .بــر اســاس ِ نظــر ِپیتــرس
( ،)2010جریانهــای عمــده در نظریــه توســعه ،همــواره بــه مــوازات تغیی ـرات بنیادیــن در علــوم
اجتماعــی ،پیــش رفتهانــد؛ تغییراتــی تدریجــی از نظامهــای معرفتشــناختی قــرن نوزدهمــی
بــه ســمت نظامهــای معرفتشــناختی رایــج در قــرن بیســتم« .در وهلــۀ نخســت ایــن تغییــر
شــامل چرخــش از دیدگاههــای ســاختارگرا کــه بــر نقــش ســاختارهای کالن تأکیــد میکردنــد،
بــه ســمت دیدگاههــای معطــوف بــه عاملیــت فــرد اســت .تفکـرات کالســیک و مــدرن توســعه،
ســاختارگرا بودنــد .تأکیــد بــر روی شــکلدهی بــه واقعیتهــای اجتماعــی در مقیــاس کالن
بــود؛ شــکلدهی بهواســطه تغییــرات ســاختاری در اقتصــاد ،دولــت و سیســتماجتماعــی.
دامنــه چنیــن چرخشــی ،تفکــر انتقــادی ـ مارکسیســتی توســعه را نیــز در بــر میگرفــت کــه در
قالــب ارتدوکــس آن ،بهکلــی ســاختارگرا بــود (پیتــرس 11 :2010 ،و.)12

در علــوم اجتماعــی ،گرایــش بــه دیدگاههــای ســاختارگرا بهتدریــج بــا ظهــور مکاتبــی چــون
پدیدارشناســی ،هرمونتیــک ،اگزیستانسیالیســم ،کنشمتقابــل نمادیــن و مارکسیســم متأثــر از
گرامشــی ،ب ـه ســمت دیدگاههــای معطــوف بــه «عاملیــت» فــردی تغییــر یافــت؛ چرخشــی از
دیدگاههــای «جبرگرایانــه» بــه دیدگاههــای «تفســیرگرایانه»؛ تمایــل بــه نگریســتن بــه موضــوع
از منظــری «چندوجهــی» تــا «یکوجهــی» و کلیگرایانــه؛ ترجیــح «برســاختگرایی» بــه
ِ
«ســاختگرایی»؛ اعتقــاد بــه برساختهشــدن واقعیتهــای اجتماعــی توســط کنشــگران و
نــه بــه شــکلگرفتن آن توســط ســاختارهای کالن .پیتــرس ( )2010معتقــد اســت ،ایــن چرخــش
دیــدگاه در علــوم اجتماعــی ،چنــد تأثیــر عمــده بــر نظریههــای توســعه داشــته اســت:
الف) اهمیتیافتن «فضا»های محلی/منطقهای در تفکر توسعهمحور؛
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ب) توجــه بــه تمایــز و تفــاوت :حرکــت از نظریههــای توســعه ســاختارگرا ،کلیتگـرا و یکســان
ســاز بهســوی ِنظریههــای توســعهای کــه «تمایــز» و «تفــاوت» ،در بطــن آنهــا بــه رســمیت
شــناخته شــده باشــد؛
ج) حرکــت از نظریههــای توســعه کالننگــر و جهانشــمول بهســوی نظریههــای توســعه جزئ ـی
نگــر و موردمحــور ،بــه جــای ارائــه نســخههای عــام و کلــی بـرای توســعه در مناطــق مختلــف.
بــا در نظرگرفتــن ویژگیهــای متمایــز هــر منطقــه ،بایــد تــاش کــرد نســخهای خــاص ب ـرای
توســعه آن منطقــه ّ
معیــن پیشــنهاد شــود .ایــن تغییـرات ،در حقیقــت ،نــوع جدیــدی از رابطــه را
میــان عناصــر «محلــی» و «جهانــی»« ،خــرد» و «کالن»« ،درونــی» و «بیرونــی» در نظری ـه
هــای توســعه تعریــف میکنــد« .چرخــش از ســاختارگرایی بــه برســاختگرایی و از ســاختار
بــه عاملیــت فــردی ،مت ـرادف بــا تغییــر در نقطــه تمرکــز و دیــدگاه اســت ...ایــن گامــی مؤثــر
و رو بــه جلــو در جهــت دموکراتیکســاختن سیاســتهای توســعهای اســت .از ایــن منظــر،
ِ
برســاختگرایی ،بیــان روششــناختی تغییــر و تحــول سیاســی در عرصــه توســعه اســت» (پیتــرس،
.)13 :2010
ادامــه منطقــی تحــوالت متأخــر نظریههــای توســعه ،میتوانــد از لحــاظ نظــری ـ مفهومــی،
راهگشــای گســترش الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت بهمثاب ـه الگویــی بومــیب ـرای توســعه
در ایـران باشــد؛ الگویــی کــه بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای مذهبــی ،فرهنگــی و اجتماعــی داخلــی،
دســتاورد «دیالــوگ»ی انتقــادی بــا نظریههــای توســعه غربــی رایــج باشــد.بــا نظــر بــه ایــن
چارچــوب مفهومــی ترسیمشــده ،مقالــه حاضــر در ادامــه میکوشــد تــا از رهگــذر نقــد
گفتمانهــای توســعه در ایــران پــس از انقــاب از یکســو و برشــمردن ویژگیهــای الگــوی
اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت از ســوی دیگــر ،پیشــنهاد دهــد کــه تحــوالت نهــاد مســجد در
چارچــوب نظــری چنیــن الگــوی جایگزینــی کــه میتوانــد فهــم شــود؛ فهمــیکــه خــود بــه
غنــای مفهومــی الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت یــاری خواهــد رســاند.
نقد گفتمان توسعه در ایران پس از انقالب
ـت دولتهــا یکــی پــس از دیگــری ،شــاهد ظهــور و افول
در ایـران پــس از انقــاب ،همـراه بــا آمــد و رفـ ِ

گفتمانهــای گوناگــون ب ـرای دس ـتیابی بــه توســعه بودهایــم :گفتمــان ســازندگی (بــا تمرکــز بــر توســعه

اقتصــادی)؛ گفتمــان اصالحــات (بــا تمرکــز بــر توســعه سیاســی)؛ گفتمــان عدالــت و اینــک گفتمــان اعتدال.
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همــه ایــن گفتمانهــا ـ اگرچــه در نــام و شــعار ،خــود را از دیگــری متمایــز میدانستنـــد ـ
در عمــل ،مســیری یکســان را پیمودهانــد؛ البتــه نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر دور داشــت کــه
بــا توجــه بــه عمــر اندکــی کــه از روی کارآمــدن گفتمــان اعتــدال میگــذرد ،ارزیابــی در
مــورد آن شــاید اندکــی زود باشــد و دارای وجــوه اقتصــادی و بوروکراتیــک مشــابهی بودهانــد.
از نقطــه نظــر اقتصــادی ،محوریــت همــواره بــا توســعه مبتنــی بــر بــازار آزاد و از منظــر
بوروکراتیــک نیــز تــاش ب ـرای کوچکســاختن دولــت بــوده اســت .وجــه نخســت تــا حــد
ِ
ـث ارزیابــی دســتاوردهای مثبــت و منفــی آن در
زیــادی اجرایــی شــده اســت ـ فــارغ از بحـ ِ
افــزون ســازمانهای
اینجــا ـ امــا وجــه دوم ،رونــدی معکــوس داشــته اســت :گســترش روز
ِ

دولتــی در طــی ســه دهـه پــس از انقــاب .بــه نظــر میرســد اختــاف اصلــی ایــن گفتمــان
َ
هــا را بایــد در مدعــای ایدئولوژیکشــان جســتوجو کــرد؛ گفتمــان غربگــرا در برابــر

پذیــرش بیچونوچــرای گفتمــان توســعه غربــی در مقابــل نفــی
گفتمــان ضدغربگــرا و
ِ
ِ
همهجانبــه آن.
ُ
در نگاهــی کلــی ،گفتمانهــای توســعه در ایـران پــس از انقــاب را میتــوان از دو بعــد ارزیابــی

کــرد :اقتصــادی و فرهنگی.
الــف) ُبعــد اقتصــادی :گرایــش کلــی در همــه گفتمانهــای مطرحشــده بــرای توســعه،
دنبالــهروی از رویههایــی اســت کــه نظریههایــی توســعه غربــی مبتنــی بــر اقتصــاد
بــازار آزاد توصیــه کردهانــد .ایــن گفتمانهــا بــر اثــر بیتوجهــی بــه تــوان و ظرفیــت
تولیــد داخلــی و بــا تأ کیــد صــرف بــر پیوســتن بــه بــازار جهانــی از رهگــذر واردات،
در تعییــن یــک خطمشــی اســتراتژیک و بلندمــدت اقتصــادی نــاکام ماندهانــد و بــه
همیــن ســبب ،از نقطــه نظــر دســتاوردهای اقتصــادی ـ ماننــد توســعه بخــش صنعــت و
کشــاورزی و توزیــع عادالنــه فرصتهــای اقتصــادی ـ ناکارآمــد بودهانــد .همچنیــن ،بــا
وجــود مطلو بیــت ِپیادهســازی مؤلفههــای اقتصــاد بــازار آزاد در همــه ایــن گفتمــان
لــزوم دخالتکــردن یــا دخالتنکــردن ایــن نهــاد
هــا ،نقــش نهــاد دولــت در اقتصــاد و ِ

در ســازوکارهای اقتصــادی ،همچنــان بهعنــوان مســئلهای مناقشــهبرانگیز باقــی مانــده
اســت.
ب) ُبعــد فرهنگــی :گفتمانهــای توســعه پــس از انقــاب ،بــا نادیدهانگاشــتن مبانــی دینــی و
ارزشــی جامعــه ایرانــی ،برنامههایــی ارائــه دادهانــد کــه منــادی ِ پذیــرش تمــام و کمــال ارزش
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هــای فرهنگــی ِ توســعه غربــی و تعلیــق «ســنت» دینــی بودهانــد و یــا بــه تبلیــغ ِ خوانشــی
دگماتیــک و متحجرانــه از «ســنت» اســامی ـ ایرانــی پرداختهانــد؛ در ضمــن راه را ،پیشــاپیش،
بــر روی هرگونــه تعامــل میــان «ســنت» بومــی و تاریخــی از یکســو و ارزشهــای فرهنگــی
توســعه غربــی از ســوی دیگــر ،در دنیــای پیوســته درحــال تغییــر امــروزی ،بســتهاند .بهعبــارت
دیگــر ،برنامههــای فرهنگــی برآمــده از ایــن گفتمانهــای توســعه ،از منظــر مبانــی هســتی
شناســی و معرفتشناســی ،بــا بنیانهــای دینــی و تاریخــی جامعــه ایرانــی همســو نبودهانــد.
ناکارآمــدی اقتصــادی و ناســازگاری فرهنگــی ایــن گفتمانهــا ،ســبب شــده اســت تــا «توســعه»
در ای ـران ،همچنــان ،مســئلهای حلناشــده باقــی بمانــد .در ایــن وضعیــت ،الگــوی اســامی
ـ ایرانــی پیشــرفت ،بهمثابــه الگویــی جایگزیــن ،بایــد بتوانــد چارچــوب مفهــومنوینــی ب ـرای
ارزیابــی واقعیتهــای انضمامــی جامعــه ایرانــی در برخــورد بــا گفتمانهــای توســعه ســراپا
غربــی یــا س ـراپا ضدغربــی ارئــه دهــد .ایــن چارچــوب مفهومــی ،بــه دســت نمیآیــد ،مگــر
بــا فراهمآمــدن امــکان تعامــل دوطرفــه میــان نظریههــای برخاســته از مبانــی دینــی ،تاریخــی
ای جامع ـه در حــال توســعه ایرانــی از یکســو و جریــان غالــب نظریههــای توســعه
و اندیش ـه ِ
غربــی از ســویی دیگــر.

الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت؛ الگوی جایگزین
زمانــی کــه از الگــوی جایگزیــن ســخن میگوییــم ،در واقــع نقــدی را بــر جریــان اصلــی توســعه
غربــی وارد میکنیــم .نظریههــای جایگزیــن ،تمایــز خــود بــا نظریههــای غالــب توســعه را
در ســه حــوزه عمــده میداننــد :اهــداف (یــا ارزشهــای توســعه) ،عامــان و روشهــا .الگوهــای
جایگزیــن در توســعه ،اهــداف خــود را از رهگــذر ســازوکارهای مشــارکتی و بــا توجــه مســتقیم
بــه گروههایــی از جامعــه تعریــف میکننــد کــه متأثــر از برنامههــای توســعه خواهنــد شــد.
در اینجــا دیگــر ب ـرای جوامــع در تکاپــوی توســعه ،اهدافــی جهانشــمول ،یکســان و از پیــش
ِ
تعیینشــده کــه نظریههــای غالــب غربــی تجویــز میکننــد ،در نظــر گرفتــه نمیشــود؛ بلکــه
تــاش میشــود تــا در مرحلــه هدفگــذاری بــه خصوصیــات مذهبــی ،فرهنگــی و تاریخــی
هــر جامعــه و نیازهــای منحصربهفــرد آن جامعــه توجــه کافــی شــود .ایــن رویکردهــا بــا برســی
نقــش دولتهــا در فرآینــد توســعه ،بــر نقــش مــردم تأکیــد ویــژهای دارنــد .بهعبــارت دیگــر،
بنــا بــه گفتــه ِنرفیــن« :توســعه جایگزیــن ،زمیــن شــهروندان اســت» .توســعه امــروز بایــد
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«لنگــرگاه مــردم» باشــد .الگوهــای جایگزیــن ،مــردم و کنشگ ـران محلــی را عامــان اجرایــی
برنامههــای توســعه میپندارنــد؛ عامالنــی کــه بــا مددگرفتــن از ظرفیتهــا و ســازوکارهای
نهادهــای مردم ـی در بطــن فضــای عمومــی جامعــه ،روش اجرایــی خــود ب ـرای دس ـتیابی بــه

اهــداف توســعهای را تعریــف و پیوســته اصــاح میکننــد.
در چارچــوب نظریههــای جایگزیــن توســعه ،الگــوی اســامی-ایرانی پیشــرفت را میتوانــد
اینگونــه تعریــف کــرد:
الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت ،مدلــی اســت کــه بــا محــور قـراردادن عقالنیــت ارزشــی،
بهرهجســتن از نهادهــا و ظرفیتهــای بومــی و تأکیــد بــر خوداتکایــی و مشــارکت مردمــی ،در
پــی ِ دس ـتیابی بــه عدالــت اســامی اســت تــا از ایــن رهگــذر ،نیازهــای مــادی انســانها را
مرتفــع و حیــات معنویشــان را غنــی ســازد.
ویژگیهای الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت را میتوان اینگونه برشمرد:
ـ ارائه تعریفی جدید از مفهوم «توسعه»؛
ـ تأکید بر تأمین نیازهای اساسی مردم؛
ـ تطبیقدادن نظام اقتصادی با اصول اسالمی؛
ـ جایگزینــی عقالنیــت ابـزاری رایــج در نظریههــای غربــی توســعه بــا عقالنیــت ارزشــی
کــه تمرکــزش بــر عدالــت اســت و نــه برابــری :عقالنیــت ارزشــی در الگــوی اســامی
ـ ایرانــی پیشــرفت ،بــا گفتمــان «تناســب» مرتبــط میشــود .در ایــن گفتمــان ،تفــاوت
انســانها ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای تکوینــی و طبیعیشــان پذیرفتــه میشــود .ایــن
تفاوتهــا ،منجــر بــه پیدایــش نقشهــا و انتظــارات متفــاوت در جامعــه خواهــد شــد.
عقالنیــت ارزشــی در اینجــا از لــزوم سیاسـتگذاری و تدویــن نظــام حقوقــی بــا توجــه
بــه ایــن تفاوتهــای تکوینــی و انتظــارات ناشــی از آنهــا دفــاع میکنــد تــا از ایــن
رهگــذر ،تناســب میــان انســانها رعایــت شــود .نظــام توســعهای مبتنــی بــر عقالنیــت
ارزشــی ،ایــن تناســب را عیــن عدالــت میدانــد؛
ـ تعریــف وجــه معنــوی در کنــار وجــه مــادی رایــج در نظریههــای توســعه غربــی ،بــه
عنــوان رکنــی اساســی از اهــداف توســعه اســامی ـ ایرانــی؛
تعلیق «سنت»؛
ـ تأکید بر «سنت» به جای ِ

ـ تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه در الگــوی اســامی-ایرانی پیشــرفت ،فقــط «حــق» مهــم
نیــات
نیســت ،بلکــه «مســئولیت» نیــز اهمیــت مییابــد .در اینجــا کــه اعمــال و
ِ
کنشــگران دارای ارزش میگــردد؛
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ـ تأکیــد بــر اخــاق متعهدانــه بــه جــای اخــاق منفعتمحــور .در نظــام اخالقــی
متعهدانــه ،اصــول اخالقــی ،بهمثابــه اصولــی ارزشــی ،در فــرد درونــی میگــردد ،در
حالیکــه در نظــام اخالقــی ،منفعتمحــور ،اصــول اخالقــی از رهگــذر ســازوکاری
ـور دس ـتیابی بــه هدفــی مشــخص ،ب ـرای فــرد درونــی م ـی
اب ـزاری و فقــط بــه منظـ ِ
گــردد؛
ـ تأکیــد بــر همدلــی ،یکپارچگــی و ادغــام اجتماعــی ،بــه جــای محــور قرارگرفتــن «فــرد»
در مســیر توســعه؛
ـ تأکیــد بــر شــناخت علمــی و اســتفاده عملــی از ظرفیتهــای نهادهــای بومــی جامع ـ ه
ایرانــی ،ماننــد نهــاد مســجد ،بهعنــوان اصلیتریــن راهــکار بــرای اجــرای اهــداف
توســعه اســامی ـ ایرانــی.
در چنیــن چارچــوب نظــری ،نهــاد مســجد ،را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن نهادهــای فضــای
عمومــی جامعــه ایــران در طــول تاریــخ ،میتوانــد از منظــر جامعهشــناختی ،مطالعــه کــرد.
ایــن چارچــوب مفهومــیبـرای الگــوی جایگزیــن توســعه در ایـران ،اجــازه میدهــد در مطالعــه
نهــاد مســجد ،از پیشفرضهــای پنهــان در نظریههــای غالــب توســعه دربــاره نقــش اســام و
ً
نهادهــای اســامیدر جامعــه ای ـران ـ فاصلــه بگیریــم و جامعهشناســی نهــاد مســجد «واقعــا»
موجــود را آغــاز کنیــم .ایــن پیشفرضهــا ،بــا تأثیــر از نــگاه «شرقشناســانه» و «سیاســی»
و در نتیجــه خوانشــی «متنمحــور» و فراتاریخــی صــرف از اســام ،رواج یافتهانــد و نــه از
رهگــذر مطالعــه علمــی و جامعهشــناختی عوامــل «اجتماعــی» و «تاریخــی» کــه تغییــر و
تحــوالت نهــاد مســجد در ای ـران را منجــر شــدهاند.
نتیجهگیری
بــدون تردیــد مفاهیــم برآمــده از نظریــه اجتماعــی غربــی ،میتواننــد بهمثابــه چارچــوب
مفهومــی مقدماتــی عمــل کننــد کــه در درون آن ،تحــوالت جوامــع مســلمان تجزیــه و تحلیــل
شــوند .بــا وجــود ایــن ،هرگونــه مطالعــۀ جامعهشــناختی جوامــع مســلمان ،بــدون در نظــر گرفتن
ویژگیهــای مذهبــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و تاریخــی آنهــا ،ســادهانگارانه خواهــد بــود .ب ـه
عبــارت دیگــر ،انجــامدادن تحقیقــات تجربــی و میدانــی در جوامــع مســلمان ،ب ـرای ارزیابــی
کاربــرد ِ نظریههــای جامعهشــناختی ،ضــروری اســت .بــا مــروری بــر ادبیــات تحقیقاتــی
در ایــن حــوزه ،متأســفانه در مییابیــم کــه عمــده کارهــای انجــام شــده ،در فضــای فکــری
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انگلیس ـیزبان و متأثــر از نظریههــای غالــب توســعه ،صــورت گرفتهانــد .ایــن خــأ اساســی،
ناشــی از انجامنشــدن تحقیقــات بومــی در ایــن حــوزه اســت .فهــم ســویههای گوناگــون
فرهنــگ مدنــی کــه در طــی قرنهــا در ســاختار جوامــع مســلمان شــکلگرفته و تحولیافتــه،
نیازمنــد در نظرگرفتــن بحثهــای نظــری جامعهشــناختی و تاریخــی اســت کــه در اینبــاره،
هــم در کشــورهای مســلمان و هــم در کشــورهای غربــی ،جریــان دارد .چنیــن دقــت نظــری
میتوانــد مــا را در شناســایی نقــاط ضعــف مدلهــای توســعهای رایــج کــه ب ـرای صورتبنــدی
ســاختار فضــای عمومــیدر جوامــع مســلمان ارائــه شــدهاند ،یــاری رســاند .ایــن همــان ،پــروژه
ُ
فکــری اســت کــه کنــل نیــز بــا ارائــه «تئــوری جنوبــی» بــر آن تأکیــد میکنــد؛ پــروژه فکــری کــه
میتوانــد مــا را از رهگــذر بررســی و تحلیــل انضمانــی ـ تاریخــی نهادهــای مدنــی بطــن جامعـه
ایرانــی ـ ماننــد مســاجد ـ در دس ـتیابی بــه پیشــرفت الگــوی اســامی ـ ایرانــی کمــک کنــد.
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