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  ٢٠٠۴ اکتبر ۶ - ١۴٢۵ شعبان ٢٠ - ١٣٨٣ مهر ١۵چهارشنبه 
 . باشد کلیه حقوق وابسته به روزنامه شرق می

 

 
  الئیک- جهانشهر یا روشنفکران دینی -روشنفکران بومی 

  نعمتی-جنگ حیدرى 

 
 احمد صدری

 
   
 مقدمه•

شکیک کردم و آن را جنگ پیش از این در مقاله اى در سودمندى تقسیم روشنفکران به الئیک و مذهبى ت
هنوز هم بر این عقیده هستم که آن طبقه بندى ایدئولوژیک و از لحاظ علمى .  نعمتى خواندم_حیدرى 

البته هیچ تقسیم بندى را نمى توان غلط خواند بلکه به جاى درستى یا نادرستى باید از فایده . بیهوده است
،که ذائقه فلسفى نگارنده در روش تحقیق است، تقلیل علم در تعبیر نئوکانتى. تقسیم بندى ها سئوال کرد

 به نحوى روشمند است و تقسیم بندى و تیپ ایده آل سازى گام هاى ١تکثر بى نهایت واقعیت عینى
خالصه ) اعم از علوم دقیقه و انسانى(این یعنى کار علم . نخست در تحصیل علوم اجتماعى به شمار مى رود

به زبان ساده تر . »فنومن هاست« با غناى بى حد و حصر جهان پدیدارها یا کردن واقعیت عینى و رویارویى
باید پرسید که تا چه حد یک ) و تا خوانندگان این نوشته را به زعم قلنبه گویى به گوشه اى پرت نکرده اند(

 .طبقه بندى مى تواند براى فهم بهینه از پدیده هاى اجتماعى مفید باشد
 

 و از واقعیت بى ٣ و پیراسته٢ در نهایت ارائه تصویرى صاف و پوست کندهکار هرگونه علم اجتماعى
شکى نیست که مى توانیم روشنفکران را بر حسب بسیارى از مختصات آنها . نهایت پیچیده اجتماعى است

منجمله وزن و لهجه و رنگ کفش هم طبقه بندى کنیم ولى سئوال این است که چنین تقسیم بندى ها به چه 
 ى خورد؟م» دردى«
 

روشنفکران ایران را مى شود به دیندار و بى دین هم تقسیم کرد ولى آیا واقعاً اعتقادات مذهبى بهترین معیار 
» مذهبى«اولین مشکل معنى واسع و گنگ واژه . براى طبقه بندى روشنفکران در ایران است؟ این طور نیست

) مثل نماز و روزه(ذهبى رفتار در خلوت است؟ آیا منظور از اعتقادات م» روشنفکر مذهبى«در عبارت 
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است؟ ) موافق حکومت دینى یا مخالفان آن(و یا عقاید اجتماعى ) مثل ریش و حجاب(سلوک در جلوت 
مثالً آیا کسى که نماز مى خواند ولى مخالف نظریه و حکومت دینى است روشنفکر مذهبى حساب مى 

ا نظام سیاسى کامالً تطبیق داده و سخنانش را در شود؟ آیا یک تکنوکرات آته ایست است که خودش را ب
جمع به بسم اهللا آغاز مى کند و هیچ انتقادى از نظام نمى کند روشنفکر الئیک به حساب مى آید؟ باید 

مشکل . بدیهى باشد که عالقه ما نه اصل دین یا بى دینى بلکه تاویل سیاسى و اجتماعى آن اعتقادات است
ان براساس اعتقاد یا عدم اعتقاد دینى طیف وسیع تفاسیر سیاسى و اجتماعى دیگر تقسیم بندى روشنفکر

دغدغه اجتماعى ما یک قرن پس از انقالب مشروطه هنوز . است که ممکن سوار بر دین یا الئیسیته شود
. بیمارى مزمن استبداد توده فریب و خودکامگى شرقى و انواع مدرن آن یعنى فاشیسم و توتالیتاریسم است

این فرض درست باشد دیگر تقسیم روشنفکران به دیندار و بى دین مفید هیچ فایده اى براى ما نخواهد اگر 
درست است که فاشیسم . بود زیرا فاشیسم و استبداد هم لباس مذهبى به تن مى کنند و هم لباس الئیسیته

داشتیم در حالى مذهبى ممکن است ولى مگر جز این است که در دوره پهلوى هم مشکل فاشیسم الئیک 
که مهمترین آلترناتیوهاى روشنفکرانمان در اپوزیسیون آن زمان نیز طعم تند توتالیتاریستى داشتند؟ در حال 
حاضر جهان در خطر تروریسم بنیادگراى القاعده است ولى مگر سه نسل کشى عمده قرن بیستم از آلمان و 

الیتاریسم الئیک صورت نگرفت؟ اشکالى ندارد روسیه تا همین ترکیه همسایه مان به دست فاشیسم و توت
که مقوالت تحلیلى در علوم اجتماعى متناسب با عالیق و سالیق و حساسیت هاى فرهنگى باشد زیرا در 
تعیین اینکه کدام تصویر و جمع بندى علمى مفید تر است دغدغه ها، ترس ها و امیدهاى فرهنگى نقش 

 دچار نزدیک بینى ۵»منافع ارزشى«حذر بود مبادا که در تعیین این  ولى باید در ۴.داور را به عهده دارند
به عبارت ساده تر، مقوالت علوم اجتماعى خود را باید با دیدى وسیع تر و با در نظر . متدولوژیک شویم

 .تمدنى مان و نه براساس مشکالت روز انتخاب کنیم/ گرفتن مشکالت اصلى فرهنگى 
 
 انشهربومى و جه  تیپ ایده آل هاى•

اگر تقسیم بندى روشنفکران به دینى و الئیک بى فایده است چه طبقه بندى نظرى را باید براى جامعه 
شناسى روشنفکران ایرانى به کار ببریم؟ اقتراح این مقاله این است که روشنفکران ایرانى را به دو مقوله 

مى و جهانشهر جهت گیرى مخرج مشترک هر دو گروه روشنفکران بو.  تقسیم کنیم۶بومى و جهانشهر
ما تفاوتشان در ا. ارزشى آنها است که براى بهبود کلى اوضاع اجتماعى و سیاسى و فرهنگى در ایران

چیست؟ روشنفکر بومى براى این نیل به این مقصود کار را از فهم مقایسه اى ایران و جهان وسیع تر و به 
نوع فرآورده روشنفکرى بومى در حیطه شناخت محض مطالعات مقایسه . ویژه جهان غرب شروع مى کند
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روشنفکران بومى . یمارى هاى آن استاى و تکوینى فرهنگ و تمدن ایرانى و نشانه شناسى و اپیدمولوژى ب
معموالً در موضوعاتى از قبیل علل سیر قهقرایى یا رکود علم، فلسفه، تکنولوژى، فرهنگ سیاسى، مذهب و 

در زمینه کاربردى . موانع رشد سرمایه دارى، جامعه مدنى و مردمساالرى در ایران تحقیق مى کنند
ت دیگر روشنفکر بومى رسالت خود را در شناخت و مهندسى به عبار. روشنفکران بومى معموالً سنتزسازند

اعم از (فرهنگ موجود ایران براى بهبود آن تعریف مى کند فرض را بر این گذاشتیم که همه روشنفکران 
 شروع ٧»واقعاً موجود«دغدغه ایران دارند ولى روشنفکر بومى کار خود را از همین ایران ) بومى و جهانشهر

جهت تئورى دگرگونى فرهنگى و اجتماعى او تدریجى و اصالحى است و جهان بینى به همین . مى کند
برش هاى رادیکال به چپ، گردش هاى تند به راست و جهش هاى بلند به جلو را نمى . اش خاکسترى

 .پسندد و قایق امید خود را به درخت تناور یادگیرى جمعى آهسته و پیوسته مى بندد
 

روشنفکر جهانشهر بیشتر خود را . شهر را باید به نحوى دیگر تصویر کردتیپ ایده آل روشنفکر جهان
حادثه والدت و فرهنگ ) یا از بد(او البته واقف است که به لطف . شهروند جهان مى داند تا تخته بند ایران

در از نظر ایده آل ها و نقطه عزیمت ها خود را . مکتسب، ایرانى است ولى افق فکرى اش را جهانى مى داند
فرآورده هاى فکرى . آمریکایى است قرار مى دهد/ مرزهاى تمدن و فرهنگ بشرى که منشاء آن اروپایى 

یعنى در . او بیشتر متعلق به حیطه هنر و ادبیات محض و به طور اعم میدان تولیدش جامعه مدنى است
 گیرى او چنان آ است و اگر باشد جهت) به معنى مشارکت یا فعالیت اپوزیسیونى(مجموع کمتر سیاسى 

کار چندانى هم . رمان گراست که کار کوتاه مدت براى اهداف قابل دسترسى ولى کوچک را برنمى تابد
به تاریخ و فرهنگ موجود ندارد زیر تنها راه پیشرفت را در یک خیزش سترگ براى هماهنگ و همگون 

 احتماالً طرفدار سرمایه دارى نوین، البته، همانند روشنفکران بومى. شدن ایران با مدرنیسم غربى مى داند
ولى از نظر اعتقادات مذهبى، برعکس روشنفکر . مردمساالرى لیبرال و تسامح اجتماعى و جامعه مدنى است

تئورى دگرگونى . بومى که مى تواند الئیک یا مذهبى باشد، خود را اغلب المذهب یا شکاک مى خواند
اهل فلسفه همه یا هیچ .  او انقالبى و جهان بینى او آرمانى اند فرضیه تغییر اجتماعى٨فرهنگى او ناگهانى،

 .سنتزسازى فکرى را التقاطى گرى تلقى مى کند. است و با سازش و پیشرفت آهسته میانه اى ندارد
 
  تذکرات الزم در استفاده از تیپ ایده آل هاى جدید•

هان واقعى و به طور خلص و خالص الزم در ج) مانند همه تیپ هاى ایده آل(دو تیپ ایده آل مذکور البته 
این ابزارهاى منطقى . اگر شد چه بهتر ولى وقوع خارجى الزمه اعتبار تیپ ایده آل نیست. نیست یافت شوند

مثل الگوهاى خیاطى و ابزار اندازه گیرى فقط ابزارى هستند در راه فهم واقعیت بسیار غنى و پیچیده 
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تیپ ایده آل تئورى نیست که . ضوعیت ندارند بلکه طریقیت دارندبه اصطالح فالسفه آنها مو. اجتماعى
تنها مى خواهد براى تقلیل : بلکه مدعایش به مراتب متواضعانه تر است. ادعاى تفسیر جهان را داشته باشد

تیپ ایده آل پیمانه اى است که به ما اجازه . روشمند جهان اجتماعى از راه ارائه الگوهاى ساده مفید باشد
پس . هد از اقیانوس بى پایان واقعیت عینى به قدر نیاز خود برداریم به جاى آنکه در آن غرق شویممى د

سئوال این است که آیا این تقسیم بندى روشنفکر بومى و جهانشهر به تقسیم بندى بین روشنفکر دینى و 
 دارد یا ندارد؟) براى ما و در ایران این زمان(الئیک برترى کارکردى 

 
ر در به کار گرفتن تیپ ایده آل هایى از این قبیل این است که الزم نیست افراد واقعى حتماً در نکته دیگ

ممکن است روشنفکرهایى را هم یافت که از جنبه هایى بومى و از سایر . این یا آن الگو جا بگیرند
ما فایده خود را از البته چنین مواردى باید در استثنا باشند وگرنه طبقه بندى . مالحظات جهانشهر باشند

پنجاه بدانند معلوم است که این تقسیم / یعنى اگر اکثریت روشنفکران خود را پنجاه . دست خواهد داد
به عبارت دیگر براى افاده، این طبقه بندى باید بتواند جریانات کلى روشنفکرى را . بندى مفید نخواهد بود

 .تحت چتر توضیحى خود بیاورد

 :پى نوشت ها

١-Methodical reduction of the intensive and extensive multiplicity of 
empirical reality  

٢-Elegant 

٣-Parsimonious 

 این فرض هم به ذائقه ویرى نگارنده بازمى گردد و براى کسانى که ذائقه فلسفى دیگرى داشته باشند _ ۴
 .موکول کردرا به وقتى دیگر باید » شیرین«الزام آور نیست ولى این بحث 

۵-Value relevant 

۶-Indigenous and cosmopolitan 

٧-Actually existing  

٨-Catastrophic 


