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  و نقد آن سياسي ةمدرنيتتاب كبازشناسي 

  *دابراهيم سرپرست ساداتيس

  دهكيچ
هاي كنوني جوامع را نيـز   لهئتقرير سكوالريسم و الئيسيته است. مس سياسي ةمدرنيتكتاب 

و  ،مـدني  ةهاي عمومي و خصوصي، دولت و جامع ريشه در عدم جدايي قاطع بين حوزه
و  اسـت هاي ليبراليستي و سكوالريستي  كتابي براي آرمان ،بنابراين ؛داند فرد و شهروند مي

ـ   هاي سكوالريسم موجه مي لهئدر بيان مس غـرب را گويـا    ةنمايد. موريس باربيه امـا تجرب
هـا را سرنوشـت    دادن به اين جـدايي  تر پنداشته و تن هايي مه اي غايي و از آنِ ملت تجربه

انـد   دسـت نيافتـه  سياسـي   ةكه براي جوامعي كه به مدرنيتـ  چنان ؛جوامع دانسته است ةهم
گيري از انبـان   گام و با بهره به گامهاي بلندپروازانه  كه بايستي بدون پرش است توصيه كرده

سـازي بـراي سـاير     لهئپنداشتن الگوي خود مس غايي رفتگان به آن دست يابند. پيش ةتجرب
را بـراي حـل    اسـالم جـاي الئيسـيته    بـه  اگـر جوامـع اسـالمي    ،طور مثال به ؛است جوامع

نتابيدنـد  و سكوالريسـم را بر  ديدنخشـ بروي رجحـان   هـاي پـيشِ   هاي خود و افـق  لهئمس
بيـان شـود.    شـود كـه در ايـن كتـاب راه رسـيدن بـه آن       هـا نمـي   آن ةلئسكوالريسم مسـ 

برخي نقاط قوت و ضعف شكلي و محتوايي كتاب  ضمن بازشناسي هاي اين مقاله بررسي
سازي و تجويزهـاي   لهئبه مس يابي محققانه لهئاز مس دهد كه نويسنده در اين كتاب نشان مي

  غيرموجه تمايل پيدا كرده است.
 توتاليتاريسم. ملت، سياسي، اسالم سياسي،مدرنيتة  دولت، شناسي، مفهوم نقد، :ها دواژهيلك

  
  مقدمه. 1

 »كنـد  زنـدگي خواننـده بـا زنـدگي داسـتان تالقـي مـي       «شـود كـه    نقد از جايي آغـاز مـي  
 ،تـأليف مـوريس باربيـه   سياسي، گسترده بحث دامنة در  ،طور طبيعي ). به1: 1382  (استون

                                                                                                 
 Sarparastsadat@atu.ac.ir، ي، تهرانيطباطبا، دانشگاه عالمه ياسياستاديار علوم س *
 01/07/1396 رش:يخ پذي، تار25/04/1396افت: يخ دريتار
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هـاي   هاي فراواني پيش و بحثها  سؤالتوان  مي؛ برجسته شده است، 2 استاد دانشگاه نانسي
هـاي دوران ماسـت و يـك وجـه آن در      سنت و مدرنيته كه كماكان بخشي از زندگي انسان

و بر عمق افزوده  شود نقد و بررسي كم ةگستراز  شد كه مي اين رغم علي كشيد.مدرنيته  كتاب
نقد بررسي متون به بيان  ةنام شيوهكوشش خواهد شد براساس معيارهاي  جا شود، اما در اين

 تحليلِ ابعاد شكلي و محتوايي كتابِ شده اكتفا شود. بنابراين معرفي محتوايي، خواستهموارد 

  موضوع اصلي مقاله حاضر است.مدرنيته سياسي 
  

  رفي كلي اثرمع. 2
شناسـي   و كتـاب  ،گيري سيزده فصل، نتيجه سياسي حاوي ديباچه، دو بخش اصلي،مدرنيتة 

مـدرن و   پيش ،عنوانِ كتاب و فهرست مطالب با محتواي اثر منطبق است. ازنظر باربيه است.
چه اهميت ندارد اتفاقاً زمان تاريخي است، بلكـه   آن ،درواقع .شمارانه ندارد گاهمدرن معنايِ 

مـدرن   پـيش هـاي كنـوني    تواند برخي دولـت  مي ،بنابراين ؛مهم ساختار اساسي دولت است
مدرن و دولت  پيش، تمايز درست دولت ردكتاب اهميت دانويسندة چه براي  باشند. پس آن

همين هم، هرچند  كند كه ميديگر متمايز  ها را از يك دادن مواردي است كه آن نشانمدرن و 
 ةمميزسنجة بندي كتاب شده است.  مبناي بخش ) است،194: 1392ربيه با( اي توكويلي ايده

عمـومي و  پهنة مدني ميان جامعة جدايي ميان دولت سياسي و  نزد باربيه پيشامدرن و مدرن
هـاي پيشـين و مـدرن ازنظـر وي      سـنجه همة از  خصوصي و ميان شهروند و فرد است كه

دست آمد و كجاها محقق شد؟ پيدايي  بههاي نظري  ها در چه زمينه تر است. اين جدايي مهم
انـد؟ نسـبت ايـن     و گسترش مسيحيت تا دين پيرايي پروتستاني در آن چـه تـأثيري داشـته   

بـرد؟   مـدرن راه نمـي   پيشگرايي چيست؟ چرا اسالم سياسي جز به دولت  ها با ملت جدايي
  او در كتاب است.هاي  ترين پرسش برخي از مهم. .. ند؟ا كارها و تجويزها كدام راه

همـت نويسـنده معطـوف بـه     همـة   سياسـي، مدرنيتة با عنوان فقدان  ،در بخش نخست
هـا سـر    آنزمينة هايي است كه دولت پيشامدرن از  نظريهها و  ها و وضعيت دادن نمونه نشان

شـهر   دولـت  و تطوراتي كه به خود ديـده اسـت. فصـل نخسـت     ،طريق دادهادامة برآورده، 
يوناني يا رومي آن بهترين الگوي دولت باستاني شمرده شده كـه جـدايي    باستاني است، كه

 فرد بر شهر دولت يبرتر ).27همان: ( عمومي و خصوصي در آن معنايي نداشته استحوزة 
اكامي فردگرايي رْ نشه با دولت فرد ييارويرو در) 35: همان( سقراط يناكام و آن در) همان(

 مسـيحيت  ،وري است. درنظرگاه باربيه نيـز بامسيحيت و فردنيز نزد باربيه است. فصل دوم 
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كـه فردبـاوري و دولـت     را دين فرد است، اما او اين تلقي محافل كاتوليكي يـا پروتسـتاني  
 )45: همان( »فردباوري مسيحي خاستگاه تز« وانمدرن از مسيحيت سرچشمه گرفته ذيل عن

 خاسـتگاه  نه و است بوده يفردباور ةسرچشمنه  تيحيمس« :كند يم نقد تيدرنها و يبررس
قـرون  دورة و فـرد را در   باهمسـتان  )57: همـان ( سوم فصل در). 55همان: ( »دولت مدرن

 جماعـت  بـه  فـرد  تعلـق  )،59همـان:  ( هاي فردباوري ذيل سه عنوانِ نخستين نشانه وسطي
آن تعلق فرد به نتيجة ي كرده است كه بررس) 67: همان( دولت بر فرد يو برتر ،)62: همان(

فقدان فردبـاوري   ،ازنظر باربيه دهد. ميجماعت و برتري دولت بر فرد را در آن دوره نشان 
 ،). فصـل چهـارم  72همـان:  ( قرون وسطاستدورة سياسي در مدرنيتة نيك فقدان  استداللِ

) اسـت كـه در آن از اهميتـي كـه     73همـان:  ( دين پيرايي پروتستاني، فردباوري و مدرنيتـه 
هاي پيدايش فردباوري در  زمينهمذهبي داده و زمينة تانتيسم به فرد و آزادي فردي در پروتس

تيترهـا انجـام پذيرفتـه اسـت:      هاي باربيه ذيل ايـن ميـان   بررسيذيل آن پرسش شده است. 
ــه شــكلپروتستانتيســم و  ــري مدرنيت ــان: ( گي ــاوري 74هم ــدايش فردب  )، كالوينيســم و پي

پروتستانتيسـم و  رابطـة  و  ،)83همان: سياسـي( مدرنيتـة  گرايي دينـي و   كثرت )،80  همان:(
پروتستانتيسم خاسـتگاه فردبـاوري و   «باربيه اين است كه  ةمدآ دست .)89همان: ( جمهوري

نهادي هابز و  بعداز بررسي جمهوري پيش ،). در فصل پنجم94(همان:  »مدرنيته نبوده است
)، جايگـاه  106همـان:  ( گـذاران  وضعيت فرمان)، 99همان: ( بررسي واگذاري حقوق فردي

) 115همـان:  ( »مـدرن  پـيش پرداز دولـت   نظريه«) در آن وي را 111همان: ( مالكيت و دين
 آيندهاي آن )، پي117همان: بعداز بررسي قرارداد اجتماعي ( ،كند. در فصل ششم معرفي مي

عنوانِ ارجاع با كشيدن بحثي  پيش ) و با125همان: ( ) و حدود قرارداد اجتماعي120همان: (
مـدرن   پـيش ) دولت نزد روسو را نيز ارجـاع بـه الگـوي    129همان: ( شهر باستاني به دولت
 سياسـي مدرنيتـة  او در تمهيـد نظـري   ناخواسـتة  ) و البتـه از تـأثيرات   117  همـان: ( دانسته

  ) سخن گفته است.135  همان:(
هـا،   بـر نظريـه   ، بحث باربيه)137همان: ( سياسي مدرنيته پويشبا عنوان  ،در بخش دوم

مدرنيتة اندازِ  چشمو  ،ها هاي درست و نقض، نارسايي نمونه، ها مسئلههاي تاريخي،  وضعيت
آزادي انگـارة  دولت مدرن متمركز است. در فصل نخست، اسـپينوزا بـا    ،درواقع ،سياسي و
نظريـة  و مونتسـكيو بـا    ،)144همان: ( خصوصيپهنة الك با اعالم  )،140همان: ( انديشيدن

 شـوند. فصـل دوم   سياسـي معرفـي مـي   مدرنيتـة  رسـانان   مژده) 149همان: ( آزادي سياسي
دهم را دو كشـوري دانسـته كـه    جـ هسدة ) اياالت متحد امريكا و فرانسه پايان 159  همان:(
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سياسـي در آن  مدرنيتة هاي تحقق  ها متولد شد. باربيه براي بيان شيوه سياسي در آنمدرنيتة 
تنـدپويي آن در ايـاالت    ) و آسـاني، 176همـان:  ( هاي فرانسـه در آن راه  دو كشور دشواري

است. باربيه در فصل سوم ذيل عنوانِ از نظريه تا نقـد  كرده ) را برجسته 168همان: ( متحده
هـاي   پيش كشيده شده و برخـي از انديشـه   به) باز بحثي نظري 185همان: ( سياسيمدرنيتة 

بحث گذارده است. او كنسـتان را   بهو ردكننده را  ،منتقد پرداز، نظريهپيرامون دولت مدرن از 
مـردد و   )، توكويل را نسبت به دسـتاوردهاي دولـت مـدرنْ   همان( پرداز دولت مدرن نظريه

 ةردكنند) تا 199همان: ( و ماركس را ناقد ،)193همان: ها و خطرهاي آن ( زيان ةهشداردهند
مسـئلة  ) 211 همـان: ( فصل چهارم ها بحث كرده است. آن) معرفي و پيرامون 207ان: هم( آن

با تأييـد تفكيـك مليـت فرهنگـي و مليـت       ،سياسي سنجيده ومدرنيتة ملت را در نسبت با 
 سياسي حكم كرده استمدرنيتة بودن ملت فرهنگي در تحقق  )، بر مانع212همان: ( سياسي

)، رنـر و  217همـان:  ( فرهنگي را ذيل آراي هـردر و فيشـته  ). او ملت قومي و 213همان: (
) و ملت سياسي را 227همان: ( ملي فرانسهجبهة و بارس و ايدئولوژي  ،)220همان: ( باوئر

) 238همـان:  ( و ارنسـت رنـان   ،)233همـان:  ( يس سي)، 232همان: ( نيز ذيل آراي روسو
به توتاليتاريسم و بازشناسي گونـه   )247همان: ( بحث گذارده است. باربيه در فصل پنجم به

 سوسياليسم آلمـان   ـ  ناسيونال) و 249همان: ( هاي آن از فاشيسم ايتاليايي و موارد همانندش
هـا را در   هـاي آن  مشخصه) پرداخته و 272همان: ( تا كمونيسم شوروي و چيني )264همان: (

خوانِ  ششم ذيل عنوانِ (ناهمدر فصل  مؤلفسياسي معنا و تفسير كرده است. مدرنيتة تقابل با 
هاي گونـاگون دربرابـر    وضعيتبه  )285همان: ( سياسي ة مدرنيت هاي نارساييبا متن) يعني 

) 323همان: سياسـي( مدرنيتـة  هاي راه  دشواريبه  ،درواقع ،) و286همان: ( سياسيمدرنيتة 
 )،301همان: ( تركيه )،295همان: ( پرداخته است. باربيه براي اين فصل چهار دولت اسرائيل

عنوان نمونه بررسي كرده است. در فصل هفتم  بهرا  )315همان: ( و ژاپن ،)307همان: ( هند
) موردبحث نويسـنده قـرار گرفتـه اسـت. او در گـام      325همان: ( سياسيمدرنيتة اسالم و 

) و درادامـه بـر ضـديت    326همـان:  سياسـي در جهـان اسـالم (   مدرنيتة نخست بر فقدان 
 گيـري  نتيجـه  ) اسـتدالل كـرده اسـت. مولـف در    336همان: ( سياسيمدرنيتة م با اسالميس

 سياسـي، شـرايط و سرشـت فرارونـدگي    مدرنيتـة  )، ذيل عنوانِ فراروندگي از 351  همان:(
 و خطرهـا و دورنماهـاي فرارونـدگي    ،)355همـان:  ( )، نمودهاي فرارونـدگي 252  همان:(
) نيـز منـابعِ   375همـان:  ( شناسـي  كتـاب ر را موردبحـث قـرار داده اسـت. د    )367همان: (

  مورداستفاده براي هر بحث به تفكيك موضوع معرفي شده است.
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  تحليل ابعاد شكلي كتاب .3
 غلط چاپي نـدارد  و قطع مناسبي دارد. ،صحافي كيفيت چاپ، آرايي، صفحه سياسيمدرنيتة 

نياوردن همزه عامدانه كه  مگراينــ  115در صفحة  رأيانه و روشن 60صفحة جز: بنيوشد در:
و  اسـت  آمـده  326آن در  1هاي فصل هفتمِ بخش دوم كـه   گذاري بحث و شمارهــ  باشد

رغـم   اسـت. علـي   2همـان   3كه به نظـر  ــ  آمده است 336كه در  3نيست، تا  2خبري از 
زيبـا  ــ  جلد و نه رنگ عنوانزمينة نه رنگ ــ  ها بساطت و زيبايي كه طرح جلد دارد رنگ

 ؛توانـد تـداعي كنـد    هاي بدون جهـت آشـفتگي مفهـومي را نيـز مـي      آيند. فلش نظر نمي به
هاي تـاريخي اسـت.    زمينهتنوع عرصة كه هدف كتاب ايضاح يك مفهوم بنيادي در  درحالي

توانسـت اسـتفاده شـود، تنـوع قلـم در       ، قلم و فونت زيباتري نيز ميينگار حروففقرة در 
گـذاري   شـماره بندي اگـر تسلسـل    فصلافزود. در  كار ميتيترهاي اصلي و فرعي به زيبايي 

همـة  چون ؛ بود ميگر انسجام  تداعييافت،  ادامه مي 13شد و تا  نميها در بخش تمام  فصل
فصل  7فصل و در بخش دو  6كه در بخش يك  اين نهند، ا فصول درخدمت اهداف پژوهش

  شد. آورده مي
 ئـة تخصصي سياسي و عمومي يا ارا سازي برخي از واژگان معادلكوشش مترجم براي 

پاي استوار، باهمسـتان، جهـان روا،    شكل پارسيِ اصيل واژگان مشكور است نظير: هژدهم،
رايانه،  روشنپرورده،  نيكآيندي، همبازاند،  پيمند،  پايگان دگرگشت، پرهيخت، فريبا، برزمد،

 زايـش،  ه، تنـدپوي، كوچيـد  رهايش، توانش، درازآهنگ، يازد، زدايش، مي كندپوي، بفلسفد،
واره، ستركي، شـورانگي، نـوآورانگي، بسـيجيده، درازنـاي، داو،      پرسشپيايند، قدر قدرت، 
گرتـه،   كارآينـد، پنداربافانـه، داد و دهـش،    كـم داشـت،   ذهني،گشودة پرورده، همباز، خود

روي اتخـاذ شـود تـا در ارتبـاط      ميانـه بايسـت   مي...، اما در اين نوع استفاده  و ،فروبستگي
هاي التين برخي  معادلتوانست  خللي وارد نشود. مترجم ميــ  ناخواسته ــ خواننده با متن

واژة ها را در پاورقي بياورد تا درصورت مشكل، منظور نويسنده با مراجعـه بـه اصـل     از آن
توانـد در ايـن    باهمسـتان مـي  واژة  ،طور مثال بهمدنظر نويسنده، براي خواننده روشن شود. 

 باهمستاني فرهنگـي  )،230همان: ( ردرگمي خواننده شود: ملت باهمستانيكتاب موجب س
 )،264همـان:  ( تقـدم باهمسـتان بـر فـرد     )،233همـان:  ( باهمستاني سياسي )،221همان: (

 )، باهمسـتان ملـي  271همـان:  ( باهمستان شـهروندان  )،264همان: ( نژادپاية باهمستاني بر 
 گرايـي  باهمسـتان )، 325همان: ( )، باهمستان ملي311همان: ( باهمستان ديني )،290همان: (
  ).235همان: ( اجتماع يا باهمستان سياسيو )، 366همان: (
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سادگي روشن نيست كه مـراد از باهمسـتان جماعـت اسـت؟ اجتمـاع       بهبراي خواننده 
سادگي درنيابد كه  بهاست؟ جامعه است؟ يا هويت است؟ يا انجمن است؟ يا خواننده شايد 

و  ،كجـا هويـت اسـت    ،جماعت است، كجا اجتماع است، كجا جامعه است مستانْكجا باه
  هاست. موارد يكي از اينهمة كجا انجمن است و يا فقط در 

ن سياسـت هسـتند   اچـه در تـداول متخصصـ    برخي از اصطالحات تخصصي نيـز از آن 
) اسـتفاده  367همان: ( بخش رفاهجاي آن دولت  بهنظير دولت رفاه كه  ،متفاوت ترجمه شده

مترجم (پارسـي را  دغدغة شده است. برخي از عبارات مركب يا جمالت نيز در ذيل همان 
برد چنـين  «) يا 81همان: ( اند نظير فردباوري تشديديافته داشتن) چندان جالب درنيامده پاس

برخي از عبـارات مشـهور   . )160همان: ( »كوچيده بودند«) يا 49همان: ( »كاهد سنجشي مي
اند حس خـوبي بـه خواننـده     ) تغيير يافته52همان: حركت (نقطة عزيمت كه به ة نقطنظير 
واژة ) هم از اين قبيل باشد و چندهمسري 313 - 303همان: چندزني ( ةدهند. شايد واژ نمي

جـاي   بـه يگـانگي آن اسـت. متـرجم     بـه كه گفته شود شـأن همسـري    بهتري باشد، مگراين
  اسالم سياسي را استفاده كند.توانست  ) هم مي325همان: ( اسالميسم

اصـل اثـر ويـرايش تخصصـي     . اثر قواعد عمومي نگارش رعايت شده است ةدر ترجم
پاشـنة  دهـد. امـا    ها مسلط نشان مـي  شده و نويسنده به مناسبات واژگاني و تخصصي بحث

از  ؛هاي متعددي است كه نويسـنده در ايـن كتـاب بـر عهـده گرفتـه اسـت        نقشآشيل اثر 
پـرداز   شـناس سياسـي تـا نظريـه     از جامعه ؛دهنده از آن گزارشسياسي تا نديشة انگار  تاريخ
 .شـناس  شناس تا نظريه از مفهوم؛ و پژوه آيندهتا يك  ،شناس شناس، وضعيت از روند ؛سياسي

ها ويرايش تخصصي اثـر را بـا مشـكالتي مواجـه سـاخته و       اين تعدد نقش ،طور طبيعي به
  نشود.دست ويرايش  شود اثر يك موجب مي

 سـبب  بـه هـا   نمايد، اما روان نيست. رسايي بحث ميحكم ترجمه رسا  بهطور كلي  بهاثر 
هاي متعـددي   خاطر همان نقش بهاما روان نيست ، تخصص نويسنده در علوم سياسي است

طـور طبيعـي نويسـنده در     بـه كه نويسنده براي نگارش اين كتاب بـر عهـده داشـته اسـت.     
انديشـة  هايي كه بـه   نظير نوشته ،دارد روان و رسا نوشته استتري  هايي كه تبحر بيش بحث

  سياسي در اين كتاب مربوط است.
اظهارنظرهـا   عنوان يك مثـال،  به ؛نيست در شكل جزئي، روان و رسا ،رسد اثر نظر مي به

سطور پاياني نويسندة مثالً  اند. نشدهگويا بيان  هاي عبارتپردازان با  نظريهدرمورد كشورها و 
مدرنيتـة  آري، با اين متن انقالبـي بـود كـه    «برد:  نخست بخشِ دوم را چنين پايان ميفصل 

)، اما او بالفاصله در آغاز فصل دوم همان بخش 157همان: ( »سياسي در فرانسه پديدار شد
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طبيعي است كه  .)159همان: ( »سياسي ... در انگلستان رخ نمودمدرنيتة هرچند «نويسد:  مي
پذيري اسـت امـا گويـا     قراولي و درمورد فرانسه تحقق مراد نويسنده درمورد انگلستان پيش

تحقق  گام را براي نخستينمونتسكيو «نيست. يا درمورد متفكران نيز تعابير مشابهي وجود دارد: 
 .)157 همـان: ( »سياسي را گشودمدرنيتة خود راه شيوة جدايي دولت از جامعه برداشت و به 

البته باز از  .)174همان: ( »سياسي دانستمدرنيتة پرداز  توان نخستين نظريه ... را مي يس سي«
يـس   سـي سياسـي و  مدرنيتـة  رسـانان   مـژده آيد كـه مونتسـكيو از    ميدست  بهكتاب مطالعة 
سياسي راه برد. ايـن معنـا   مدرنيتة فرانسه بود كه همان انقالب به  1789پرداز انقالب  نظريه

دولـت  «نويسـد:   در فصل ششم از بخش نخست مي. ذكر است قابلدرخصوص روسو هم 
) و در انتهاي همـان  117همان: ( »دهد مدرن ارجاع مي پيشموردنظر روسو به الگوي دولت 

...  خصوصي متمايز و مستقل از دولت را مطرح سـاخت  ةاصل وجود پهن«نويسد:  فصل مي
نويسـنده درادامـه هـم     .)136همان: ( »آماده گرداند ... سياسي رامدرنيتة ن شيوه روسو به اي

  ).186همان: ( كند ميسياسي معرفي  ةپرداز اصلي مدرنيت نظريهبنژامن كنستان را 
درمورد انگلستان در آغاز هر دو فصـلِ اول و دومِ بخـشِ نخسـت بـا ايـن تعـابير كـه        

مدرنيتـة  هرچند ) «139همان: ( »انگلستان هويدا شدسياسي در مدرنيتة هاي  نشانهنخستين «
) طرح 159همان: ( »شناختن برخي حقوق فردي در انگلستان رخ نمود رسميت بهسياسي با 
با م،  1215يابد انگلستان كه با منشور بزرگ خود در سال  درنمياما خواننده ؛ شود بحثي مي
است، چرا ــ  در تعبير نويسندهــ  سياسيمدرنيتة قراول  دادن به حقوق فردي، پيش رسميت

مدرنيتـة  روند كندپويي را در اين راستا تجربه كرد و نتوانست سرزمين نخستيني باشـد كـه   
  سياسي در آن تحقق يافته است.

شكل  بهسياسي مدرنيتة كه باربيه كه اياالت متحد امريكا را سرزمين تحقق  مثال ديگر اين
 ةلئسياسي و مسـ مدرنيتة كند در بحث  ) معرفي مي168همان: ( نوزدهمسدة  كامل در پايان 

توانند باهم بزيند و براي  ميفرهنگي ـ   كند كه گاه ملت سياسي و ملت قومي ميملت اشاره 
 در امريكـا يـك ملـت امريكـايي وجـود دارد     «گويـد:   او مـي . آورد مينمونه امريكا را مثال 

فرهنگـي) كـه در منـاطق    ـ   ميمعنـاي قـو   بـه ( پوسـت  هاي سرخ معناي سياسي) و ملت (به
سياسـي هنـوز   مدرنيتـة  طبق اين واقعيـت  « :نويسد باربيه مي». كنند شده زندگي مي حراست

  ).244همان: ( »طور كامل در اين كشور تحقق نيافته است به
هاي پيشين نبوده  به رسايي بحث» سياسيمدرنيتة فراروندگي از «بحث  ،طور مشخص به

 ،ها، نقد دولت رفاه قوميت مدرنيته تا زبان، پستبرانگيز از  چالشهاي  اي از بحث و مجموعه
  گرفته است. بر اروپا را دراتحادية و 
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  تحليل ابعاد محتوايي كتاب. 4
  نظم منطقي 1.4

  اثر) يلكن يل اثر (تسلسل عناوكانسجام مطالب در  1.1.4
 ها ن سرزمينانزد متفكرو  شود سياسي آغاز ميمدرنيتة اختيارشده از  كتاب با تعريفي از پيش

تـوان منسـجم    حيث، اثر را مي شود. ازاين بحث و تطبيق گذارده مي بهنقاط عطف تاريخي و 
مدرنيتة دليل نسبتي است كه با  بهديگر زمينة شده در هر  هئمباحث ارا ،طور طبيعي بهدانست. 

نقطـة  جـا بـه    قوت آثار پژوهشي است در ايـن نقطة سياسي دارد. اما همين ويژگي كه نوعاً 
سياسي مدرنيتة يك تعريف بر مفهوم محوريِ اثر يعني ارائة دليل  بهزند و آن  ضعفي پهلو مي

و هـا،   تاريخها، جغرافياها،  آوري مطالب مرتبط با آن از متفكرين، دولت و تالش براي جمع
 را چه در اين كار تو گويي يك مفهوم با يك تعريف را برداشته و هرآن .حول آن بوده است
آوري كـرده   حول آن جمع ،و موافق ،رسان، مخالف مژده ساز، زمينهاز  ،كه بدان مرتبط است

گاه جغرافيامحور و و محور،  تاريخپيش برده، گاه  بهروي، گاه كار را متفكرمحور  است. ازاين
بايسـت گـزينش كنـد،     مـي چـون همـواره    ،ميان دار كرده است. دراين نظم منطقي را خدشه

و جغرافياها ميسور نويسنده نبوده، جز  ،ي گزينش متفكرين، نقاط عطف تاريخيمعياري برا
 ئـة در ارامؤلـف  خوداتكـايي  يند ابرسياسي كه مدرنيتة همان تعريف و تلقي خود ايشان از 

بايست چندي از تعاريف پيشينيان  تعريف است. البته بايد از جايي آغاز كرد، اما نويسنده مي
. چـون كـار بـا يـك     كـرد  ميزينش خود را در متن آن چالش بيان كرد و منطق گ را نقد مي

با خدشه در تعريف مختار نويسنده، كل بحث و كل  ،توان تعريف محوري به پيش رفته، مي
  فراخواند. چالش بهكل تفسير و تحليل وي را  ،درنهايت ،هاي وي و انتخاب

 جة اثر)يوند با نتيو پ ين جزئيانسجام مطالب اثر در درون هر فصل (تسلسل عناو 2.1.4
گيري ندارند. هرچند براي فصول مختلـف تمهيـد    يك از دو بخش كتاب مقدمه و نتيجه هيچ

يـك   هيچصورت گرفته (منهاي فصل دوم از بخش نخست)،  چندان استداللي) نهمختصر (و 
هيـد  هـا تم  راهه نيست كه گفته شود نه بر بخش بي ،گيري ندارند. بنابراين از فصول نيز نتيجه

هـا كـه تيترهـاي ميـاني و      بحـث كه چرا اين  و نه بر فصول، اين است مناسبي صورت گرفته
گيري  شود. نتيجه ها به استدالل گذارده مي شوند، در مقدمه گر آن هستند انتخاب مي فرعي بيان

ها فـالن مسـيرها انتخـاب     كه براي بحث ها و فصول و كل كار باز تأييدي است بر اين بخش
مـده و نتيجـه   آ شناختي و نظري داشته و بنابراين ما را به فـالن دسـت   روششد كه استدالل 
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 يك فصل مجزا از فصول پيشين نوشـته شـده   ةمثاب بهگيري كتاب نيز  نمون شد. حتي نتيجه ره
هـا   بخـش تـك فصـول و    تـك ها را در كل اثـر و در   همه تسلسل منطقي بحث اين، كه است

در همـان   اسـت  كل كتاب كوششي بودهديباچة دهد. شايد گفته شود كه  مخدوش نشان مي
اي بـر تسلسـل    ها و تمهيدات استداللي و نظري را خرده گيري توان فقدان نتيجه راستا، اما مي

ـ ديگر بر اين معنـا تفصـيلي ارا  نشانة عناوين جزئي و پيوند آن با نتيجه دانست. يك  شـدن   هئ
هاسـت كـه تـوازن     گذشتن از كنار برخي ديگـر از بحـث   سادهاختصار يا  هها و ب برخي بحث
 ،بخـش دوم  ،در فصل پنجمِ ،طور مثال به ؛ال برده استؤهاي اثر را گاه به زيرس منطقي بحث

هاي مختلف آن شده و عامدانـه   بحث مصروف تعريف توتاليتاريسم و بازشناسي گونهعمدة 
هاي آن صرفاً بـه تقابـل بـا     تا مشخصه است شده گيري آن غفلت ورزيده هاي شكل از ريشه
عنـوان   بهشد توتاليتاريسم  ميتنها با چنين چينشي عامدانه  .سياسي معنا و تفسير شودمدرنيتة 

عنوان مثالي ديگـر در   به ؛) و نه يكي از نتايج آن قلمداد شود247همان: ( سياسيمدرنيتة نفي 
و حتي كل باستان با يك اسـتدالل و آن  آتن دربارة بخش نخست، حكم كلي  ،فصل نخست

مرگ سقراط به پيش رفته كه جاي تأمل دارد. نويسنده در فصـل دوم از بخـش دوم نيـز در    
سياسي را مدرنيتة روي  پيشِهاي  به بعد) چالش 176همان: ( هاي راه ذيل تيتر فرعي دشواري

كند كـه تطويـل    حد بيان مياياالت متنمونة تاريخي و با تكيه بر عناصر عيني و در مقايسه با 
  .ستها ديگر بر ضعف توازن در بحثنمونة هاي نظري آن،  بحثدر كنار غفلت از  ،آن

  
  كيفيت منابع 2.4

 ميزان اعتبار منابع ازجهت علمي 1.2.4

بررسـي اسـت.    قابـل  ،طور مجـزا  بهكيفيت و ميزان اعتبار منابع ازجهت علمي در هر بحثي، 
منـابع  . تـر اسـت   شهر باستاني ديده شده از مطالعات كلي قـوي  منابعي كه براي بحث دولت

سياسـي از بـاقي   حـوزة انديشـة   منـابع  . تر است قرون وسطي از بحث پروتستانتيسم جدي
تـر و   تركيـه منـابع كـم   نمونـة  درمـورد   تر اسـت. بـراي اظهـارنظر    ها معتبرتر و اصيل بحث

درخصوص آفرينندگان نظـري  . استهند و ژاپن ديده شده نمونة تري در مقايسه با  ضعيف
البته از منابع واسـط شاخصـي در   . ي ديده نشده استئاعتنا قابلو عمليِ اسالم سياسي منبع 
  اين بحث استفاده شده است.

منابع  ،حال درعين. منابع واسطه بر منابع درجه اول در اين كتاب فزوني دارد ،طور كلي به
هـايي كـه ماهيـت     بحث ،بنابراين ؛نوعاً انديشگي هستنداعتنا و درجه يك مورداستفاده  قابل
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تر بـوده و غلبـه دارنـد. در برخـي از      انديشگي ندارند منابع درجه دوم و واسط در آن بيش
آثـار   ةدهنـد  گزارشهاي ديگران پيش رفته و نويسنده تبديل به  ها فقط بحث با نوشته بحث

همـة  ) 68همـان:  ( تري دولت بر فـرد طور نمونه ذيل عنوان فرعيِ بر . بهديگران شده است
 گيـري مدرنيتـه   ويتورياست. يا در ذيل بحـث پروتستانتيسـم و شـكل   نوشتة بحث گزارش 

پيش رفته است. درادامه نيـز ذيـل كالوينيسـم و     بهها با آثار ارنست ترولچ  ) بحث74همان: (
كثـرت  تـوان گفـت    ها از آنِ لويي دومـون اسـت. مـي    ) بحث80همان: ( پيدايش فردباوري

)، موجبـات ضـعف تـأليف را فـراهم     73همان: ( در فصل چهارم بخش نخست ،ها قول نقل
) نيز اهم نوشته با گـزارش  211همان: ( ملتمسئله سياسي و مدرنيتة آورده است. در فصل 

  است. پيش رفته  تن از متفكران به آراي چند

 منابع جديد و كافي 2.2.4
اما  ؛كتاب پرمنبعي نيست. البته داشتن منابع فراوان هميشه قوت نيست سياسي مدرنيتةكتابِ 

معناي ضعف اسـت.   بهبدان ورود كرده مؤلف هاي مختلفي كه  حوزهنديدن آثار برجستگان 
پژوهشـي و فهـم آخـرين    مسـئلة  يك پيشينة شناختي تنها با اشراف كامل به  ازنظرگاه روش

خاصـي  حـوزة  گامي در توليد يا غنابخشيدن به توان  شناختي و نظري مي روشهاي  ديدگاه
(نظير فصل هفـتم از بخـش دوم) و    ها آثار پيشين ديده نشده برداشت. براي برخي از بحث

بـه آثـار نويسـندگان درجـه اول     شـهر باسـتاني)    (نظير بحث دولـت  البته براي برخي ديگر
 شده است.  توجه

استثناي حسن الترابي)  به( انِ مسلمانشناس اسالمسياسي به آثار مدرنيتة در فصلِ اسالم و 
نظيرِ برتران بديع، فرانسوا  ،هاست خود غربينوشتة شده نوعاً  ديدهمراجعه نشده و اندك آثار 

وران درجه يك اسالم سياسي نيز در اين  حتي آثار انديش. بورگات، برهان غليون، اليور روآ
بايسـت مورداهتمـام قـرار     آثار علـي شـريعتي و امـام خمينـي مـي     . بحث ديده نشده است

حتـي   .چون كشوري كه اسالم سياسي در آن قدرت و جريان دارد ايـران اسـت   ،گرفت مي
تنهـا غايـب اسـت كـه حتـي       نـه شـد و   بايست ديده مي ميآراي منتقدين اسالم سياسي نيز 

  اي در پاورقي به عبدالكريم سروش نيز با منبع واسطه صورت پذيرفته است. اشاره

 داري استناد و امانت دقت در 3.2.4
 ،حال درعين. طلبد اظهارنظر قطعي در اين زمينه اشراف منتقد بر آثار مورداستناد و تطبيق را مي

ديگـران نشـان    ةو گـزارش برمبنـاي ايـد    ،گردانـي  عبارت ،هاي مستقيم و غيرمستقيم قول نقل
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هاي مسـتقيم   قول نقل دهي علمي وفادار بوده است. دهند كه نويسنده بر رعايت اصول منبع مي
شود،  دفعات مختلف در اين اثر ديده مي بههاي ديگران كه  نويسي برمبنايِ ايده گزارشمكرر و 

  باشد.  داري نويسنده نيز تواند گواه امانت هرچند ضعف تأليف است، مي
  
  ها و بررسي  ها تحليل 3.4

  لهو بررسي مسئ  مندي در تحليل توان 1.3.4
مفهومي كه با تعريفي مشخص ؛ شناسي است مفهومتر  بيش .محوري است ةلئكتاب فاقد مس

پردازان، نقاط عطف تاريخي، جغرافياهـاي مهـم نظيـر غـرب آسـيا       نظريهدر سرزمينِ آراي 
 ،پـرداز، يكـي در آرزوي آن   رسان، يكي نظريـه  مژدهشود تا يكي به فقدان، يكي  گردانده مي

هايي گاه پراكنـده و   بحث ئةتوان گفت ارا ي حتي ميشكل كامالً انتقاد به... متصف شوند.   و
هـاي   ها و آراي اين و آن (فصل چهارم از بخش نخست) و برخي تاريخ قول نقلِتمسك به 

؛ پـيش بـرود   بـه نظر دهمـان تعريـف مـور   مايـة   جانكننده است تا مفهوم موردنظر بر  تعيين
شناسي هم قواعد و منطقي  مفهوم نمايد. البته يك گزارش تحقيقي مي ةمثاب بهكتاب  ،رو ازاين

يازيدن بـه   دستها درخدمت  همة بحثشناسي  در مفهوم. شود دارد كه در اين اثر ديده نمي
كـه برمبنـاي تعريـف از     ايـن  نهمعنايي اكتشافي است،  بهيعني ماهيت پژوهش ؛ تعريف است

  شده به تطبيق آن در آرا و شرايط و كشورها اقدام شود. دانسته مسلمپيش 
وران پيشين  هايي كه ازقبل موردتأكيد انديش كتاب توانسته با گذار از سنجه ،حال درعين
و سياسي بوده است نظير آزادي سياسي، مشاركت سياسي، تفكيك قـوا،  مدرنيتة در تعريف 

پيش بـردارد و تعريـف    بههايي جداكننده گامي  سنجهتعريف با  ئةگيري همگاني در ارا رأي
كتـاب ازسـويي بـر عـدم كفايـت       ،ي مختلف بررسـي نمايـد. بنـابراين   ها خود را در زمينه

بــا  ،ديگــر هــاي پيشــين موردتصــريح نويســندگان پيشــين اســتوار اســت و ازســوي ســنجه
پهنـة  عمـومي و  پهنـة  مدني ميان جامعة جدايي ميان دولت سياسي و سنجة سازي  برجسته

است. نويسنده تصـريح   دهكرصراحت بيان  بهخصوصي و ميان شهروند و فرد رأي خود را 
پيش برده و تحليل و بررسي خـود را در همـان مضـمون     بههاي مختلف  مذكور را در زمينه

خصوصي و ميان شهروند و فرد پهنة عمومي و پهنة متمركز ساخته است. البته جدايي ميان 
 ةسـازي ايـن سـنج    باربيـه تنهـا كـاري كـه كـرده برجسـته       .مده بحث باربيه نيسـت آ دست
باربيه  ،هاي گوناگون است. درواقع ونظر از آن در عرصه بخش و تمركز بر آن و بحث يجداي
بخش بـه   جداييهم ؛ بخش داشته باشد جداييكه بتواند حيث  است اي گشته دنبال سنجه به
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هاي ديگر  هاي غربي با دولت مدرن در عالم نظر و هم جدايي بين دولت پيشدولت مدرن و 
  هاي او موجه است. ها و بررسي تحليل هدفدر عالم عمل كه براي اين 

 .تر موارد با هيچ انديشـمندي در ايـن كتـاب وارد چـالش نشـده اسـت       لف در بيشؤم
در . برد مفهوم خود است هاي گوناگون در راستاي پيش ترين تالش او استفاده از نظريه بيش

هـاي   ظيـر بحـث  (ن هاي انديشمند ديگر داده اسـت  مواردي هم پاسخ يك نظريه را با آموزه
  به بعد). 211 فصل چهارم از بخش دوم

  يعلم يطرف يت بيرعا 2.3.4
پيش برده اسـت.   بهها را  موردتأكيد بحثسنجة ها نويسنده بر مدار همان  در بررسي و تحليل
داري غيرعلمي تأثيرگذاري در آن مشهود نيسـت، امـا در تجويزهـايي كـه      سوگيري و جانب

 ،در فصـل ششـمِ بخـش دوم    ،طـور مثـال   بـه  ؛سوگيري مشهود اسـت كند  ه ميئنويسنده ارا
اي در  تـازه كه هـيچ دسـتاورد    براين عالوهرغم ادعاي سودمندي نظري و رويكرد عملي،  علي

دست نمي دهد، بلكه با گزينشِ بدون توجيه كافي چهار كشـور و بـا    بهبررسي چهار كشور 
سياسي مدرنيتة نگارد تا درنهايت معيارِ  ميبيان مختصات كشورها بخش اعظم اين قسمت را 

رغـم مقـررات قـانون اساسـي و      بـه را همانندي بـا كشـورهاي غربـي معرفـي كنـد: ژاپـن       
 ).323همـان:  ( سياسـي نرسـيده اسـت   مدرنيتـة  واقعاً به  غربي كشورهاي با هايش همانندي
است، هرچنـد   سياسيمدرنيتة همانندي با كشورهاي غربي ازنگاه باربيه گويي معيار  ،درواقع
سياسي صرفاً در برخي كشورهاي غربي تحقق مدرنيتة ها و معيارهاي باربيه در تعريف  سنجه
 كه متـرجم از باربيـه نقـل كـرده     و در آن جريان دارد، تصريح اين شكلي و چنان است يافته
) كه مراد كشورهاي غربـي اسـت راه   12همان: ( رفتگان پيش ةگيري از انبان تجرب : بهرهاست
  كند. غرب يا همانندشدن با غرب معرفي ميتجربة سياسي را پيمودن مدرنيتة يازيدن به  تدس
  

  نوآوري 4.4
  ها نمونه 1.4.4

هاي غربـي در جهـان كنـوني نيـز      آموزهشناسي از  باربيه را بر نوعي وضعيتنوشتة توان  مي
از مرزهاي آن كشـورها فـرا    است هاي سياسي غربي توانسته استوار دانست. برخي از آموزه

ها و ساختارهاي سياسي گوناگون در قالب الگوهاي تلفيقـي يـا در قالـب     و در فرهنگ ودر
مدرنيستي يا اساساً با استيال و غلبه رسوخ نمايد. شايد يكـي از   پستگي  تكه الگوهاي چهل
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ـ     مـوج  .هاي سياسي غربـي دموكراسـي باشـد    ترين آموزه مهم ه هـاي دموكراسـي و گـذار ب
انـد   هـاي اخيـر را بـه خـود اختصـاص داده      هاي سياسـي دهـه   ترين بحث دموكراسي بيش

هـاي غربـي    آمـوزه دهد كـه   عنوان يك مثال نشان مي به). گذار به دموكراسي 1387  (بشيريه
ـ  نظريـه اند، اما برخالف انتظار برخي از  بسط و نشر يافته مـداران غربـي    ردازان و سياسـت پ

جمهوري اسالمي يك الگويي تلفيقي بود ،مثالً ؛اند غرب نكرده كشورهاي مقصد را همانند. 
دموكراسـي را بـا خـوانش جديـد     آمـوزة  تنها با پذيرش جمهوريت غربي نشد كـه   نهايران 

كند  ساالري ديني بومي نيز كرد. اين اشارت مختصر يك مهم را بيان مي درقالب الگوي مردم
هاي غربي در كشورهاي مختلف  آموزهوفيقِ و آن ضرورت بازشناسي ميزان توفيق يا عدم ت

هـاي روزگـار    دنبال بازشناسي برخـي از دشـواري   بهو كاوش چرايي آن است. كتابِ باربيه 
له ئباربيه اين است كه بايد در هـر مـورد بـه تشـخيص درسـت مسـ      دغدغة  .خويش است

هــا  ). شــايد يكــي از آن24: 1392باربيــه ( نهــاد كــرد پرداخــت و درمــاني ســازگار پــيش
سياسي به دنبـال آن شـدن   مدرنيتة هاي  هايي است كه باربيه با مقاومت بر سنجه نشدن غربي

 دموكراسـي تقـدم دارد   ةلئشود كه سرشت دولت بـر مسـ   است. در كتاب باربيه تصريح مي
اگر در ذيل اسالم سياسي امروزه در ايران سخن از دموكراسـي   ،طور مثال به ،يعني ؛)همان(

چراكه اين دموكراسي سرشت دولـت  ؛ است، ازنظر باربيه اين دموكراسي فاقد اهميت است
سياسـي اسـت. ايـن    مدرنيتـة  توانـد دولـت مـدرن ايجـاد كنـد       چه مي را مدرن نكرده و آن

شـدنِ فرهنـگ و    جهـاني هـاي   لهئشناسي براي طرح استداللي نوين در راستاي مس وضعيت
  .ساختار سكوالريستي است

  العاتطها و ا روزآمدى داده 2.4.4
تفارق  ةها و اطالعات اثر نوين نيستند. البته پردازش اطالعات و تالش براي تدقيق نقط داده

هـا را   توان ناديده انگاشت. مطالب هريك از فصل و بازشناسيِ مرزها كوششي است كه نمي
توان بيان داشت كه جـز فصـل ششـم و     طور كلي مي به، اما كردمنظر بررسي  نتوان ازاي مي

دهند. در فصل  فصول اطالعات جديدي به خواننده نميبقية گيري  هفتمِ بخش دوم و نتيجه
تر بيان شد گامي براي تطبيق  رغم نواقصي كه پيش سياسي، عليمدرنيتة هاي  نارسايي ،ششم

هاي  سياسي نيز نويسنده بر تطبيق آموزهمدرنيتة و نظر برداشته شده است. در فصلِ اسالم و 
و فراروندگي كرده است هاي رقيب تمدني غرب كوششي  ترين حوزه خود بر يكي از جدي

روانه  پيشهايي  كتاب را ندارد، طرح بحثنتيجة هاي  سياسي نيز هرچند مشخصهمدرنيتة از 
  شود. براي زمان انتشار كتاب محسوب مي
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  ها فرض مباني و پيش 5.4
هـاي موردقبـول    فـرض  پـيش سازواري محتواي علمي و پژوهشي اثر با مباني و  1.5.4
  در حوزة موضوعي مطرح

؛ انـد  بخش آن توجيـه خـود را از مـتن ليبراليسـم يافتـه      تحققسياسي و دولت مدرنِ مدرنيتة 
پيوندي با ليبراليسم مطرح هستند موردتأييـد و   همسياسي غربي در انديشة چه در  آن ،بنابراين

برد الئيسيته و سكوالريسـم   سياسي راه ميمدرنيتة چه به  مخصوصاً آن ؛اتكاي نويسنده است
حـل پايـان    راهحتي  ،رو ازاين ؛هاي ملهم از آن ايمان دارد نويسنده بر اين مباني و آموزه .است

شستن هـر دو طـرف از قوميـت،     دستژيم غاصب اسرائيل و فلسطين را كشاكش دعواي ر
(نـه   و جـدايي ديـن از سياسـت    ،سـو  ازيـك  ،شدن به ملتي سياسي تبديلو  ،گرايي فرهنگ

) 300 - 299(همـان:   طرفي دولت در امور دينـي) و كنارگـذاردن خصـلت دينـي     صرف بي
 اياالت متحـد امريكاسـت  الئيسيتة آن نمونة كامل و قاطع كه  تةالئيسي ،دانسته است. درواقع

چند دريافـت باربيـه   رسياسي در تعبير باربيه است. همدرنيةه ت ال) يكي از مقو318همان: (
تـوان مـور    آيـد را مـي   ها كوتاه نمـي  سنجة جداييكه از  گاه آنسياسي، مخصوصاً مدرنيتة از 

تـوان   اليسـم نمـي  هاي موردقبول مكتب ليبر فرض پيشبحث يافت، در اتكاي آن بر مباني و 
  ترديدي سراغ گرفت.

  با مباني و اصول ديني و اسالمي سازواري محتواي علمي اثر 2.5.4
سياسـي  ـ   هـاي مكتـب فكـري    را درخدمت بسط و نشـر آمـوزه   سياسي مدرنيتةاگر كتاب 

بـا   ،طـور طبيعـي   بـه  ،هاي سياسي آن بدانيم يافتن آموزه ميدانليبراليسم و چگونگي امكان و 
سياسـي متمـايزي اسـت سـازواري محتـوايي نخواهـد       ـ   اسالم كه خود يك مكتب فكري
بشري كه براي رشـد و  انديشة از هر . ساز است تمدنو  ،رو داشت. اسالم مكتبي پويا، پيش

طرفـي تـا    اما انواع الئيسـيته از بـي   ؛كند تعالي دنيوي و اخروي انسان مفيد باشد استقبال مي
سياسي مسلمانان ناسـازگار  تجربة مدرنيته سياسي است با ماية  جانكه ) 289همان: ( جدايي

گاه سكوالريسم جريان غالبي  از اسالم هيچ است. در الگوي تمدني اسالم و حتي ايرانِ پيش
هاي ايدئولوژيك و  ست كه در كنار دولتامندي تمدني اسالم آن بوده و  نبوده است. از توان

مـداري خـود    د آورده اسـت. دولـت دينـي بنـابر غايـت     دولت سكوالر دولت ديني را پدي
اگر در اين كتاب بر اين وظيفه  ،يك از الگوهاي الئيسيته كنار بيايد. بنابراين هيچتواند با  نمي

) حكـم  340همـان:  ( كه دولت بايد از دين جدا شود و اسالم از مقام دولتي دست بشـويد 
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سكوالر حكم شده است. اسالم سياسي كه ناچار بر تبديل دولت ديني بر دولت  بهشود،  مي
هاي اسالم براي احياي  آموزهو جريان است از دلِ  ،اينك در جهان اسالم منشأ بيداري، اقبال

سياسـي  مدرنيتـة  و اگر باربيه پيكارِ كارآمد با آن را استقرار  است تمدن اسالمي سر برآورده
ي خود با يك جريان فكـري سياسـي   ها بر ناسازواري آموزه ،طور طبيعي به ،)همان( داند مي

  مند اسالمي نيز حكم كرده است. قدرت
  
  انطباق و جامعيت 6.4

  انطباق محتواي اثر را با عنوان و فهرست 1.6.4
  است.  محتواي اثر با عنوان و فهرست انطباق داشته و اهداف ترسيمي نويسنده را پوشش داده

  مرتبط درس دانشگاهي به اهداف جامعيت محتوا و موضوع اثر باتوجه 2.6.4
حسـن   .هاي سياسي غرب باشد گران تاريخ انديشه تواند منبع خوبي براي پژوهش كتاب مي

بـردن   پـيش  بهبلكه حسن آن ؛ يا جديد نيست ،هاي قديم، ميانه كتاب البته مرور آرا و انديشه
انديشة آراي برجستگان زمينة يابي در  لهئشناسي و مس مفهوم ،درواقع ،يك بحث مشخص و

هـا و جغرافياهـاي مهـم     هاي عيني و تـاريخ  سياسي و تالش براي تطبيق و نظر آن در زمينه
كه هم طريقت پژوهشي و هم اصرار  اين درسي است، ضمن است. اين كتاب يك منبع كمك

تر موضوع  مشخص و تالش براي شفافيت بيش ةشناسان برد يك بحث مفهوم بر پيشمؤلف 
انديشـة  هاي سياسي آموزنده اسـت. اگـر يكـي از اهـداف دروس      انديشهبراي دانشجويان 

آموختن نظرورزي و انديشيدن باشـد، چنـين مطالعـات    و  ها سياسي فراتر از آموختن نظريه
  اي در آن راستا هستند. تطبيقي

بـراى   يآور و فـن  ،قـات يوزارت علـوم، تحق مصـوب  هـاى   سرفصـل  انطباق بـا  3.6.4
  مرتبط  وسدر

ـ  بـراي دروس سـه   ،حال درعين .درسِ خاصي نيست كتاب حاضر منبع درسي انديشـة   ةگان
هـاي مصـوب كـه     سياسي در غرب در مقطع كارشناسي علوم سياسي طبق آخرين سرفصل

شـامل  سـومين  و  ،شامل دوران مدرنيتـه اسـت   ندوميآن شامل باستان و ميانه است، اولين 
يادشـده  دي چـون از هـر سـه وا    ؛درسـي اسـت   كمـك غرب معاصر است منبع تطبيقـي و  

بحث گذارده است. براي عنوانِ درسـي   بهشناسي  هايي را گلچين و در راستاي مفهوم انديشه
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دورة هـاي مصـوب جديـد بـراي      سرفصلكه در  ،(نقد سكوالريسم) اسالم و سكوالريسم
طـور   بـه  .كارشناسي علوم سياسي وجود دارد، يك منبع مهم براي تقرير سكوالريسم اسـت 

رسـد   مينظر  بهبر يك تقرير درست از سكوالريسم است كه  مبتني سمنقد سكوالري ،طبيعي
و  ،هـاي گونـاگون، نقـاط عطـف تـاريخي      نظريـه آن درطي فصول مختلف، عهدة كتاب از 
ها مهم برآمده است. در مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي نيز دانشـجويان درسِ   سرزمين

ها و اطالق آن بـر   نظريهتوانند چگونگي كاربست  كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم مي
انديشـة  ها را در اين كتاب ببينند. اگـر يكـي از اهـداف دروس     لهئها، مفاهيم و مس وضعيت

ها و مكاتب فكري سياسـي اسـت در    انديشهگيري  سياسي غرب آشنايي با چگونگي شكل
توانـد   مـي  ،اينهـايي عطـف توجـه شـده اسـت و بنـابر       اين كتاب نيز گاه به چنـين زمينـه  

  مقاطع قرار گيرد.همة هاي مرتبط با آن در  عموم درس ةمورداستفاد
  
  جامعيت صوري هاي مؤلفه 7.4

هـا مقدمـه ندارنـد.     گفتار و مقدمه را دارد. بخش اي است كه حكم پيش كتاب داراي ديباچه
در سياسي، خود، حكم يـك فصـل مجـزا    مدرنيتة عنوان فراروندگي از با گيري كتاب  نتيجه

گيـري كامـل را كـه در آن ارزيـابي و      عرض ساير فصول را دارد و مشخصات يـك نتيجـه  
ادامـة  گـران بـراي    (براي ديگـر پـژوهش   نهادات پژوهشي نهادات و پيش بندي و پيش جمع

و تصوير در  ،نمودار و نقشه جدول، ... وجود داشته باشد ندارد. تمرين، آزمون، پژوهش) و
كننـد.   ها پيدا نمي نظري و بنيادي گاه نيازي هم به برخي از اين هاي البته پژوهش؛ آن نيست

شـكلي  هاي  مؤلفهفهرست منطقي براي كتاب وجود دارد كه نه تفصيلي و نه اجمالي است. 
اند نويسـنده را   و محتوايي موجود در كتاب درخدمت اهداف نويسنده قرار دارند و توانسته

و  ،نند. هرچنـد تمهيـدات نظـري، تجويزهـا    در امر تفهيم موضوع به مخاطـب يـاري برسـا   
بندي و  گيري كتاب بر جمع رسانند، اما اگر نتيجه گذارانه مراد و نتايج را مي خروجي سياست

تـر بـود. البتـه گـاه واگـذاري       هاي پيشين مبتني بود، مطلـوب  نهادهاي صريح از بحث پيش
  راه سازد. ه همتواند ضمير خواننده را با اهداف نوشت گيري به مخاطب مي نتيجه
  
  اصطالحات تخصصي 8.4

قوت اثر باربيه خود تمركز بـر ايضـاح يـك مفهـوم     نقطة بنياد علوم انساني است و  مفاهيم
جـا و   بـه باربيـه از اصـطالحات   اسـتفادة  سياسي اسـت.  مدرنيتة بنيادين علوم سياسي يعني 
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كتـاب ايجـاد   مطالعـة  تخصصـي در رونـد   خوانندة نمايد و مكثي و تأملي براي  ميدرست 
شـود   سياسي و هر اصـطالح تخصصـي ديگـر را مـي    مدرنيتة كند. البته تعريف وي از  نمي
 هو اسالميسم ازجمل ،مدني، دولت، ملت، مدرنيتهجامعة چالش خواند و نقد كرد، فرديت،  به

  همان مفاهيم هستند.
فهـوم  ترين مفاهيم بخش اول كتاب هستند. بحث باربيه از م و جماعت مهم ،دولت، فرد

در فصـل پـنجم از همـان    . ترين سخن او در فصل چهارم از بخـش دوم اسـت   ملت جدي
 ،ها بر تعريفي از توتاليتاريسم استوار است. در فصل هفـتم از همـان بخـش    بخش نيز بحث

ها و نظرها بر تعريفي از اسالم سياسي و حتي چالشي مفهومي بـا برهـان غليـون     باز، بحث
مدرنيسـم   پسـت مفهـوم   ،گيـري  دارد. در بخش نتيجـه مؤلف  است كه تعريفي غيراز مختار

  شناسانه دارد. مفهوماي  كننده است و اساساً كتاب عرصه تعيين
جـا سـخن گفتـه شـود.      توان از مفهوم ملت نزد باربيه ايـن  طور يك مثال ويژه مي به

سياسـي دارد.  مدرنيتـة  اهميتي است كه اين مفهـوم در سرنوشـت    سبب بهاهميت ملت 
ـ   زيـرا ملـت قـومي    ،فرهنگي امكان نداردـ   سياسي با ملت قوميمدرنيتة ازنظر باربيه، 

شـود و نـه بـا پـذيرش آزاد      هاي طبيعي و فرهنگي تعريـف مـي   خصوصيتفرهنگي با 
توان پيرامـون ايـن بحـث     چند نكته را مي). 244 -243(همان:  اش دهنده اعضاي تشكيل

  مطرح كرد:
فرهنگي ازنظر باربيه يا قومي يا فرهنگي يا زباني يا دينـي يـا   ـ   ت قوميهاي مل شكل. 1

و  ،عرض قوميت، زبان توان گفت فرهنگ در مي) است كه 215همان: ( تركيبي از آن عناصر
  و دين منابع فرهنگ هستند. ،بلكه قوميت، زبان؛ دين نيست

ميـان   از ،هرچند اگـر نقشـي در دولـت بـازي نكننـد      ،هاي قومي و فرهنگي واقعيت. 2
خصوصـاً   ،اما بعيد است كه عناصر فرهنگي بدون پشتيباني دولـت  .)216همان: ( روند نمي
آن تجربـة  هاي مدني قوي وجود ندارد يا درحال سعي و خطـا بـراي    جاكه سنت تشكل آن

  است، حفظ شوند.
چـه عناصـر،    سياسـي بايـد ديـد آن   با گذار از مليت قومي و فرهنگي ولو در سـطح   .3

شدن  اي در عصر جهاني سيطرة رسانهو صنايع فرهنگي را در سطح جهاني و با ، محصوالت
چنـدگانگي   چـه توزيـع خواهـد شـد     آن ،طور طبيعـي  بهكند چه نهادهايي است؟  ميتوزيع 

 كردفرهنگي غني نخواهد بود، بلكه بازار جهاني منابع فرهنگي را گزينش و توزيع خواهند 
  ).209: 1383(ميلر 
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توان  شستن از خصال فرهنگي است، نمي دستگيري دولت مدرن  شكلالزمة اگر . 4
وجود آمـده و   بهمنكر اين كليت شد كه خود دولت مدرن در بستر فرهنگ مستعد به آن 

دهـد كـه    گيري مدرنيته در غـرب نشـان مـي    هاي شكل بازيابي پيشينه تداوم يافته است.
دار تاريخ و جوامع غرب شكل گرفته اسـت.   ريشههاي  در تعامل با سنت مدرنيته اساساً
آن، نظـام   ةنتيجـ  از درون يك جنـبش مـذهبي بيـرون آمـد و در     ،دراصل ،سكوالريسم

سياسي از نظام ديني منفك شد. در برخي موارد هم چنين تفكيكي كامل صورت نگرفته 
(خرمشـاد و   ي اين كشور استطور نمونه هنوز در انگلستان پروتستان مذهب رسم بهو 

  ). حتي خود133 :1390سرپرست سادات 
ويژه سـاختي   بهتشكيل ملت و دولت مل، انديشة عنوان  به ،طور ذاتي بهگرايي هم،  ملت

سـوداگري اسـت كـه    طبقة همان فرآوردة عنوان يك ايدئولوژي مدرن  بهغربي است و 
  ).166  :1387و ديگران  (برگر داري و دموكراسي مدرن را بر پا كرده است سرمايه

نـوعي ارزش   بـه برنـد،   اگر بگوييم مليت فرهنگي و قـومي راه بـه دولـت مـدرن نمـي      .5
برد؟ مگر  ايم. آيا اين راه به فردگرايي افراطي نمي ل شدهئازحدي به خودمختاري فردي قا بيش
بعدها چـارلز تيلـور از   ) و 193: 1392باربيه ( تر توكويل انديشند؟ پيش ها چنين مي ليبرالهمة 

فردگرايـي و تمركـز بـر     .)Etzioni 1998: 47-54( انـد  گفتـه سخن ) soft despotism(استبداد نرم
انگيزگـي مـردم بـراي مشـاركت در      همان استبداد است. با بيزمينة فردي و خصوصي حوزة 
محـل توجـه خـود     »سياسـت  پايـان «هـاي آن در ادبيـات    كـه يكـي از جلـوه    ،عموميحوزة 

  اند. تري پيدا كرده مداران ميدان عمل بيش تر و احزاب و سياست مردم منفعل هاست، يغرب
هـاي قـومي،    كـه گـروه   زمـاني هاي روزگار مـا را   ازنظر باربيه شماري از كشاكش. 6
 دهـد  اثبات برسانند توضيح مي بهيا ديني بخواهند خود را تحميل كنند يا خود را  ،زباني

به ارزش و اهميت اصل مليت كه گاه مورداذعان باربيه نيز  باتوجه)، چرا 245 :1392باربيه (
هاي روزگار ما كه  توان بر شماري ديگر از كشاكش اصل مليت مي سبب بهاست گفته نشود 

هـاي قـومي و فرهنگـي در طريقـت      ق آمـد. چـرا از امكـان   ئها ليبراليسم است فـا  منشأ آن
آميـز و   زيسـتي مسـالمت   ود؟ بـراي هـم  پذيري اجتماعي استفاده نش دموكراسي و مسئوليت

اي بس  انگيزههاي آن  ها و حماسه ها و مرزها، مليت، اسطوره هويتمسئوالنه و براي دفاع از 
ها نظير شهروندي،  ليبرالنوعي براي طيف وسيعي از مباحث موردتوجه  بهقوي است. مليت 

مند است  سياسي ارزشمرزهاي و  ها، قوانين اساسي، فرهنگارتقاي  آموزش، حقوق اقليت،
  ).217: 1383(ميلر 
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فردگرايـي افراطـي از اهميـت مسـئوليت      هـاي  هاست كه بـراي كنتـرل آفـت    سال. 7
مناقشـة  گرايي سياسي يـك   كمالطرفي سياسي دولت يا  بيشود.  اجتماعي سخن گفته مي

پذيري مطـرح اسـت.    جامعهها ازجمله آموزش و  حوزههمة جدي در غرب است كه در 
ي فردگرايي از بحـران هويـت، بحـران اخالقـي، بحـران خـانواده، بيگـانگي از        ها لهئمس

... هم اينك پيوستن برخي جوانان اروپايي به داعش ضرورت پـرداختن بـه    و ،خويشتن
كه شخصـيت شـهروند    تري مطرح ساخته است. اين شكل جدي بهنقش اخالقي دولت را 

هاي فردي و هم مسـئوليت اجتمـاعي حفـظ شـوند در      چگونه ساخته شود كه هم آزادي
نمـود   )character education movement( هـايي چـون جنـبش سـاخت شخصـيت      حركت
  .)Damon 2002( است  يافته
(كه نويسـنده   مدرنيسم پست(كه كتاب در راستاي آن است) و  راه ليبراليسم ةدر ميان .8

از عرصه و ادبيـات  مؤلف سياسي بدان اشاره كرده است) بايستي مدرنيتة در فراروندگي از 
گرايـان   جماعـت  آورد. ميـان مـي   بـه ) سخن communitarian( گرايي اجتماعبسيار پرباري از 

 هـاي اجتمـاعي،   گزين فرد انتزاعـي كننـد و از ارزش   كوشند تا اجتماع انضمامي را جاي مي
هـر جمـاعتي   مميـزة  طور كلي وجـوه   بهو  ،ها، تاريخ سنت پيوندهاي پيشاعقالني، فرهنگي،
(اهميـت نيروهـاي    گرايـان قـديم   اجتمـاع ). چـرا بحـث   78: 1377 وسـن (لگنها دفاع كنند
 )Etzioni 1998( گرايــان جديــد نظــم اجتمــاعي) و اجتمــاع روابــط اجتمــاعي، اجتمــاعي،

آزادي و حقـوق   خيـر مشـترك،   فرد و نيروهاي اجتماعي، اجتماع و خودمختـاري،   (تعادل
انـد از بحـث باربيـه     ها متوجه ليبراليسم كـرده  ها در اين نوع بحث فردي) و نقدهايي كه آن

  طور كامل غايب است؟ به
  
  هاى اسالمى نسبت به فرهنگ و ارزش رويكردهاي كلّي 9.4

يعني اگر جدايي بين  ؛داند ميسياسي مدرنيتة هاي جهان اسالم را فقدان  لهئباربيه يكي از مس
مـدني در  جامعـة  و ميان دولت سياسـي و   ،خصوصي، ميان شهروند و فردعمومي و حوزة 

هـاي ايـن    دولـت بـودن   معنـاي پيشـامدرن   بـه كشورهاي اسالمي وجود ندارد، ازنظر باربيه 
  توان پيرامون آن مطرح ساخت: ميكلي را نكتة كشورهاست كه چند 

هـا   ل اين نوع جداييتوان ادعا كرد كه اص ميگراست.  زمينهها امري  اوالً خود جدايي. 1
از فرهنگي به فرهنـگ   ،بنابراين؛ شوند مياي فرهنگي متأثر  امري فرهنگي هستند يا از زمينه

هاي يك مسلمان از شريعت  حوزة انتخابها متفاوت خواهند بود.  جداييو كيف  كم ديگر،
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چـه برسـد در    هاي فردي ما حتي در خلوت كامل هم آزادانـه نيسـت   انتخاب .استمتدثر 
از  ،سـو  آناز ،هـا هـم   مداخلـه حرمت لباس شـهرت).   (حتي تا پوشيدن لباس: درون جامعه

ها شكل  ها را انتخاب مداخلهشوند.  ميسازي  موجهها  فرهنگاز دل و  ها متأثر هستند فرهنگ
ينـد  افرهـاي گونـاگون و در    تجربـه طول زمان و براثر  بخشند، توازن و تعادل آن نيز در مي
عمـومي و خصوصـي در   رابطـة حـوزة    ةمرجع اصلي تدوين الگوهاي بهينآيد.  دست مي به

سـير   ،بنـابراين  ؛بشري و زيستي خويش است ةكشورهاي اسالمي شريعت اسالمي و تجرب
هـا محـدود    هاي قاطعي وجود دارد، مداخله جداييناگزيري وجود ندارد كه چون در غرب 

هـا   گو پديدار خواهد شد. اگـر جـدايي  جا اين ال همهناچار در  امنيتي است، بهحوزة به چند 
ــدارد، پــس الئيســيته و سكوالريســم يكــي از   الگــوي واحــد و ســير اجتنــاب ناپــذيري ن

زبان آشـكار الئيسـيته را نفـي     بهگزيند،  اسالم برمي هاست. اگر جهان اسالم راه را از انتخاب
 ةلئسكوالريسم گـاه مسـ  شمارد. حتي گرفتارنشدن به  نميخود مسئلة ها را  جداييكند و  مي

اگر عقالنيت ديني خصلت انتقادي نداشته باشد يا سكوالريسم «فكران ديني بوده است:  روشن
). 107: 1382 شبسـتري  (مجتهـد » گرايـي دينـي   شـكل آيد يـا گرفتارشـدن در    پيش مي
له نيسـت چنـدان   ئكه براي يك جامعه مسـ  اي مسئلهكاردادن به  سازي و راه لهئمس ،بنابراين
  آيد. نظر نمي به موجه
اين قوميتي اسـت،   كه اين سياسي است، اين فرهنگي است، مرزهاي قاطعي براي اين .2

اي  هـا در هـر جامعـه    هريـك از آن . اين عمومي اسـت وجـود نـدارد    اين خصوصي است،
حـوزة  در غرب فرد هـم جهـان زيسـت واحـدي در همـان       تواند متفاوت تفسير شود. مي

 )plurality of life-worlds( هاي زيست غرب چندگانگي جهانمسئلة خصوصي خود ندارد. 
) در dichotomy( ) بـروزِ دوگـانگي  pluralization( شـدن  چندگانـه وجه اساسـي ايـن    .است
هاي متنوع  رسانه ةوسيل بههاي عمومي و خصوصي است. فرد در هركجا كه باشد   عرصه

ذهـن فـرد   « اصطالح بهاز راه اطالعات يند افرشود. اين  با اطالعات گوناگون بمباران مي
 كنـد  مـي فرد را سست » خانةجهان « پارچگي و مقبوليت يك ،حال درعين». كند را باز مي

و  ،ثبـات  بـي طرف، هويت مـدرن هـويتي گشـوده،     كي). از76 - 72: 1387ديگران  و (برگر
رد ديگر، قلمرو ذهني هويت جاي پاي اصلي ف مي است، و ازسويئخوش تغييرات دا دست

؛ شـود  مـي در واقعيت است. چيزي كه پيوسته در تغيير اسـت موجوديـت حقيقـي فـرض     
 گريبـان اسـت   بـه  دسـت مـي هويـت   ئتعجبي نيست اگر انسان مدرن با بحـران دا  ،رو ازاين
گيرند  هاي اجتماعي ريشه مي جهان زيستشدن  چندگانههايي كه از  ). ناخشنودي85  :(همان

  ).181: (همان بحث گذارده اند به» خانماني بي«ها ذيل عنوان  را غربي
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سياسـي اتفـاق بيفتـد،    مدرنيتة هايِ تحقق بخش  جداييچرا بايد حكم كرد كه اول بايد . 3
. )353- 352: همـان ( تواند موجه باشد ميبعد فراروندگي از آن با ابتناي بر آن در شكلي نوين 

سياسي اين سـير  مدرنيتة ها در بحث فراروندگي از  استداللرسد باربيه با اين نوع  مينظر  به
طـور   بهخاطر ضرورت پذيرش جدايي قاطع،  بهكند: دولت يك كشور اسالمي  ميرا توصيه 

مدني مربوط است) دخالت نكند، بعد حوزة جامعة (كه كامالً به  نهاد خانوادهفقرة در  ،مثال
دارد، بعد راهـي پيـدا كنـد كـه     گرفتار آفات فراواني شود كه در غرب در اين حوزه وجود 

  ق آيد.ئدوباره پيوندها را بيافريند تا بر مشكالت فا
هـا چنـين    كـه منشـأ آن  نشد  هاي بسياري  هاي بشري گرفتار آفت تجربهتوان براساس  مي
 »رو بــه تــوحش«و غــرب را در كــالم امــام خمينــي بــه  اســت هــاي قــاطعي بــوده جــدايي

) 5/3/1384 راني (سخن »مدنيت جنگلي«اي به  اهللا خامنه آيت) دربيان 100: 1378  خميني  (امام
) موصـوف  88: 1388 (جوادي آملـي  »جاهليت مدرن«اهللا جوادي آملي به  نوشتة آيتو در 
ايـن  . خـويش در رنـج اسـت    ‘خانمـاني  بـي ’شدن وضع  انسان مدرن از عميق«است. كرده 

 به خأل مابعدالطبيعيچه  خويش با آنجامعة كوچندگي انسان از خويشتن و تجربة خصلت 
تنگي خاص  طور طبيعي احساس دل بهبستگي دارد. چنين وضعي  مرسوم است هم ‘كاشانه’

در رابطه با  ‘بودن در مأواي خود’ تنگي براي بازگشت به احساس دنبال دارد؛ دل بهخود را 
  ).89: 1387و ديگران  (برگر »و سرانجام جهان هستي ،جامعه، خويشتن

نوين سياسـي اسـت. قـانون اساسـي آن دسـتاوردهاي       ةيك نظري جمهوري اسالمي. 4
بـر  بازتأكيـدي  ساالري ديني  مردمانساني ضداستبدادي و ضداستعماري را ارج نهاده است. 

دنبال توازن بين حقوق و مشروعيت  به .هاي مردمي و الهي همان قانون است احياي ظرفيت
پـيش بـوده و    بهچه پيشامدرن، گامي  همه، چه نوين تفسير شود و اينالهي و مردمي است. 

اي كـه   هاي دينـي مسـتدام اسـت. چـرا اگـر بـا دموكراسـي        بخشي آن در جهان الهامارزش 
قـدرت برسـد، اسـاس آن     بـه گـرا   اسـالم ترين سوغات فرنگ بود، جريان  روزگاري شيرين

مدرنيتـة  خاطر فقـدان   بهي اسيس اسالم كهشود  ميشود و تفسير  ميدموكراسي هيچ انگاشته 
آيا مدرن و پيشامدرن در تعبيـر باربيـه، يـك     ).337: 1392باربيه ( سياسي سر برآورده است

  صرفاً مفهومي است؟منازعة 
ضديت و تعارض اسالم سياسي و  گرايي و اسالماسالميسم مدنظر باربيه يك تلقي از . 5

گرايـي سياسـي    اسالم ومنازعه است. بحث ) يك حكم كلي قابل336همان: ( سياسيمدرنيتة 
گرايـي سياسـي يعنـي     اسالمها از پنج الگوي معاصر  نوشتهدر برخي از  واحدي ندارد.گونة 
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و  ،گرايي راديكـال  كار، اسالم محافظهگرايي  اسالمگرايي سكوالر،  اسالمگرايي انقالبي،  اسالم
باربيـه،  رسد  نظر مي بهميان آمده است.  بهسخن  )11: 1392گرايي اقتصادي (احمدوند  اسالم

با خلط اين واژه با واژگاني نظير راديكاليسم اسالمي و بنيادگرايي افراطي و متحجر، نـوعي  
تواند   مي ؛اسالم سياسي از بنيادگرايي سياسي اعم است« آشفتگي مفهومي را رقم زده است.

 ).128: 1392(حقيقت و جدي  »درجاتي تجدد را برتابد بهرو هم باشد و  ميانهغيرانقالبي و 
گـذر   جمهوري اسالمي با تفسيري عقالني از اسـالم و از ره تجربة الگوي اسالم سياسي در 

جانبگي اسالم،  همهساالري، تلفيق سياست و معنويت، جامعيت و  مردمتبيين پيوند اسالم و 
بـودن آن،   اجتمـاعي گرايـي اسـالم و    زندگياجتهادپذيري اسالم، سماحت و سهولت دين، 

گرايـي و   عقـل محكـم  رابطـة  هـاي فـردي و اجتمـاعي،     آزاديو  مدنظر قـراردادن حقـوق  
الگوي سكوالر ميانة در  )147 - 146: 1392 (دهشيري باوري و پيوند سنت و تجدد معنويت

عمد چشم خـود   مؤلف بهايستاده است. شايد  گرايي اسالماز  و بنيادگرايي افراطي و متحجر
) 327همان: ( بسته است. پيرامون بحث ارتدادها  هاي فراوان اين حوزه ها و تلقي را بر بحث

و  گـران  سـازد پـژوهش   ) و برجسته ميهمان( كه باربيه آن را حكمي قرون وسطايي معرفي
 ةنـ يدر زم . ازجملـه انـد  ردهكـ ارائـه   يمختلفـ  يها لير تحليقرن اخ يكدر  يران اسالمكمتف

 هـاي  موضـوع از جنبـه   و ابعـاد مختلـف   هاي فرواني صورت گرفته بحث مرتد فركي ةفلسف
عنوان يـك   به) كه 155: 1380 (سروش گرفته قرار اشكنكمورد يو فرد ،ي، اجتماعياسيس

اي  در اين مـوارد بـه نتـايج درسـت و شايسـته      هاي كلي دهد احكام و گزاره نشان مي نمونه
  شوند. نمون نمي ره

  
  يريگ جهي. نت5

جـاي   بـه تاليف مـوريس باربيـه،    ،سياسي مدرنيتة گيري از نقد و بررسي كتابِ درمقام نتيجه
 (ايضـاح مفهـومي و تجـويز) و دو نقـد     چـه گفتـه شـد، دو حسـن كتـاب      بنـدي آن  جمع
  كنم. بستن بر نقدهاي مدرنيته و تجويزهاي موذيانه) آن را برجسته مي (چشم

صور مختلف قابل قرائت اسـت و حتـي    بهكه مدرنيته چونان متني است كه  اين رغم علي
متفاوت، مدرنيتـه، منطـق   گونة و آلماني به سه  ،اروپا سه سنت انگليسي، فرانسويدر خود 
عنـوان   بهكه از آن  اي گونه بهدهند؛  وبررسي قرار مي و مفاهيم كليدي آن را موردبحث ،دروني

مولف گـامي را در راسـتاي ايضـاح    ). Pippion 1991: 164( ياد شده است »مدرنيته معضل«
هـاي آرا،   سياسي برداشته و آن را در زمينـه مدرنيتة كليدي آن يعني  مفهومي يكي از مفاهيم
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و نقاط جغرافيايي مهم بررسي و تطبيق نموده است. حسن ديگر كتاب آن است كـه   ،تاريخ
گذارانـه   خروجي سياست در انتزاع صرف نمانده و به تجويز يعني بر تعريف و تطبيق،  عالوه

  و هنجاري نيز رسانده است.
توان گفت كه باربيه در اين كتاب ديدگان خود را بر نقدهاي بسيار و  نقد هم ميدر مقام 

 ةمخصوصاً جديد، كه از مدرنيته و مدرنيته سياسي شده است، بسته نگه داشته است. جوهر
هايي هستند كه غـرب بـا آن    همان بحران ،سياسي، درواقعمدرنيتة نقد منتقدان از مدرنيته و 
. اساساً تجدد وضعيتي كثيرالوجوه و چندبعدي است. در نقدهاي مواجه شده و درگير است

ـ  ). نقدهاي هلني265: 1382 (بشيريه اند مختلف هم وجوه مختلف آن موردنظر قرار گرفته

شـناختي،   )، جامعـه 476: 1379 (نـوذري  يوناني، عرفاني، سنتي مسيحيت كاتوليك، اسالمي
 هـا  )، فرانكفورتي226: 1382 (بشيريه يم)، اخالقي دوركها476: 1379 (هادسن ماركسيستي

ــدرام ــت )،38: 1382 (پ ــان و  جماع ــتگراي ــت پس ــا مدرنيس ــداري  ه ــي علم ؛ 1383 (معين
دربـارة مدرنيتـة   سـاز باربيـه را    سان هاي يك ) از مدرنيته بخشي از گزاره213: 1379  نوذري

  كشند. چالش مي بهسياسي در اين كتاب 
دربـارة  آن موذيانة گذارانه است كه به تجويزهاي  سياستكتاب ازمنظر برجستة اما نقد 

زمينـة  كند كه تسـنن و تشـيع در    باربيه نخست استدالل مي گردد. كشورهاي اسالمي برمي
 انـد  سياسـي رسـيده  مدرنيتة ساني در برنتابيدن  هاي هم نتيجههاي مختلف به  سياسي از راه

نظريـة  گرايـي   منتقـد اسـالم   فكـران مسـلمانِ   روشن« :نويسد دوم مي)؛ 333: 1392باربيه (
؛ )346همـان:  ( »كار خود را در اختيار ندارنـد  اي براي سرانجام رساندن راه سياسي شايسته

جـدايي دولـت و ديـن و    ينـد ـــ   افرالبته امكان دارد كه اين « گويد: سوم با زبان كنايه مي
بـيش  و كـم هـاي داخلـي    راه شود و جنگ با اجبار و خشونت همــ  سپس دولت و جامعه
شـانزدهم و   ةكه اروپا در سـد  گونه هماندرست ؛ دنبال داشته باشد بهطوالني و شديدي را 

نويسـد:   آشكارا مـي  ) و چهارم348همان: ( »ناك مذهبي را آزمود هاي هراس هفدهم جنگ
در  ييـافتن  اخـتالف امت مسـلمان و  تجزية يعني  ،هراسد ازهمه از آن مي بيشچه اسالم  آن«

سـوي دولـت    بـه رفتـه   رفتهتواند دگرگوني سياسي قطعي را در پي آورد و  درون امت، مي
همه، تجويز جنگ بين شيعه و سني و  اين). 349همان: ( »نمون شود مدرن و دموكراسي ره

اي اسـت كـه عجيـب،     كاري چـون جنـگ فرقـه    استمداد از زبانِ كنايه و تصريح براي راه
هـا در پايـان داسـتان بـه هـم       تـه مضـمون  و نـاروا بـر شـأن قلـم اسـت و الب      ،تأثربرانگيز

  خورند. مي پيوند
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  نوشت يپ
شـر شـد. عبـدالوهاب احمـدي آن را بـه فارسـي       تدر پـاريس من  2000در سال  سياسي مدرنيتة .1

مبناي بررسي و  1392منتشر كرده كه چاپ سوم آن در سال  1383برگردانده و نشر آگه در سال 
  .حاضر است ةمطالع

  
  نامه تابك

، اسـالم سياسـي  ، »گرايـي سياسـي   اسـالم تأملي نظري بر پنج الگوي معاصر «)، 1392( شجاع احمدوند،
  .پاييز، 1ش  ،1  س
 قـرن  دو كوتاه هاي داستان ترين برجسته، يك ابر يك صخره، يك درخت،)، 1382( ويلفرد هيلي استون،

  تهران: مركز. حسن افشار،ترجمة ، اخير
  آگه. تهران: عبدالوهاب احمدي،ترجمة ، سياسيمدرنيتة )، 1392( موريس باربيه،
محمـد  ترجمة ، نوسازي و آگاهي ،خانمان بيذهن )، 1387( و هانسفريد كلنر ،پيتر، بريجيت برگر برگر،

  ني.نشرساوجي، تهران: 
 ،ياسـ يس ةتوسـع و  ،يشناسجامعه، فلسفه در گفتار وپنجيس ،استيس در عقل)، 1382( حسين بشيريه،

  تهران: نگاه معاصر.
  تهران: نگاه معاصر. گذار به دموكراسي،)، 1387( حسين بشيريه،
  تهران: گام نو. ،انقالب ازپس رانيا در تهيمدرن و ينيد فكران روشن)، 1382( مسعود پدرام،

  .ءاسرا قم: ،تسنيم ،)1388( عبداهللا جوادي آملي،
 ،1س ، اسـالم سياسـي  ، »و اسالم سياسـي  ،بنيادگرايي تشيع،« )،1392( صادق و حسين جدي حقيقت،
  پاييز ،1  ش
، »مفهوم سنتگسترة بازانديشي در ابعاد و «)، 1390( محمدباقر و سيدابراهيم سرپرست سادات خرمشاد،

  .بهار و تابستان ،1ش  ،7س  ،دانش سياسي
  (ره). تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني ةسسؤتهران: م، 8ج  ،صحيفة نور)، 1378( اهللا روح ،خميني

 ،1س ، اسالم سياسـي ، »الملل تفسيرشناسي اسالم سياسي در روابط بين«)، 1392( محمدرضا ،دهشيري
 .پاييز ،1ش 

، حكومـت اسـالمي   ،»فـر ارتـداد  كيت يفر حد دارد؟ تأملى بر ماهكيا ارتداد يآ«، )1380( سروش، محمد
  .19اپى يپ ةشمار ،بهار، 1 ش ،6  س

  .2و  1ش  ،5س  ،نقد و نظر، »سنت و تجدددربارة گو و گفت«)، 1377( محمد لگنهاوسن،
رانـي)،   (سـخن  »عقالنيت دينـي انتقـادي و عقالنيـت مـدني ابـزاري     « ).1382( محمد مجتهد شبستري،

اهتمـام دكتـر محمدرضـا     بـه ، دينـي انديشة مدني و جامعة هاي همايش  مقاله مجموعهمنتشرشده در 
  مجيدي و علي دژاكام، قم: دفتر نشر معارف.
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  .6ش ، المللي هاي سياسي و بين يافت ه ر، »دريدا و سنت«)، 1383( جهانگير معيني علمداري،
  مطالعات ملي.موئسسة تهران:  داود غراياق زندي،ترجمة  مليت،)، 1383( ديويد ميلر،

، تهـران:  هـا  و كاربسـت  ،هـا  نظريـه  تعـاريف،  مدرنيتـه و مدرنيسـم،   پست)، 1379(علي  حسين نوذري،
  جهان.  نقش

مدرنيتـه و مدرنيسـم،    پسـت  :، در»هاي اجتماعي معاصـر  مدرنيته و انديشه پست«)، 1379( هادسن، وين
  نقش جهان. تهران:  علي نوذري، حسين ،ها ها و كاربست نظريه تعاريف،
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