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1 مقدمۀ مترجم

مقدمۀ مترجم

در سال هایی که دو متفکر اندیشه شناس کشور یعنی آرامش دوستدار و سید 
جواد طباطبایی مبتنی بر منطق درونی اندیشه های موجود در فضای فکری 
ایران سخن از »امتناع اندیشه« می گفتند، من درگیر بحث »تولید اندیشه« 
نخست  داشتم:  مشکل  متفکر  دو  این  نظریۀ  در  مسئله  سه  با  من  بودم. 
اینکه در نظریۀ این دو متفکر، به ویژه در نظریۀ آرامش دوستدار، اشاره ای 
به شرایط بیرونی تولید اندیشه ها یا ویژگی های محیطی که اندیشه ها در آن 
تولید می شوند و تأثیر این ویژگی ها بر فرم، محتوا و جهت گیری ایدئولوژیک 
اندیشه ها نمی شود. به همین دلیل است که این دو محقق به جای برقراری 
ارتباط میان بسیاری از ویژگی های فرمی و محتوایی اندیشه های موجود در 
فضای فکری ایران با ویژگی های محیطی تولید این اندیشه ها، آنها را به 
نبوغ یا عدم نبوغ یا نوع ذهنیت متفکران ایرانی نسبت می دهند و وجود 
ویژگی های فرمی و محتوایی در اندیشه ها را به ویژگی های فردی متفکران 
ایده های  در طرح  آنکه  با وجود  دو محقق  این  اینکه،  دوم  بازمی گردانند. 
خود از روش متن خوانی بهره می گیرند و عمدتاً درگیر منطق درونی متون 
اندیشمندان ایرانی هستند، در پژوهش های خود از هیچ نظریه ای درخصوص 

مقدمۀ مرتجم
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متن و مکانیسم های درونی عمل متن و شیوۀ صورت بندی شدن و معنایابی ج
متون سخن نمی گویند، ا   گرچه سید جواد طباطبایی در صفحۀ پنج مقدمۀ 
کتاب درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران )۱۳77( »اسلوب 
تاریخ  نقادانۀ  بررسی  »اسلوب  را  گفتمان  تحلیل  همان  یا  گفتار«  تحلیل 
اندیشۀ سیاسی« می داند. نکتۀ سوم اینکه این دو محقق به تبع این دو نقص 
مجبورند ویژگی های فرمی و محتوایی اندیشه های موجود در فضای فکری 
ایران را به ویژگی های فردی متفکران ایرانی، همچون نبوغ یا عدم نبوغ یا 
ماهیت ذهنیت آنها )دوستدار بر »دین خو بودن« ذهنیت این متفکران تأ   کید 
می کند، طباطبایی هم بر »دین خو بودن« و هم بر »ایدئولوژیک بودن« ذهنیت 

این متفکران تأ   کید می کند( بازگردانند و از ارائۀ یک نظریۀ جامعه شناختی-
نشانه شناختی درخصوص ماهیت متون این متفکران و چرایی شکل گیری 

آنها در شرایط خاص اجتماعی تولیدشان باز بمانند.
در این فضای فکری و در درگیری با چنین ادعاهای معرفتی بود که من 
رسالۀ دکتری خود با عنوان »شرایط تولید فرهنگ: ریشه های ظهور مدرنیسم 
اندیشیدن درخصوص دو  به  را  ایران« )۱۳8۶(  اسالمی در هند، مصر و 
قواعد  میان  »پیوند  و  اندیشه«  و  اجتماعی  ساختار  میان  »پیوند  مسئلۀ 
اجرای متن و اندیشه« اختصاص دادم و کوشیدم دو پرسش بی پاسخ موجود 
در پژوهش های دوستدار و طباطبایی را پاسخ گویم: ۱. چه شرایط تاریخی 
)سیاسی-اجتماعی ( زمینه ساز شکل گیری اندیشۀ جدید )  گفتمان جدید( در 
جامعه شده است؟ 2. چه عواملی فرم، محتوا و جهت گیری فکری اندیشه ها 
وجود  به  اشاره  پرسش  دو  این  می دانیم،  چنان که  است؟  داده  شکل  را 
بنیادی در جامعه شناسی فرهنگ، به ویژه جامعه شناسی  شکافی عمیق و 
معرفت، دارند. در یک سوی ماجرا، جامعه شناسانی وجود دارند که وظیفۀ 
تعّین بخش  و  یکسویه  تأثیر  دادن  را صرف نشان  جامعه شناسی فرهنگ 
جامعه بر فرهنگ می دانند. در سوی دیگر ماجرا، نظریه پردازانی قرار دارند 



3 مقدمۀ مترجم

که امروزه از آنها به عنوان نظریه پردازان معتقد به »استقالل فرهنگ« یاد 
می شود. این گروه از جامعه شناسان معتقدند فرهنگ بازتاب صرف جامعه 
کنار  در  باید  حتماً  جامعه  و  فرهنگ  میان  رابطه  بررسی  برای  و  نیست 
نیز  فرهنگ  درونی  منطق  بررسی  به  فرهنگ  بر  جامعه  تأثیرات  مطالعۀ 
پی یافتن نظریه هایی بودم که در  پرداخت. ازاین رو، من به طور خاص در 
عین پاسخ دادن به پرسش های من درخصوص مسئلۀ پیوند میان اندیشه 
و ساختار اجتماعی، بتوانند این دو سطح تحلیل را به هم نزدیک کنند. در 
این مسیر بود که با روبرت ُوسنو۱ )نام او را می توان به شکل واتنو یا واثنو 
نیز نوشت(، جامعه شناس فرهنگ اهل امریکا، آشنا شدم. روبرت وسنو 
و جامعه شناسی  دین  فرهنگ، جامعه شناسی  در سه حوزۀ جامعه شناسی 
نیکی و مراقبت می اندیشد و می نویسد. او دارای آثار بسیاری است و سه 
اثر برجستۀ این جامعه شناس دانشگاه پرینستون در حوزۀ تحلیل فرهنگی 
و  فوکو  دا   گالس، میشل  برگر، مری  پیتر  فرهنگی:  تحلیل  از:  عبارت اند 
یورگن هابرماس )۱۹8۴(؛ معنا و نظم اخالقی: کنکاش هایی در حوزۀ تحلیل 
فرهنگی )۱۹87(؛ و اجتماعات گفتمانی: ایدئولوژی و ساختار اجتماعی در 
جنبش اصالح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی )۱۹8۹(. در کتاب 
نخست که وسنو ویراستاری آن را بر عهده داشته است او و همکارانش این 
ادعا را مطرح می کنند که علم جامعه شناسی شاهد ظهور جهت گیری های 
آثار  بررسی  با  آنها  است.  فرهنگ  مطالعۀ  شیوۀ  در  جدیدی  نویدبخش 
چهار نظریه پرداز برجسته که هرکدام نمایندۀ یک رویکرد متمایز در مطالعۀ 
برگر،  پیتر  امریکایی  پدیدارشناسانۀ  جامعه شناسی   - هستند  فرهنگ 
تاریخی  نوساختارگرایی  دا   گالس،  مری  بریتانیایی  فرهنگی  انسان شناسی 

فرانسوی میشل فوکو و نظریۀ انتقادی فلسفی آلمانی یورگن هابرماس - 
این نتیجه گیری را پیش می کشند که می توان در نظریه های معاصر فرهنگ 

1. Robert Wuthnow
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بازشناخت.ج یکدیگر  از  را  همگرا  بالقوه  مطالعاتی  جهت گیری   چندین 
به باور وسنو و همکارانش، این نظریه ها عموماً سعی در فاصله گرفتن از 
دریافت ذهن گرایانه از فرهنگ و رفتن به سمت ارائۀ دریافت های عینی تر از 
فرهنگ دارند. در این نظریه ها، همچنین، می توان راه حل هایی خالقانه برای 
حل مسئلۀ تقلیل گرایی جامعه شناختی و شیوه هایی برای تحلیل الگوها و 
روابط درونی میان مؤلفه های فرهنگ یافت. کتاب دوم که وسنو آن را تالشی 
فروتنانه برای حرکت در مسیر کتاب نخست می داند به معرفی رویکردهای 
متفاوت در مطالعۀ فرهنگ - رویکرد ذهن گرا، رویکرد نمایشی، رویکرد 
ساختاری و رویکرد نهادی - و نشان دادن کارایی آنها در تحلیل فرهنگ 
می پردازد. کتاب سوم، یعنی اجتماعات گفتمانی ، اما میان این سه اثری 
متفاوت است. این کتاب که در ادامه به شرح درونمایۀ آن خواهیم پرداخت 
پژوهشی است درخشان و بی نظیر درخصوص رابطه میان اندیشه و ساختار 
اجتماعی. وسنو در این کتاب با نقد دو دیدگاه تطابق )دورکیم  ( و مشروعیت 
طبقاتی )مارکس( معتقد است مسئلۀ  اصلی این دو دیدگاه نبود و عدم وجود 
مکانیسمی است که ایده ها را به قواعد و ترتیبات حیات اجتماعی )ساختار 
اجتماعی ( پیوند دهد. این دو دیدگاه قادر نیستند به بنیادی ترین پرسش خود 
پاسخ دهند: چه کسی یا چه چیزی ساختار اجتماعی را در پیوند و ارتباط با 
ایدئولوژی قرار می دهد و آنها را به هم مربوط می کند؟ این نشانه ای است از 
وجود مسئله ای جدی تر در این دو دیدگاه: فرض اصلی این دو دیدگاه یعنی 
تطابق و تناظر میان ایده ها با ساختار اجتماعی دچار مشکل است. وسنو 
با زیر سؤال بردن فرض اصلی این دو دیدگاه، یعنی تطابق میان ایده ها با 
ساختار اجتماعی، از این دیدگاه ها فاصله می گیرد و به طرح این استدالل 
می پردازد که ایده ها و ساختار اجتماعی »همواره به صورتی مبهم و پیچیده در 
ارتباط با یکدیگرند« ]۱[. ایدئولوژی ها آینه و جلوگاه حتمی واقعیت اجتماعی 
ایدئولوژی ها  تولید  و  خلق  فرایند  و  تولید می شوند  ایدئولوژی ها  نیستند. 



5 مقدمۀ مترجم

نیازمند وجود منابع کافی برای تولید آنها و فضای اجتماعی مناسب برای 
که فرایندهای ایجاد تغییر در ساختار اجتماعی و  رشد آنها است. از آنجا 
ایدئولوژی فرایندهایی مستقل و خودسامان هستند، بدون اینکه ضرورتاً 
یکی دیگری را مشخص و معین سازد، باید »نقاط عطف تاریخی خاصی 
وجود داشته باشد تا ابداع و خالقیت فرهنگی امکان پذیر شود« ]2[. ازاین رو، 
وسنو مطالعۀ روابط میان ایدئولوژی و محیط اجتماعی را در چهارچوب 

مسئله »پیوند«۱ مطرح می کند.

1. پژوهش وسنو در یک نگاه کلی
اصالح  جنبش  در  اجتماعی  ساختار  و  ایدئولوژی  گفتمانی:  اجتماعات 
منسجم  تطبیقی  تحلیل  یک  اروپایی  سوسیالیسم  و  روشنگری  دینی، 
درخصوص ظهور و عدم ظهور جنبش اصالح دینی در نه منطقه از اروپا 
پست  زمین  کشورهای  سوییس،  کانتون های  آلمان،  ]شاهزاده نشین های 
)شامل هلند، بلژیک، لوکزامبورگ(، دانمارک، سوئد، انگلستان، اروپای 
شرقی، فرانسه و اسپانیا[ ، موفقیت یا شکست روشنگری در ده کشور 
اتریش،  سوئد،  هلند،  جمهوری  پروس،  اسکاتلند،  انگلستان،  ]فرانسه، 
روسیه و اسپانیا[ ، و تکوین سوسیالیسم در فاصلۀ سال های ۱۹۱۴-۱8۶۴ 
در ده کشور ]آلمان، فرانسه، بریتانیا، سوئد، دانمارک، نروژ، بلژیک، هلند، 
اسپانیا و ایتالیا[ است ]۳[ که به لحاظ گستره و دامنه، آن گونه که چارلز کمیک 
در شرح خود بر این پژوهش نوشته است، نمی توان در مطالعات مدرن در 
حوزۀ جامعه شناسی فرهنگ نمونۀ مشابهی برای آن یافت. ]۴[ وسنو در این 
پژوهش که نمونۀ بسیار جذابی از پیوند نظریه و تاریخ است، از مجموعۀ 
تاریخی،  آثار  از  ثانویه )اعم  تاریخی  داده های  از شواهد و  بسیار وسیعی 
 تک نگاری ها و مقاالت( بهره گرفته و بدین طریق کوشیده است از مبتال شدن به

1. articulation
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