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انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی

حسین کچویان١، اکبر محمدی٢

چکیده
ــزرگ و  ــای ب ــوان دگرگونی ه ــری به عن ــات نظ ــارج از مناقش ــی و خ ــری کل ــر، در تعبی ــای کبی انقالب ه
تغییرهــای بنیادینــی شــناخته می شــوند کــه نظــم اجتماعــی پیشــین را از میــان بــرده و نظــم جدیــدی را 
بنیان گــذاری می کننــد. در پاســخ بــه ایــن مســئله کــه چگونــه ایــن تغییــر و دگرگونــی و نظــم یابــی ممکــن 
می شــود نظریــات مختلفــی در حــوزه علــوم اجتماعــی بیان شــده اســت. اولیــن صورت بندی هــا از 
چگونگــی نظم یابــی جامعــه به واســطه نظریه پــردازان قــرارداد اجتماعــی و ســپس اقتصاددانــان سیاســی 
انجــام گرفــت. پرســش هابــزی، امــا در مرکزیــت تمامــی بررســی ها قــرار دارد؛ چگونــه امــکان دارد کــه 
افــرادی بــا امیــال متفــاوت یــک جامعــه را تشــکیل بدهنــد، چگونــه ممکــن اســت خواســت های متفــاوت 
ــر  ــه ام ــی ک ــاوت قراردادگرای ــای متف ــا صورت ه ــد؟ جامعه شناســی ب ــن کنن ــدی واحــدی را ممک بدنمن
اجتماعــی را به وســیله امــری خــارج از منطــق اجتمــاع تحلیــل می کردنــد مخالفــت کــرد؛ جامعه شناســی 
ــه  ــم در پاســخ ب ــرد؛ دورکی ــی انســان ها بررســی ک پرســش از نظــم اجتماعــی را درون مناســبات جمع
ــا را  ــر کاریزم ــرد و وب ــام می ب ــده ارزشــی ن ــده دهن ــوان عنصــر پیون ــه به عن ــه جامع ــن مســئله از تجرب ای
به عنــوان ارزش گــذاری می دانــد کــه افــراد از طریــق تســلیم یــا ایمــان بــه کاریزمــا بــا یکدیگــر پیونــد برقــرار 
می کننــد. مفاهیمــی ماننــد امــر قدســی، غلیــان جمعــی، جوش وخــروش جمعــی، کاریزمــا و خلســه های 
ــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد کــه امــکان فهــم تغییــرات بــزرگ اجتماعــی  جمعــی در دورکیــم و وبــر ب
ــده و  ــا رخــداد دگرگون کنن ــه انقالب ه ــد. ازآن جهــت ک ــا می کنن ــم را مهی ــن مفاهی ــب ای به واســطه ترکی
نظــم بخــش حیــات اجتماعــی هســتند؛ از طریــق تحلیــل وضعیــت و ماهیــت انقالب هــا می تــوان بــه 

پرســش چگونگــی شــکل گیری نظــم اجتماعــی پاســخ داد.
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مقدمه
ــی آن، اساســی ترین مســئله جامعه شناســی و شــرط  ــم نظــم اجتماعــی و دگرگون ــح و فه توضی
حیــات ایــن حــوزه دانشــی اســت. به نحوی کــه متقدمیــن حــوزه نظریــه اجتماعــی از قراردادگرایــی 
هابــز و الک تــا روســو بــا ایــن مســئله مواجــه بودنــد کــه چگونــه امــکان نظــم یابــی در حیــات 
اجتماعــی ممکــن می شــود؟ چگونــه امــکان تشــکیل جماعتــی از افــراد پیرامــون یکدیگــر بــرای 
ــدی  ــت صورت بن ــره از جه ــن چه ــز مهم تری ــان هاب ــن می ــد؟ در ای ــدی رخ می ده مقصــد واح
پرســش فــوق قــرار دارد؛ او بــا نفــی غایت بــاوری فلســفه کالســیک در فهــم انســانی، عنصــری 
درونــی در طبیعــت بشــری را به عنــوان پایــه و اســاس تشــکیل جوامــع تشــخیص داد؛ هابــز آدمیان 
را حیواناتــی میــل ورز در نظــر می گیــرد کــه رو به ســوی برآورده ســازی میــل خوددارنــد و در ایــن 
میــل ورزی، همــواره بــا یکدیگــر بــرای کســب منافــع بیشــتر در نزاعــی خونیــن هســتند درنتیجــه 
آدمیــان از یکدیگــر تــرس دارنــد، چراکــه هرکســی در ایــن اندیشــه اســت کــه دیگــری بــرای اینکــه 
بــه لــذت و هــدف خویــش برســد ممکــن اســت او را از میــان بــردارد. در ایــن وضعیــت تــرس 
متقابــل از یکدیگــر رواج می یابــد، تــرس موجــب وضعیتــی جنگــی می شــود؛ «جنــگ همــه بــر 
ضــد همــه» در ایــن وضعیــت هرکســی بــه دنبــال آن اســت، آن قــدر قــدرت داشــته باشــد تــا بــر 
همــگان چیــره شــود تــا، کســی تــوان آن را نداشــته باشــد کــه زندگــی او را بــه مخاطــره بینــدازد. 
بــرای خاتمــه وضعیــت جنگــی، هابــز پاســخ را در قــرارداد اجتماعــی می دانــد؛ به واســطه قــرارداد 
اجتماعــی آدمیــان حــق خــود را واگــذار می کننــد. «واگــذاری متقابــل حــق همــان چیــزی اســت 
کــه آدمیــان قــرارداد می نامنــد» (هابــز، ١٣٨١: ١۶٣) و قــرارداد امــر قاهــری را بــه نــام دولــت 

شــکل می دهــد کــه وظیفــه صیانــت از ذات را بــر عهــده دارد.
روســو دیگــر متفکــر حــوزه قــرارداد اجتماعــی اســت. او هرچنــد برخــی از مقدمــات هابــز را 
می پذیــرد، امــا ازآن جهــت کــه هابــز ویژگی هــای انســان اجتماعــی را بــه انســان اولیــه یــا طبیعــی 
مربــوط می دانــد، مخالفــت می کنــد. در روســو آزادی مبنــای هــر نــوع حقــی در انســان در نظــر 
گرفتــه می شــود بــه همیــن علــت قوی تــر به هیچ عنــوان نمی توانــد بــا غلبــه بــر ضعیف تــر اختیــار 
همنوعــش را بــر عهــده بگیــرد. پــس روابــط میــان انســان ها صرفــاً بــر اســاس قواعــدی عادالنــه 
بایــد صــورت بپذیــرد؛ ایــن قواعــد عادالنــه از قراردادهــای میــان انســان ها نشــاءت می گیــرد کــه 
مبنــای هــر قدرتــی را در جوامــع انســانی مشــخص می کنــد. زمانــی کــه موانــع خارجــی بــر زیســت 
طبیعــی انســان غلبــه کنــد، در آن صــورت بشــر بایــد نــوع زیســت خــود را تغییــر بدهــد تــا از خطــر 
نابــودی بــه رهــد ولــی چــون افــراد نمی تواننــد نیــروی جدیــدی خلــق کننــد پــس ضرورتــاً بایــد 
دورهــم جمــع شــوند، نیروهــای خــود را متحــد کــرده و جهــت مقاومــت و غلبــه اســتفاده کننــد. 
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جمع شــدن افــراد آزاد در کنــار یکدیگــر فقــط در صورتــی ممکــن اســت کــه هــر یــک از افــراد 
درعین حــال کــه بــه دیگــران متعهــد اســت فقــط از خویشــتن اطاعــت کنــد و ماننــد گذشــته آزاد 
باشــد. تعهــد ســویه ای دوطرفــه دارد از ســویی امــر عــام متعهــد بــه فــرد و از ســویی فــرد متعهد 
بــه امــر عــام اســت. روســو ایــن مســئله را در نســبت بــا تعهــد دوســویه هیئــت حاکمــه بــه فــرد 

و فــرد بــه هیئــت حاکمــه بیــان می کنــد (روســو، ١٣۵٢: ٢١).
 هابــز، روســو و اصحــاب اقتصــاد سیاســی نقطــه آغــاز نظریه پــردازی اجتماعــی را شــکل 
دادنــد کــه در صورت هــای اولیــه خــود در حــوزه فلســفه سیاســی و اقتصــاد سیاســی، دولــت 
و بــازار را به عنــوان بنیــاد گاه نظــم اجتماعــی صورت بنــدی می کــرد. جامعه شناســی در 
ابتــدا بــا نقــد مبنــای غیراجتماعــی قــرارداد گرایــان در توضیــح چگونگــی نظــم یابــی حیــات 
جمعــی بــه مخالفــت بــا آن هــا پرداخــت و بــا اختیــار مبنایــی اجتماعــی توانســت بــا توضیــح 
ــز بدهــد و دانــش  ــام جامعــه آن را از حوزه هــای دیگــر دانــش اخالقــی تمیی ــه ن قلمرویــی ب

جامعه شناســی را بــر پایــه «خــود آیینــی جامعــه» بنیان گــذاری کنــد.
و  فرانســه  انقــالب  چشــم گذرانــدن  پیــش  از  تجربــه  جامعه شناســی کالســیک، 
ــالب  ــه انق ــر ب ــا عطــف نظ ــم و مارکــس ب ــه از آن را داشــت. دورکی ــای حاصل دگرگونی ه
فرانســه و تــداوم انقالب هــای پــس ازآن و ارزش هــا و مســائل آن پرســش های خــود را 
ــه  ــا عطــف نظــر ب ــز ب ــر نی ــد. وب ــه مطــرح می کردن ــی و ســامان یابی جامع پیرامــون دگرگون
تغییــر انقالبــی در عصــر اصالحــات مذهبــی ‑ بــا لوتــر آغــاز شــد و تأثیراتــش تــا انقــالب 
شــکوهمند انگلســتان ادامــه داشــت ـ پرســش ها و مســئله خــود را از چگونگــی شــکل گیری 
ــاً  ــه اساس ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــت می ت ــن جه ــه ای ــرد. ب ــزی ک ــی پی ری ــدن غرب ــه و تم جامع
لحظــات بحرانــی کــه خــود را در شــکل انقالب هــا متجلــی می کننــد محــل اصلــی ســاخت 

مســئله جامعه شناســی یــا نظریه پــردازی اجتماعــی هســتند.
ــات  ــی حی ــان از پرســش چگونگــی نظــم یاب ــرارداد گرای ــق ق به رغــم توجــه و درک دقی
جمعــی، پاســخ آن هــا بــر اســاس فرض هــای تخیلــی و بنیــاد قــراردادن طبیعتــی بــرای بشــر 
کــه خــارج از منطــق اجتماعــی قــرار می گرفــت از ســوی جامعه شناســی و خصوصــاً دورکیــم 
ــات  ــی شــکل گیری حی ــح چگونگ ــد. جامعه شناســی کالســیک در توضی ــالم ش ــردود اع م
جمعــی بــر عنصــری ارزش شــناختی و یــا تجربــه امــر خیــر یــا واال تأکیــد می کنــد کــه امــکان 
پیونــد اعضــای جامعــه به واســطه آن ممکــن می شــود. ایــن فهــم از جهــت واردکــردن مســئله 
ــزی و  ــی هاب ــکان گــذار از مکانیک گرای ــی، ام ــات جمع ــن حی ــرات بنیادی ــا در تغیی ارزش ه
ــه از جامعه شناســی  ــت آنچ ــن عل ــه همی ــرد. ب ــا ک ــی را مهی ــای قراردادگرای ــه صورت ه کلی
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کالســیک بــرای مــا دارای اهمیــت مفهومــی اســت؛ توضیــح تغییــرات انقــالب و نظــم یابــی 
ــد.  ــناختی می باش ــی ارزش ش ــه جمع ــی١ و تجرب ــای غای ــر در ارزش ه ــطه تغیی ــه به واس جامع
ــه آنچــه آن هــا در  صراحــت مفهومــی دورکیــم و وبــر در بیــان ایــن مطلــب واضــح اســت البت
ــتعال  ــردن ارزش و اس ــی ک ــا طبیع ــازی ی ــی ســکوالر س ــد نوع ــه می دهن ــح ارزشــی ارائ توضی
زدایــی از آن اســت؛ امــا پرداخــت بــه مارکــس یــک ازآن جهــت کــه دارای اندیشــه دگرگونــی و نــه 
نظــم یابــی و دوم ازآن جهــت کــه ارزش در مارکــس مربــوط بــه ثــروت اســت و در ادامــه پرســش 
ــه  ــی مطــرح می شــود از حوصل ــای ثروت آفرین ــاب مبن کالســیک های اقتصــادی سیاســی در ب
ایــن مقالــه خــارج اســت بــه همیــن جهــت ســعی مــا بــر ایــن اســت تــا ضــرورت پرداخــتِ فهــم 

ــان کنیــم. شــکل گیری نظــم اجتماعــی به واســطه ارزش هــای غایــی را بی

طرح مسئله و پرسش
انقــالب در بیــان موردنظــر ایــن نوشــتار؛ تغییــر و دگرگونــی و نظــم یابــی مجــدد ســاختارهای 
اجتماعــی بــر محــور ارزش هــای غایــی را بیــان می کنــد. مشــخصاً چنیــن تعبیــری از انقــالب 
تمامــی آن وقایعــی کــه در نظریــات معمــول اجتماعــی بــه معنــای «انقــالب» بیــان  شــده اســت 
ــا طبقــات  ــر در ســاختارها ی ــه معنــای تغیی را در برنمی گیــرد. نظریــات مرســوم، انقــالب را ب
ــا  ــر در ســاختارهای اجتماعــی بهتریــن معــرف ی ــد کــه تغیی ــان می کنن سیاســی ـ اقتصــادی بی
نمــود انقــالب در نظــر گرفتــه می شــود. البتــه ایــن بــه معنــای خطــا بودگــی نظریــات مرســوم 
نیســت بلکــه مســئله آن اســت کــه چنیــن طــرح بحثــی از انقالب هــا نمی توانــد بیانگــر تغییــرات 
بنیادینــی باشــد کــه به واســطه «انقالبــات کبیــر» شــکل گرفته اند؛ انقالبــات کبیــر شــامل 
ــم و  ــرای فه ــد. ب ــی طبقــات می گردن ــا جابه جای ــه و ی ــر هیئــت حاکم ــر از تغیی ــی فرات تغییرات
توضیــح تغییــراتِ حاصــل از انقالب هــای کبیــر نیــاز بــه طــرح بحــث متفاوتــی اســت کــه ایــن 
مهــم را مــا به واســطه توضیــح تغییــرات ارزش شــناختی انجــام خواهیــم داد. البته مــا قصد ورود 
بــه مناقشــات طوالنــی تعریــف انقــالب را نداریــم؛ امــا نقطــه اتــکای آغــاز بحــث همــواره بایــد 

١. در میان غیر کالسیک ها بارزترین چهره ای که درک از انقالب ها را به واسطه ارزش های غایی صورت بندی کرده است، هانا 
آرنت است. هانا آرنت در کتاب انقالب سعی کرده است تا به واسطه داخل کردن نقش ارزش های غایی یا استعالیی در فهم معنای 
انقالب، انقالب را در معنای تغییرات و دگرگونی های بنیادین درک کند. او در بحث پیرامون معنای انقالب، آن را در تمایز با هر 
جنش رهایی بخش معرفی می کند؛ «انقالب معنای خاصی دارد که با جنبش های اجتماعی، شورش ها و یا کودتا متفاوت است.» از 
منظر آرنت تنها زمانی می توان از انقالب سخن گفت که «دگرگونی به معنای آغازی تازه باشد و خشونت به منظور تشکیل حکومت 
به شکلی نو و ایجاد سازمان سیاسی جدید برای جامعه بکار رود که در آن رهایی از ستمگری به قصد استقرار آزادی صورت 
بپذیرد.» (آرنت، ١٣۶١: ۴٧). اما دلیل اصلی عدم پرداخت ما به هانا آرنت از آن روی است که او انقالب را امر جدیدی می داند 
که محصول مدرنیته است؛ اما با مبنا قرار دادن تغییرات غایت شناختی برای فهم انقالبات کبیر در آن صورت پیدایش ادیان و 

ظهور و بعثت انبیا نیز به عنوان صورت های دیگری از انقالب قابل درک خواهند بود.
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انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی 

بــر تعریفــی اســتوار باشــد کــه جامعیــت کافــی پیرامــون مســئله موردبحــث را داشــته باشــد. باید 
اشــاره کــرد کــه در توضیــح انقــالب، نظریه هــای معمــول جامعه شناســی نه تنهــا انقالب هــا را 
بــه معنــای دگرگونی هــای بنیادیــن حیــات جمعــی در نظــر نمی گیرنــد بلکــه همــواره بــا ســعی بــر 
توضیــح آن هــا بــر اســاس نتایــج در تغییــر طبقــات سیاســی و اقتصــادی و تعریــف انقالب هــا 
ــی از  ــی، درکــی حداقل ــا خشــونت انقالب ــه بســیج توده هــا ی ــی ازجمل ــر اســاس روش انقالب ب
انقالب هــا را بیــان می کننــد کــه توجــه بــه تغییــرات غایــی ارزش شــناختی در انقالبــات بــزرگ 

ــد. را ســلب می کنن
 انقالب هــا١ حــوادث بــزرگ «تاریخــی» هســتند کــه داســتان روزمــره زندگی را تغییــر می دهند، 
کنش هــای خــالف آمــد را ممکــن می کننــد. گسســت های سیاســی، تغییــر فرم هــای هنــری، تجربــه 
زیبایی شــناختی، تغییــر در احــوال انســانی و... همــه می تواننــد از نتایــج انقالب هــا باشــند. انقالب 
ــر  ــر کــرد کــه نیروهــای درون یــک وضعیــت را تغیی ــا فیــض تعبی ــوان  همچــون یــک دم ی را می ت
می دهــد و جهانــی نــو می آفرینــد؛ آفرینــش جهــان جدیــد بــه معنــای شــکل گیری ارزش هــای نوپدید 
و یــا بــاز تفســیر ارزش هــای کهــن در جهــان جدیــد اســت. انقالب هــا ازآن جهــت کــه بنیــاد گاه و 
آغــازگاه عصــر جدیــد و یــا نظــم جدیــد هســتند همواره نســبت بــه ســاحت اجتماعی اســتعال دارند 

کــه اگــر چنیــن نبــود امــکان گــذار از نظــم اجتماعــی پیشــین ممکــن نمی شــد.
جامعه شناســی ســعی بــر آن دارد تــا وضعیت هــای انقالبــی را کــه تجربه هــای جمعــِی 
ســختِ اجتمــاع هســتند را فهــم و تحلیــل کنــد. از نظــرگاه جامعه شناســانه؛ جامعــه زمانــی بــه 
ــق  ــان تعلی ــه از می ــب جامع ــب اســت و به این ترتی ــه ســاختار اجتماعــی غای ــد ک وجــود می آی
ســاختارها و از درون آســتانگی ســر برمــی آورد. وضعیت هــای تعلیــق ســاختار اجتماعــی 
وقایعــی درک می شــوند کــه در زمــان بحــران جامعــه ظاهــر می شــوند و کارکــرد خلــق انقــالب 
و هیجانــات جمعــی را دارنــد. جامعه شناســی حداقــل در صورت بندی هــای کالســیک خــودش 
مدعــای تبییــن انقالبــات از درون وضعیــت یــا نظــم پیشــین را داشــت؛ تبییــن تنهــا زمانی اســت 
ــر  ــده در ه ــرایط تبیین کنن ــود و ش ــته ش ــده انگاش ــای تاریخــی نادی ــی واقعه ه ــه خاص بودگ ک
ــی و  ــه در صــورت آلمان ــیک چ ــی کالس ــود. جامعه شناس ــرار ش ــداوم تک ــه به صــورت م واقع
ــا شــدت و درجــات متفــاوت بــه این ســو گام نهــاد امــا واقعیــت تاریخــی  چــه فرانســوی آن ب
امــکان تحقــق شــرط دوم را مهیــا نکــرد و هــر واقعــۀ رخــداد گونــه، متناســب بــا شــرایط تبیینــی 
پیشــینی تحقــق پیــدا نکــرد. بــه همیــن جهــت توضیــح جامعه شــناختی پــس از هــر انقــالب بــه 

طرح هــای نظــری جدیــدی پرداخــت.

١. در ادامه متن مراد از انقالب ها؛ انقالب های کبیر است. 
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ــی  ــدم کارای ــر ع ــر بیانگ ــی متأخ ــفه اجتماع ــای فلس ــداد» در تئوری ه ــوم «رخ ــرح مفه ط
تبیین هــای جامعه شناســی انقــالب اســت. بــه نظــر آنچــه منجــر بــه عــدم تبیین پذیــری 
ــه انســان ها  انقالب هــا می شــود ویژگــی خــاص انقالب هــا از جهــت محــل اراده ورزی آزادان
اســت کــه امــکان تبییــن آن بــا الگوهــای پیشــینی را ســلب کــرده اســت؛ عــدم توانایــی تبییــن 
ــن  ــا در ای ــن جهــت پرســش م ــه همی ــردد ب ــا بازمی گ ــت آن ه ــم ماهی ــدم فه ــه ع ــا ب انقالب ه
مقالــه آن اســت کــه ماهیــت انقالب هــا چیســت و چگونــه قابــل توضیــح اســت کــه معمــوًال 
اندیشــمندان اجتماعــی را مبهــوت و امــکان پیش بینــی لحظــه انقــالب را از آن هــا ســلب 
می کنــد؟ بــه دلیــل عــدم پیــروی انقــالب ایــران از الگوهــای مرســوم انقالب هــا (ماننــد 
تفــاوت در بســیج نیروهــا و حــزب پیشــرو) و وجــود خصلتــی کــه بــه تعبیــر فوکــو معنویــت 
سیاســی خوانــده شــد؛ موجــب تفســیر شــبه فاشیســتی از انقــالب اســالمی ایــران توســط برخــی 
از اندیشــمندان اجتماعــی غربــی١ شــد. فوکــو بــا تعبیــر معنویــت سیاســی نشــان داد کــه متوجــه 
وجــه متعالــی انقــالب شــده اســت امــا معنویــت سیاســی، یــک بیــان احــوال جمعــی اســت و 
ــد شــده از انقــالب را نداشــت؛ هــر  ــوان مفهومــی توضیــح ماهیــت هســتی اجتماعــی متول ت
ــا  ــداد را ب ــه در رخ ــور یافت ــر ظه ــبت ام ــد نس ــذار بای ــای بنیادگ ــاب انقالب ه توضیحــی در ب

تأســیس نظــم اجتماعــی در شــرایط کلــی توضیــح دهــد.
ــم  ــر و دورکی ــا توضیــح وب ــد کــه ب انقالب هــای بنیادگــذار دارای خصایــص غیرمعمولی ان
ــا طــرح بحــث  در بــاب ظهــور جامعــه و نهضت هــای دینــی قرابــت دارنــد. دورکیــم و وبــر ب
ارزش هــای غایــی و تجربــه درونــی ایــن ارزش هــا شــکل گیری نظــم اجتماعــی در شــرایط کلــی 
را توضیــح داده انــد. پــس مشــخصاً انقالب هــای بنیادگــذار نیــز بایــد دارای همیــن خصیصــه 
اساســی در لحظــه شــکل گیری و لحظــه رخــداد باشــند. عــدم توجــه جامعه شناســان انقــالب 
بــه ایــن خصیصــه مهــم موجــب غفلــت آن هــا از ماهیــت انقالب هــا و چگونگــی شــکل گیری 
نظــم اجتماعــی شــده اســت و از ســوی دیگــر در نســل های اولیــه نظریــه انقالب هــا موجبــات 
ــر درک  ــوری پیش بینی پذی ــه ام ــا را به مثاب اشــتباه روش شــناختی را فراهــم کــرده کــه انقالب ه
می کردنــد؛ امــا خصیصــه مهــم تغییــر ارزش هــای غایــی در انقالب هــا مؤیــد آن اســت کــه اراده 
آزاد انســانی محمــل اصلــی پذیــرش و تغییــر ارزشــی اســت و در غیــر ایــن صــورت ارزش هــای 

غایــی محملــی بــرای پذیــرش و یــا طــرد نمی داشــتند.
پرســش ایــن مقالــه از جنــس علت یابــی انقالب هــا بــر اســاس ضرورت هــای تاریخــی ‑ 
اجتماعــی نیســت بلکــه ســعی دارد تــا بــا کنــکاش در ماهیــت انقالب هــا پاســخی بــه چگونگــی 

Foucault and the Iranin Revolution:Gender and the Seduction of Islamism; by: Janet Afary,Kevin B. Anderson :١.  ن.ک
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ــه ســعی دارد توضیــح بدهــد  ــه بیانــی دیگــر، مقال نظــم یابــی و شــکل گیری جامعــه بدهــد. ب
ــا  ــک ی ــای آنومی ــد وضعیت ه ــه هرچن ــن وجــود دارد ک ــل تبیی ــا عنصــری غیرقاب در انقالب ه
ــی  ــوان پیش بین ــچ گاه ت ــا هی ــد ام ــی را می دهن ــرات انقالب ــر تغیی ــاختاری تذک ــای س بحران ه
ــت  ــه خصیصــۀ اساســی ماهی ــا ب ــی انقالب ه ــی در پیش بین ــدم توانای ــد. ع ــوع آن را ندارن وق
انقــالب و شــکل گیری نظــم اجتماعــی بازمی گــردد. بــه همیــن جهــت بهره منــدی از مدل هــای 
ــران کنــد. دقیقــاً  ــا هــوش مصنوعــی نیــز نمی توانــد ایــن نقیصــه تبیینــی را جب دقیــق آمــاری ی
چنیــن منازعاتــی اســت کــه لــزوم بازنگــری و بــاز تفســیر انقالب هــا را دارای اهمیــت می کنــد. 
هــدف مقالــه دســت یابی بــه تمهیــدی جهــت بــاز تفســیر نظــری انقالب هــای بــزرگ اســت.

روش پژوهش
فهــم وجــودی از جامعــه در کالســیک های جامعه شناســی بــا مســئله ارزش هــا بیــان شــد. نــوع فهــم 
ــه  ــه چگون ــز می باشــد ک ــه نی ــور جامع ــا از ظه ــدی آن ه کالســیک ها از مســئله ارزش، صورت بن
پیدایــش، دگرگونــی و یــا افــول ارزش هــا متناســب اند بــا ظهــور، دگرگونــی و اضمحــالل جامعــه. 
ســعی مــا در مقالــه پرســش گری در بــاب نقطــه آغازیــن فهــم جامعــه به واســطه ارزش هــا اســت تــا 
از ایــن طریــق مســیر مفهوم پــردازی در بــاب انقالب هــا بــا عطــف نظــر بــه ارزش هــا روشــن شــود.

قصــد مــا بکاربــردن نظریــه عــام وبــر و دورکیــم و اســتفاده در تحلیــل انقالب هــا نیســت بلکــه 
بــه «ایضــاح انتقــادی١» مفاهیــم خواهیــم پرداخــت؛ مــراد از ایضاح انتقــادی، مواجهی واســازانه٢ با 
مفهــوم اســت تــا نقطــه بداهــت آمیــز مفهومــی کــه ســاختار نظــری ‑ مفهومــی از آن آغــاز می گردد 
وضــوح یابــد. شــهود نقطــه آغــاز بداهــت مفهومــی اســت؛ ایــن شــهود می تواند گاهــی در بیــان و یا 
میانــه کار یــک متفکــر ظهــور کنــد، چنانچــه مــا از خــالل پرســش گری های دورکیــم ایــن را نشــان 
خواهیــم داد کــه چگونــه دورکیــم بــا طــرح پرســش از دیــن بــه ایــن نقطه کانونی دســت یافته اســت. 
نقطــه بدیهــی محلــی اســت کــه ســاختار مفهومــی بــر روی آن اســتوار می گــردد؛ درســت در همیــن 
موقعیــت اســت کــه متفکــر بــرای مشروع ســازی کلیــت ســاختار نظــری بایــد نقطــه بدیهــی خــود را 
اســتعالیی و محــض نام گــذاری کنــد در غیــر ایــن صــورت مشــروعیت شــهود او بــه شــهود حســی 
تقلیــل می یابــد و اعتبــار ســاختار نظــری از میــان مــی رود. ایضــاح انتقــادی امــکان بــاز تفســیر و یــا 

صورتگــری جدیــد نظــری را بــرای مــا تمهیــد گــذاری می کنــد.

1. Critical Clarification 
2. Disstructure
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مقاله علمى _ پژوهشى

دورکیم؛ تجربه جامعه، بنیان نظم اجتماعی
جستجوی نظم در تقسیم کار

ــاب روســو و منتســکیو ســعی  ــاه خــود در ب ــه رســاله کوت ــه خــود ازجمل ــار اولی ــم در آث دورکی
بــر آن دارد تــا نشــان دهــد کــه: هابــز، روســو و منتســکیو هــر ســه عقیــده دارنــد کــه جامعــه 
اضافــه ای بــر وضــع طبیعــی اســت. رســالت اصلــی کتــاب قــرارداد اجتماعــی روســو از منظــر 
ــر قوانیــن ذاتــی وضــع  دورکیــم یافتــن شــکلی از وضــع مدنــی اســت کــه قوانیــن آن بتواننــد ب
ــم در نســبت  ــم، ١٣٩٧: ١۵٠‑١٢٠). مســئله اساســی دورکی طبیعــی اســتوار شــوند (دورکی
ــا متقدمیــن نظریــه اجتماعــی آن اســت کــه آن هــا از وضعیــت فرضــی انســان فــردی شــروع  ب
بــه بحــث می کننــد و از همیــن جهــت در توضیــح اینکــه حیــات جمعــی و همبســتگی چگونــه 

ممکــن می شــود وامانده انــد.
از منظــر دورکیــم جامعــه از توده هــای افــراد تشــکیل نشــده اســت. در تلقــی او نوعــی تقــدم 
جامعــه بــر فــرد مشــاهده می شــود بنابرایــن هویــت فــردی مســتقل از جامعــه و در نســبت بــا امــر 
دیگــری نمی توانــد وجــود داشــته باشــد بلکــه صرفــاً به واســطه جامعــه اســت کــه هویــت فــردی 
نیــز ممکــن می شــود. از وجــه نظــر دورکیــم ایــن قــرارداد نیســت کــه جامعــه را ممکــن می کنــد 
ــات و  ــه اســت کــه اخالقی ــن جامع ــه حضــور داشــته اســت و ای ــرارداد جامع بلکــه پیــش از ق
موازیــن خــود را بــر جامعــه تحمیــل می کنــد (دورکیــم، ١٣٩۴: ١٠۶)؛ امــا پرســش آن اســت 
ــی  ــم اجتماع ــم نظ ــین فه ــای پیش ــی و صورت ه ــرارداد اجتماع ــد ق ــس از نق ــم پ ــه دورکی ک

ــد؟ ــدی می کن ــه نظــم اجتماعــی را صورت بن چگون
ــاد  ــن مســئله اســت کــه بنی ــه ای ــاب تقســیم کار اجتماعــی در پــی پاســخ ب ــم در کت دورکی
ــوع همبســتگی را مشــخص  همبســتگی اجتماعــی چیســت؟ او در ردیابــی ایــن پرســش دو ن
ــاوت»  ــواع کارهــای متف ــع پیوســته ان ــه تقســیم کار و «توزی ــد؛ مکانیکــی و ارگانیکــی ک می کن
موجــب همبســتگی ارگانیکــی می شــود. (دورکیــم، ١٣٩۴: ۶٣‑۶٢) تقســیم کار در دورکیــم 
مبتنــی بــر خــود فرق گــذاری١ حیــات اجتماعــی اســت کــه ماهیتــی درونــی و مســتقل از هــر امــر 
ــده اجــزای خــاص خویــش اســت و در یــک ســیر  خارجــی دارد به نحوی کــه جامعــه ایجادکنن
تکاملــی «نحــوۀ وجــود اجــزا» تغییــر می کنــد (دورکیــم،١٣٩۴: ٢۴٣). ایــن تغییــر الجــرم ســیر 
به ســوی انســجام بیشــتر جامعــه دارد امــا ایــن انســجام یابــی مولــود ســیر درونــی جامعــه اســت 
کــه به واســطه عناصــر بیرونــی مشــخص نمی گــردد بدیــن واســطه دورکیــم تمایــز خــود را بــا 
اصحــاب اقتصــادی سیاســی نیــز از جهــت پرداخــت بــه مســئله تقســیم کار روشــن می کنــد؛ 

1. Differention



15

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی 

در تقســیم کار موردنظــر اقتصاددانــان، فردفــرد جامعــه بــر مبنــای دادوســتد بــا یکدیگــر مربــوط 
ــا در تلقــی  ــد ام ــد خــود را از دســت می دهن ــراد پیون ــود دادوســتد اف می شــوند و به موجــب نب

دورکیــم ایــن جامعــه اســت کــه امــکان دادوســتد را ممکــن می کنــد.
ــئله  ــود؛ مس ــی نمی ش ــتگی اجتماع ــه همبس ــیم کار به خودی خــود منجــر ب ــه تقس در جامع
ــان صورت هــای نابهنجــار تقســیم کار  ــاب تقســیم کار و در بی ــم در اواخــر کت ــر را دورکی اخی
ــد  ــی نمی توان ــد اخالق ــدون قواع ــا ب ــار و ی ــا اجب ــیم کار ب ــم تقس ــر دورکی ــد؛ ازنظ ــان می کن بی

حیــات اجتماعــی را ممکــن ســازد.
موجود،  پیش  از  جامعه ای  درون  در  مگر  بیاید  پیش  نمی تواند  تقسیم کار 
مقصود ما از این میان فقط آن نیست که افراد باید به صورت مادی به هم وابسته 
باشند بلکه الزم است که پیوندهای معنوی و اخالقی مابین آن ها وجود داشته 

باشد (دورکیم، ١٣٩۴: ٢۴۴).
ــی  ــت خارج ــه) را در عدال ــیم کار (مبادل ــرایط تقس ــری در ش ــدم براب ــل ع ــم راه ح دورکی
بررســی می کنــد. او وجــود اخالقیاتــی کــه قاهریتــی بــر جامعــه داشــته باشــد را جهــت برقــراری 
ــه  ــه ب ــند و جامع ــته باش ــی داش ــائی اجتماع ــد منش ــات بای ــن اخالقی ــد ای ــت الزم می دان عدال
نحــو خودانگیختــه ایــن تعــادل میــان مبادلــه را ممکــن کنــد. اخــالق نقــش تحدیــد گــر میــل 
انســانی را دارد. ازنظــر دورکیــم پیگیــری میــل خصوصــی نه تنهــا خیــر عمومــی را رقــم نمی زنــد 
بلکــه موجبــات شــر عمومــی (ازهم گســیختگی اجتماعــی) را ممکــن می کنــد. از همیــن جهــت 
اخــالق وظیفــه آن را دارد تــا بــر امیــال انســانی حــد بزنــد. دورکیم گســترش بــازار و صنایــع را از 
دالیــل عــدم همبســتگی اجتماعــی می دانــد؛ چراکــه بــا گســترش صنایــع و بــازار شــرایط جدیــد 
خلــق می شــود امــا هنــوز «نــوع روابطــی را کــه بایــد بــر مناســبات کارفرمــا و کارمنــد، کارگــر و 
رئیــس بنــگاه تولیــدی، صاحبــان صنایــع رقیــب از یک ســو یــا مناســبات اینــان بــا عامــه مــردم از 

ســوی دیگــر حکم فرمــا باشــد بــه دســت نیامــده اســت.» (دورکیــم، ١٣٩۴: ١٠).
دورکیــم پــس از نــگارش تقســیم کار بــر چــاپ دوم آن مقدمه ای می نویســد که مســئله اساســی 
ــه ای از  ــای حرف ــد؛ گروه ه ــوق می ده ــه ای س ــای حرف ــوی گروه ه ــه سمت وس ــاب را ب ــرح کت ط
منظــر دورکیــم وظیفــه تعییــن اخالقیــات جمعــی در جامعــه را بــر عهده دارنــد. دورکیــم مســئله 
گروه هــای حرفــه ای را ازآن جهــت مطــرح می کنــد کــه مطابــق مباحــث پایانــی او در تقســیم کار 
اجتماعــی اســت؛ رفــع شــرایط ناعادالنــه منــوط بــه اخالقیــات اســت. دورکیــم اخــالق را تابــع 
امــر اجتماعــی می دانــد؛ اخــالق نــه امــر متافیزیکــی و عرفانــی بلکــه امــری اجتماعــی و وابســته بــه 

روابــط درون جامعــه اســت و بــا تغییــر روابــط اجتماعــی اخــالق نیــز تغییــر می کنــد.
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گروه هــای حرفــه ای هرچنــد تکلیــف و اجبــار اخالقــی را بــرای عادالنه تــر شــدن شــرایط 
ــه  ــد؟ ب ــروی ایــن اخــالق از کجــا می آی ــم آن اســت کــه نی ــا مســئله دورکی ــد ام ممکــن می کنن
تعبیــری می تــوان از دو اخــالق صحبــت کــرد؛ اخــالق فشــار و الــزام و اخــالق شــوق و طلــب. 
ایــن تعبیــر را برگســون در کتــاب دو سرچشــمه اخــالق و دیــن بــه کار می بــرد. اخــالق الــزام در 
«جامعــه ای ســریان دارد کــه هدفــش تنهــا حفــظ خویــش اســت و جامعــه افــراد را بــا خــود وارد 
حرکتــی درونــی می کنــد.» از ســوی دیگــر اخــالق شــوق و طلــب «وجــد و شــور بــرای حرکــت 
به پیــش اســت. وجــد و شــوری کــه بــا یــاری اش، ایــن اخــالق خــود را بــه چنــد تــن می قبوالنــد 
ــد.» (برگســون، ١٣۵٨: ۵٠‑ ــم نشــر می یاب ــان و از طریــق ایشــان در عال ــه مــدد آن ــگاه ب و آن

۴٩). اخــالق شــوق و طلــب نیــروی اخــالق الــزام می شــوند تــا فــرد بــرای انجــام تکلیــف نــه 
صرفــاً بــر اســاس فشــار و اجبــار جامعــه بلکــه بــه دلیــل دلپذیــر و خوشــایند بودگــی بــه انجــام آن 
مبــادرت بــورزد. دورکیــم پاســخ نیــروی اخــالق و شــکل گیری همبســتگی عــام از مســیر ایــن 

نیــروی اخالقــی را در دیــن و لحظــات جوش وخــروش دینــی جســتجو می کنــد.

تجربه جامعه در دین
ســال های پایانــی قــرن ١٩ میــالدی آغــازگاه چرخــش بزرگــی در دورکیــم اســت و آن کشــف 
ــف  ــن کش ــو ای ــینش در پرت ــار پیش ــی آث ــد تمام ــودش بای ــر خ ــه ازنظ ــت به نحوی ک ــن اس دی
مطالعــه شــود. دورکیــم بــا کشــف دیــن بــه ایــن نظــرگاه دســت یافت کــه دیــن بیــان کلیــت امــر 

اجتماعــی اســت و امــر اجتماعــی بــه تمــاِم در دیــن قابــل توضیــح اســت:
«ازآنجاکه دین در مقامی قرار گرفته که دربرگیرنده تمام واقعیت باشد، از جهان 
فیزیکی گرفته تا جهان اخالقی، همه نیروهایی که اجسام و جان ها را به حرکت 
درمی آورند به شکل دینی تلقی شده اند. به این دلیل است که گوناگون ترین 
تکنیک ها و اعمال و همه آن هایی که مایه بقا و تضمین حیات اخالقی اند 
(حقوق، اخالق، هنرهای زیبا) و همه آنچه به حیات مادی بازمی گردد، همه 

مستقیم یا نامستقیم از دین مشتق شده اند.» (دورکیم، ١٣٨٣: ٣٠٧).
ــی صــوری و  ــا تعریف ــر آن دارد ت ــی» ســعی ب ــای دین ــه «تعریــف پدیده ه ــم در مقال دورکی
منســجم از پدیده هــای دینــی ارائــه بدهــد. در قلــب فهــم دورکیــم از دیــن مســئله «بازنمایی هــای 
جمعــی١» قــرار دارد؛ بازنمایی هــای جمعــی پیــش از هــر چیــز تعلــق معرفت شــناختی دورکیــم 
ــت،  ــتعالیی کان ــم اس ــد. در ایدئالیس ــان می ده ــت نش ــتعالیی کان ــم اس ــه ســنت ایدئالیس را ب
ــت به واســطه  ــدارد. وجــود در کان گاهــی ن ــری و وجــودی مســتقل از آ ــه نفس االم شــیء جنب
1. Collective Representations
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انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی 

ســوژه «وضــع» می شــود و در نســبت بــا قــوه شــناخت معنــادار می گــردد. ازنظــر کانــت تجربــه 
امــری ترکیبــی اســت کــه از دو نــوع متفــاوت بازنمودهــا (مفاهیــم و شــهود) ســاخته می شــود 
(پینــکارد؛ ١٣٩۴: ۴١). منظــور کانــت از شــهود تجربــه اولیــه یــا مواجــه اولیــه بــا عیــن اســت 
کــه از طریــق شــهود محــض یعنــی زمــان و مــکان بــر مــا پدیــدار می گــردد و منظــور از مفاهیــم 
نیــز انشــا گــری ذهــن اســت کــه بــا ترکیــب بــا شــهود محــض، ابژه هــای تجربــی را بــه وحــدت 
معنــادار می رســانند. داده هــای حســی بــا کثــرت خــود بــدون جای گیــری در مقــوالت فاهمــه 
اساســاً امــری بــدون معنــا و تعیــن خواهنــد بــود و لــذا ایــن فاعــل یــا ســوژه اســت کــه از طریــق 
مفاهیمــی همچــون علــت، جوهــر، وجــود و... بــه کثــرت داده هــای تجربــی معنــا می دهــد. بــر 
ایــن  اســاس ســوژه بــه وضــع١ آنچــه واقعــی٢ یــا ابــژه٣ خوانــده می شــود می پــردازد. کلیــت فراینــد 
«وضــع» به عنــوان بازنمایــی تعریــف می شــود کــه دســت یابی به حکــم تألیفــی مــا تقــدم اســت.

پوزیتیویســم موردنظــر دورکیــم اساســاً بــه معنــای همیــن فراینــد بازنمایــی اســت؛ 
به نحوی کــه پوزیتیویســم دورکیــم مدعــی پدیدارشــدن اشــیا در پیشــروی ســوژه را دارد؛ 
ــان  ــن روش ارجــاع می دهــد او بی ــه همی ــاً ب ــی دقیق ــان تعریــف پدیده هــای دین ــم در بی دورکی
می کنــد کــه مــا «بایــد از خــود بیــرون آییــم و خــود را در برابــر چیزهــا قــرار دهیــم.» (دورکیــم، 
١٣٩١: ١٨٧). چیزهــا همــان اشــیا کثیــری هســتند کــه هنــوز به واســطه مقــوالت فاهمــه 
وحــدت خــود را درنیافته انــد؛ پــس ازآنکــه خصوصیــات مشــترک آن هــا شناســایی شــد امــکان 
ــردی و  ــته ف ــه دودس ــا را ب ــه بازنمایی ه ــم البت ــا می شــود. دورکی ــده مهی ــف صــوری پدی تعری
جمعــی تقســیم می کنــد بازنمایی هــای جمعــی حاصــل اضافه شــدن چیــزی بــر جامعــه هســتند، 
نیرویــی کــه بــر افــراد تحمیــل می شــود و دارای اقتــدار نمادیــن امــر جمعــی اســت کــه افــراد را 
بــه ســمت چیــزی ســوق می دهــد (دورکیــم،١٣٧٧: ١۵۶)؛ امــا بازنمایی هــای فــردی جنبــه ای 

ــد. ــرار می گیرن ــرد ق ــد کــه در خدمــت تکویــن ف روان شــناختی دارن
«تجلیات یا نمودهای جمعی (ارزش ها و ایدئال) صرفاً وقتی پدیدار می شوند که در 
موضوعات مادی؛ اشیا (چیزها) یا موجوداتی از هر قبیل ‑ اشکال حرکات، صداها، 
کلمات و غیره مجسم یا متبلور می شوند، به طوری که این امور، آن ها (ایدئال ها و 
باورهای جمعی) را در هر تجلی خارجی شان حکایت و ترسیم می کنند. به همین 
دلیل است که صرفاً با اظهار احساساتشان از طریق برگرداندن آن ها به نشان های 
نمادین و متجلی ساختن آن ها در بیرون است که آگاهی ها یا وجدان های فردی که 

1. Position
2. Real
3. Object
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برحسب طبیعتشان با یکدیگر نزدیکی دارند، می توانند احساس کنند که باهم ارتباط 
داشته، در یک اتحاد یا همبستگی قرار دارند.» (دورکیم، ١٣٧٧: ١۵٧‑١۵۶).

ــد کــه به واســطه  گاهــی جمعــی را ممکــن می کن ــم نوعــی از آ بازنمایــی جمعــی در دورکی
آن گــروه یــا جامعــه می توانــد شــکل بگیــرد. تجربــه مشــترک افــراد در کنــار یکدیگــر تصــورات 
جمعــی را در میــان آن هــا شــکل می دهــد کــه فــرد را وابســته جمــع می کنــد در همیــن لحظــه 

پیوســتن بــه جمــع اســت کــه فــرد متوجــه حیثیــت دوگانــه سرشــت خویــش می شــود.
«در مــا موجــودی قــرار دارد کــه هــر چیــزی را در ارتبــاط بــا خــودش معرفــی می کنــد او از 
دیــد خــودش، در هــر کاری کــه انجــام می دهــد، هــدف یــا موضوعــی به جــز خــود نــدارد؛ امــا 
در مــا موجــود دیگــری نیــز هســت کــه چیزهــا را می شناســد. ایــن موجــود در اندیشــه هایی کــه 
متعلــق بــه او نیســتند، مشــارکت می کنــد و در کاری کــه انجــام می دهــد، بــر آن اســت کــه بــه 

اهدافــی کــه فراتــر از مقاصــد او هســتند، برســد.» (دورکیــم،١٣٧٧: ١۴۶).
دورکیم بیان می کند که این دو ساحت از وجود ما همواره با یکدیگر در حال جدال هستند:

«ما قادر نیستیم بدون ایجاد شکاف در درونمان و بدون زیر پا گذاشتن غرایز 
را  اخالقی  اهداف  دارند  جسممان  در  را  ریشه ها  عمیق ترین  تمایالتی که  و 
دنبال کنیم. هیچ کنش اخالقی وجود ندارد که حاکی از نوعی قربانی کردن یا 

ازخودگذشتگی نباشد.» (دورکیم،١٣٧٧: ١۴٧).
ــد، در  ــه دوگانگــی در تعریــف مذهــب بازمی گردان ــم دو ســاحت وجــود بشــر را ب دورکی
اینجــا الزم اســت دوبــاره بــه ســراغ تعریــف پدیــده دینــی بازگردیــم؛ دورکیــم بــا پرســش از ایــن 
مســئله کــه پدیــده دینــی چــه می توانــد باشــد، بــه رد نظریاتــی می پــردازد کــه رازوارگــی، الوهیــت 
یــا خداونــد و آییــن و مناســک را به عنــوان عنصــر اساســی در تعریــف دیــن در نظــر می گرفتنــد. 
دورکیــم بــا یــک تعریــف صــوری پدیده هــای دینــی را بــه اعمــال و باورهــای مربــوط بــه امــور 
مقــدس بیــان می کنــد (دورکیــم، ١٣٨٣: ۶٣). در مقابــل امــر مقــدس امــر عرفــی قــرارداد و 
متناســب بــا همیــن دوگانه انــگاری ســاحت وجــودی بشــر نیــز دارای دو حیــث متفــاوت اســت.
اجتمــاع َممــُل از امیــال بســیار و متناقض اســت و صرفــاً در صورتی امکان شــکل گیری جامعه 
ممکــن می شــود کــه افــراد بــر امیــال خــود حــد بزننــد و بــرای صیانت حیــات عمومــی امیال خــود را 
محــدود کننــد محدودســازی میــل نوعــی از خودگذشــتگی و ایثــار را می طلبــد. پرســش دورکیم آن 
اســت کــه چگونــه ایــن ایثــار ممکــن می شــود؟ دورکیــم در لحظــات مخاطره آمیــز جامعــه صورتــی 
را مشــاهده می کنــد کــه امــکان فــراروی فــرد را از خویشــتن مهیــا می کنــد. البتــه ایــن فــراروی صرفاً 
معطــوف بــه فــرد نیســت و حتــی خــود جامعــه نیــز از خویشــتن خــود فــراروی می کنــد بــه همیــن 
جهــت اســت کــه آرمان هــا و ارزش هــای جامعه ســاز مولــود ایــن لحظــات خطیــر هســتند. دورکیــم 



19

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی 

ایــن لحظــات خطیــر را بــا اصطــالح «غلیان هــای جمعــی» توضیــح می دهــد؛ غلیان هــای جمعــی 
لحظاتــی را بــرای فــرد و جامعــه ممکــن می کنــد که خصوصیــت آن می توانــد ورود به جهانی باشــد 

کــه تمامــی امــور روزمــره و زمــان تقویمــی را بــه حالــت تعلیق درمــی آورد.
«همین که افراد به گرد هم جمع می شوند، از باهم بودنشان گویی برقی می جهد که 
ناگهان همه آنان را به سرعت به سرحدِ ازخودبی خودی می کشاند. هر احساسی، 
به محض بیان شدن بدون برخورد به مانعی، در انبوه این وجدان های جمع آمده 
طنین انداز می شود و بر آن ها که آماده پذیرش تأثیرهای خارجی اند به نوبه خود 
متقابًال همین تأثیر را می گذارد. تأثیر آغازین بدین سان هرچه بیشتر می رود و 

بازتابنده تر می شود، مؤثرتر و دامنه دارتر می گردد.» (دورکیم،١٣٨٣: ٢٩۵).
ایــن لحظــات فــرد را وارد جهانــی دیگــر می کننــد کــه بــه نظــر او منشــأ دیــن را بایــد در همیــن 
لحظــات به خصــوص جســتجو کــرد. لحظه غلیــان جمعی عنصــری به خصــوص در خــود دارد و آن 
پیوســتگی تمامــی افــراد بــا یکدیگــر بــر اســاس آرمان هــا و ارزش های مشــترک اســت. پــس از نظرگاه 
دورکیــم آرمان هــا و ارزش هــای جمعــی زاییــده لحظــات غلیــان جمعــی هســتند کــه از باهــم بودگــی 

افــراد مــازادی خلــق می شــود و ایــن مــازاد همــان ارزش مشــترک یــا خــدای مشــترک افــراد اســت.
«پس اگر انسان آرمان هایی را در ذهن می پرورد و نیز اگر می تواند از این کنش 
ذهنی فراتر رود و خود را به آرمان ها نزدیک گرداند، ازآن روست که موجودی 
اجتماعی است. این جامعه است که او را مجبور می سازد و یا بدان سو می راند 
که بدین سان از خویشتن فراتر رود و واالیش یابد و باز همین جامعه است 
که دست افزارهای این کار را برای او فراهم می سازد. جامعه تنها از طریق 
وجدان یافتن به خویش است که می تواند فرد را از خویشتن فراتر ببرد و او را 
به فراخنای حیات عالی تری هدایت کند. جامعه کامیاب نخواهد شد مگر آنکه 

به آفرینش آرمان پردازد.» (دورکیم، ١٣٩١: ١٧۶‑١٧۵).
خاســتگاه آرمــان بنــا بــه تلقــی دورکیــم همــان جامعــه اســت. پــس امــر دلپســند یــا خیــر١ 
به واســطه جامعــه خلــق می شــود و در لحظــه ای کــه امــر دلپســند خلــق می شــود نســبت بــه آحــاد 
ــد  ــاً از آنِ خداون ــان صرف ــن خاصیــت قاهریــت در ادی ــی و مســتقل می گــردد ای ــه بیرون جامع
١. دورکیم در کتاب قواعد روش دو ویژگی قاهریت و خارجیت را به عنوان مؤلفه های اساسی واقعه اجتماعی صورت بندی می کند. او 
در مقاله تعیین پدیده اخالق به ویژگی سومی می پردازد که اهمیت بسیار دارد؛ آن ویژگی امر دلپسند یا خیر است. این مسئله ازآن جهت 
مطرح می گردد که صرف قاهریت و اجبار نمی تواند جامعه را وادار به انجام عملی اخالقی نماید پس باید دلپسندی یا نیکویی وجود 
داشته باشد که تمایل بدان را موجب شود. دورکیم این تمایل را از مسیر تجربه امر قدسی بیان می کند و همچنین در مقام توضیح این 
مسئله که چطور جامعه هم می تواند دارای صفت قاهریت و هم دلپسندی باشد بیان می کند که: «جامعه فرمانروای ماست چون بیرون 
از ما و بر فراز ماست. فاصله اخالقی میان ما و او اقتداری برایش می آفریند که اراده ما در برابر آن سر فرود می آورد؛ اما چون از سوی 
دیگر، در درون ماست، چون از ما و چون خود ماست، آن را دوست داریم و خواستارش هستیم گرچه با تمیالی آویژه، چراکه هر چه 

کنیم باز جامعه هرگز به طور جزئی از آن ما نیست و چیرگی او بر ما بی پایان است.» (دورکیم،١٣٩١ :١١٣).
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مقاله علمى _ پژوهشى

ــد.  ــه نســبت می ده ــه جامع ــت را ب ــن خصل ــات ای ــازی الهی ــا وارونه س ــم ب ــا دورکی اســت ام
مشــخصاً زمانــی کــه بتوانیــم توضیــح بدهیــم کــه چگونــه خصلــت اجبــار آور نظــام اجتماعــی بــا 
خصلــت دلپذیــری در کنــار یکدیگــر بیانگــر یــک حقیقت انــد آن زمــان می توانیــم از چگونگــی 
شــکل گرفتن جوامــع نیــز صحبــت کنیــم. دورکیــم لحظــات غلیــان جمعــی را لحظــات پیدایش 

ــد: ــان، جوامــع و تمدن هــای بــزرگ معرفــی می کن ادی
 «به راســتی در همین گونــه لحظه هــای جوشــش و آشــفتگی اســت کــه همــواره آرمان هــای 
بزرگــی کــه تمدن هــا بــر پایــه آن هــا اســتوارند. ساخته شــده اند. در دوره هــای آفرینندگــی 
یــا نــوآوری درســت دوره هایــی هســتند کــه آدمیــان براثــر مقتضیــات گوناگــون به ســوی 
و  انجمن هــا  دوره هایــی کــه  می شــوند،  خــود کشــیده  میــان  نزدیکی هــا،  صمیمانه تریــن 
جرگه هــا فراوان ترنــد، پیوندهــا پیوســته ترند و دادوســتد اندیشــه ها فعال تــر صــورت می گیــرد. 
چنیــن اســت در بحــران بــزرگ مســیحیت، چنیــن اســت هنــگام جنبــش پرشــور عمومــی کــه در 
ســده های دوازده و ســیزده، جمعیــت کارآمــد و کوشــندۀ اروپــا را به ســوی پاریــس می کشــاند 
و در دامــن دوره اســکو الســتیک، زاینــده زایشــی١ می گــردد، چنیــن اســت در دوره اصالحــات 
مذهبــی، چنیــن اســت در دوره نوزایــی، چنیــن اســت در دوره انقالبــی و چنیــن اســت هنــگام 

ــم،١٣٩١: ١٧۴‑١٧٣). ــرن ١٩ م.» (دورکی ــتی ق ــزرگ سوسیالیس ــای ب عصیان ه
ــار آوری در درون  ــرای اجب ــه ب ــی ک ــروی احترام ــه آن نی ــردد ک ــان مشــخص می گ بدین س
ــی صــورت  ــق ارزش های ــی و خل ــان جمع ــرای غلی ــاً از مج ــود دارد صرف ــراد وج ــک اف تک ت
می گیــرد کــه درون تک تــک افــراد نفــوذ کــرده اســت دورکیــم ایــن ویژگــی را مختــص دوره هــای 

ــز می دانــد. بــزرگ همچــون انقالبــات نی
ــان کــرد کــه جامعــه، قــدس و اخــالق هــر ســه در اندیشــه  ــوان بی ــر می ت ــه نحــوی کلی ت  ب
دورکیــم بــه یــک معنــا هســتند و بــا تحلیــل هرکــدام می تــوان بــه دیگــری دســت یافت. 
دیــن همــان خصلت هایــی را دارد کــه جامعــه از آن برخــوردار اســت و اخــالق از همــان 
ــه  ــوان در اندیش ــا می ت ــد. آی ــدس برخوردارن ــه و ق ــه جامع ــوردار اســت ک ــی برخ خصلت های
دورکیــم بنیــاد گاهــی بــرای ایــن ســه در نظــر گرفــت؟ بــه نظــر ایــن بنیــاد گاه در لحظات قدســی 
ــی  ــه فرم ــد ک ــی رخ می ده ــای اجتماع ــا و جوش وخروش ه ــم در غلیان ه ــر دورکی ــه تعبی ــا ب ی
کامــًال قدســی دارنــد. در لحظــات تب وتــاب و غلیان هــای جمعــی جامعــه اســت کــه آمــال و 
ارزش هــا نوپدیــد می آینــد؛ در جوش وخــروش جمعــی اســت کــه دیــن جدیــد و خــدای جدیــد 
ســر برمــی آورد. تجربــه امــر جمعــی نیــک یــا قدســی اســت کــه امیــال نامتناهــی فــردی را بــه میل 

١. نوزایی
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عمومــی و ایثــار مبــدل می کنــد، همیــن تجربــه قدســی اســت کــه آمــال و ارزش هــای جامعــه 
را می ســازد و درنهایــت ضمانــت عمــل به قاعــده اخالقــی از طریــق خــدای قاهــر و مطلقــی 
ــی  ــر قدس ــه ام ــس تجرب ــد. پ ــق می کن ــود آن را خل ــان خ ــات غلی ــه در لحظ ــه جامع اســت ک
شــرط شــکل گیری جامعــه اســت امــا در زمانــۀ حاضــر نــه پیامبــری ظهــور کــرده اســت و نــه 
دیــن جدیــدی خلق شــده پــس ظهــور جامعــه جدیــد چگونــه ممکــن شــده اســت؟ دورکیــم در 

ــه بررســی لحظــه انقــالب می رســد: واکاوی ایــن مســئله ب
«در برخی از دوره های تاریخی، زیر تأثیر برخی تکان ها و لرزش های جمعی، 
میان در کنشی های اجتماعی بسیار رایج تر و فعال تر می شوند. افراد به سراغ 
یکدیگر می روند و بیشتر گرد هم می آیند. نوعی جوشش عمومی در این میان 
پیدا می شود که خاص دوره های انقالبی و دوران ساز است. از این تشدید 
فعالیت ها، انگیزشی عمومی در نیروهای فردی حاصل می شود. افراد دیگر 
با شدتی بیشتر و به نحوی متفاوت ازآنچه در حالت عادی بودند می زیند. 
دیگر  چیزی  آدمی  نیست؛  درجات  و  دقایق  تغییر  تنها  حاصل  تغییرهای 
می شود. عواطف چیره بر وی چنان شدتی دارند که جز از راه توسل به اعمال 
قهرآمیز و خارج ازحد و اندازه آرام نمی گیرند: اعمالی قهرمانانه فراتر از توان 
عادی بشر، یا اعمالی وحشیانه و خون بار. به عنوان مثال، حرکت صلیبی ها و 
بسیاری از صحنه های مشابه آن ازلحاظ تعالی و تباهی در انقالب فرانسه را به 
همین سان می بایست توجیه کرد. زیر تأثیر شور و شوق عمومی، بی آزارترین 
شهروند عادی را می بینیم که یا به قهرمان و یا به جالد تبدیل می شوند؛ و 
همه این فرایندهای ذهنی آن چنان از مقوله همان فرایندهای موجود در ریشه 
ادیان اند که خود افراد، اغلب آن عاطفه و شوری را که بر آنان چیره شده است، 

آشکارا به صورتی دینی عرضه کرده اند (دورکیم، ١٣٩٣: ٢٨٩‑ ٢٨٨).
انقالبــات دارای همــان خاصیتــی هســتند کــه در لحظــات پیدایــش ادیــان مشــاهده 
می کنیــم؛ تب وتــاب جمعــی و جوش وخــروش اجتماعــی زمینــه تجربــه ارزش هــای اســتعالیی 
همچــون آزادی و عدالــت را مهیــا می کننــد. انســان ها به واســطه تجربــه جمعــی خــود در 
مســیر انقــالب ایــن ارزش هــا را درونــی می کننــد. بدین ســان لحظــات غلیــان جمعــی، همــان 
لحظــات بزرگــی هســتند کــه بســیاری از امــور عرفــی می تواننــد به عنــوان جزم هــای رادیــکال 
و امــور ممنوعــه یــا مقــدس تعبیــر شــوند، ماننــد پرچــم، میهــن، قهرمــان، ســازمان سیاســی و 
یــا ســرود ملــی. همــه ایــن مــوارد و بســیاری مــوارد دیگــر تنهــا و تنهــا به واســطه یــک تجربــه 
ــر قدســی  ــه ام ــد. تجرب ــن می گردن ــدس ممک ــر مق ــوان ام ــناختی به عن ــا زیبایی ش ــر ی ــر خی ام
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وجهــی رخــداد گونــه و تکیــن دارد از همیــن جهــت بازیابــی امــر قدســی به واســطه بازنمایــی 
ــادواره  ــورد خــاص انقــالب ی ــرد و در م ــا صــورت می گی ــا نماده ــا و ی ــی حــول توتم ه جمع
رویــداد انقــالب می توانــد به عنــوان یکــی از عناصــر بــاز احیاکننــده روح جمعــی تلقــی شــود کــه 
همچنــان جامعــه را حــول ارزش رخــداد آغازیــن گــرد مــی آورد؛ امــا رخــداد آغازیــن و گرمــای 
ــا جــای خــود  ــد آرمان ه ــه ســردی گرایــش می یاب ــد و ب ــاب می افت ــدی از تب وت آن پــس از چن
ــن حماســه های پرشــکوه می شــود  ــره جایگزی ــد و زندگــی روزم ــل حســابگر می دهن ــه عق را ب

(دورکیــم، ١٣٩١: ١٧۵‑١٧۴).

وبر؛ کاریزما بنیان گذار نظم و ارزش
مســئله مقالــه حاضــر پرســش از ماهیــت نظــم اجتماعــی از خــالل بررســی چگونگــی تأســیس و 
دگرگونــی آن اســت تــا تمهیــدی نظــری بــرای فهــم انقالب هــای کبیــر فراهــم شــود؛ مشــخصاً 
ــه تفســیرِ متفکریــن حاضــر وادار کــرده اســت امــا  ــا جهت دهــی خاصــی ب ایــن مســئله مــا را ب
تفســیر زمانــی می توانــد حائــز اهمیــت باشــد کــه مجــرای ورود بــه تقریــر و نســبت مفاهیــم در 
یــک متفکــر بــه نحــو معقولــی ســامان داده شــود بــه همیــن جهــت بــود کــه مــا در بررســی دورکیم 
ســعی کردیــم کلیــت اندیشــه او را در نســبت بــا مســئله تغییــر و نظم اجتماعــی مــورد واکاوی قرار 
دهیــم امــا وبــر مــوردی خــاص اســت کــه تفســیر و مجــرای ورود بــه بحــث را بــرای مــا دشــوار 
می ســازد. بــه نظــر دو علــت اساســی را می تــوان بــرای ایــن مســئله عنــوان کــرد: یکــی پراکندگــی 
و گســتردگی مســائل مــورد بررســی وبــر اســت کــه در میــان شــارحان اختــالف بســیاری بــر ســر 
اشــاره بــه وحــدت مســئله جامعه شــناختی یــا حتــی مســئله عملــی او در سیاســت و اخــالق ایجــاد 
کــرده اســت. نکتــه دیگــر، وجــوه «میانــه ای» اســت کــه در اندیشــه وبــر حضــور دارد و جای گیــری 

ــر را در دســته بندی های نظــری و طیف هــای تئوریــک دشــوار می ســازد. وب
ــی  ــی آلمان ــر از حیــث روش شــناختی در تفســیر معمــول و رایــج ذیــل رویکــرد نئوکانت وب
ــر اجتماعــی از  ــر در پی شــناخت ام ــن تفســیر، جامعه شناســی وب ــق ای تفســیر می شــود. مطاب
اشــکال نــاب یــا مثالــی روابــط اجتماعــی کــه بــه نحــو صــوری ســاخته می شــوند، به عنــوان ابــزار 
شــناخت بهــره می بــرد. واالتریــن شــکل های نــاب کنش هــا و مناســبات انســانی در کنش هــای 
معطــوف بــه عقالنیــت ابــزاری حضــور دارد ماننــد آنچــه مــا در بازارهــای مالــی، دیوان ســاالری 
ــا ســرمایه داری شــاهد هســتیم. شــناخت دیگــر مناســبات اجتماعــی کــه از حیــث  مــدرن و ی
عقالنیــت متناســب بــا عقالنیــت هدفمنــد نیســتند از طریــق مقایســه و تطبیــق ممکن می شــود. 
ــا ناهمخوانــی از صــور نــاب بازشناســایی  شــناخت مناســبات دیگــر به واســطه بیرون زدگــی ی
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انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی 

می شــوند به نحوی کــه صــور نــاب در قلمروهــای شــش گانه١ وبــر باتوجــه  بــه تعلقــات ارزشــی 
ــی از خــود  ــر قلمروهــای شــش گانه کــه دارای حیثیت ــر تأثیروتأث خــود مشــخص می شــوند. وب
ــبتی اســت  ــی، نس ــت انتخاب ــد. «قراب ــن می دان ــی ممک ــت انتخاب ــق قراب ــد را از طری بنیادی ان
ــه لحــاظ واقعــی، می توانــد میــان قلمروهــای شــش گانه و پدیده هــای خــاِص هــر نظــام  كــه ب

ارزشــی ـ معنایــی یــا هــر نظــاِم فعالیــت بــه وجــود آیــد.» (کچویــان، ١٣٩٢: ٧٧).
ــروی  ــا نی ــع ی ــن جهــت منب ــد از همی ــروی کنــش معرفــی می کن ــوان نی ــع را به عن ــر مناف وب
کنــش در تمامــی قلمروهــای شــش گانه از یــک امــر واحــد می آیــد. نظریــه کاریزمــا کــه محــل 
بحــث منازعــه برانگیــز در تفاســیر وبــری اســت نیــز از نیرویــی در درون جهــان تــراوش 
می کنــد؛ اراده ابرمــرد یــا انســان بــزرگ شــکل دهنده بــه وضعیــت کاریزماتیــک اســت. کاریزمــا 
مطابــق نظــر وبــر از جهــت منبــع شــکل گیری درون مرزهــای جهــان قــرار دارد امــا فرهمنــدی از 
جهــت دیگــری بــرای وبــر اهمیــت اساســی دارد و آن مســئله خلــق معانــی و ارزش هــای نوپدیــد 
و یــا احیــای ارزش هــای کهــن اســت. وبــر بــه جهــت رویکــرد کانتــی خــود ارزش هــا را از حیطــه 
شــناخت عقالنــی ازآن جهــت کــه عقــل توانایــی بیــان خــوب و بــد یــا خیــر و شــر را نــدارد، 
ــداری  ــان پدی ــری در جه ــایی نظ ــا قابل شناس ــه ارزش ه ــت حیط ــر کان ــذارد. ازنظ ــار می گ کن
ــا اراده  ــی ی ــل عمل ــه عرصــه عق ــا از حیطــه آگاهــی جداشــده و ب ــت ارزش ه نیســتند. در کان
واگــذار می شــود چراکــه انســان ازآن جهــت کــه متصــف بــه صفــت آزادی اســت نمی توانــد در 
دایــره روابــط علــی و ضــروری عقــل نظــری قــرار گیــرد. خصیصــه اساســی اراده ازنظــر کانــت 
ــث ســوژه بودگــی و آزادی  ــن نباشــد از حی ــر اراده خــود آیی ــه اگ ــی آن اســت چراک خــود آیین
ــا جداســازی عقــل نظــری از  خلــع می گــردد. نکتــه اساســی در نظــر کانــت آن اســت کــه او ب
عقــل عملــی؛ ارزش هــا را بــه اراده ســوژه بازگردانــد و ایــن مســئله همــان اســت کــه وبــر البتــه 
ــان  ــق جه ــه اســت و ســوژه را خال ــر پذیرفت ــی از آن تأثی ــای آلمان ــل نئوکانتی ه ــا جرح وتعدی ب
ــکان  ــر او وارد می شــود، ام ــی کــه ب ــد. ســوژه به واســطۀ شــرایط عین ــی و ارزشــی می دان معنای
جهت گیــری معنایــی پیــدا می کنــد، ازاین جهــت علــم جامعه شناســی در نظــر وبــر فهــم معانــی 

ــر، ١٣٩۴: ٢۵). ــود (وب ــش می ش کن
ــق  ــه خل ــد ب ــوژه هرچن ــه س ــد آن اســت ک ــش می آی ــر پی ــرای وب ــا ب ــه در اینج ــئله ای ک مس
ــوان  ــا از آن به عن ــا حیطــه ای کــه م ــردازد ام ــان ارزش هــا می پ ــا انتخــاب می جهــان ارزشــی و ی

١. وبر یکی از ویژگی های بنیادین تجدد را تفكیك زایی در میان قلمروهای مختلف حیات می داند كه شامل شش قلمرو اقتصاد، 
سیاست، امور جنسی، زیبایی شناسی، حیات معنویت دین می شود. این قلمروهای شش گانه، شش قلمروی ارزشی هستند كه هر 
یك با استقالل، نظم خاص خود رادارند. تضاد میان ارزش ها و معانی هر یك از این قلمروهای خودمختار و خودقانونگذار، بخشی 

از واقعیت جهان تجددی است (کچویان، ١٣٩٢: ٧۵).
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جامعــه صحبــت می کنیــم نــه باارزش هــای متفــاوت و متضــاد بلکــه بــاارزش واحــدی ممکــن 
می گــردد. ارزش هــای غایــی آن دســته از ارزش هــا هســتند کــه وحــدت یــک عصــر، تمــدن 
ــه  ــی ک ــای غای ــه ارزش ه ــئله آن اســت ک ــال مس ــا ح ــد ام ــن می کن ــه را ممک ــک جامع ــا ی و ی
ــد و در هــر عصــر انســان ها کنش هــای خــود را  ــا می کنن ــرای ســوژگان مهی ــن وحــدت را ب ای
معطــوف بــه آن ارزش هــا می داننــد از کجــا نشــاءت می گیــرد؟ وبــر پاســخ بــه ایــن مســئله را در 

ــد. ــه دیــن خــود جســتجو می کن نظری
دیــن در نظریــه وبــر بــه مســئله ارزش هــا و معنادهــی بــه جهــان انســانی مربــوط اســت. دیــن 
ــا آن ارزش هــا  به واســطه خلــق ارزش هــای نوپدیــد کــه به واســطه عمــل ســوژگان؛ متناســب ب
تاریــخ را پدیــد مــی آورد. از همیــن حیــث ظهــور و دگرگونــی تاریخــی وابســته بــه تغییــر دیــن 
یــا تغییــر ارزش هــا اســت. وبــر در اثــر مانــدگار خــود: اخــالق پروتســتان و روح ســرمایه داری، 

ــح داده اســت. ــی نظام هــای ارزشــی توضی ــه را به واســطه دگرگون ــی جامع دگرگون
پرســش اساســی وبــر در کتــاب، آن اســت کــه چــه شــد کــه فقــط در غــرب ایــن نــوِع خــاص 
از ســرمایه داری شــکل گرفــت؟ ازنظــر او ســرمایه داری در لحظــه شــکل گیری، ســاحتی بســیار 
تقــوا خواهانــه و ریاضــت کشــانه داشــت. پرســش ایــن اســت کــه انباشــت متضایــف ثــروت 
و عــدم مصــرف آن، کارِ همــراه باانضبــاط عقالنــی بــدون تمتــع از کار و ثــروت، بــرای فــرد 
ــن  ــه چنی ــتانی اســت ک ــات پروتس ــن و الهی ــا دی ــر تنه ــان وب ــود؟ در بی ــن می ش ــه ممک چگون
انگیزشــی بــه مؤمنــان پروتســتان خــود اعطــا می کنــد. چراکــه کار ریاضــت کشــانه را به عنــوان 

ــد. الزمــه ضــروری احتمــال رســتگاری فــرد قلمــداد می کن
وبــر بــر دو نکتــه اساســی تأکیــد می کنــد یکــی کار به مثابــه تکلیــف؛ لوتــر نوعــی از 
عرفــان ریاضــت کشــانه را بــه ســاحت عمومــی انتقــال داد او بیــان کــرد کــه انجــام کار بــدون 
داشــتن هیــچ غایتــی صرفــاً بــرای برآورده ســازی تکلیــف بایــد باشــد. ازآن جهــت کــه مؤمنــان 
پروتســتان نمی داننــد چــه سرنوشــتی دارنــد پــس بایــد در کار زمینــی کــه بــه آن هــا محــول شــده 
اســت بهتریــن عملکــرد ممکــن را داشــته باشــند و آن کار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام 
دهنــد. دیگــری آییــن تقدیــر یاورانــه کالونــی بــود؛ تقدیرگرایــی کالونــی؛ عــدم آمــرزش مؤمنــان، 
عدم پذیــرش توبــه و عــدم درک فرجــام مؤمنــان در حیــات دیگــر، اساســی ترین رکن هــای 
فرجام شناســی آن هســتند. مطابــق ایــن آمــوزه مؤمنــان مســیحی بــا هــر انباشــتی از اعمــال نیــک 

بازهــم نمی توانســتند اطمینانــی از فرجــام خــود در رســتگاری کســب کننــد.
«این آموزه به واسطه خصلت به غایت غیرانسانی آن باید قبل از هر چیزی یک 
نتیجه برای زندگی نسلی که تسلیم استحکام فوق العاده آن شده در برمی داشت: 
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احساس بی سابقه تنهایی درونی فرد. انسان عصر اصالح برای دستیابی به 
مهم ترین هدف زندگی یعنی رستگاری مجبور بود راه خود را به تنهایی بپیماید 
هیچ کس  گردد.  روبه رو  بود  شده  مقدر  او  برای  ازل  از  سرنوشتی که  با  تا 

نمی توانست به او کمک کند.» (وبر، ١٣٩۵: ١٢١).
ــان  ــه همــراه داشــت کــه مؤمن ــرای مؤمــن اضطــراب و وحشــتی دائمــی ب چنیــن حالتــی ب
مســیحی را بــر آن داشــت تــا خــود دســت بــه ســاخت و تولیــد رســتگاری بزننــد. «فــرد 
کالوینیســت خــود رســتگاری خویــش یــا بــه عبــارت صحیح تــر اعتقــاد بــه رســتگاری خویــش 
را می آفرینــد.» (وبــر، ١٣٩۵: ١٣١)؛ امــا ایــن تولیــد رســتگاری بــه چــه شــیوه ای ممکــن شــد؟ 
ــه  ــر ب ــد؟ پاســخ وب ــه یــک معتقــد کالونــی می توانــد از آمــرزش خــود یقیــن حاصــل کن چگون
ایــن مســئله ســاحتی دوگانــه دارد از ســویی بــه نظــر می آیــد کــه وبــر مســئله تحــول تاریخــی را 
ــه حل وفصــل  در صــورت یــك جــدال نظــری – كالمــی درمــی آورد كــه معلــوم نیســت چگون
ــان در  ــئله  ایم ــر مس ــر ب ــدات وب ــر تأکی ــوی دیگ ــا از س ــان،١٣٩٢: ٢٣)؛ ام ــود (کچوی می ش
ــئله  ــک مس ــوان ی ــه به عن ــم ن ــئله پروتستانیس ــه مس ــود ک ــی» موجــب آن می ش ــر قهرمان «عص

ــه شــود. ــر ایمــان در نظــر گرفت ــا متکــی ب ــوان امــری عاطفــی ی کالمــی و جدلــی بلکــه به عن
ــق کــه خــود را ظــرف تحقــق اراده  ــن طری ــاً از ای ــن صرف ــر، مؤمنی ــی وب در نظــرگاه تحلیل
ــد.  ــه کنن ــر اضطــراب روان شــناختی فرجام شناســی کالونــی غلب ــد می توانســتند ب الهــی می دیدن
در اینجــا آمــوزه حلــول خــدا بــر انســان دوبــاره مطــرح می گــردد. خــدا به واســطه تعالــی خــود 
نمی توانــد در انســان کــه متناهــی اســت حلــول کنــد پــس الجــرم مؤمــن از آن روی باخــدا یگانــه 
می گــردد کــه «خــدا از طریــق آنــان عمــل می کــرد.» به عبارت دیگــر «عمــل آنــان ازایمانــی کــه 
نتیجــه رحمــت خداســت سرچشــمه می گرفــت و ایــن ایمــان متقابــًال خــود از طریــق کیفیــت 
ــد از رســتگاری خویــش  ــرد مؤمــن بدیــن طریــق می توان ــی «ف ــه می کــرد.» یعن آن عمــل توجی
اطمینــان حاصــل کنــد کــه خــود را ظــرف روح القــدس یــا وســیله اراده الهــی بپنــدارد» (وبــر، 
١٣٩۵: ١٢٩)؛ بــه ایــن معنــا خواســت خداونــد را بــا عمــل بــه تکلیــف بــه بهتریــن صــورت و 
توفیــق در انجــام هرچــه بهتــر کار و انباشــت هرچــه بیشــتر ثــروت محقــق ســازد. صرفــاً از ایــن 
طریــق اســت کــه ریاضت کشــی و عرفــان ســخت کالونــی ســاحتی عمومــی و غیــر نخبگانــی 
می یابــد. به عبارت دیگــر ایــن میــل بــه انباشــت مــداوم ثــروت و عــدم مصــرف و کار انضباطــی 

ســخت از یــک میــل و انگیــزش مذهبــی تــراوش کــرد.
وبــر در اخــالق پروتســتان به درســتی بیــان می کنــد کــه دیــن کارکــرد تغییــر ارزش هــای غایــی 
و شــکل دهی بــه نظــم متفــاوت از شــکل پیشــین را بــر عهــده دارد؛ امــا درســت در همیــن دقیقــه 
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مقاله علمى _ پژوهشى

مفهومــی اســت کــه مســئله دیگــری آشــکار می شــود؛ و آن مســئله نــه تغییــر جوامــع بــر اســاس 
تغییــر ارزش هــای غایــی بلکــه نحــوه و چگونگــی تغییــر ارزش هــای غایــی اســت. پاســخ وبــر بــه 
مســئله تغییــر ارزش هــای غایــی شــباهت مفهومــی بســیار زیــادی بــا دورکیــم دارد بــا ایــن تفاوت 
کــه دورکیــم از تجربــه امــر قدســی ســخن می گویــد و وبــر از بنیان گــذاری ارزش توســط کاریزمــا.
وبــر در توضیــح کاریزمــا آن را بــا امــر اســتثنایی یــا حالــت غیرعــادی در مقابــل امــر عــادی 
توضیــح می دهــد؛ درســت هماننــد آنچــه دورکیــم در توضیــح دیــن بیــان می کنــد؛ امــر عــادی 
همــان کنش هــای روزمــره انســانی اســت کــه عمومــاً معطــوف بــه رویه هــای اقتصــادی اســت 
در مقابــل هرآنچــه از ایــن  رویه  هــای روزمــره تمایــز یابــد و حالت هــای خاصــی را در انســان ها 
ایجــاد کنــد. عناصــری همچــون جادوگــری، غیب گویــی، جــان پرســتی دارای همیــن ویژگــی 
ــه» ایرانــی را نیــز  ــدا» و «مغان ــا» «ارن ــر اصطالحاتــی همچــون «مان ــر ایــن وب هســتند عــالوه ب
بــه کار می گیــرد کــه بیانگــر همــان مفهــوم مقــدس و یــا دینی انــد؛ وبــر در مقابــل تمامــی ایــن 
ــر، ١٣٩٧:  ــرد (وب ــکار می ب ــاده ب ــرای قدرت هــای خارق الع ــره را ب اصطالحــات، اصطــالح ف
٧۵‑٧۴). بدیــن ترتیــب بــه نظــر می تــوان ادعــا کــرد کــه فــره در قلــب مفهومــی نظریــه دیــن 
وبــر قــرار دارد. خصلــت غیرعــادی کــه وبــر بــرای دیــن و فــره در نظــر می گیــرد هماننــد بحــث 
غلیان هــای جمعــی دورکیــم بــر مبنــای باهــم بودگی هــای جمعــی روی می دهــد کــه وبــر 
از آن به عنــوان خلســه های اجتماعــی نــام می بــرد. ایــن خلســه های اجتماعــی کــه غالبــاً در 
جشــن های دســت جمعــی، مراســمات قربانــی و یــا حتــی بــرای پاسداشــت فراوانــی محصــول 
و یــا بــاران روی می دهــد باعــث فــراروی فــرد و جامعــه از خــود می شــود کــه نظم هــا و قواعــد 
مرســوم را دچــار خدشــه می کنــد. درســت در چنیــن وضعیتــی اســت کــه امــر غیرعــادی یــا دیــن 
نمایــان می شــود. وبــر همچــون دورکیــم بــر ایــن عقیــده بــود کــه امــور غیرعــادی به رغــم آنکــه 

بــه نظــر فراطبیعــی بــه نظــر می آینــد امــر «متعــال» نیســتند (پارســونز، ١٣٩٧: ٢٠).
کاریزمــا در وبــر دقیقــاً واجــد همیــن خصلــت اســتثنایی اســت و به درســتی می تــوان بیــان 
کــرد کــه اســتثنا بیــان ماهیــت فرهمنــدی اســت. فــره از جهــت ویژگی هــای ضــد روزمرگــی، 
منبــع یــا ریشــه شــکل گیری و همین طــور خصلــت تغییردهنــده جهــان ارزشــی، امــر غیرعــادی 
را نمایــان می کنــد. متناســب بــا ســه نکتــه فــوق بایــد اذعــان داشــت کــه عنصــر ضــد روزمرگــی 
ــای  ــه دوری از فعالیت ه ــا ب ــردد؛ کاریزم ــا بازمی گ ــاد کاریزم ــه اقتص ــواره ب ــر هم ــم وب در فه
اقتصــادی، امرارمعــاش به وســیله صورت هــای بدیــل فعالیــت عقالنــی اقتصــادی یعنــی 
ــی و  ــازمانی عقالن ــاختار و س ــری در س ــدم قرارگی ــارت، ع ــا غ ــگ و ی ــه، جن ــطه اعان به واس
ــر، ١٣٩۴: ۴٩٢).  ــردازد (وب ــزاری می پ ــت اب ــی خــالف عقالنی ــروز کنش های دیوان ســاالر، ب
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البتــه عــدم عقالنیــت ابــزاری اقتصــادی در کاریزمــا بــه معنــای نبــود ســاختار اقتصادی نیســت. 
بلکــه کاریزمــا قصــد دل مشــغولی بــه کســب دارایــی بــا منابــع مشــخص و مــداوم را نــدارد امــا او 

ــود: ــد می ش ــث اقتصــادی بهره من از حی
بودن  صلح آمیز  صورت  در  است،  دارایی  جستجوی کسب  در  «رهبری که 
رسالتش، آن را از راه معبد، عطایا، یا کمک و اگر رسالتش صلح آمیز نباشد به 

شکل غنائم جنگی به دست می آورد.» (بندیکس، ١٣٨٢: ٣٣٠).
ــاً  ــد ضرورت ــداوم مــادی کســب منفعــت اقتصــادی کن ــا اگــر به واســطه عناصــر مت کاریزم
ــر اساســی ترین مســئله در  ــه عنصــری عــادی تبدیــل می شــود از همیــن جهــت اســت کــه وب ب
ــد.  ــت اقتصــادی می جوی ــه عقالنی ــه در غلب ــینی او بلک ــه در جانش ــا را ن ــادی شــدن کاریزم ع
ــه  ــوان اولیــن شــکل های ایــده کمونیســتی در نظــر گرفت ــز می توانــد به عن کاریزمــا از جهتــی نی
ــان همــگان تقســیم می شــود حتــی خــود  ــر می ــه نحــو مســاوی و براب شــود کــه منابــع مــادی ب
رهبــر به انــدازه دیگــر افــراد از آن بهره منــد خواهــد شــد بــه نظــر ایــن ویژگــی اشــتراکی معلــول 

ــزد. ــا از آن برمی خی ــی اســت کــه کاریزم وضعیت
وبــر شــرایط ظهــور کاریزمــا را، شــرایط بحرانــی جامعــه کــه در آن رنــج و شــر بــه حداکثــر 
ــای  ــی و بیماری ه ــا، قحط ــه جنگ ه ــی ک ــد. در وضعیت ــند می دان ــیده باش ــود رس ــت خ ظرفی
همه گیــر امیدهــای بشــری را کــور می کننــد، مردانــی کــه دارای روح بزرگــی باشــند کــه طلــب 
ناممکــن را ممکــن کننــد، روح امیــد را در جامعــه بگســترانند؛ تــا زمانــی کــه نتایــج اعمــال آن هــا 
موفقیت آمیــز باشــد (بــرای مثــال اگــر یــک ســردار جنگــی در نبردهایــش پیــروزی کســب کنــد) 
ــا  ــرایط شــکل گیری کاریزم ــا ش ــن معن ــه ای ــد. ب ــداوم آن می گردن ــا و ت ــور کاریزم موجــب ظه
همــان شــرایط شــکل گیری ادیــان اســت؛ وضعیت هــای بحرانــی و خطیــر کــه نظــم روزمــره و 
عــادی زندگــی نمی توانــد آن را تــاب بیــاورد، در ایــن شــرایط اســت کــه کاریزمــا ظهــور می کنــد. 
شــرایط ظهــور کاریزمــا نــه فقــط در لحظــات بحــران طبیعــی و یــا خون ریزی هــای بــزرگ، بلکــه 
در شــکل دیگــری از بحــران یعنــی لحظــات عــاری شــدن جهــان از معنــا نیــز وجــود دارد. هرچه 
ســطح عقالنــی شــدن یــک نظــم باالتــر باشــد ســطح تنــش از تجربه هــای نومیــد شــده در آن 
بیشــتر خواهــد به عبارت دیگــر در یــک ســامان عقالنــی بســیاری از امــور نــه به عنــوان ماهیــت 
ــا  ــد و ازاین جهــت فاقــد معن ــاً به واســطه امــری صــوری روی می دهن ــی خــود بلکــه صرف درون
هســتند. ایــن وضعیــت مشــابه «قفــس آهنیــن» وبــر اســت کــه عقالنیــت مــدرن آزادی انســان 
در خلــق معانــی را ســتانده اســت و بــه همیــن جهــت انســان را بــه «متخصصــان عــاری از روح 
ــتان،  ــن صفحــات اخــالق پروتس ــر در آخری ــد. وب ــل می کن ــب»؛ تبدی ــد قل ــان فاق و لذت طلب
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مقاله علمى _ پژوهشى

پایــان وضعیــت «تحجــر ماشــینی چنــدش آور» را در ظهــور پیامبرانــی جدیــد و یــا نوزایــی عظیم 
ــر، ١٣٩۵: ١٩١). ــد (وب ــم می دان ــای قدی ــا و آرمان ه ایده ه

به درســتی می تــوان ادعــا کــرد کــه کاریزمــا چــه از جهــت زمینــه شــکل گیری و چــه از 
جهــت نــوع ســامان دهی از عقالنیــت ابــزاری پیــروی نمی کنــد بلکــه مطابــق تقســیم بندی های 
ــن  ــه از «غیرعقالنی تری ــت ک ــی اس ــی عاطف ــا کنش ــش کاریزم ــش؛ کن ــری از کن ــه وب چهارگان
هیجانــات عاطفــی و روحــی ریشــه می گیــرد.» بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا ظهــور کاریزمــا، 
کاریزمــا عواطــف انســانی را برمی انگیــزد و از آن خــود می کنــد. مواجــه انســان ها بــا کاریزمــا 
ــزار بلکــه نوعــی تســلیم  ــا بهتریــن اب ــی ب ــه مواجهــی عقالنــی از جنــس ســنجش هــدف عین ن
ــه  ــد ممکــن باشــد ک ــی می توان ــط درزمان ــئله فق ــن مس ــا اســت ای ــه کاریزم و خــود ســپردن ب
روح هــای افــراد به واســطه درگیــری بــاروح بــزرگ کاریزمــا کــه آمــال و ارزش هــای عــام و بــزرگ 
را دنبــال می کنــد دچــار دگردیســی شــده باشــد؛ فقــط در چنیــن شــرایطی اســت کــه تســلیم در 

ــا ممکــن می شــود. ــل کاریزم مقاب
ازجان گذشتگی های  همچون  غیرمعمولی،  اعمالی  با  معموًال  «كاریزما 
بی نظیر، شجاعت بی سابقه، ایثار و احسانِ غیرقابل باور در حد ناممکن و 
به طورکلی بنا بر تلقی ای که از زیبایی ها و نیکی ها در هر دوره وجود دارد، 
در اوجی دست نیافتنی برای مردم عادی قرار دارد و در مورد پیامبران، به ویژه 
با معجزه، خبرهایی از غیب و ناممکن های از این نوع، همراه است. پیروان 
رهبر كاریزمایی یا پیامبران را صرفاً درستی و صحتِ اندیشه ها و ارزش هایی 
یك  با  دقیقاً  در اینجا  بلکه  نمی سازد،  مؤمن  و  متقاعد  می کنند،  عرضه  كه 
دگردیسی و انقالبی کامًال روحی ‑ روانی مواجهیم كه حاصلش، ظهور و 
تولد افراد و شخصیت های كامًال متفاوت با گذشته است، به نحوی که جذب 
ارزش های جدید، به ایجاد وضعیت های واقعِی روحی ‑ روانی با شوق و 
نفرت و عشق و غضبی متفاوت، در كلّیت شخصیتِ فرد، به ویژه در افكارِ 
عواطف و اعمال او منجر گردیده وزندگی او را در مسیری جدید به حركت 

درمی آورد.» (کچویان، ١٣٩٢: ۵٢).

عالی تریــن ســطح کاریزمــا در نقــش پیامبــری ممکــن می شــود؛ بــه نظــر وبــر، ازاین جهــت 
پیامبــران را عالی تریــن ســطح فرهمنــدی می دانــد کــه آن هــا می تواننــد عالی تریــن ســطح 
گسســت های ارزشــی و تغییرهــای تاریخــی را ایجــاد کننــد. پیامبــران بــرای اعــالن گسســت در 
ســامان های هنجــاری نیــاز بــه پشــتیبانی از یــک منبــع اقتــدار اخالقــی دارنــد کــه آن وحــی اســت 
(پارســونز، ١٣٩٧: ٢٧). اساســاً همیــن وحــی اســت کــه تمایــز میــان یــک روحانــی و پیامبــر 
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ــر، ١٣٩٧: ١٣٨). دو ویژگــی  ــد (وب ــر مشــخص می کن ــا پیامب ــر را ب ــک جادوگ ــی ی ــا حت و ی
اساســی پیامبــر یکــی اتصــال او بــه وحــی و دیگــری تبلیــغ عاطفــی اســت کــه هیجانــات عمومــی 
را برمی انگیــزد و موجــب شناســایی و بــه رســمیت شــناختن او از ســوی رعایــا می شــود ازنظــر 
ــلیم  ــان و تس ــع آن ایم ــه باشــد و «منب ــا فعاالن ــه و ی ــد منفعالن ــایی می توان ــن بازشناس ــر ای وب
ــود و  ــوع قی ــر ن ــی، ه ــیادت کاریزمای ــن روی «س ــا اســت. ازای ــاده» کاریزم ــدرت فوق الع ــه ق ب
ــد؛  ــی رد می کن ــه و قهرمان ــل پیامبرگون ــه اصی ــه نفــع روحی ــی را ب ــه مقــررات برون وابســتگی ب
بنابرایــن ســیادت کاریزمایــی بــا یــک حالــت انقالبــی و مقتدرانــه ارزش هــا را دگرگــون می کنــد 
و هنجارهــای ســنتی یــا عقالیــی موجــود را می شــکند» (وبــر، ١٣٩۴: ۴٩۵). قــدرت دگرگونی 
و زیروروکننــده پیامبــر تغییــری انقالبــی و تغییــر در غایــات ارزش شــناختی را ممکــن می ســازد 
کــه از تغییــر طریــق به واســطه دیوان ســاالری کــه وبــر از آن به عنــوان تغییــر بیرونــی یــاد می کنــد 
ــی روح هــای  ــر درون ــا تغیی ــر ارزش شــناختی ی ــر، ١٣٩۴: ۴٩۶). تغیی ــر اســت (وب قدرتمندت

ــه ارزش هــای جدیــد انســان ها را مؤمــن می کنــد. ــر می دهــد و نســبت ب انســانی را تغیی
ــدار  ــه ســبب رســالتی کــه در وجــود او متصــور اســت، از ایمــان و اقت ــا ب پیشــوای کاریزم
مزبــور برخــوردار اســت. ایــن رســالت در عالی تریــن شــکلش سلســله مراتب ارزش هــا را 
ــت  ــن خصوصی ــه ای ــد؛ اگرچ ــون می کن ــن و ســنن را دگرگ ــوم و قوانی ــد و رس ــرورو می کن زی

همیشــه و همه جــا مصــداق نــدارد (وبــر، ١٣٩۴: ۴٩٨).
تغییرهــای ارزش شــناختی به واســطه پیامبــران و انســان های بــزرگ کــه ســازندگان عصرهــا 
و تمدن هــا هســتند ممکــن می شــود. تغییرهــای غایــی ارزش شــناختی از جهتــی هــم مبــدأ نظــم 
جدیــدی می شــوند چراکــه خــدا یــا ارزش دیگــری را بــه قلمــرو حیــات انســانی وارد کرده انــد 
ــده گسســت بانظــم پیشــین هســتند و هنجارهــا، قواعــد، رســوم  و از ســوی دیگــر اعــالن کنن
ــران  ــه پیامب ــت اســت ک ــن جه ــکنند. از همی ــین را می ش ــدای پیش ــطح خ ــن س و در عالی تری
هرکــدام دارای امتــی در نظــر گرفتــه می شــوند کــه حــول خــدای مشــترکی بــه شــکل جماعتــی 
ــدی  ــا را شــبیه فرهمن ــه آن ه ــان دارد ک ــات دینامیســم هایی جری شــکل گرفته اســت. در انقالب
می کنــد؛ یــک آنکــه نظامــات ارزشــی را تغییــر می دهنــد و دوم آنکــه انقالبــات بــزرگ همگــی 
ــم  ــی در دورکی ــر قدس ــون ام ــر همچ ــه وب ــره در نظری ــر. ف ــبه پیامب ــتند ش ــی هس دارای رهبران
ــر  ــه وب ــه می شــود البت ــه در نظــر گرفت ــا جامع ــات اجتماعــی ی ــوان بنیان گــذار نظــم و حی به عن
نیــز همچــون دورکیــم بــه تأســی از رســم زمانــه بــه تفســیری ســکوالر از فــره پرداختــه اســت.
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بحث و نتیجه گیری
انقالب ها؛ از میِل رستگاری تا تجربه قدسی

انقالب هــا زمــان را می فشــرند و چکیــده می کننــد و از آغــاز یــک دوره تاریخــی و عهــد 
مجــدد ســخن می گوینــد. در انقالب هــا شــاهد ظهــور خصیصــه ای همچــون خصیصــه 
نهضت هــای دینــی و لحظــه ظهــور بعثــت انبیــا هســتیم؛ غلیــان و خــروش اجتماعــی و لحظــه 
تبلــورِ ارزش هــای نوپدیــد؛ در لحظــات انقــالب شــاهد دمیده شــدن روحــی آرمانــی، آن جهانی، 
ــا از  ــق جامعه شناســی تاریخــی انقالب ه ــون محق ــن برینت ــک و حماســی هســتیم. کری اوتوپی
ــدای  ــی خــاص در ابت ــه و زمان ــرد؛ او از بره ــام می ب ــوای پســا انقــالب ن ــا عصــر تق ــا ی روزه
ــه ای  ــاهد روحی ــان ش ــر و زم ــه در آن عص ــرد ک ــام می ب ــالب ن ــران انق ــوان بح ــالب به عن انق
ــه  ــان ب ــن عصــر مؤمن ــتیم در ای ــان هس ــان مردم ــی در می ــانه و متق ــه، ریاضــت کش مجاهدان
انقــالب همچــون حواریــون و اصحــاب پیامبــران از جــان و مــال خــود بــرای پیــش بــرد اهــداف 
انقــالب می گذرنــد. در ایــن زمــان ســاحتی از اخــالق انسان دوســتانه رواج می یابــد کــه برابــری 
و بــرادری مؤمنــان بــه انقــالب در آن نمایــان می شــود در ایــن عصــر مؤمنــان انقالبــی ســعی 
بــر آن دارنــد تــا هرآنچــه رنــگ و بویــی از گنــاه (نمادهــا و ارزش هــای ضدانقــالب) در جامعــه 
ــردن خوشــی ها و خوشباشــی ها و رقــص و مشــروب  ــد. همین طــور ازبین ب وجــود دارد بزداین
ــه و شــبه  ــه کردارهــای زاهدان ــر روســیه ازجمل ــا انقــالب اکتب نوشــی ها در انقــالب فرانســه ی
ــن  ــون، ١٣٨۵: ٢١٢). در ای ــد (برینت ــا اشــاره می کن ــه آن ه ــون ب ــه ای هســتند کــه برینت مؤمنان
لحظــه مــا شــاهد رهبرانــی از جنــس پیامبــران الهــی هســتیم؛ رهبرانــی پاک دامــن و ریاضــت 
طلــب (برینتــون، ١٣٨۵: ٢١۶). گالب دره ای نیــز در توصیــف «لحظه هــای انقــالب» اســالمی 
ــا نیایــش  ــان ی ــه یــک اعتــراض ســلبی بلکــه نوعــی رســتگاری در خیاب ــران، تظاهــرات را ن ای
خیابانــی در نظــر می گیــرد؛ هــر کنــش اعتراضــی در فرمــی از نیایــش، از خودگذشــتگی، ایثــار 
و قربانــی کــردن خــود انجــام می شــد. تظاهــرات مردمــی شــرکت در نیایشــی دســته جمعی بــود 
کــه بــه تعبیــر گالب دره ای «همــه «تــو» شــده بودنــد و «تــو» شــده بــودی همــه  و همــه اعضــای 
ــه شــهادت و فداکــردن خــود،  یــک پیکــر شــده بودنــد.» (گالب دره ای، ١٣٩۶: ۶٠) میــل ب
ایســتادن در مقابــل مسلســل ها و تانک هــا، کنشــی حماســی اســت کــه فقــط باتجربــه ای معنــوی 

و ایمانــی امــکان ظهــور چنیــن کنشــی ممکــن می شــود.
فوکــو ایــن تجربــه ایمانــی و ظهــور چنیــن کنــش حماســی کــه صــورت همگانــی یافتــه بــود را 
اوری هایــی اســت کــه  معنویــت سیاســی خوانــد. معنویــت سیاســی در نظــر فوکــو رهایــی از فنّ
انســان را تحــت انقیــاد و ســلطه خــود درمی آورنــد. ایرانیــان بــا میــل عمومــی و همگانــی خــود 
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ــل رژیمــی  ــه و شــهادت طلبانه در مقاب ــه، کنش هــای حماســی، فداکاران ــه مراقبه هــای زاهدان ب
ــن  ــر از خــود را ممک ــزی غی ــه چی ــر را می کشــت، تبدیل شــدن ب ــا نف ــه ده ه ــه روزان مســلح ک
کردنــد. نیــروی مقاومــت و مبــارزه و همین طــور تحــول و دگرگونــی هســتی اجتماعــی ایرانیــان 
ــی  ــن جمع ــک نیایــش و آیی ــت هســتی اجتماعــی در ی ــه کلی در انقــالب از آن روی رخ داد ک
معنــوی شــرکت داشــتند. فوکــو ایــن شــکل از حضــور مــردم در «کنــش ســلبِ حــق از پادشــاه» 
را تحقــق اراده جمعــی در صــورت عینــی آن می دانســت (فوکــو، ١٣٩١: ۵٩‑۵٧). ازآن جهــت 
کــه کلیــت حیــات اجتماعــی در عملــی معنــوی شــرکت داشــتند تغییروتحــول و دگرگونــی در 
احــوال بــه شــکل جمعــی و بــرای کلیــت هســتی اجتماعــی رخ داد و موجــب ظهــور جامعــه ای 

در شــکل وجــودی دیگــری شــد.
فوکــو معنویــت سیاســی را رویــه ای خــاص می دانــد کــه در آن فــرد تغییــر می کنــد، دگرگــون 
ــرد از خــود و موقعیــت  ــاً به واســطه چشم پوشــی ف ــر صرف ــن ام ــد، ای می شــود و تحــول می یاب
ــا بــه چیــز جدیــدی تحــول یابــد. بــه عبارتــی قلــب اراده انقالبــی در  خــود ممکــن می شــود ت
ــه  «دیگــری شــدن» قــرار دارد. فوکــو در توضیحــی کــه بعدهــا در بــاب معنویــت سیاســی ارائ
می دهــد آن را به عنــوان امــکان شــوریدن بــر هــر نــوع تصلبــی بیــان می کنــد کــه تمامــی 
ــک  ــار «هرمنوتی ــو در درس گفت ــته اند.١ فوک ــوی داش ــه معن ــه در لحظ ــزرگ ریش ــای ب تحول ه
ــه نوعــی از پــرورش «خــود» در نظــر  خــود» مفهــوم معنویــت را بســط می دهــد و آن را به مثاب
می گیــرد کــه فــرد تنهــا بــا گذشــتن و گسســتن از خــود و فداکــردن خویــش اســت کــه می توانــد 
ــت  ــه خــود» و «معنوی ــوم «تزکی ــو، ١۴٠٠: ٩۶‑٧۶). مفه ــد (فوک ــد را بازیاب «خــودی» جدی
سیاســی» ازجملــه مفاهیمــی هســتند کــه فوکــو در نســبت بــا توضیــح انقــالب ایــران بــه آن هــا 
ــه یــک انقــالب  ــران را به مثاب ــروی انقــالب ای ــح نی دســت یافت؛ مفاهیمــی کــه امــکان توضی
احــوال جمعــی مهیــا می کــرد و درعین حــال خنــده روشــنفکران فرانســوی بــر فوکــو را بــه همــراه 
داشــت؛ تمســخری کــه فوکــو آن را پیش بینــی می کــرد از جهــت عــدم درک نظریه پــردازان 
اجتماعــی از فــرم معنــوی انقالب هــا ناشــی می شــد. توضیــح فــرم معنــوی انقالب هــا وابســته 
بــه فهــم خصلــت مشــترک نهضت هــای دینــی و انقالب هــا اســت کــه مــا ســعی کردیــم تــا ایــن 

خصلــت مشــترک را در نظریــه دیــن وبــر و دورکیــم آشــکار کنیــم.
دورکیــم بنیــاد جوامــع و دوره هــای تاریخــی را بــر مبنــای پیدایــش امــر مقــدس و زیــارت 
ــد،  ــد؛ او پیدایــش نظم هــای اجتماعــی جدی ــر مقــدس جســتجو می کن ــن از ام جمعــی مؤمنی
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در زمانــی کــه بــا پایــان عصــر پیامبــران الهــی روبــه رو هســتیم را در انقالب هــا می بینــد. آنچــه 
ــه درونــی ارزش در مناســک جمعــی  ــه دورکیــم دارای اهمیــت مفهومــی اســت تجرب در نظری
ــا درگیرکــردن خــود در یــک جوشــش جمعــی  و مشــارکت جمعــی اســت به نحوی کــه افــراد ب

ــد. ــی می کنن ــا را درون ارزش ه
فهــم دورکیــم از تأســیس جامعــه به واســطه تجربــه امــر خیــر و نیــک قــرار دارد؛ آنچــه امیــال 
ــد  ــگ می کن ــد هماهن ــت مقصــدی واح ــازد و در جه ــته می س ــر وابس ــه یکدیگ ــاوت را ب متف
تجربــه امــر خیــر و نیکــی اســت کــه افــراد آن را درونــی کرده انــد و همیــن درونــی شــدن اســت 
کــه بــه اتم هــای منفــرد انســانی را گــرد هــم جمــع می کنــد و معنــای واحــد جامعــه را بــه آن هــا 
می دهــد. دورکیــم بــا خلــق خــدا از طریــق جامعــه بــر آن بــود تــا الوهیــت الهــی را بــه قاهریــت 
ــت  ــه ب ــم ب ــا در دورکی ــرای شــکل گیری امت ه ــدا ب ــرمدی خ ــد؛ نقــش س ــه کن ــه ترجم جامع
جامعــه محــول می شــود و ایــن جامعــه اســت کــه باتجربــه خــود در لحظــات غلیــان جمعــی بــه 
خلــق آرمان هــا و ارزش هــا می پــردازد. قاهریــت جامعــه نــه صرفــاً به واســطه خارجــی بــودن از 
ذهــن و تحمیــل خــود بــر افــراد بلکــه ازآن جهــت کــه جامعــه در لحظــه شــکل گیری خــود تجربــه 
ــه  ــن تجرب ــی. ای ــه های جمع ــتن و خلس ــراروی از خویش ــۀ ف ــد؛ تجرب ــی را حاصــل می کن نیک
ــراد ازآن جهــت کــه نیکــی را در لحظــه  ــد و اف ــرای جامعــه رقــم می زن ــر را ب ــه خی نیــک، تجرب

ــه کرده انــد به ســوی آن گرایــش دارنــد. تأســیس جامعــه تجرب
فــره همچــون امــر قدســی دورکیــم، پیــش از آنکــه به عنــوان یــک مقولــه ســاده در نظریــه 
دیــن و یــا شــخصیت سیاســی تعریــف شــود به عنــوان بنیان گــذار و یــا برهم زننــده نظــم 
اجتماعــی و نظــم سیاســی شــناخته می شــود. وبــر در تحلیــل پیدایــش ادیــان و در توضیح نبوت 
و پیامبــری بــه مفهــوم کاریزمــا اشــاره می کنــد؛ نقــش کاریزمــا در ایــن معنــا ایجــاد ارزش هــای 
جدیــد در جامعــه و وجــه ســلبی همیــن معنــا نفــی ارزش هــای پیشــین اســت. ادیــان در طــرح 
ــر  ــرای جهــان، انســان ها و اشــیا را ب ــا ب ــر وظیفــه و کارکــرد خلــق معن جامعه شناســی دیــن وب
ــرد؛ مــردان بزرگــی کــه  ــزرگ شــکل می گی ــان به واســطه مــردان ب ــد ایــن وظیفــه ادی عهده دارن
نظــم روزمــره امــور را برهــم می زننــد، معنایــی جدیــد بــه جهــان و حیــات انســانی می دمنــد و 
دیگــران را بــه خــود مؤمــن می ســازند. تفســیر وبــر از ایــن دمیــدن روح جدیــد بــه جهــان توســط 
ــم  ــا عال ــاط ب ــدون ارتب ــا اســت کــه ب ــن کاریزم ــًال ســوبژکیتیو اســت؛ ای ــان کام ــران و ادی پیامب
مجــردات ایــن کار را انجــام می دهــد امــا درعین حــال وبــر بــا طــرح نســبتی کــه میــان کاریزمــا و 
کارهــای خــارق عــادت کــه به واســطه او انجــام می شــود و همچنیــن نیــروی فوق العــاده روحــی 

فرهمنــد، موقعیــت رازآمیــزی را بــرای کاریزمــا تصویــر می کنــد.
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انقالبات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی 

کاریزمــا کــه در زمان هــای بحرانــی جوامــع ظهــور می کنــد به واســطه ایجــاد امیــد و میــل 
ــده  ــه رســتگاری موجــب کردارهــای خاصــی می شــود کــه در حالت هــای عــادی جوامــع دی ب
نمی شــود؛ چنان کــه وبــر عنــوان می کنــد: خــدای قــادر متعــال در ادیــان عبرانــی رســتگاری را 
نــه بــر اســاس مکاشــفه بلکــه بــر اســاس اخــالق عملــی ممکــن می کننــد. البتــه رســتگاری خــود 
نیازمنــد یــک میانجــی اســت. میانجــی کــه فیــض و یــا عنایــت الهــی را بــرای بشــر مهیا کنــد. این 
عنایــت و فیــض می توانــد از دریچــه نهــادی ماننــد کلیســا باشــد یــا شــخصیت های فرهمنــد 
ــه رســتگاری در لحظــات انقــالب موجــب کردارهــای  ــل ب ــد و می ــر، ١٣٩٧: ٣٣٣). امی (وب
ــر در  ــی کــه وب ــا و کنش هــای عاطفــی می گــردد. همچــون کنش های حماســی، خــرق عادت ه
اخــالق پروتســتان بــرای عصــر قهرمانــی ســرمایه داری برمی شــمارد؛ مؤمنیــن و یــا انقالبیــون 
به واســطه ایمــان بــه رســتگاری دســت بــه اعمــال حماســی می زننــد کــه موجبــات پیــروزی یــک 

انقــالب و دیــن صرفــاً به واســطه همیــن دســت اعمــال ایثارگونــه ممکــن می شــود.
هرچنــد نظریــه عــام وبــر و دورکیــم در بــاب پیدایــش دیــن یــا جامعــه می توانــد به عنــوان 
نظریــه عــام در بــاب انقالب هــا به حســاب آیــد؛  امــا خصوصیت ســکوالر اندیشــه وبــر و دورکیم 
مانــع از آن شــده اســت تــا وجــوه اصلــی و ماهیــت انقالب هــا عیــان شــود. انقالب هــا بنــا بــه 
ماهیــت خــود امــری اســتعالیی در نســبت بــا امــور عینــی هســتند چراکــه اگــر این گونــه نبودنــد 
امــکان ایجــاد گسســت ارزشــی و بنیــان نظــم جدیــد بــر اســاس خدایــان جدیــد ممکــن نبــود؛ 
امــا بحــران جامعه شناســی در صــورت کالســیکش آن اســت کــه ســعی دارد تــا امــر نامتناهــی 
را به واســطه مقــوالت امــر متناهــی درک کنــد (میلبنــک، ١٣٩۶: ١٨٨). جامعه شناســی بــرای 
حــل ایــن معضــل هســتی اجتماعــی را در جایــگاه امــر پیشــینی قــرار می دهــد و بــا اســتعالیی 
کــردن امــر اجتماعــی، نامتناهــی کــردن جامعــه ممکــن می شــود و هســتی اجتماعــی به عنــوان 
ــم  ــی در عل ــی و متافیزیک ــق الهیات ــی منط ــا آورندگ ــر به ج ــن ام ــردد. ای ــبه می گ ــق محاس مطل
جامعه شناســی اســت بــه همیــن جهــت مــا نــه بــا علــم بلکــه بــا الهیــات واژگونــه جامعه شناســی 

مواجــه هســتیم کــه تفســیری ســکوالر از رخــدادی متعــال عرضــه می کنــد.
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