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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  فرهنگ و ارزشهای عینی و  های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 در هر جامعه است.ها  گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کارآمد در جامعه 

ایرانـی از سـوی دیگـر  ترین مؤلفه فرهنگ های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  اسالمی و بهرهرو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف  است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
، زمینـه بنیانگذار جمهوری اسـالمی توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
د، زمینه ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نها

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه پژوهشگاه تاکنون در 
  کتـاب و نشـریه علمـیها  توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  
  

 سه



  قابل استفاده است. و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسیاین اثر برای دانشجویان 
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
و نیـز از  علی قاسـمیمؤلف محترم اثر، دکتر های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

    .سپاسگزاری کند دکتر محمود علیپور گرجیو  دکتر محمد شجاعیانمحترم  ارزیابان
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 مقدمه

بـوده اسـت و و متفـاوت  انسان، از زمان خلقت تا آن هنگام که انسان اسـت، همـواره مختلـف
های  های زبان، رنگ، آداب و رسوم، شیوه تفاوتها و  اختالفهمین  وجودها را با  خداوند انسان

اراده عقـل و فکری، علمی و اعتقادی کرامت بخشیده و بزرگ داشته و همچنین با ودیعه گذاشتن 
انـد و از  ها از پیامدهای عقل و اراده ها و دگرگونگی آزاد، آفرینش او را سامان داده است. اختالف

ها دارد و  گوناگونی فرهنگی، تاریخی به قـدمت تـاریخ خلقـت و حیـات جمعـی انسـانرو،  این
  های گوناگون.  اجتماعات گوناگون کوچک و بزرگ و با فرهنگ دنیای امروز دنیایی است با

اندیشمندان واقعیتی پذیرفته شـده اسـت و  میانتنوع فرهنگی در تعدد و  مسئلهامروزه وجود 
افکـار شـود؛ توجـه اندیشـمندان و  مـی اجتماعـات بشـری شـناختههای  یکی از ویژگی عنوان به

عمــومی بیشــتر بــه پیامــدهای ایــن پــذیرش در عرصــه اجتمــاع، بــه رســمیت شــناخته شــدن 
بـازبینی نهادهـایی مثـل دولـت ملـی  سـرانجام،و هـا  فرهنگی، احترام به فرهنگهای  گوناگونی
پـردازان  اساسـی فـراروی نظریـههای  ین پرسشتر یکی از پرجاذبه ،رو از این .است شدهمعطوف 

بـا ها  هـا، در چگـونگی رفتـار انسـان طبیعی و گوناگونی های توجه به اختالفعرصه سیاست با 
بـدیهی  .اسـت جوامع متعدد فرهنگیهمراه با اتحاد در میان  آمیز همزیستی مسالمتیکدیگر و 

هایی توان ایفای نقشی فعال در تعامل بـا ایـن وضـعیت را خواهنـد  است که در این میان اندیشه
گـاهی و بـه دور از  موجود در عرصه اندیشههای  ظرفیت همهداشت که از  ورزی بهره بـرده و بـا آ

خصی، پای در این عرصه گذارند، و طبیعی است که اگـر یکـدیگر را بـه رسـمیت ش های یقهسل
و  هـا بـه احتـرام و همیـاری پرداختنـد، از ایـن اختالف ،شناختند و با همدیگر پیوند برقرار کرده

با نشاط و همبسته خواهند داشـت و اگـر ای  در راه کمال انسانی بهره گرفته و جامعهها  گوناگونی
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خسـارت  و و بـه سـتیز برخیزنـدشـوند گسسته   و نپذیرند، از هم سندسمیت نشنایکدیگر را به ر
  گونه که خداوند منان فرمود: ، همانن همه را خواهد گرفتادام

»وَ التَّقْو ِّ ىلَ الْربِ نُوا عَ وانِ   وَ تَعاوَ دْ مِ وَ الْعُ ثْ ىلَ اْإلِ نُوا عَ    1».وَ ال تَعاوَ
تالش خواهد شد پس از طرح مفاهیم و مباحث نظـری، بـه تنـوع  کتابدر این  ،رو از همین

  .بپردازیم و همزیستی فرهنگی جوامع گوناگون از منظر اسالم فرهنگی
   2،»مشـکل«یـک  نزلـهبـه م »روت و تکّثـتفـا«بـاره مهـم اسـت تفکیـک میـان  آنچه در این

 ،اسـت 4»ظرفیت«به صورت یک  »رتفاوت و تکثّ «و  3»واقعیت«یک  عنوان به »رتفاوت و تکثّ «
اسـاس منطـق  د امروزه با چه انواعی از این مقوله مواجـه هسـتیم و تعامـل بـا آن بـرشوتا معلوم 
منجر  رباره این گوناگونی موجود است کهدیدگاهای متفاوتی د چراکهچگونه باید باشد.  اسالمی
یـک  عنوان بـهآن را  ،متمایزی شده است، برخی با وجود پذیرش این واقعیتهای  گیری به موضع

آن را  مسـئله بینند. برخی دیگر نیز با پذیرش واقعیت ایـن نمی آن را مطلوب مشکل دیده و الزاماً 
  داشته باشد.   تواند برای آنان منافعی را دربر می دانند که می یک ظرفیت عنوان به

بـا  حال سخن در این است که در چنین شرایطی، راهکارهای تنظیم روابـط در اندیشـه اسـالمی
توان یافت؟ یا اینکه بـا  های مختلف فرهنگی چگونه است؟ آیا راهی ایجابی در این وضعیت می گونه

گذاشت؟ و یا اینکه باید گام  توان قدم در مسیر تساهل های هویتی، می ها در الیه وجود رسوخ تفاوت
اتخاذ کرد؟ یا از این مسـئله  6ساز های همسان دینی برداشت؟ آیا باید سیاست 5»طرفی بی«به سوی 
عنوان یـک ارزش یـاد کـرد؟ اصـوًال در عصـر تغییـر و تنـوع و  عنوان یک واقعیت، بلکه بـه نه تنها به
های متفاوت نقشـی فعـال داشـته  تواند در جلوگیری از برخورد اندیشه آیا دین می ها و تکّثرها، تفاوت

؟ و ناپـذیر در این زمینـه دارای انعطـاف اسـت یـا انتزاعـی و انعطاف باشد؟ آیا اندیشه دینی اسالمی
  را در دنیای معاصر بیان کرد؟ انسجام اجتماعی مبتنی بر اندیشه اسالمیتوان  سرانجام چگونه می
های نظـری ایـن مسـئله اسـت نـه پژوهشـی عملـی در بـاب  حاضر بررسی جنبـه هدف کتاب
 های عملـی یـاد شـود و در عرصـه های مختلف، از نمونه چند ممکن است به مناسبت سیاست؛ هر

هـای  حل   عمل نیز راهگشا باشد. این پژوهش درصدد است تـا توانـایی اسـالم در مطـرح کـردن راه
                                                               

 ».(هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننماییدو (همواره) در راه نیکی و پرهیزکاری با هم تعاون کنید و «؛ ٢مائده، . ١
2  . Problem    3. Reality  
4  . Occasion    5. Neutral  
6. Assimilatory 
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آمیز بـا  و مسالمت های فرهنگی، نشان دهد و همزیستی اجتماعی آمیز را با وجود گوناگونی مسالمت
عنوان ویژگی ذاتـی اندیشـه  اسالمی و به سنتدار در  های فرهنگی را ریشه ها و اختالف وجود تفاوت

یشـه بداند. همچنین این پژوهش سعی دارد تا ضمن رد نگرش نادرست نسبت به اسالم اند اسالمی
  ، باورها و رفتارهای مسلمانان در روابط با یکدیگر و با غیرمسلمانان را بررسی نماید.اسالمی

آن، بـا الگـوی وحـدت در  ۀهمبستگی با توجه به گسـترو  مبانی نظری تنوع فرهنگیبررسی 
بـر ایـن  و اصـالح روابـط در جوامـع متعـدد فرهنگـی علمی و تحلیلی اسـتنادی روشو  کثرت

هـای  توان اذعان داشت که با وجود تالش می سیاسی اسالم کاری نوین است. ۀاساس، در اندیش
نی صـحیح در اصـالح بسیار متفکران و اندیشمندان در طول تاریخ، هنوز نظامی منطقـی و مبـا
توانـد بـا بررسـی ایـن  می روابط اجتماعی دنیای متنوع امروزی تدوین نشده است. این پژوهش

تـر  موجود در این زمینه را تا حدودی برطرف نماید و زیربنای بررسی عمیق نظری خألهای  بنیان
  مختلف قرار گیرد.های  با اتخاذ از منابع دست اول دینی در جوامع دارای فرهنگ

و  نظـری سیاسـت تنـوع فرهنگـیهـای  بنیاناصلی پژوهش چنین است کـه  مسئلهرو  از این
  چیست؟  در اندیشه سیاسی اسالماجتماعی −در زندگی سیاسی همبستگی
 ،مساوات، فطرت خداجو، کرامت انسانیشناختی)،  مبانی معرفت( گرایی ، شمولگرایی عقل
هـای  ایمـان و عمـل صـالح و ارزش)، شـناختی انسانمبـانی ( بودن ، مختار و آزاداللهی ةخلیف

 گیو همبسـت نظری سیاست تنوع فرهنگـیهای  ترین بنیان )، مهم(مبانی ارزشی مشترک اخالقی
  آیند. شمار می بهدر زندگی سیاسی اجتماعی از دیدگاه اسالم 

  
  روش
است. بدین معنا که پژوهشگر برای آشـکار  مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی استنادی روش

ئـه نمـوده ، تحلیلـی اراو همبستگی تعدد فرهنگیهای  در مورد بنیان شدن اندیشه سیاسی اسالم
کنـد. در ایـن  مـی است که با تکیه بر منابع و شواهد و قرائن معتبر دینی اسـتنادات خـود را ارائـه

سازی تحلیل در این  استناداجماع به و  عقل ،، سنتضمن مراجعه به منابع چهارگانه کتاب روش
شود بلکه با استفاده از  نمی پرداختهها  به توصیف دیدگاه صرفاً  رو اینشود. از  می تحقیق پرداخته

  گیرد. می ها نیز مورد توجه قرار استنادی تحلیل دیدگاه روش
  است.ای  گردآوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانه روش
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  دهی سازمان
در اندیشه سیاسی اسالم، بحثی  و همبستگی های نظری سیاست تنوع فرهنگی از آنجا که مسئله بنیان

بسیار گسترده، دارای جوانب متعدد و در سطوح مختلف شایسته مطالعه و بررسـی اسـت و بـالطبع 
گنجایش  این کتابشوند، یا اینکه  همه مسائل مطرح شده در مسئله، مستقیم به بحث ما مربوط نمی

طور مشـخص  بـه رو الزم است ساختار و سازمان این کتـاب تفصیل همه آن مطالب را ندارد، از این
  :پژوهش حاضر در فصول زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفترو،  مطرح شود؛ از این

  
  مفاهیم و مباحث نظری :فصل اول

 ، مفهوم و خاستگاهتنوع فرهنگی .١−١
شناسـی آن اسـت.  گام نخست در دستیابی به راه حل هر مسئله، فهم درست صورت مسئله و مفهوم

اهمیتی دوچندان دارد. از همـین روسـت  توجه به این مقدمه بدیهی در مسئله سیاست تنوع فرهنگی
 1که درک مفاهیم کلیدی این حوزه دارای اهمیت بسیار است و بـه برخـی از آنهـا از قبیـل: فرهنـگ،

و اندیشـه  6قـوم و قومیـت،، همبسـتگی 5گفتگو،اقلیت،  4هویت، 3تعدد فرهنگی، 2،خرده فرهنگ
تماعات انسـانی در اج پرداخته خواهد شد. در ادامه به خاستگاه و منشأ تعدد فرهنگی سیاسی اسالم

هـا،  مهاجرتپردازیم. در این قسمت عواملی از قبیـل  می مدرن مدرن و پساجوامع مختلف سّنتی، 
  های فکری و فرهنگی بررسی خواهند شد. های فرهنگی درون کشورها، اشتراک قدمت گروه

  
  همزیستی جوامع فرهنگی گوناگون و دیدگاهای موجود .٢−١

 های موجود در مورد آن ها و دیدگاه همزیستی جوامع فرهنگی گوناگون، استراتژیدر این قسمت 
  هایی از قبیل: د شد. دیدگاهنبررسی خواه

  ؛و حذف) سازانه (سیاست همگن . نادیده انگاشتن تنوع فرهنگی١
   ه به گوناگونی فرهنگیو توج تکثرگرایی. ٢
  .. وحدت متکثر٣

  و....
                                                               

1. Culture    2. Subculture  
3. Cultural pluralism   4. Identity  
5. Dialog     6. Ethnos and Ethnic  
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  و منابع آن  روش .٣−١
اندیشـه سیاسـی  در و همبسـتگی فرهنگی تنوعهای  در این قسمت در راستای آشکار شدن بنیان

 ی اسـتنادیتحلیلـ ، روشو اجماع ، عقل، سنتچهارگانه کتاببا تکیه بر منابع اجتهادی  اسالم
  گیرد. می مورد بررسی قرار

  
   در اندیشه سیاسی اسالم تنوع فرهنگی فصل دوم،

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت: گفتاراین فصل در دو 
  
  سیاسی تنوع فرهنگیهای  همؤلفاسالم و  .١−٢

از منظـر قـرآن و سـیره  در مـورد تنـوع و گونـاگونی فرهنگـی سیاسی اسالم  اندیشه گفتاردر این 
د بـه بـا اسـتنا امنیت، در اندیشه سیاسـی اسـالمعدالت و ، ه آزادیمؤلفبررسی خواهد شد؛ سه 

را موجه دانست، مورد  تنوع فرهنگیآنها توان از  می هایی که همؤلف عنوان بهآیات، روایات و سیره، 
در اندیشه سیاسـی  بررسی و بازخوانی قرار خواهند گرفت و حدود و قلمرو پذیرش تنوع فرهنگی

  نیز مشخص خواهد شد. اسالم
  
   اسالم و مبانی نظری تنوع فرهنگی. ٢−٢

مورد بررسـی قـرار خواهـد  در اندیشه سیاسی اسالم های نظری تنوع فرهنگی بنیان گفتاردر این 
  گـردد.  ، مبـانی نظـری از منظـر اسـالم تبیـین میو سـنت رو با مراجعـه بـه قـرآن گرفت. از این

ارزشی، هر کدام بـه تفکیـک مـورد و  شناختی ، انسانشناختی مبانی نظری معرفت گفتاردر این 
  هـای نظـری مسـئله اسـت  ها و بنیان بررسی قرار خواهد گرفت. ایـن بخـش معطـوف بـه جنبـه

های عملی  لزوم از الگوها و راه حلهای مختلف و در صورت  تا امور عملی، هرچند به مناسبت
  بحث خواهد گردید. 
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  در اندیشه سیاسی اسالم همبستگی فصل سوم،
شود و در ادامه  می بیان اندیشه سیاسی اسالم و همزیستی در همبستگیهای  این فصل عرصه در

حل های سرانجام راهکارو  شدگسست فرهنگی از منظر درونی و بیرونی بررسی خواهند عوامل 
  د. نشو می تبیین آمیز مسالمتو همزیستی  اختالف و رسیدن به همبستگی

  
  گیری  نتیجه .۴

ــا توجــه بــه مباحــث مطــرح در فصــول در پایــان  ــازبینی آیــات قــرآن کتــابب   ، و ســنت و بــا ب
 آمیز و همزیستی مسـالمت همبستگی زمینه را، تفاوت و تنوع فرهنگیضمن به رسمیت شناختن 

    فراهم آورده است.



  
  
  
  

  فصل اول
  

  مفاهیم و مباحث نظری

  ، مفهوم و خاستگاهتنوع فرهنگی .١
  مفاهیم. ١−١

و  مسـئلهای فهم درسـت صـورت  مسئلهگام نخست و ضروری در دستیابی به فهم و راه حل هر 
نظـری های  بنیان«که  کتاب با توجه به موضوع اصلی رو از اینمفاهیم کلیدی مرتبط با آن است. 

ال اصـلی و ؤسـ، و همچنین است »در اندیشه سیاسی اسالم و همبستگی سیاست تنوع فرهنگی
که هر یک بـه نحـوی بـا پـژوهش حاضـر در را فرضیه این بحث، پیش از هر سخنی، مفاهیمی 

  کنیم: می ، بررسیاند ارتباط
   ؛اقلیـت .۶ 4؛هویـت .۵ 3؛تعـدد فرهنگـی .۴ 2؛خـرده فرهنـگ. ٣ 1؛فرهنـگ .٢ ؛بنیان .١
  اندیشه سیاسی اسالم. .١٠ 6؛قوم و قومیت .٩؛ . همبستگی٨ 5؛گفتگو .٧

  
   بنیان .١−١−١

 مجموعـهنیست، بلکه  همبستگی و مبانی تنوع فرهنگی یاحصا ،در این پژوهش  منظور از بنیان
 استنادسـازیبـا  ،از استخراج از متون دینی پسکه  هستندهایی  مبانی، اصول و آن دسته از آموزه

در اندیشـه سیاسـی  و همبسـتگی سیاست تنوع فرهنگـیاجتهادی،  به منابع دینی در قالب روش
 براسـاس هایی دست یابـد کـه به آموزه وشدک مید. این پژوهش شو می تبیینبراساس آنها  اسالم

د؛ شون می قابل استخراج در اندیشه سیاسی اسالم و همبستگی آنها اصول حاکم بر تنوع فرهنگی
                                                               

1. Culture    2. Subculture  
3. Cultural pluralism   4. Identity  
5. Dialog     6. Ethnos and Ethnic  
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های  همؤلفو هم اصول و  شوداین موضوع بررسی های  هم بنیان ،به همین دلیل تالش شده است
  حاکم بر این موضوع تبیین گردد.

  
  فرهنگ .٢−١−١

از  ای به پیچیدگی، ابهام و مناقشه برانگیز بودن مقولـه فرهنـگ، تعریـف جـامع و یگانـهبا توجه 
 تعریفی از فرهنـگ بیاناز  پیشاست.  به دست داده نشدهاز آن نظران  سوی دانشمندان و صاحب

  . کنیمنظران این عرصه را بررسی  دیدگاه صاحببهتر است 
پیشـوند و بـه » فر«تشکیل شده است. » هنگ«و » فر«دو جزء  ای فارسی که از واژه ،فرهنگ

به معنای کشیدن و سنگینی است. این واژه مرکب، از نظر لغوی به » هنگ«معنای جلو و باال، و 
و  culturaدر زبان التین از ریشـه  فرهنگ 1.است کشیدن و برکشیدن و بیرون کشیدن معنای باال
در زبـان  2.اسـت مراقبت از گیاهان و در معنای مجـازی مراقبـت از اندیشـه پرورش وبه معنای 

شناسی، این اصطالح فنی را  به معنای پرورش پدیدار شد، اما در انسان م١۴٢٠انگلیسی از سال 
    3.ساختبه این زبان وارد  م١٨۶۵در سال  تایلور

 در کتـاب 4و کالکـن برخی مثـل کروبـر ؛است مطرح شده فرهنگمتعددی از های  تعریف
 انـد به دست داده تعریف متفاوت از فرهنگ ١۶۴ ،مفاهیم و تعاریفبر فرهنگ: مروری انتقادی 

در زبـان فارسـی  البته مفهوم فرهنـگ 5اند. آورده بیشتری برای فرهنگ های ریفو برخی حتی تع
اگر در التـین «فرانسه و آلمانی را ندارد.  6،انگلیسیهای دیگر نظیر  ابهام و پیچیدگی برخی زبان

آمده و کاربرد آن در زراعت و کشـت بـوده، در فارسـی از دیربـاز در  »از پروراندن« واژه فرهنگ
کـه  معنوی فرهنگ ۀرفته است. جنب کار بهو ادراک و موارد بسیاری از این قبیل  معانی ادب، عقل
در بعـد معنـوی آن در زبـان  ای از تاریخ اهمیت داشته است، با کاربرد فرهنـگ در اروپا در دوره

   7».فارسی همخوانی دارد
                                                               

  .٧٧، صفرهنگ علوم اجتماعیبیرو آلن، . ٢  .١١، صشناسی زمینه فرهنگ، االمینی ح . رو١
 .۶٣٠، صفرهنگ علوم اجتماعی. جولس گولد و دیگران، ٣

4  . Krober and Klukhohn 

 .٧٢−۴٧، صفرهنگها و مفهوم  تعریف،  . آشوری5
 ترین معانی را دارد. ای است که پیچیده . فرهنگ در زبان انگلیسی جزء دو سه کلمه6
 . ١٧، صگفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن) شناسی ( فرهنگ. پهلوان، ٧
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 ها، باورها، اخالق، هنـر، آداب ای از آگاهی را مجموعه فرهنگ ،فارسیو ادبیات  در فرهنگ
کننـد و بـر  می به جهت عضویت در جامعه کسبها  د که انسانندان می گونه توانایی و رسوم و هر

اسـاس و  ،بـه ایـن معنـا فرهنـگ .بخشـند مـی ماومبنای آن زندگی فردی و اجتماعی خود را تـد
    1سعادت و پویایی جامعه است.
مفهـوم فرهنـگ در  2شـود. مـی آغـاز با تعریف آن با تایلور همراه کاربرد دقیق مفهوم فرهنگ

   3تـایلوربرنـت  رفتـه و ادوارد کار بهبار در انگلستان    نخستین ،شناسی شناسی و انسان دانش مردم
 ،منتشـر شـده م،١٨٧١کـه در سـال  4ابتدائی فرهنگخود به نام  کتاببار در  نخستین آن را برای 

ای  ... مفهـوم پیچیـده یا تمدن نویسد: فرهنگ می در تعریف فرهنگ توصیف کرده است. تایلور
است که شامل دانش، باور، هنر، اخالقیات، قـانون، آداب و رسـوم و عـاداتی اسـت کـه انسـان 

  5عضوی از جامعه آن را داراست. عنوان به
ی است که یک گـروه معـین های شارز عبارت از فرهنگ «گوید:  می در تعریف فرهنگ گیدنز

بـه  کننـد. فرهنـگ مـی کنند و کاالهـای مـادی کـه تولیـد می دارند، هنجارهایی که از آن پیروی
شـود، چگـونگی لبـاس پوشـیدن آنهـا،  مـی زندگی اعضای یک جامعـه اطـالق ۀمجموعه شیو

اوقـات های  رشـان، مراسـم مـذهبی و سـرگرمیازدواج و زندگی خانوادگی، الگوی کاهای  رسم
کننـد و بـرای آنهـا  مـی شود که تولید می گیرد. همچنین شامل کاالهایی می بر فراغت، همه را در

    6 ».و مسکن کتاب، رایانه، خودرومهم است؛ مانند تیر و کمان، خیش، کارخانه، 
 گونـه تعریـف را ایـن فرهنگ ،شناسی تعلق دارد انسانتفسیری در  −گیرتز که به نحله تفهمی

ناشـی از هـای  سلسه مراتبی از ساختارهای معانی است که اعمـال، نمادهـا و عالمت«کند:  می
ــان داشــتن عــادی و مصــنوعی، ادا درآوردنهــای  زدن  حرکــات، پلــک   ، هــا، اظهــار کــردن، بی

الگـویی از معـانی اسـت  فرهنگ«تر  دقیق بیانبه  7».شود می گویی را شامل مکالمه کردن و تک
کـه در اثـر  اسـت شکال نمادین متبلور شده و شامل اعمال، بیانـات و واقعیـاتی معنـادارکه در اَ 

                                                               
 .٢۵٣٨، ص٢، جفرهنگ فارسی،  پور . ر.ک: انصاف١
 .٣٩. همان، ص٢

3  . Edward Burnett Tylor   4. primitive culture  
5  . B.Tylor, primitive culture, London: John Murray, 1871, p.1. 

  .١٨ص ، انسجام ملی و تنوع فرهنگی،  . صالحی6
 .۴١، جهانی شدن و حقوق بشر، صگرایی فرهنگ،  . سلیمی٧
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  آینـد و در اثـر آن افـراد در تجربیـات، مفـاهیم و باورهـای  مـی ارتباط افراد با یکدیگر بـه وجـود
    1».جویند می یکدیگر مشارکت
 و مطالعات فرهنگـی در تعریـف فرهنـگ از متفکران و پیشگامان حوزه فرهنگ ریموند ویلیامز

کلی زندگی (معانی مشترک) و هنـر و  بریم: روش کار می را در دو معنا به ما واژۀ فرهنگ«گوید:  می
هـا را بـه یکـی از  معرفت (فرایندهای خاص اکتشاف و تالش خالقانه). برخی نویسندگان این واژه

    2».بر اهمیت پیوستگی این دو تأکید دارم دهند، اما من بر هر دو معنا و این معانی اختصاص می
گونـه بیـان  توان تعریف خود از فرهنگ را این می در مجموع با توجه به معانی ذکر شده از فرهنگ

هـا و هنجارهـا و  ای درهم تنیده شامل عقاید و باورها، آداب و رسوم، ارزش مجموعه«کرد. فرهنگ: 
  ».  گیرد می بر  ها را در های ظاهری و مادی و معنوی زندگی انسان جنبه اعمال و رفتارهایی است که

ای چندجانبـه و  پدیـده ،چندفرهنگیحال با توجه به ابهام و پیچیدگی مفهوم فرهنگ، تنوع و 
  مختلـف و گـاه متنـاقض هـای  ، فرهنگشود؛ و به تبـع آن در جامعـه چنـدفرهنگی می تر پیچیده

  با هم تعامالتی از تکامل و همیاری تا ستیز و کشمکش دارند.
  

  و دین نسبت فرهنگ
نسـبت و  ،و همبسـتگی ثیرگذار در عرصه سیاست تنـوع فرهنگـیأیکی از مسائل بسیار مهم و ت

هـای متفـاوتی در  دیـدگاه ،قلمرو و خاستگاه هر یـک براساسکه  است میان دین و فرهنگ ۀرابط
  ده است. شاین رابطه طرح 
 ۀهـر یـک خواهـد بـود. دربـار دین و فرهنگ، قلمروِ  ۀثر در فهم رابطه دو مقولؤاز مباحث م
حـداکثری مطـرح شـده اسـت؛ بـا توجـه بـه دیـدگاه های متفاوت حـداقلی و  قلمرو دین دیدگاه

ابعاد زنـدگی انسـان اسـت و نـه صـرف مسـائل  همهدین جامع و ناظر و پاسخگو به  ،حداکثری
و  بـر ایـن اسـاس نقـش دیـن در فرهنـگروابـط انسـان.  دایـرهانسان با خدا در  ۀبطاخروی و را

 براسـاس همچنین با توجه به قلمـرو گسـترده فرهنـگ سازی بسیار برجسته خواهد بود و فرهنگ
دین که  در دین نیز جدی خواهد بود. اما با توجه به دیدگاه حداقلی نقش فرهنگ یاد شدهتعریف 

 ثیرگـذاری آن در فرهنـگأدانـد، نقـش دیـن و ت مـی ناظر به مسـائل اخـروی قلمرو دین را صرفاً 
                                                               

 .۴٣. همان، ص١
  .٢٧ص، ریزی فرهنگی گذاری و برنامه مبانی سیاست،  آبادی . صالحی امیری و عظیمی دولت٢
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و فهـم هـا  ثیر داشته باشد. تعـدد قرائتأتواند ت می و تنها در بخش اخروی فرهنگ رنگ است کم
  متفاوت در این حوزه قابل تبیین است.های  با توجه به فرهنگ ،متفاوت از دین

  ند از: ا ترین مستندات و استدالل قرآنی گروه اول عبارت  مهم
نا ف « طْ رَّ نْ شَ كِ الْ  یـِما فَ   .  »میردکتاب، فرو گذار نکن یز را در ایچ چیما ه 1؛ ءٍ  یْ تابِ مِ

  را به معنای لوح محفوظ گرفتند.  البته برخی کتاب
لَ  « لْنا عَ زَّ ا لِ يتابَ تِبْ كِ الْ  کَ يْ وَ نَ حْ  یْ لِّ شَ كُ انً  وَ رَ دً ـءٍ وَ هُ ةً وَ بُرشْ لِم  مَ سْ را بـر  تـابکن یو ما ا 2؛نيَ لِلْمُ

  .  »ت و رحمت و بشارت برای مسلمانان استیه هدایز، و مایانگر همه چیه بکم یردکتو نازل 
وَ الَّذ « لَ إِلَ  یوَ هُ ـالً كِ مُ الْ كُ يْ أَنْزَ صَّ فَ ز در آن یـه همـه چکـآسمانی را،  تابکن یه اکاوست  3؛ تابَ مُ

    . »آمده، به سوی شما فرستاده است
طْبٍ وَ ال  « بكِ  یابِسٍ إِالّ فيوَ ال رَ چ تـر و ین، و هـیهـای زمـ  یکیای در تـار چ دانهیو ه 4؛  نيٍ تابٍ مُ
  . » ] است تابی روشن [ثبتکه در کنیست مگر ایی نکخش

ناهُ تَفْص یْ لَّ شَ كُ وَ  « لْ کـه  . و همچنین آیاتی دیگـر میان داشتیل بو ما همه چیز را مفص 5؛ الً يءٍ فَصَّ
  6».دارد زمانی و فرامکانی رسالت و قرآن دال بر فرا

و  دانسـته قلمرو دین را بسـیار گسـترده ،زرکشی و برخی اندیشمندان معاصرالی، غّز  ابوحامد
  دانند.  می ابعاد زندگی انسان ۀه همدربردارنددین را 
هایی را کـه هایی را که ما شمار کردیم و چه آننویسد: این علوم، چه آن زمینه میدر این  الیغّز 

هـا از دریـای ینا ۀهم چراکهخارج نیست،  ریشه آنها از قرآن ،نکردیمشمار ها را بر نشمرده و یا آن
اند و آن دریای افعـال اسـت. و گفتـیم کـه ایـن  واحدی از دریاهای معرفت الله سرچشمه گرفته

   ؛دریایی است که ساحلی ندارد
بــّی « لِمـاتُ رَ دَ كَ بْلَ أَنْ تَنْفَ رُ قَ دَ الْبَحْ بـّی لَنَفِ لِمـاتِ رَ ا لِكَ دادً رُ مِ لْ لَوْ كانَ الْبَحْ   پـس از افعـال الهـی، 7».  قُ

ـتُ  «کنـد کـه: عال، شفا و مرض است که خداوند از قول ابـراهیم حکایـت میاز دریای اف  ضْ رِ   وَ إِذا مَ
فنيِ   وَ يَشْ    8».فَهُ

                                                               
    .٨٩نحل، . ٢        .٣٨. انعام، ١
    .۵٩انعام، . ۴        .١١۴. انعام، ٣
 .١٢. اسراء، 5
 .١؛ فرقان، ۵٢؛ قلم، ١٠۴؛ یوسف، ١۵٨؛ اعراف، ٩٠. ر.ک: انعام، 6
  .٢۶، صجواهر القرآن،  غّزالی. ٨        .١٠٩. کهف، ٧



   انديشه سياسي اسالم رد يبستگتنوع فرهنگي و همسياست هاي نظري  بنيان    12

داند و بر این باور است کـه هـر حـرف  می دویست علم هزار و ٧٧را دربرگیرنده  قرآن غّزالی
ناپذیر  را نامحـدود و شـمارش علـوم قـرآن زرکشـی 1یک علم را در خود جای داده اسـت. قرآن
 علـوم طبیعـی ۀرا دربـار آیـات قـرآن درصد ١٠بیش از  ،فیزیکدان عرب ،یوسف مروه 2داند. می
علوم طبیعی است و به صورت دقیق، مربوط به  ش از یک دهم آیات قرآنبی «گوید:  و می داند می

یه آ پنجفیزیک،  ۀآیه دربار ۶۴ریاضیات،  بارۀآیه در ۶١علوم گوناگون وجود دارد،  بارهآیه در ۶٧٠
شناسـی و نجـوم،  آیـه در سـتارهصـد نسـبیت،  ۀآیه در نظری ۶٢آیه در علم شیمی،  نه اتم، ۀدربار
آیه  یازدهها،  آیه درباره آب چهاردهی چون دما، فشار، هوا، بادها و...، عوامل جّو  ۀآیه دربار بیست

آیـه در  ٧٣آیـه در کشـاورزی،  ٢١شناسی،  آیه در علم حیواندوازده میان ستارگان،  ۀفاصل بارۀدر
آیه در پیـدایش  ٣۶آیه در طبقات زمین،  بیستشناسی،  آیه در علم زیستده جغرافیای عمومی، 
  3.»آیه در توصیف علم ۶۴ سرانجامهستی و تاریخ آن و 

رده و هر چیزی را برای ما بیان هر علمی را نازل ک مسعود نیز گفته است: خداوند در قرآن ابن
    4ه است.داشت

کـه تمـام نیسـت بدین معنا  این جامعیت دین و قرآن ،مأخوذ پژوهش البته با نگاه حداکثری
مشتمل بـر متشـابهات و  قرآن آمده است، قطعاً  ، در قرآنجزئیات مربوط به حوزه تعدد فرهنگی

عادی نـدارد. بلکـه از آنجـا های  های درونی مختلفی است، که فهم آنها اختصاص به انسان الیه
تَّقيبَ فيْ تابُ ال رَ كِ الْ  کَ ذلِ  «که   لِلْمُ دً هدایت است و حوزه فرهنگی نیز مرتبط با  کتاب قرآن 5»  نيَ هِ هُ

هدایت انسان است، هر آنچه که به هدایت و سعادت دنیایی و اخروی انسان متوقف بر آن است 
  کوتاهی نشده است. در قرآن

دیـن  قلمـرو ،آخرت و خدا هدف بعثت انبیا در کتاب بازرگان دیمهنگاه حداقلی با توجه به 
در رد  ،پندارد و در پاسخ به این پرسـش می انسان با خدا و هدف بعثت را تنها آخرت ۀدر رابط را

گردد، این است که  می آید و مکرر عنوان می الی که پیشؤس « :گوید که می نظر مخالفانش چنین
ان را فراوهای  و دستورالعملها  در احکام دین و در روایات و آیات، نه تنها فرایض و حرام و حالل

نماییم که ناظر به روابط و رفتارهای شخصی یا اجتمـاعی مـا بـوده، اثـر مسـتقیم و  می مشاهده
                                                               

    .١٠٢، ص١، جالبرهان فی علوم القرآن، زرکشی. ٢    .٢٨٩، ص١ ، جاحیاء علوم الدین. همو، ١
  .٧٧−٧۶، صالعلوم الطبیعیة فی القرآن. مروه یوسف، ٣
 .١٠٨، ص١۴، (تفسیر طبری)، ججامع البیان فی تفسیر القرآن،  . طبری4
  . ٢. بقره، 5
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غیرمستقیم روی سالمتی و بهبود زندگی افراد و حسن اداره امور خانواده و امـت و جهـان دارد و 
مسـلمانان ورزیـده، خـود را عنایت خـاص نسـبت بـه مسـائل دنیـایی آید که اسالم  چنین برمی

منظـور  ،در پاسخ به این پرسـش وی 1.»داند ها می سعادت انسان مند یا مسئول سالمت و هقعال
   :کند می از این احکام و هدف تشریعی آنها را چنین بیان

باشـد، در راسـتای آخـرت و  تمامی آنچه در دین ما آمده اسـت و نـاظر بـه مسـائل دنیـوی مـا می
ساز حیات آخرت و تقرب مـا پردازد که وسیله کار دنیای ما می تا آنجا به نزدیکی به خداست. قرآن

و اگر در اصول و فروع دین چیزهایی از بابت زراعت و صناعت و تجارب طرح و  2به خدا باشد ...
ها و کارهای ثبت شده از رسول خدا و ائمـه هـدی تـا  بحث نشده است، ولی در گفتارها و آموزش

 طب النبیهای زندگی جاری و دنیایی وجود دارد، مانند  ها و دستورالعمل بخواهد، سفارش دلتان
ها و روایات رسـیده  و حکمت الفصاحهنهجحضرت امیر،  البالغۀ نهج، کلمات قصار طب الرضاو 

از پیامبر گرامی و امامان، تقریبًا در کلیه روابـط و آداب زنـدگی ... در عـین ارزنـده بـودن و ممتـاز 
یٌ يُوحى«شود و مشمول  بودن، جزء دین و شریعت حساب نمی حْ وَ إِالّ وَ   4گردد. نمی 3» إِنْ هُ

دیـده و آن را در ارتبـاط بـا بحـث  نیز بحث قلمرو دین را با نگاه حداقلی سروشعبدالکریم 
   گوید:  می داند و می انتظار بشر از دین

دید انتظارات ما از دین است و نه برعکس، چون اگر به حفهم متون دینی، خود در گرو تعیین و ت
ون زندگی و توان جمیع نکات خرد و درشت شئ می و سنت فرض کسی چنین بپندارد که از کتاب

امور عالم را استخراج کرد، در آن صـورت عبـارات دینـی بـرای او معـانی دیگـر خواهـد یافـت ... 
آدمیان پیش از مراجعه به دین بایـد مسـائل را بـه مسـائل اصـلی و فرعـی تقسـیم کـرده باشـند و 

   5چارچوبی برای انتظارات خود معلوم و معین نموده و سپس سراغ متون دینی بروند.

  قش انتظار از دین چنین معتقد است: نچنین در تعیین قلمرو دین و هم وی
توانـد بکنـد و آمـده و آمـاده اسـت تـا چـه بکنـد و  انتظار ما از دین، یعنی تبیین اینکه دین چه می

های دین منوط به تبیین گوهر دیـن اسـت. ایـن از یـک سـو، از سـوی پیداست که تبیین توانایی
کند. دینی که نیازهای اصلی آدمـی را (کـه ناکـام  را به دین محتاج میدیگر نیازهای آدمی که او 

شوند) برنیاورد، پذیرفتنی و خواستنی نیسـت. لـذا در تحدیـد  اند و در جای دیگر برآورده نمیمانده
                                                               

  .۶٣، صآخرت و خدا، هدف بعثت انبیابازرگان، . ١
    .۴ نجم،. ٣        .۶٧. همان، ص٢
  .٧۶، صهدف بعثت انبیا ،آخرت و خدا. بازرگان، 4
  .١٣۵ص، مدارا و مدیریت، سروش. 5
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انتظارات ما از دین تبیین دو امر ضرورت دارد: یکی، گوهر دین و دیگری، آن دسـته از نیازهـای 
  1گیرد. شوند و تبیین این دو امر، خارج از دین صورت می دیگر اشباع نمیاصیل آدمی که جای 

، نویسنده عرب نیز قلمرو دیـن را شـناخت خـدا و دیانـت را مناجـات عبـد بـا آفریـدگار آرکون
آرکـون زنـدگی  پـذیرد. خواند و بر این باور است که مناجات با نماز، حج، روزه و...، صورت می می

کنـد و ایـن جداسـازی را از  دینی را از انواع زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جـدا می
دیده و دین و دولت و دنیا معرفی  داند. از دید او آنها که اسالم را با نگاه حداکثری باورهای خویش می

  2اند. ها و وظایف و دین، دنیا و دولت خلط کرده انی، ارزشاند و میان مع کنند به بیراهه رفته می
دیگر در بیان رابطه دین و فرهنگ، خاسـتگاه ایـن دو مقولـه خواهـد بـود. در  روشنگر مسئله

اتخـاذ دیـدگاه غالـب و  براسـاسکـه  شدههای گوناگونی مطرح  نیز دیدگاه رابطه با خاستگاه دین
است و انسان را به صورت فطری دین باور، خداجو و دارای گرایش  فطرت که خاستگاه دین شده

یـا پـاالیش  ،سـازی تواند فرهنگ می رد ورا دا دین حق دخالت در فرهنگ 3،شناسد می به توحید
مطـرح  مبانی همبستگی عنوان بههایی که  است و قوانین و ارزش فرهنگی کند. اسالم دین فطرت

انسـانی  د. ایـن قـوانین برگرفتـه از فطـرتنافراد بشر پیام داشته باش ۀند برای همنتوا می دشون می
بشـر و سـاختار  ۀهمـ گوناگون بشری و چون که فطرتهای  نه برگرفته از عادات و سنت هستند،

د عمـومی و نـتوان مـی این قوانین هم پسکند،  می فطری روح آنها یکی است و یک چیز را طلب
انسـانی دارد  ۀجنب ،شر برخاسته استب د. و آن چیزی که از فطرتنباشها  انسان ۀهم ۀگیرند دربر

  :و مربوط به اصول مشترک انسانی است
هَ « جْ أَقِمْ وَ نيلِلدِّ  کَ فَ تَ اهللاِنِ حَ ا فِطْرَ لَ  یالَّت يفً طَرَ النّاسَ عَ بْديْ فَ لْقِ ـلَ لـِيها ال تَ ـيالـدِّ  کَ ذلـِ اهللاِخَ مُ وَ يِّ نُ الْقَ

ونَ يَ ثَرَ النّاسِ ال كْ نَّ أَ كِ ل لَمُ ه کـن فطرتـی اسـت ین اکخالص پروردگار آیین  روی خود را متوجه 4؛عْ
م و کـمحآیین  ن وین است دیست اینش خدا نیدگرگونی در آفر ،دهیها را بر آن آفر خداوند انسان

  .  »دانند مردم نمی بیشتراستوار ولی 
دین امری فطری است و انسان دارای فطرتی  :آیه معتقد استآیین  در تفسیر عالمه طباطبایی

    5تکمیل نواقص و رفع حوائج، نهفته است.گرایش به دین و سیر به سوی است که در سرشت او 
                                                               

 .١٣٨−١٣٧. همان، ص١
  .٩٠−٨٧، ص ه ی م ل راءة ع ، قالفکر االسالمی. آرکون، ٢
  بحث فطرتی خداجو. شناختی . ر.ک: فصل دوم، مبانی انسان٣
   .١٧٨، ص١۶ ، جالمیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی. ۵        . ٣٠. روم، 4
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معتقدنـد. ویکتـور  و خـداجو بـودن انسـان برخی اندیشمندان غربی نیز به فطری بودن دیـن
دار، در اعمـاق  گوید: در واقع یک احساس مذهبی عمیـق ریشـه می انسان فطرت بارۀدر فرانکل

گاه (یا شعور هـایم  وجود دارد. در دو تا از کتابها  انسان ۀو همباطن) هر انسانی،  ضمیر ناخودآ
مطـرح ام  نظریـه تأییـدشـواهدی در  ،معنـاجوییو دیگـری  انسان در جستجوی معنایکی به نام 

ای حتـی در مـوارد بیمـاری  غیرمنتظـرهطور  بـه مبنی بر اینکه این احساس ممکن اسـت ام، کرده
  1د.کنبروز  ،پریش نظیر روان ،روانی شدید

توان روابط میان این دو مقولـه را بـه  می و فرهنگ با توجه به قلمرو و خاستگاه دین رو، ایناز 
  بیان کرد: ذیلصورت 
توجه به قلمرو دین و  باهمانی خواهد بود.  این دین و فرهنگ ۀدر این صورت رابط عینیت:. ١
اگر دین را حداکثری و ناظر و پاسخگو به تمام زوایـای زنـدگی انسـان بـدانیم و قلمـرو  ،فرهنگ
را بسیار گسترده و به تمامی روابط، باورهـا، قـوانین و آداب و رسـوم توصـیف کنـیم؛ در  فرهنگ

تمامی  دین حداکثری چراکه ؛همانی خواهد بود و این عینیت ،دین و فرهنگ ۀچنین صورتی رابط
را دربـر خواهـد ها  حوزه همهنیز یک کلی است که  ابعاد زندگی انسان را پاسخگوست و فرهنگ

وجـه بـه دیـدگاه به یکدیگر کمک شایانی خواهند کـرد. امـا بـا ت دین و فرهنگ رو از اینگرفت. 
 دین و نگاه گسترده فرهنگ، رابطه این همانی نخواهد بود بلکه رابطۀ کل و جزء خواهد شـد حداقلی

  ؛خواهد شد که دین زیرمجموعه فرهنگ
متضـاد  ۀگیرد و هر دو دارای رابط می قرار با فرهنگ دین در تقابل ۀدر این نوع رابط :. تقابل٢
قلمرو و خاستگاه هر یک با هم متفاوت خواهد بود. در این رابطه خاستگاه  چراکه؛ هستند با هم
 از سـویفطـری  طور ، بـهفطری و امری ماورائی است و دین، خداجویی و گرایش به توحید دین

امـا خاسـتگاه  ،ها به ودیعه نهاده شده است برای هدایت انسان متنوع فرهنگیخداوند در جوامع 
   است؛ امری دنیوی و بشری فرهنگ
دینـی هـای  ثر از دیـن و آموزهأجامعـه متـ در این نوع رابطه، فرهنـگ :. تعامل و همبستگی٣

دین  ،دیگر سویدینی قرار گیرد. از های  ثیر از دین و آموزهأتواند بدون ت نمی خواهد بود و فرهنگ
داند و در مواردی دیـن بـه  می جامعه را باطل فرهنگ ،است. در مواردی دین ثر از فرهنگأنیز مت
عناصـر دینـی  عنوان بـهو عناصر فرهنگی قبل از ظهور دیـن  بخشد می جامعه رنگ دینی فرهنگ

                                                               
گاهفرانکل، . ١  .١٩، صخدا در ناخودآ
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هماننـد تعـدد  ،جامعـه را خواهـد داشـت کننده فرهنـگ شوند. گاه دین نقش اصالح می شناخته
نیـز در دیـن  فرهنـگ ،و اصالح آن در اسالم. از طرفیدر حج صفا و مروه  میانزوجات و سعی 

را ها  سازد و فهـم انسـان می جوامع متنوع و مختلف درخور فهم میاندین را در  ثیرگذار است وأت
، عمـوم و منطقـی ایـن تعامـل دیـن و فرهنـگ ۀمختلف متحول خواهد کرد. رابطـهای  در زمینه

های  دارای عرصـه ،مشترک در این دو حوزههای  خصوص من وجه است که ضمن داشتن عرصه
هویداسـت و  کـامالً  در تـاریخ ایـران اسـالمی این تعامل دین و فرهنگ. اختصاصی نیز هستند

دین  ،داشته است و از طرفیهای بسیاری از اسالم  أثیرپذیریاز ظهور اسالم ت پسایرانی  فرهنگ
و خردورزی ایرانیان بـوده اسـت. مفـاخر و شـعرای  ثیرپذیری از فرهنگأاسالم نیز در تعامل و ت

  اند.  و دین اسالمی بوده أثر از فرهنگمت ،و حافظ مولویسی، سعدی، وچون فرد ،ایرانی
ای دو دسته دین داربه این نکته توجه کرد که  دبای دین و فرهنگ میاندر این نوع رابطه تعاملی 

 تغییرناپذیر بوده و در هر جامعـه های ثابت دین در تعامل با فرهنگ ثابت و متغیر است. آموزه  آموزه
د شد. در واقع این ثابتات در نو فرهنگی با پذیرش دین، آن احکام ثابت و دینی نیز پذیرفته خواه

و با ادیان دیگر نیز باشـد.  های متکثر با فرهنگ بخش  وحدتاشتراک و عامل  ۀنقطد نتوان می دین
 ،را و نه ادیان متفـاوت را متکثرهای  توان فرهنگ می بخش ست که با این عامل وحدترو اینو از 

و مقتضـیات زمـان و مکـان و در تعامـل بـا های متغیـر بـا توجـه بـه شـرایط  اما آموزه ؛پذیرفت
 امکـانو وضـعیت موجـود  هستند و متناسب با فرهنـگ پذیرمتنوع و گوناگون تغییرهای  فرهنگ
هـایی مثـل  خـاص از کانـالهـای  متغیر بـا فرهنگی ها . تعامل و تناسب آموزهشدن دارند طرح

  نینجامد. گیرد که به تضاد دین و فرهنگ می صورت اجتهاد
  

   خرده فرهنگ .٣−١−١
غالـب و  عناصر مشترک با فرهنـگ داشتنفرهنگی هستند که در عین هایی  گروهها  فرهنگ  خرده

متمـایز  ،زندگی، زبان و...های  ها، الگوها، آداب و رسوم، شیوه مسلط جامعه، در باورها، ارزش
  توان یافت.  ها می را در قومیتها  آشکارترین شکل خرده فرهنگهستند.  غالب از فرهنگ
هـای  ای، گروه ای، ناحیـه قومی، قبیلـههای  گوید: فرهنگ می در تعریف خرده فرهنگ گیدنز

شغلی، طبقـات و قشـرهای های  ویژه و فرعی گروههای  مذهبی و نیز فرهنگهای  زبانی یا اقلیت
هـای  گویند، که البته هـر کـدام در عـین داشـتن ویژگی می موجود در یک کشور را خرده فرهنگ



  17   مفاهيم و مباحث نظري

، در توصیف خرده فرهنگ روح االمینی 1رک دارند.کلی جامعه مبانی مشت خاص خود با فرهنگ
 تنه اصـلی فرهنـگهای  و شاخ و برگها  با جوانه داخلی هر فرهنگهای  و ویژگیها  را تفاوت آن

مردم یک اسـتان از لحـاظ گـویش، آداب و رسـوم، های  زند که ویژگی می داند و مثال می جامعه
مشـخص و هـا  فرهنگ دیگر ایشان را از ، فرهنگهاآن مانندنوازی، ازدواج و  نحوه پوشش، مهمان

    2نامیم. ، می... آن منطقه، قوم، استان و ویژه را خرده فرهنگ کند. این فرهنگ می متمایز
  

  سیاست تنوع فرهنگی .۴−١−١
است که برای فهم آن نخست به بیان مفهوم  یکی از مفاهیم مهم در این موضوع سیاست تنوع فرهنگی

 را توضیح خواهیم داد. پرداخته و در نهایت مقصود خود از سیاست تنوع فرهنگی تنوع فرهنگی
 دینـی تکثرگرایـیفرهنگـی بـه  تکثرگراییو با را مترادف دین گرفته  فرهنگاندیشمندان برخی 

دینی است، در حالی که تنـوع و  همان تکثرگرایی فرهنگی رسند و معتقدند پذیرش تکثرگرایی می
گوناگونی از حیث آداب، رسوم، عادات و سنن با کثرت ادیان متفاوت اسـت. تنـوع و گونـاگونی 

زیرا کـه هـر گـروه و  ؛استپذیرفته شده  دیشه سیاسی اسالمدر بخش آداب و سنن در ان فرهنگ
کنند، ممکن است دارای آداب و رسوم مخصوص بـه خـود  می جمعیتی که در هر مکانی زندگی

ایـن آداب و  ۀباشد و هیچ منعی برای آن وجود ندارد و همچنین هیچ دلیلی مبنی بـر اینکـه همـ
گونـاگون قـراردادی و هـای  ایـن آداب و رسـوم در فرهنگ چراکهد، نداریم؛ نیکی باش دبای رسوم

کـردیم،  بیـان تعریفـی کـه از فرهنـگ بر  بناتوجه این است که  شایان. و اما نکته هستنداعتباری 
در اندیشـه سیاسـی  ،که با حـوزه دیـن همپوشـانی دارد بخش عقاید و باورها در تعریف فرهنگ

حق موجودیـت و  ،است، به این معنا که شخص دگراندیش به لحاظ دینیفته شده نیز پذیر اسالم
در اینجا بحث بر سر این نیست که آیا چنـین  .حیات اجتماعی خواهد داشت ۀحیات را در عرص

مخالف اسـالم در  ،شود یا نه؟ مسلم است که در اندیشه سیاسی اسالم می اعتقادی حق شمرده
مبحثی جداگانه است  یا پلورالیزم دینی تنوع و گوناگونی ادیان رو، این. از یستیید نأعقیده مورد ت

  این پژوهش نیست. مسئلهکه 
و  برخی آن را رد کرده 3های گوناگونی اتخاذ شده است: نیز دیدگاه در قبال مسئله تعدد فرهنگی

                                                               
  .٣، صزمینه فرهنگ شناسی،  ح االمینی رو. ٢    . ٧٨٨، صشناسی جامعه، . گیدنز١
ها و الگوهـای موجـود  ها و قائالن به آنها در ادامه همین فصل بحث مربـوط بـه اسـتراتژی . تفصیل این دیدگاه٣

 خواهد آمد.
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عنـوان یـک واقعیـت و  رانند، برخی آن را به می سخنها  سازی فرهنگ سازی و همگون یکساناز 
یـک  عنوان بـهبـر اینکـه آن را افـزون پذیرند، و برخی دیگر نیـز  می ویژگی پایدار جوامع امروزی

یـک ظرفیـت از آن  عنوان بـهتواند  می که اند یک ارزش یاد کرده عنوان بهاز آن  اند واقعیت پذیرفته
  در حفظ آن کوشید.  داستفاده کرد و بای

کنند که از آن  های مختلفی اتخاذ می ها، سیاست های گوناگون نیز دولت  اساس همین دیدگاه بر
ها  معتقد اسـت سیاسـت توان یاد کرد. دیدگاه حداقلی می و حداکثری های حداقلی عنوان دیدگاه به

داشـته  های فرهنگی را بپذیرند، احتـرام کننـد و بـا آنهـا مـدارا ای اتخاذ شوند که تفاوت گونه باید به
تنها باید آنها را بـه رسـمیت ها نه  گذاری بر این باور است که در سیاست باشند. و دیدگاه حداکثری

ها نیـز در ابعـاد مختلـف بـر مبنـای تعـدد  گیری کرد، بلکه باید فرایندهای تصمیم شناخت و مدارا
  اند.  ، پذیرفتنیهای برگرفته از توجه به تعدد فرهنگی ها و تصمیم شکل بگیرد و سیاست فرهنگی

در یـک  را برخی به معنای همزیستی چنـدین خـرده فرهنـگ گرایی فرهنگی کثرت رو، از این
های قـومی یـا  و برخی یک نوع انطباق که بر اثر آن گروه 1اند معین در شرایط برابر دانسته ۀجامع

دیگـری،  کنند و هر یک ضمن احترام به فرهنگ می نژادی گوناگون در صلح و صفا با هم زندگی
به معنای وجود  تنوع فرهنگی این اساس، بر دانند. می 2آداب و رسوم سنتی خویش را حفظ کند،

کـه  گرایی فرهنگی و کثرت است گوناگون در یک جامعههای  و فرهنگها  و پذیرش خرده فرهنگ
متنوع در های  همین خرده فرهنگ آمیز مسالمتاست به معنای همزیستی  مبتنی بر تنوع فرهنگی

که ضمن پذیرش و به رسمیت شـناختن یکـدیگر بـا احتـرام در کنـار یکـدیگر است یک جامعه 
  کنند.  می زندگی

   تـوان ایـن مـی را ام تنـوع فرهنگـی، اقسـو تنوع فرهنگـی با توجه به تعریف و عناصر فرهنگ
  گونه بر شمرد:

مختلف تنـوع های  حضور ادیان و مذاهب گوناگون در جوامع و دولت :. تنوع دینی مذهبی١
واحـدهای سیاسـی بـا ایـن تنـوع  وهـا  دولت مواجهـهآورد و در نتیجـه  پدید میدر این زمینه را 

جمهـوری اسـالمی ایـران چگـونگی قانون اساسـی  دوازدهم تا چهاردهم. اصول است متفاوت
  ؛دهد می و مذهبی را توضیحدینی های  اقلیتپذیرش همراه با احترام به 

آن جامعـه،  سـاکنانقومی و محلی غیـر از زبـان اکثریـت های  زبان و لهجه: . تنوع زبانی٢
                                                               

  .٢٨٠، صشناسی درآمدی به جامعه،  کوئن. ٢    .٧٩۵، صشناسی جامعه، . گیدنز١
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در  و مواجهه با آنهاگوناگون های  د و پذیرش زبان و لهجهشو می زبانیهای  موجب تنوع و اقلیت
و  پـانزدهاصـل  دو قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـراننیز مختلف است. در  جوامع گوناگون

   ؛بدین امر اشاره دارندشانزده 
های  گونه بههای بشر وجود دارد که  هزاران منش اکتسابی و مشترک میان گروه :. تنوع قومی٣

کـه  ...وهـا  آیینزنـدگی،  د؛ ماننـد باورهـا، روشنـیاب مـی مختلف از نسلی به نسل دیگر انتقال
 هاست کـه له این منشینامید و به وس» فرهنگی − قوم «توان  می مشترک راهای  مجموعه این منش

    1؛شناختبازتوان قومی را از قوم دیگر  می
چندملیتی با گوناگونی های  به دلیل شکست امپراتوری معموالً ملی های  اقلیت: . تنوع ملی۴

دولت دیگر یـا  از سویشان  و تحت سلطه واقع شدن بخشی از سرزمینها  قومی، شکست ملت
مانند کشورهای اروپای مرکـزی و شـرقی، عـراق، ترکیـه و...)  تشکیل دولت ملی بر پایه ملیت (

 ،ای ایجـاد شـده ملی اغلب در کشورهایی که دولت بر پایه ملیت ویژههای  اند. اقلیت پدید آمده
یـرا جـزء ز ؛شـوند رهای محل اقامت خود بیگانه تلقی نمیدر کشوها  اقلیتشوند. این  می دیده

چه این بیگانگی به آنها تحمیل شود، نه تنها خطر ناآرامی میـان شهروندان آن کشور هستند. چنان
 ایجـاد الملـل بینآرامـی در سـطح  دو دولت (دولت محل اقامت و دولـت اصـلی) یـا حتـی نـا

  شود.  می در داخل کشور نیز دامن زدهها  هشود، بلکه به فضای تبعیض میان افراد و گرو می
  برند:  می به سر ذیلدر شرایط  معموالً ملی های  اقلیت

کنند و احساس تعلـق بـه ملـت دیگـری دارنـد؛  می . در کشوری غیر از کشور خود زندگی١
مقـیم دانمـارک، هـای  در کشورهای بالکتیک پس از سقوط کمونیسـم، یـا آلمانیها  مانند روس

  ؛مقیم کوزوو و...های  ییایآلبان
دار و مستمر، متفاوت با اکثریـت کشـورند و گـروه  . دارای تاریخ، زبان، آداب و سنن ریشه٢

  ؛هاست حاکم در پی زدودن همه این ویژگی
  شود؛ طوری که از آن تبعیض، تنش و چالش ایجاد می اند، به . خوار انگاشته و مورد تبعیض٣
. احساس جمعی مورد تبعیض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن دارند و به دنبال تعارض و ۴

  2شوند. می کنند، خواستار خودمختاری یا استقالل می که با گروه حاکم پیدا ای مواجهه
                                                               

 .٨۶−٨۵، صها اقلیت. خوبروی پاک، ١
 .١۶٠−١۵٩، صانسجام ملی و تنوع فرهنگی. صالحی امیری، ٢
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بـدین  ، مقصود مـا از سیاسـت تنـوع فرهنگـیاز روشن شدن مفهوم تنوع فرهنگی پسحال 
 عنوان بـهاز آن  ،سیاستی است که ضمن به رسمیت شناختن واقعیت تنوع فرهنگی «معناست که: 
و  ظـور حفـظ همبسـتگیمنیک ظرفیت و بـه  عنوان بهکند و در صدد تدبیر آن  می یک ارزش یاد

ای  گونـه بهخواهـد  مـی بدین معنا که ضمن بـه رسـمیت شـناختن تنـوع فرهنگـیانسجام است. 
  ».دار نشود ریزی کند که انسجام جامعه خدشه برنامه
  

   هویت .۵−١−١
گونـاگون، هـای  و هویتهـا  ها، خـرده فرهنگ ارتباطات و ارتباط فرهنگ عصرامروزه با توجه به 

 بدان پرداخته شود. دضرورتی است که بای در جوامع متنوع فرهنگی بررسی مفهوم هویت
یکی از مفاهیم قدیمی و پیچیده علوم اجتماعی است که در مقایسـه بـا دیگـر  مفهوم هویت

هـا و تفسـیرهای  مفاهیم کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فهم این مقولـه تعریف
این اسـت کـه  سؤال اساسی مرتبط با بحث هویت 1»خودت را بشناس«گوناگونی مطرح است. 

چیسـتم؟ بـه سـخن دیگـر، تعمـق در کیسـتی و چیسـتی افـراد اسـت و در واقـع من کیستم؟ و 
خودشناسی است که در حیطه فردی و جمعی قابل شناسایی است. در این بحـث مـن یـا خـود 

)selfبا غیر ( ) در تقابلotherپیونـدی  یابد و پدیده غیرّیت در رابطه با مقوله هویت ) اهمیت می
آنچـه موجـب «چنـین آمـده اسـت: » هویـت«، در تعریف لغـوی معین فرهنگجدی دارد. در 

 فرهنـگیعنی آنچه که باعث تمایز یک فـرد از دیگـری باشـد. یـا در  2،»شناسایی شخص باشد
قیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جـوهری او یعنی ح چنین آورده است: هویت عمید
را پاسخی به سؤال چه کسی بودن و چگونه شناسایی شـدن و تشـخص  هویت و دهخدا 3باشد.

هـای متعـددی ذکـر شـده اسـت.  معـانی و تعریف در اصطالح نیز برای هویـت 4دانسته است.
به معنای چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی انسان برای شناخته شدن به چیـزی یـا  هویت«

آید. این حس تعلق داشتن، بنیادی ذاتی یـا غریـزی در وجـود انسـان دارد. بـرآورده  جایی بر می
شود و ارضـای آن میـان یـک گـروه انسـانی،  نسان میشدن این نیاز سبب خودآگاهی فردی در ا

                                                               
1. Know yourself 

  .١٢۶۵، صفرهنگ عمیدعمید، . ٣    . ۵٢٢٨، ص۴، جفرهنگ معین. معین، ٢
 .٢٠٨۶۶، ص١۴، جنامه دهخدالغت، . دهخدا4


