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  معرفي و نقد كتاب
  

  1فرهنگ، فضا و دولت ـ ملت
 

  عرفي مختصر نويسندهم. 1
هاي اجتماعي دانـشگاه جـواهر        شناسي مركز مطالعات نظام     استاد جامعه » ديپانكار گوپتا «

ناسي اجتماعي است ش  حوزة تخصصي مطالعاتي وي مردم    . لعل نهرو در هندوستان است    
هـاي اجتمـاعي دانـشگاه        و عالوه بر تدريس و پژوهش، رياست مركـز مطالعـات نظـام            

شناسـي    هاي جامعه   وي نويسندة آثار متعددي در حوزه     . جواهر لعل نهرو را برعهده دارد     
در . شناسي بوده، بالغ بر پانزده كتاب را در اين حوزه تأليف و منتشر كرده اسـت                 و مردم 

آثار، جامعة مورد مطالعه خود را كشور هندوستان قرار داده است كه اين اثـر               بيشتر اين   
 مـورد ل يـك طـرح تحقيقـاتي در    وكتاب حاضر محص. نيز از اين امر مستثنا نبوده است    

  .جامعه و مردم كشور هندوستان است
  
  عرفي اثرم. 2

و را از مطالعــة زنــدگي روســتايي شناســانه  هــا و توجهــات مــردم ايــن كتــاب دغدغــه
ـ ملـت تـسري و گـسترش         ها و طبقات به حوزة مالحظات دولت        ورسوم، كاست   آداب

هـاي علمـي از    نويسنده چارچوب تحليلي مفهوم فرهنگ را همراه بـا نمونـه          . داده است 
گيـرد    گيرد و نتيجه مي     داري و شهروندي به كار مي       زندگي روزمره براي تفسير حكومت    

پروفـسور گوپتـا    . هاي عميق فرهنگـي هـستند       ي ريشه اظاهر سياسي، دار    كه نهادهاي به  
كند كه اهميت فرهنگ در اين واقعيت نهفته است كه مبين راه تعامـل مـردم         استدالل مي 

موجوديت دولت ـ ملـت يكـي از    . شده و مشخص است با يكديگر در فضاهاي تعريف
 طقـ عنوان يك پديدة مهم فرهنگي به حساب آيـد، نـه اينكـه ف               اين فضاهاست و بايد به    
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تـوان    م وي تنهـا زمـاني مـي       زع به. عنوان خطوطي بر روي نقشة جغرافيايي تلقي شود         به
اي فرهنگي    عنوان پديده   خوبي درك شده است كه به       ـ ملت به   ادعا كرد كه پديدة دولت    

  .به آن نگريسته شود
مبتني بر  » از احساسات « با عنوان    بخش اول كتاب   :استكتاب متشكل از دو بخش      

توان برداشتي آشـكار و       شده مي  كه تنها در يك فضاي مشخص تعريف      اين فرض است    
هـا   ملـت ت ـ  گيرد كه چون دول نويسنده نتيجه مي. مشخص از عضويت فرهنگي داشت

هـاي فرهنگـي بـه        انـد، پديـده     هاي قوي هويتي محصور شده      ها و نشانه    توسط احساس 
ي نيازمند آن هستند كه هاي قوي هويت اما اين احساسات، عاليق و نشانه   . آيند  حساب مي 

 اصـل   ةواسـط   ساختارهاي حكومت، از طريق نزديك كردن مردم به يكديگر بـه           ةوسيل به
  .ملت، تقويت شوندت ـ شهروندي در درون دول

هـايي از زنـدگي روزمـره را          ، نمونه »به سوي ساختار  « كتاب با عنوان     بخش دوم در  
 و اصناف و حفظ و حمايت از        ها   مدني، گروه  ةهاي شهروندي، جامع    براي بررسي پديده  

  .دهد ملت ارائه ميت ـ ها در قالب مفهوم فرهنگي دول حقوق اقليت
فرهنـگ،  « كتاب بـا عنـوان       فصل اول .  پنج فصل است   ةبخش اول كتاب دربرگيرند   

 مفاهيمي  ةشود كه فرهنگ از جمل      با شرح اين مسئله آغاز مي     » فضا و عضويت اجتماعي   
شود و شـايد نتـوان يـك          فاوت و متنوعي از آن ارائه مي      ها و تعابير مت     است كه برداشت  

پس از ذكر اين مقدمه نويسنده اسـتدالل        . تعريف واحد و مقبول همگان از آن ارائه كرد        
هاي يكدستي نيستند كه نـسبت بـه مالحظـات            سنگ  ها همچون تخته    كند كه فرهنگ    مي

ابط قدرت هستند و حتي روة كنند واقع بياندرها  فرهنگ.  باشند اعتنا  يقدرت و سياست ب   
حدي احساسات مردم را برانگيزنند كه مردم حاضر باشند براي آن بميرند و              توانند تا   مي

هـاي     پس از ذكـر اهميـت فرهنـگ، بـه موضـوع رويـه              ،نويسنده. )17ص  (كشته شوند   
هـاي فرهنگـي از جملـه تعـامالت، در درون             كند كه رويـه     پردازد و بيان مي     فرهنگي مي 

 فرهنـگ را از     ،همـين ويژگـي   . افتند  هاي ساختاري مشخصي اتفاق مي      يتفضاها و موقع  
گونه حساسيتي نسبت     كند، زيرا كاالها و چيزهاي مصنوعي هيچ        امور مصنوعي مجزا مي   

  .)18ص (به فضا و موقعيت فرهنگي مشخص ندارند 
كند وجود رابطه بين فرهنـگ و         كيد مي أ مهمي كه در اين فصل نويسنده بر آن ت         ةنكت

از طـرف ديگـر نويـسنده بيـان         .  مشترك است  ة و مبتني بر علق    1هاي پيونددهنده   عارهاست
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ـ  اي، به دنبال پيوند اين موضوع با مفهوم دولت كند كه با توجه به وجود چنين رابطه  مي
ازنظـر  .  اسـت  دارنـد هـا در جوامـع كنـوني          ملـت ـ   تملت و درك نقش مهمي كه دول      

گذارنـد   ثير ميأ فرهنگ خاص خودشان تةدم دربارها بر آگاهي مر ملتت ـ  نويسنده دول
 19ص (كننـد   عد ساختاري نهادينه كردن اين احساسات مشترك مردم را فراهم مـي        و ب( .

كند كه    پردازد و بيان مي     ملت مي ـ   ت ميان فرهنگ، فضا و دول     ةوي در ادامه به بيان رابط     
 اگرچـه انـواع مختلفـي از       كنند و     ن راهي است كه مردم با يكديگر تعامل مي        فرهنگ مبي

هـاي    تعامالت وجود دارد، اين تعامالت مختلف در درون فـضاهاي مـشخص و مكـان              
اي فرهنگـي      پديـده  ،عنوان يـك فـضا     ملت هم به  ـ   ت دول ، درنتيجه ؛افتد  ني اتفاق مي  معي

  .شود و تنها خطوطي بر روي نقشه نخواهد بود محسوب مي
هاي پيونددهنـده و مبتنـي بـر          استعاره: نفضا، غيرفضا و مكا   « با عنوان    فصل دوم در  

ـ  » مشترك ةعلق  يـك تعريـف مـشخص از آن    ة، به بررسي مفهوم فرهنگ و دشواري ارائ
كه فرهنگ از دل تعامالت ميان مردم و اعـضاي          است  كيد شده   أپرداخته شده و دوباره ت    

بنابراين فرهنگ محصول تعامالت مردم با يكـديگر اسـت و           . آورد  يك جامعه سر بر مي    
. )29 و 28 صص(توان درك كرد    به تعبير ديگر فرهنگ را خارج از تعامالت اجتماعي نمي         

هـاي فرهنگـي      عنوان پديـده   ندرت به  كند كه سياست و قدرت به       پروفسور گوپتا بيان مي   
كـه حتـي     درحالي؛آيند هايي خارج از فرهنگ به حساب مي عنوان پديده بهاغلب   ،تلقي شده 

 هـاي   هـا و نظـام       همچـون ازدواج، كاسـت     ، در درون جوامـع    ورسوم مبتني بر قـدرت     آداب
وي در ادامه استدالل    . )30 و 29ص  ( شوند  هاي فرهنگي محسوب مي      همگي پديده  ،طبقاتي

 مـشترك   ة مبتني بـر علقـ     ةهاي پيونددهند   كند كه اگر فرهنگ از طريق عينك استعاره         مي
كه به دنبال عضويت در اين  نتيجه گرفت كه دليل رفتار آنهايي چنينتوان  ديده شود، مي

. دار اسـت    هـا برايـشان معنـي       هاي پيونددهنده هستند اين است كه اين اسـتعاره          استعاره
 متعددي در درون هر فرهنگ وجود دارد و علـت آن هـم ايـن                ةدهند  هاي پيوند   استعاره

. نيـست عـدي  ب ها دائماً در حال تعامل با يكديگرنـد و زنـدگي آنهـا تـك               است كه انسان  
 باشند كه   )طبقه(  مشخصي از مردم متعلق به يك كاست       ةنوان مثال ممكن است مجموع    ع به

 ايـن   يديگري قرار داشته باشـد، امـا هـر دو         ) طبقه(در مقابل كاست  ) طبقه( اين كاست 
متعارض و متضاد ممكن است خودشان را متعلق به گـروه هنـدو در        ) ها  كاست(طبقات  

  .)32ص ( د و اين چرخه همين طور ادامه يابدهاي ديگر در هندوستان بدانن مقابل گروه
كند كه حتي لغات هم بايد در چارچوب فرهنگـي خودشـان ديـده                وي استدالل مي  

توانند همچون متون اصلي      ها نمي   كند كه به همين دليل است كه ترجمه         شوند و بيان مي   
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. )34ص(  بستر فرهنگي طرح آن لغات را بيـان كننـد          ، ابعاد يك لغت را بازگو كرده      ةهم
 ميان فـضاي فرهنگـي و فـضاي بوروكراتيـك       اين فصل به موضوع تفاوتةوي در ادام  

 و همه را به استازنظر وي فضاي بوروكراتيك يك فضاي غيرمحصور و باز       . پردازد  مي
تواننـد     نقاط جهان مي   ةن هم ااطالعاتي، متخصص فنّاوري  با پيشرفت   . پذيرد  عضويت مي 

علت . ري برايشان وجود داشته باشد مشغول به كار شوند        در هر كجاي جهان كه شرايط بهت      
ن است كه فضاي بوروكراتيك به روي همه باز اسـت و از ايـن منظـر بـا فـضاي                     ايهم  

زيرا فضاي فرهنگي يك فضاي بسته و محصور به حساب          . فرهنگي تفاوت اساسي دارد   
 ة مبتنـي بـر علقـ      هاي پيونددهنده و    هاي ميان استعاره    در آخر به تفاوت   . )35ص  ( آيد  مي

هـاي    پردازد كه اگرچه برخي ايـدئولوژي       پردازد و باالخره به اين موضوع مي        مشترك مي 
هــاي  گرايـي مــستقيماً ريـشه در اسـتعاره    سياسـي مثـل نژادگرايـي، بنيــادگرايي و طبقـه    

 ،هـا   ها و سياسـت     موارد ايدئولوژي برخي   مشترك دارند، در     ةپيونددهنده و مبتني بر علق    
 و مـردم را بـه       اسـت سياستي كه مبتني بر سود و فايده        (اي اقتصادگرايانه   ه  مثل سياست 

  .)64ص ( كند صدق نمي) كند كردن جان خود براي رسيدن به هدف تشويق نمي فدا
. نـام دارد  » هـاي متـداول معـاني       هـاي پيونددهنـده و مجموعـه        استعاره «فصل سوم 

اني متفـاوتي دارنـد و ايـن امـر     هاي پيونددهنده مع    نويسنده بر اين نظر است كه استعاره      
. مند در مورد مفهـوم فرهنـگ وجـود نـدارد            يك انسجام قاعده  كه  ن است   ة اي دهند نشان

      قـدرت سياسـي اسـت،       ةن پرسـشي دربـار    بنابراين مفهومي همچون مشروعيت كه مبـي 
. هاي موضوعي ديگري غير از سياست، معاني ديگري داشته باشد           ممكن است در حوزه   

هـاي   دهـد ايـن اسـت كـه اسـتعاره          اي كه نويسنده در اين فصل ارائه مـي          بنابراين نتيجه 
هـا    بـدون ايـن تفـاوت   ، مشترك داراي معاني متفاوتي بـوده   ةپيونددهنده و مبتني بر علق    

  .)68ص (توان درك كرد  پويايي فرهنگ را نمي
ـ  « با عنوان فصل چهارمدر  نويـسنده بـه موضـوع    » ملـت ت ـ  فضا، سـرزمين و دول

وي بيـان  . كنـد  پوشـان در ايـن فـضاها اشـاره مـي      هاي هم نگي و عضويت فضاهاي فره 
 امـا   ،دارد كه هميشه فضاهاي فرهنگي واحدهاي جغرافيايي مجزا از يكديگر نيـستند             مي

ها و ارتباطات، شرطي ضروري براي رسـيدن بـه اشـتراكات       بايد توجه داشت كه تماس    
ن است كه زماني    اي استدالل وي    ،از سوي ديگر  . آيند  ميان فضاهاي فرهنگي به شمار مي     

لحاظ جغرافيايي از هم جدا هستند مشكلي براي فهم آن          ازكه فضاهاي فرهنگي متفاوت     
هاي   فضاهاي فرهنگي مجزا وجود ندارد، زيرا در چنين شرايطي هركدام از آنها مجموعه            
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اقعي بـين   بنابراين ميزان تعامل و   . هستند خود را دارا     ةهاي پيونددهند   متفاوتي از استعاره  
اين فضاهاي فرهنگي كه ازنظر جغرافيايي از يكـديگر مجـزا هـستند، در سـطح نـازلي                  

اما زماني كـه چنـين شـرايطي وجـود نداشـته باشـد و فـضاهاي                 . )97ص  ( خواهد بود 
 در ايـن صـورت      ،فرهنگي متفاوتي در درون يك فضاي جغرافيايي وجود داشته باشـند          

 كـشور   ةوي در ادامـه مثـالي را دربـار        . آيد  پوشان به وجود مي     هاي هم   موضوع عضويت 
كند كه مثالً يك فرد ممكن است از يك طرف متعلـق بـه                 بيان مي  ،هندوستان ارائه كرده  

در چنــين شــرايطي . باشــد و از طــرف ديگــر هنــدو هــم باشــد) طبقــه( يــك كاســت
تـر از تعلـق بـه يـك          زيرا هندو بودن عـام    . پوشان شكل خواهد گرفت     هاي هم   عضويت
هاي پيونددهنـده بـه وجـود          استعاره ةپوشاني در حوز    ن است و طبعاً اين هم     عيكاست م 

بنـابراين زمـاني كـه هنـدو بـودن اهميـت بيـشتري داشـته باشـد، اهميـت              . خواهد آمد 
 هنـدو كمتـر     ةهاي تعلق بـه جامعـ        كاست، نسبت به استعاره    ةهاي تعلق به جامع     استعاره

 تـالش بـراي عـضويت در       ةه انـداز   تالش براي عضويت در كاست ممكن است ب        ،بوده
  .)98 و 97ص ( هندو مورد توجه آن فرد قرار نگيرد ةجامع

ـ          اين فصل نويسنده بيان مي     ةدر ادام  ملـت هـم    ــ    تكند كه عـضويت در درون دول
قـدر قـوي و     هاي پيونددهنـده آن    اما اين استعاره   ،هاي پيونددهنده است    مبتني بر استعاره  

 فرهنگـي موجـود در      ةهاي پيونددهنـد    راحتي با ديگر استعاره    توانند به   عام هستند كه مي   
هـاي    ازنظـر نويـسنده اسـتعاره     .  ملت همزيستي داشـته باشـند     ـ   تفضاي سرزميني دول  

ـ  ملت قرار ميت ـ  اي كه مبناي عضويت در درون دول پيونددهنده ـ گيرند، از يك دول  ت 
گرايي    فرانسه سبب ملي   عنوان مثال انقالب   به. ملت ديگر متفاوت است   ـ   تملت به دول  

 زبان صـورت گرفـت؛      ة پيونددهند ةفرانسوي شده است؛ وحدت آلمان بر اساس استعار       
گرايي چـين شـد و         پيونددهنده سبب ملي   ةعنوان يك استعار   مبارزه با امپرياليسم ژاپن به    

سـبب ظهـور    )  عـام پيونددهنـده    ةعنوان يك استعار   به( باالخره مبارزه با استعمار بريتانيا    
هــاي پيونددهنــده فراتــر از  بنــابراين ايــن اســتعاره. گرايــي هنــد شــد كــستان و ملــيپا

ـ          گرايي  خاص  هـيچ تعارضـي بـا آن        ،ملـت بـوده   ــ    تهاي فرهنگـي در درون هـر دول
. گرايـي فرهنگـي در درون ايـن جوامـع ندارنـد           مبتني بر خاص   ةهاي پيونددهند   استعاره

ملت اهميـت داشـته باشـد و        ـ   ت دول ازنظر نويسنده اگر صرفاً عامل جغرافيا براي يك       
ملـت وجـود    ــ    تهيچ فرقي بين امپراتوري و دول     ،  عوامل فرهنگي در نظر گرفته نشود     

 جغرافيـايي   ةملـت يـك پديـد     ـ   تكه بايد توجه داشت كه دول      درحالي؛  نخواهد داشت 
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ملت فرزند مشاركت جمعي، ت ـ  دول. آيد اي فرهنگي به شمار مي  و پديدهيسترف نصِ
 عـامي    مدت و تحرك فرامحلي در سطح وسيع، همـراه بـا ايـدئولوژي             ت طوالني ارتباطا

شود كه مردمي هم  ايدئولوژي سبب مي. رود است كه از مرزهاي محلي محدود فراتر مي   
لحاظ جغرافيايي از هـم بـسيار فاصـله داشـته باشـند و هـيچ ارتبـاط                  ازكه ممكن است    

لحاظ فرهنگي بـه يكـديگر      ازشته باشند،   چهره و رودررويي را هم با يكديگر ندا        به چهره
در آخـر ايـن     . بسيار نزديك شوند و خود را متعلق به اجتماع فرهنگي واحـدي بداننـد             

ـ       فصل نويسنده نتيجه مي     فرهنگـي اسـت و      ةملـت يـك پديـد     ــ    تگيرد كه چـون دول
ملت مبتنـي بـر احـساسات مـشترك اسـت، در نتيجـه              ـ   ت دول ةهاي پيونددهند   استعاره
عنـوان يـك    زماني كه ملـت بـه  . افتد گيري ملت اتفاق مي ولت بعد از شكلگيري د  شكل

  .)112ص ( شود  ايدئولوژيك شكل گرفت، به دنبال آن ساختار دولت نيز ايجاد ميةبرساخت
كند كه    بيان مي » ملت و دولت  : احساس و ساختار  « با عنوان    فصل پنجم نويسنده در   

 نهـد   در درون يك واحد جغرافيايي بنيان مـي       عنوان يك اجتماع، فضايي فرهنگي را        ملت به 
انداز كثـرت در عـين        اگر از چشم  . كه در تأثير و تأثر با واحدهاي جغرافيايي ديگر است         

 كوشند تا تناسب و هماهنگي      هاي مختلف مي    ملتـ   توحدت به بحث نگريسته شود، دول     
فظ كننـد و بـه      هاي فرهنگي مختلف و اجتماعات فرهنگي متفاوت را ايجاد و ح            ميان گروه 

 عنوان يك اجتماع و يـا فـضاي       ملت به ـ   تدر اين تعبير، دول   . نمايندگي از آنها عمل نمايند    
هـاي    هـايي را در قالـب       هاي فرهنگي رويه    شود كه براي رفع واگرايي      فرهنگي فرض مي  

اي،   هـاي حاشـيه      ادغـام و جـذب فرهنـگ        هـا،   مختلف نظير تالش براي حذف تفـاوت      
امـا  ). 139 و   138صـص   ( كنـد   ا پذيرش تنوع فرهنگي اتخـاذ مـي        فرهنگي و ي   ةاستحال

ها در اروپا،     ملتـ   تگيري دول    شكل ةدهد كه در مراحل اولي      مطالعات تاريخي نشان مي   
  .)151ص ( اي و اقليت صورت گرفته است هاي حاشيه اي با فرهنگ  برخورد غير متساهالنه

هـاي   تواند بدون وجـود اسـتعاره   ملتي نميـ  تكند كه هيچ دول نويسنده استدالل مي  
ـ       كيـد مـي   أ امـا در ادامـه ت      ،پيونددهنده تداوم داشـته باشـد      رف وجـود ايـن     كنـد كـه صِ

ت ـ  ملت كافي نيست، بلكه براي اينكه دولت ـ  هاي پيونددهنده براي تداوم دول استعاره
ها  مشي  ها تداوم داشته باشند و در طول زمان خود را بازتوليد كنند، الزم است خط                ملت

 اگـر چنـين اقـدامي را        .بستگي ميان مردم اتخـاذ كننـد       هايي را براي ايجاد هم      و سياست 
ملت قوي در درون يك سرزمين مشخص شكل خواهد         ـ   تبتوانند انجام دهند يك دول    

 عـام و فراگيـري   ةهاي پيونددهنـد  ها بر اساس اين استعاره    ملتـ   تبنابراين دول . گرفت
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توانند روابط فرهنگـي      شوند و مي     مي  شود ايجاد    مي كه سبب حيات فضاي فرهنگي آنها     
 تذاتاً نابرابر و مبتني بر سلطه را كه در درون جوامع وجود دارند، از بين ببرند؛ زيرا دول  

در اينجاسـت   .  مسلط و زير سلطه است     ،ا اعم از غني و فقير     ره قش ةملت متعلق به هم   ـ  
 تحقـق   ةاي معاصـر دغدغـ    هـ   ملـت ـ   ت دول ةهم. شود  كه موضوع شهروندي مطرح مي    

هايي را كه براي تحقق اين امر بـه كـار             رسد كه روش    شهروندي را دارند، اما به نظر مي      
گذاري عمـومي     مهم اين است كه چنين ابزارهاي سياست       ةنكت. گيرند، متفاوت باشد    مي

 ها با اسـتفاده از ايـن     بنابراين دولت . گرفت  در دوران ماقبل مدرن مورد استفاده قرار نمي       
كنند احساسات فرهنگي مشترك ميان مـردم          سعي مي  ، از جمله تحقق شهروندي    ،ابزارها

  .را نهادينه و ساختارمند كنند
.  فصول ششم تا نهـم اسـت       ةدربرگيرند» سوي ساختار  به« كتاب با عنوان     بخش دوم 

 شهروندي اتفـاق    ةچه چيزي براي مقول   :  مدني يا دولت   ةجامع« با عنوان    فصل ششم در  
شود هميشه منجـر      كند احساساتي كه سبب تولد ملت مي        نويسنده بيان مي  » ست؟افتاده ا 

هـاي فاشيـستي      ازنظـر وي دولـت    . شـود   هاي ليبرال دموكرات نمي     گيري دولت   به شكل 
طـور طبيعـي بعـد از        بنابراين دولت ليبرال دموكرات به    .  خوبي براي اين امر است     ةنمون
بـستگي سـبب ايجـاد شـرايطي       و هـم  بـرادري . گيري ملت به وجود نخواهد آمـد        شكل
هـاي جمعـي      توانند آزادي مـشاركت در اقـدامات و فعاليـت           شود كه در آن افراد مي       مي

 مـدني بايـد     ةبستگي حاصـل شـود جامعـ        اما براي اينكه اين برادري و هم       ،داشته باشند 
اي از شـرايط اسـت كـه در درون آن افـراد           جامعـه مـدني مجموعـه     . وجود داشته باشد  

صورت جمعي در تعامل بـا دولـت هـستند و در ايـن فراينـد آزادي افـراد از طريـق                       به
استدالل نويسنده در اين فصل آن اسـت     . شود  هاي مشترك تقويت مي     طرحمشاركت در   

كه جامعه مدني بستر و شرايط نهادينه شـدن سـاختارهاي جامعـه ليبـرال دمـوكرات و                   
 ةتوانـد جامعـ      مدني نمي  ةجود جامع كند و دولت بدون و      تقويت شهروندي را فراهم مي    
  .)160-189صص (ليبرال دموكراتي را ايجاد كند 

بازنويـسي مالحظـات بـه زبـان     : برادري، شـهروندي و اقـدام ايجـابي       «،  فصل هفتم 
 مـدني تنهـا     ةشود كـه جامعـ      در اين فصل به اين موضوع پرداخته مي       . نام دارد » حقوقي

ملـت در  ت ـ  كند و دول  جامعه فراهم ميشرايط را براي تحقق برادري ميان اعضاي يك
د نـ بستگي ميان افراد، بايد ساختارهايي را ايجاد ك         تحقق برادري و به دنبال آن هم       جهت

اسـتدالل نويـسنده ايـن اسـت كـه بـرادري و             . و اقداماتي را در اين زمينه انجـام دهـد         
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دار   مهمدت و ادا    طوالني حرطشود، بلكه يك      صورت خودجوش محقق نمي    بستگي به  هم
بـستگي   بنابراين الزم است كه موانـع موجـود بـر سـر راه تحقـق بـرادري و هـم                   . است

 ايـن موانـع وجـود فقـر،         ةاز جملـ  . ع ساختن آنها اقدام شـود     براي مرتفَ شده،  شناسايي  
ها و عـدم رعايـت    ملتت ـ  ها در درون دول فرهنگ عدالتي و تبعيض در برخي خرده بي

 ايـن   بارةهاي مختلفي كه در      فصل نويسنده به رهيافت     اين ةدر ادام . ستها  حقوق اقليت 
 ةهاي مختلفي دربـار     دارد كه ديدگاه    وي بيان مي  . كند   اشاره مي   است موضوع مطرح شده  

صـورت خيلـي     ارتباط سه مفهوم آزادي، برابري و برادري وجود دارد كه در بين آنها به             
ـ      مشخص به آراء راولز، اجتماع     چـارلز تِ  اينتـاير و    كگراياني همچـون م لـور و بـاالخره   ي

  نقـاط ضـعف      و شمرد  مي  هاي آنها را با يكديگر بر       پرداخته، تفاوت  1اليكديدگاه ويل كيم 
. )192-209صـص  (دهـد   كند و نهايتاً پيشنهاد خود را ارائه مـي         هركدام از آنها را بيان مي     

 و  تـوان از يكـديگر جـدا        استدالل خود نويسنده اين است كه ايـن سـه مفهـوم را نمـي              
وي ابتدا به ديـدگاه جـان راولـز         . شود  گرايي مفهومي مي   تفكيك نمود، زيرا سبب تقليل    

پردازد و ايـن       جايگاه مفهوم برادري و ارتباط آن با دو مفهوم آزادي و برابري مي             ةدربار
دهـد كـه نبايـد در بررسـي مفـاهيم مـذكور دچـار                 كيد قرار مي  أديدگاه راولز را مورد ت    

گرايان و    در بخش بعد ديدگاه اجتماع    . ي را بر ديگري ترجيح داد     گرايي شد و يك     ترجيح
 امـا خـود نويـسنده نيـز         ،كنـد   اند مطرح مـي     كه آنها بر آراء راولز وارد كرده      را  نقدهايي  

 از ديدگاه جان راولز در مورد بـرادري دفـاع   ،گرايان مطرح كرده   نقدهايي بر آراء اجتماع   
تواند عمـق بيـشتري بـه         ولز به مفهوم برادري مي    كند كه نگاه را     وي استدالل مي  . كند  مي

ها همه به يكـديگر نيازمندنـد و تنهـا از            درك ما از مفهوم شهروندي ببخشد، زيرا انسان       
صص (د و قدرتمند سازند     ننتوانند خود را تقويت ك      طريق همكاري فعال با يكديگر مي     

 گرايـان   به ديدگاه اجتماع   عدالت راولز نسبت     ةكند كه نظري     گوپتا استدالل مي   ).203 و   202
هـا و     نارضـايتي از نظـر وي مـا بايـد         . سـازگارتر اسـت   مدرن  هاي نهادينه     با دموكراسي 

هاي چندفرهنگي را كامالً مورد توجـه قـرار دهـيم،     هاي دولت شكايات هميشگي اقليت  
ـ   و توزيع نـشده  اند  ها بر اساس تولد افراد به وجود نيامده          در توانايي   زيرا اين تفاوت   د، ان

توان آنها را با استفاده از برخـي          دار و عميق تاريخي هستند كه مي        از داليل ريشه  بلكه منتج   
 نيز وي ديدگاه راولز را مورد       زمينهاما در همين    .  تقليل داد و حتي از بين برد       سازوكارها

هـاي جوامـع      خواهد كه اين اقليـت      كند كه راولز اگرچه نمي      دهد و بيان مي     نقد قرار مي  
                                                      
1. Will Kymlicka 
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در رنج، ناراحتي و محروميت باشند، پاسخ مشخصي را براي حل اين معـضل              هنگي  چندفر
گوپتا بيان . دهد ليكا را مورد بررسي قرار مي وي در بخش آخر ديدگاه كيم.دهد ارائه نمي

كيـد  أ وجود تفـاوت را مـورد ت       ، مخصوصاً راولز  ،ها   ليبرال ةليكا هم كند كه ازنظر كيم     مي
عد مهمي از شرايط تحقق عدالت ازنظـر راولـز اسـت، امـا               ب ،دهند و حتي تكثر     قرار مي 

 از ) هاي مثبت و حمـايتي      از جمله تبعيض  (هاي در اقليت      ليكا حمايت فرهنگ  ازنظر كيم
 ليبـرال از  ةليكا به دنبـال تلفيـق نظريـ   به نظر گوپتا، كيم   . اي برخوردار است    جايگاه ويژه 

 اما نويـسنده ايـن      ،)205ص  (است  هاي اقليت     انتخاب فردي با حقوق اجتماعي فرهنگ     
 وي استدالل مـي . دهد ليكا را هم مورد نقد قرار مي  ديدگاه كيم    ليكـا  كنـد كـه ازنظـر كيم

امـا اگـر حفـظ ايـن        ،  )208ص  (هاي اقليـت خـودش يـك هـدف اسـت              حفظ فرهنگ 
هـاي     شهروندي و برادري و تحقق برابري فرصت شوند كه رژيم          ةها مانع توسع    فرهنگ

هـاي    توانند مورد حمايت دموكراسـي       آن هستند، بر اساس چه مبنايي مي       ليبرال خواهان 
هـاي اقليـت كـامالً        كند كه حمايت از فرهنگ      شده قرار گيرند؟ گوپتا استدالل مي      نهادينه

هاي تاريخي    نابرابريهاي تبعيض مثبت است كه به رهايي شهروندان از            ا برنامه بمتفاوت  
 ارگانيـك نيازمنـد   اين ديدگاه دوركهـايم كـه انـسجام   در پايان اين فصل، به      . كند  كمك مي 

  .)209ص ( كند عنوان مبناي خود است، اشاره مي انسجام مكانيك به
» پيوند دوركهايم بـه راولـز     :  برادري ةتبعيض مثبت و مسئل   « با عنوان    فصل هشتم در  

هـا در درون جوامـع        شود كه اگر تبعيض مثبت توسط دولت        به اين موضوع پرداخته مي    
مدت احساس سهيم بـودن در سرنوشـت         توان اميدوار بود كه در طوالني       ال شود مي  اعم

ها تـالش كننـد       اگر دولت . ق شود  به دنبال آن برادري محقِّ     ،يكديگر در افراد ايجاد شده    
بستگي را از طريق تبعيض مثبت نـسبت         كه موانع موجود بر سر راه تحقق برادري و هم         

تـوان انتظـار تحقـق بـرادري و           رطـرف سـازند، مـي     ها و طبقات جامعه ب      به برخي گروه  
ملت داشت؛ زيرا در غير اين صورت وجود        ـ   ت اعضاي آن دول   ةبستگي در ميان هم    هم

 دليـل هـاي درون يـك دولـت بـه            فرهنـگ   شود كه برخي خـرده      موانع مذكور سبب مي   
  رنگ پوست خاص يا عضويت در يك كاسـت       ةواسط هايي كه به    ها و محروميت    تبعيض

هـاي   شـود، بـه مخالفـت    آنهـا وارد مـي    خاص و تعلق به يك قوميت خاص بـر        )طبقه(
در .  مدني را مشكل سـازند     ة شرايط ايجاد جامع   ،صورت مكرر اقدام ورزيده    اجتماعي به 

 تحقق برادري ايرب مشخص در هند ةهايي را كه در دو دور       فصل نويسنده سياست   ةادام
مطـرح سـاخته و بـا يكـديگر     سـت   صورت گرفتـه ا ، به دو شكل متفاوت،بستگي و هم 
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ـ ماَ«گذاري يكـي      اين دو سياست  . كند  مقايسه مي  .  نـام دارد   2»نـدال م« و ديگـري     1»كاردبِ
ها و باليايي كه نظـام طبقـاتي        كار در اصل براي از بين بردن مصيبت       دبِمگذاري اَ  سياست
طبقات  هندوستان ايجاد كرده بود طراحي و اجرا شد و هدف آن كاهش نقش               ةدر جامع 

عكس براي اهميت رندال بگذاري م اما طراحي سياست. در زندگي عمومي مردم هند بود     
ـ مازنظر نويسنده، طـرح اَ . عنوان يك منبع مهم سياسي صورت گرفت      دادن طبقه به   كار دبِ

  هاي مثبـت بيـشتري برخـوردار بـود؛ زيـرا از يـك سـو         ندال از ويژگينسبت به طرح م
بستگي ميان شهروندان در يك فضاي كامالً دموكراتيـك و           درصدد تقويت برادري و هم    

  .ازسوي ديگر داراي ابعاد اخالقي بود
كند كه    ، نويسنده بيان مي   »سازي و سپهر عمومي     اقليت« كتاب با عنوان     فصل آخر در  

هاي فرهنگـي ازسـوي شـهروندان در درون جوامـع كنـوني، همچـون                 عمال رويه حق اِ 
هـاي     بلكه يكي از ابعاد و ويژگي      ،ي سالطين نيست  گذشته ناشي از سخاوت و بخشندگ     

ملـت دموكراتيـك    ـ   تزيرا اگر غير از اين باشد ديگر دول       . شود  شهروندي محسوب مي  
گيرد اين اسـت      شده مي   مطالب گفته  ةاي كه نويسنده از ارائ      همه نتيجه  بااين. نخواهد بود 

هـا در      مشكل اقليت   فرهنگي به معناي اين نيست كه      ةعمال روي رف حق اِ  كه پذيرش صِ  
ها الزم     بلكه آن چيزي كه براي حل مشكل اقليت        ،گونه جوامع حل شده است      درون اين 

گشايش درهاي  . است اين است كه بتوانند در سپهر عمومي حضور مؤثري داشته باشند           
تـرين تحـول و        اعـم از اقليـت و اكثريـت، مهـم          ، شهروندان ةسپهر عمومي به روي هم    

اي بـراي      زيرا سـپهر عمـومي حـوزه       ؛اي ليبرال دموكرات است   ه  ملتـ   تپيشرفت دول 
كند و به نمايندگان فـضاهاي فرهنگـي متفـاوت اجـازه               شهروندان ايجاد مي   ةرقابت هم 

  .)237ص ( ثير بگذارندأدهد تا بتوانند از طريق آن بر افكار عمومي ت مي
  

 نقد اثر. 3
   نقد شكلي)الف

ت لحـاظ شـكلي داراي نقـاط قـو        ازاب  دهد كـه ايـن كتـ        بررسي كتاب حاضر نشان مي    
المقـدور تـالش كـرده اسـت تـا از منـابع              نخست اينكـه نويـسنده حتـي      . فراواني است 

ليف اثـر بهـره     أبـراي تـ   ) لحاظ كيفـي  ازي و چه    لحاظ كم ازچه  (اول قابل توجهي     دست
بندي فصول كتاب در دو بخش مشخص و پايبند بودن نويـسنده بـه                دوم، تقسيم . بگيرد

                                                      
1. Ambedkar       2. Mandal 
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 در درون اين دو بخش، بر اساس محتوا و مضمون مطالب نيز قابل تقدير               چينش فصول 
لحاظ شكلي، تناسب تعداد فصول كتاب در درون هر بخش       ازسوم اينكه نويسنده    . است

مانده در    بنابراين پنج فصل اوليه در بخش اول و چهار فصل باقي          . را در نظر گرفته است    
 (Sage) المللـي   ثر توسط ناشر معتبـر بـين      چهارم، چون اين ا   . بخش دوم ارائه شده است    

 در مـتن كمتـر      نگـاري   حـروف منتشر شده است، با برخي مشكالت مثل وجود اغـالط           
جاي  اشتباه به  به» گرايي  عام «ة واژ 31، سطر   23 ةتنها در يك مورد در صفح     . مواجه است 

  اسـت،  آنپنجم سازگاري عنوان كتاب با محتواي       . چاپ شده است  » گرايي  خاص «ةواژ
ـ  كه عنوان اثر كامالً گوياي مطالب مندرج در فـصول نـه      نحوي به  كتـاب و اسـتدالل   ةگان

 يـك فـضاي   ،هـا  ملت هم همچـون ديگـر موجوديـت   ت ـ  اصلي نويسنده است كه دول
دهي دقيق منابع است كه در كل متن كتاب   ارجاعةششم نحو. شود فرهنگي محسوب مي

ش نموده تا با استفاده از روش ارجـاع         توسط نويسنده رعايت شده است و نويسنده تال       
  .ندكمتني اصل امانتداري را حفظ  درون

. هـست  اين اثر داراي برخي نقاط ضعف نيز         ،شده ت گفته رغم تمام نقاط قو    اما علي 
ثانيـاً در تمـامي     . صورت مشخص است   گيري به   اوالً كتاب فاقد دو بخش مقدمه و نتيجه       

ثالثاً تناسب تعداد صفحات فصول نيـز       . شود  ميگيري ديده ن    فصول كتاب مقدمه و نتيجه    
 11 ة فصل اول دربرگيرنـد    ،عنوان نمونه  به. هاي كتاب رعايت نشده است      در برخي فصل  

 كتـاب بـه   ةنويسنده در مقدمـ ، رابعاً.  صفحه است40 ةصفحه و فصل چهارم دربرگيرند    
نوان مقدمـه   ها و فصول كتاب نپرداخته و در فصل اول كتاب كه از آن با ع                معرفي بخش 

، خامـساً . صـورت تفـصيلي نمـوده اسـت        نام برده است، شروع به طرح مطالب خود به        
 دائماً ازسوي نويـسنده تكـرار       ،خصوص در فصول اول، دوم و سوم       به،  برخي از مطالب  

شده است و همين امر سبب تكراري بـودن مطالـب و در نتيجـه خـستگي خواننـده از                    
 در فـصول مـذكور، عنـاوين فرعـي زيـادي بـه چـشم                نهايتاً اينكه . شود   متن مي  ةمطالع
  .خورد و همين امر سبب عدم انسجام و پراكندگي مطالب فصول مذكور شده است مي

  
   نقد روشي)ب

ــ   يگونه استنباط كرد كه نويسنده از روش تحليلـ          توان اين   اگرچه از بررسي اين اثر مي     
 خـود   ةه روش مـورد اسـتفاد     ليف كتاب بهره گرفته، در هيچ جاي كتاب ب        أتبييني براي ت  

عنوان مقدمه يـاد     كه از آن به   ـ    محترم در فصل اول    ةبهتر بود نويسند  . اشاره نكرده است  
تي كـه    قو ةاما نقط . كرد   به روش پژوهش مورد استفاده در اين اثر اشاره مي          ـ كرده است 



  1388، 3سال دهم، شمارة 

  188

 ، فـصول كتـاب  ةشود اين است كه نويسنده در هم لحاظ روشي در اين كتاب ديده مي      از
 هندوستان و فضاهاي فرهنگي متفاوت و متنـوع  ة جامع ،هاي خود   براي سنجش استدالل  

 است كه اين امر بر انسجام روشـي و محتـوايي             در اين جامعه را مورد بررسي قرار داده       
  .مطالب كتاب افزوده است

  
   نقد محتوايي)ج

       كه در ايـن اثـر       ايياوالً ازآنج . ت متعددي است  ازنظر محتوايي نيز اين اثر داراي نقاط قو
ـ    ةموضوع فرهنگ و رابط    كيـد قـرار گرفتـه اسـت، اثـري      أملـت مـورد ت    ــ    ت آن با دول

شناسـي،    هـاي مختلـف مـردم       پژوهـشگران حـوزه   ة   همـ  ،اي محـسوب شـده      رشـته  ميان
 ،ثانيـاً . منـد شـوند     توانند از آن بهـره      شناسي، علوم سياسي و مطالعات فرهنگي مي        جامعه

مـدار    شناسـانه و فرهنـگ      ها و از منظـري مـردم        ملتـ   ت دول ةرهيافتي بديع براي مطالع   
      نويسنده از مباني    ،ثالثاً.  كرده است  بيشترت اثر را    ازسوي نويسنده ارائه شده است كه قو 

ليف فصول كتاب بهره گرفته و تالش كرده است تـا           أنظري و تحليلي نسبتاً قوي براي ت      
سي پيوند ايجاد كند كه از ايـن منظـر          شناسي و علوم سيا      مردم ةوسيله بين دو حوز     بدين

لحـاظ محتـوايي    ازعد نوآورانه بـودن اثـر       برابعاً  . نيز كتاب حاضر درخور تحسين است     
 زندگي روسـتايي و     ةشناسانه را از مطالع     ها و توجهات مردم     است، زيرا نويسنده، دغدغه   

ش تـسري و گـستر    ملـت   ـ   ت مالحظات دول  ة به حوز  ،ها و طبقات    ورسوم، كاست  آداب
 عملـي از زنـدگي      هاي  گوپتا چارچوب تحليلي مفهوم فرهنگ را همراه با نمونه        . داده است 

گيرد كه نهادهاي     نتيجه مي گرفته،  كار    داري و شهروندي به     روزمره براي تفسير حكومت   
عنـوان   ملـت را بـه  ت ـ  وي دول. هاي عميق فرهنگي هستند ظاهر سياسي، داراي ريشه به

 ةعنـوان خطـوطي بـر روي نقـش         گيرد، نه صـرفاً بـه       نظر مي   مهم فرهنگي در   ةيك پديد 
ـ ة توان ادعا كرد كه پديد    زعم وي تنها زماني مي     به. جغرافيايي خـوبي   ملـت بـه  ــ   تدول

  .اي فرهنگي به آن نگريسته شود عنوان پديده درك شده است كه به
  :بر اين اثر وارد استنيز رسد، برخي ايرادهاي محتوايي  اما به نظر مي

 مفهوم شهروندي و حضور همگـان در        ة كتاب در ارائ   ة راهكار نويسند  كه اين نخست
ايـن  . ثيرگذاري بر اين حوزه، مبتني بر بحث تكثرگرايي فرهنگي استأسپهر عمومي و ت  

 مطالعات فرهنگي و علوم سياسـي   ةموضوع، موضوعي است كه بيشتر پژوهشگران حوز      
 ،بنابراين. كنند  كيد مي أنگي بر آن ت   عنوان روشي مطلوب براي مديريت جوامع چندفره       به

از اين منظر، نويسنده صرفاً به تكرار موضوع تكثرگرايي فرهنگي با بياني ديگر مبـادرت               
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ي در اين زمينه انجام     نتيجه ابتكار و بداعت     راهكار جديدي ارائه نداده و در       است ورزيده
  .نداده است

سنده بسيار وسيع تعريف شـده      هاي پيونددهنده ازسوي نوي     دوم اينكه مفهوم استعاره   
نتيجه زماني كه از اين مفهوم بـراي تبيـين            در ؛گيرد  و مصاديق متعددي را دربرمي    است  
 ةشـود فاقـد يـك مجموعـ      اسـتفاده مـي    ، اعم از موافـق و مخـالف       ،هاي مختلف  ديدگاه

زيرا هر ارزش فرهنگي    . آن تبيين خالي از اشكال نخواهد بود      ،  مشخص از مصاديق بوده   
 پيونددهنده به حساب آيد و همين امر امكان تبيين علمـي            ةعنوان يك استعار   ند به توا مي

هـاي موافـق و يـا مخـالف سـعي            به تعبير ديگر، هركـدام از ديـدگاه       . كند را محدود مي  
كنند از مصاديقي براي استفاده از تبيين و تحليل خود استفاده كنند كـه بـه نفـع آنهـا                   مي

  . تحليل نادرست خواهد بودتبيين ونتيجه آن  باشد و  در
هـاي پيونددهنـده و داليـل        هاي اين استعاره   سومين نقد محتوايي اين است كه ريشه      

گوپتـا  .  ازسوي نويسنده مطـرح نـشده اسـت   ،مشخص براي ظهور و افول تدريجي آنها    
ها در مورد زندگي     و تغيير ديدگاه  فنّاوري  كند كه با تغيير      تنها به اين دليل كلي بسنده مي      

ـ روند و نظـر خـود را در ايـن       بين مي  آيند و از   ب آنها به وجود مي    خو صـورت    بـه رهاب
  .كند مشخص و مستدل بيان نمي

ليكـا در   هـاي كيم   چهارمين نقد محتوايي اين است كه زماني كه نويسنده بـه تـالش            
 ازپـردازد،    هاي اقليت مـي     ليبرال انتخاب فردي با حقوق اجتماعي فرهنگ       ةتركيب نظري 

 پيـشنهادي بـراي جـذب مخالفـان در          ةاش در ارائ    عدم توانايي  جهتليكا به   كيمديدگاه  
ليكا در كتاب خود با عنوان      كه كيم   درحالي ؛)205-209صص  ( كند  مي انتقاددرون جوامع   

هاي اقليت را    صورت كامالً مشخصي حمايت بيروني از گروه        به شهروندي چندفرهنگي 
 اجتماع متمـايز كـرده اسـت و از موضـوع            هاي دروني بر اعضاي    از موضوع محدوديت  

نوع محدوديت دروني بر اعضاي گروه كه        اً عليه هر   قوي ، كرده پشتيبانيحمايت خارجي   
  . كند تي را تعديل كند مخالفت ميممكن است حقوق اعضاي گروه را نقض و اقتدار سنّ

  
  بهاره سازمند

  الملل دانشگاه يزد ستاديار روابط بينا
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