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رئيس پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شيراز

 .۱ویژگیها ،ساز و کارها و اعتبار
دانش��نامه ویکیپدی��ا ،دانش��نامهای
اینترنتی با محتوای آزاد و مبتنی بر نگارش
جمعی اس��ت ،یعن��ی اوالً هر کس��ی که به
اینترن��ت دسترس��ی دارد میتواند مطالبی
به دانش��نامه بیفزاید و ثانیاً میتوان مطالب
دانشنامه را (حتی به ش��کل تجاری) بدون
محدودی��ت تکثی��ر و توزی��ع ک��رد .این دو
ویژگ��ی مهمتری��ن ویژگیهای دانش��نامه
ویکیپدی��ا اس��ت ک��ه جایگاه��ی منحصر
به فرد به آن میبخشند ،اما امکان ویرایش
ب��رای همه افراد ،دانش��نامه ویکیپدیا را در
معرض مهمترین نق��د یعنی وضعیت اعتبار
محتوا نیز قرار میدهد .مسأله اعتبار مطالب
موج��ود در دانش��نامه ویکیپدی��ا ،همواره
اولین مس��ألهای اس��ت که ب��ه ذهن خطور
میکن��د و بخص��وص در حوزههای علمی و
دانش��گاهی ،ویکیپدیا به همین دلیل مورد
نقد قرار میگیرد.
برای روشن ش��دن وضعیت اعتبار منابع
در ویکیپدی��ا و توجی��ه آن بای��د ب��ه چند
نکت��ه توجه داش��ت .نکته اول ای��ن که هر
مطلب��ی را نمیتوان به ویکیپدی��ا افزود و
کارب��ر ویرایشکننده باید ب��رای هر مطلبی
ک��ه اضافه میکن��د ،به یک ی��ا چند منبع
معتبر ارجاع ده��د و البته حق تکثیر منبع
را هم رعای��ت کند .ویژگیهای منبع معتبر
در قوانی��ن و سیاس��تهای ویکیپدی��ا ب��ه
طور مفصل تش��ریح شده اس��ت .نکته دوم
ک��ه میت��وان آن را از نکت��ه اول هم نتیجه
گرفت ،آن است که ویکیپدیا دارای «اعتبار
ذاتی» نیس��ت و این مسأله در سیاستهای
ویکیپدیا صریحاً اعالم ش��دهاس��ت .اعتبار
مطال��ب ویکیپدیا متکی ب��ر اعتبار منابعی
است که به آنها ارجاع داده شدهاست.
در واقع ،نقش ویکیپدیا تنها منس��جم
ک��ردن و دس��ترسپذیر ک��ردن مطال��ب و
احتماالً نوعی بررس��ی و فیلت��ر اولیه برای
جلوگی��ری از اف��زودن مطال��ب بیاعتبار و
بدون منبع است.
البته این بررسی هم توسط خود کاربران
در همکاری با یکدیگر انجام میشود ،اما در
نهایت ،بررسی منابع مورد ارجاع و سنجش
اعتبار آنها برعهده خود مخاطب اس��ت .لذا
روش صحی��ح بهرهگی��ری از ویکیپدیا آن
اس��ت که از این دانش��نامه به عنوان اولین
مرحل��ه تحقیق و ب��ه مثاب��ه مدخلی برای
دستیابی به سایر منابع استفاده شود.
با توجه به این موارد ،روش��ن اس��ت که
ویکیپدی��ا جایی برای اظهارنظر ش��خصی
درباره موضوعات یا حتی انتش��ار تحقیقات
دس��ت اول نیس��ت؛ یعنی حتی نتایج یک
تحقی��ق علمی را تا وقت��ی که در یک منبع
معتبر منتش��ر نش��ده باش��د ،نمیت��وان به
مقاالت ویکیپدیا اضافه کرد.
البته ویکیپدیا هم مثل هر پروژه جمعی
دیگری ،در برابر خرابکاری آسیبپذیر است
و گاهی تخطی از این اصول صورت میگیرد.
لذا کاربران باید با ایفای نوعی نقش نظارتی
به تصحیح مطال��ب بپردازند و البته از آنجا
که تع��داد کارب��ران زیاد اس��ت اعمال این
نظارت تسهیل میشود.
همچنی��ن به دلی��ل پویایی ب��االی این
دانشنامه ،مدام تجربیات بیشتری در زمینه
بهبود مطالب به دس��ت میآی��د .لذا اعتبار
منابع به طور پیوسته در حال افزایش است
و نقاط ضعف به س��رعت برطرف میش��ود.
همچنین تقریباً هر چن��د روز یک بار ،یک
کد یا نرمافزار جدید برای حل یک مش��کل
و اعمال دقیقتر اصالحات تدوین میش��ود؛
از آنجا که حد و مرز مش��خصی برای میزان
تخصصی ب��ودن مقاالت پیشبینی نش��ده
اس��ت ،مقاالت مدام به س��مت تخصصیتر
ش��دن پیش میروند و در هر مقاله عمومی،
به چند مقال��ه تخصصیتر که به یک جنبه
از موضوع عموم��ی پرداختهاند ،ارجاع داده
میشود.
ویژگ��ی دیگ��ر ویکیپدیا آن اس��ت که
مدخله��ا (مقاالت) به ش��کل ش��بکهای و
مرتبط به هم نوشته میشوند و در دسترس
مخاط��ب ق��رار میگیرند .مق��االت به چند
شیوه با یکدیگر ارتباط دارند:
 .۱در جایجای متن هر مقاله ،لینکهای
آبی به مقاالت دیگر وجود دارند.
« .۲ردهه��ا» ک��ه در پای��ان ه��ر مقاله
قابل دس��ترس هس��تند ،مقاالت را بر پایه
ی��ک ویژگی خاص و مش��ترک در کنار هم
فهرست میکنند.
« .۳الگوه��ا» ،نمای کلی و مختصری از
مقاالت ح��ول یک موضوع خاص را نش��ان
میدهند.
 .۴در پایان هر مقاله ،بخش «جستارهای
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دانشنامه ویکیپدیا ،بزرگترین و پرخوانندهترین دانشنامه جهان است .از یک سو روزانه میلیونها
نفر به وبسایت این دانشنامه مراجعه میکنند و از سوی دیگر ،هر ثانیه چندین ویرایش (جرح و
تعدیل مطالب) در بخشهای مختلف این دانشنامه به زبانهای گوناگون صورت میگیرد .وبسایت
ویکیپدی�ا از آوری�ل  ۲۰۰۷تاکنون ،همواره یکی از  ۱۰وبس�ایت پربازدید جهان بودهاس�ت .این
دانشنامه بیشک یکی از پدیدههای مهم در روزگار ماست و جا دارد اهمیت و جایگاه آن به مثابه
یکی از دس�تاوردهای بشری مورد توجه قرار گیرد .در مقاله حاضر ابتدا به معرفی ویژگیها و ساز
و کارهای این دانش�نامه و اعتبار مطالب آن میپردازیم سپس به طور خاص ،وضعیت ویکیپدیای
فارسی را مدنظر قرار میدهیم و در پایان ،این مسأله را بررسی میکنیم که آیا ویکیپدیا محصول
شرایط دوران مدرن و تابع فضای حاکم بر آن است یا خیر.

وابس��ته» ،مدخلهای دیگری را که ارتباط
مس��تقیمی با موض��وع مقاله دارند ،نش��ان
میدهد .به این ترتیب از هر مقاله ویکیپدیا
میتوان با اس��تفاده از همین چند امکان و
بدون جس��توجوی مس��تقیم به هر مقاله
دیگری رس��ید؛ یعنی بدون اس��تثنا ،هر دو
،مقالهای به یکدیگر مرتبط هستند.
در ویکیپدی��ا ،نظ��ام سلس��لهمراتبی یا
بوروکراتیک در میان کاربران وجود ندارد و
تنها به برخی کاربران بر پایه میزان س��ابقه
و تجرب��ه و با رأیگیری از عم��وم کاربران،
دسترسیهای خاصی از جمله امکان حذف
کامل مقال��ه (با ارائه دلیل مش��خص) اعطا
میش��ود .همچنین تأکید بر آن اس��ت که
از کاربران تازهکار اس��تقبال شود تا بتوانند
با راهنمایی دیگر کاربران زودتر کارش��ان را
شروع کنند.
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،ویرای��ش از نظ��ر فنی
پیچیدگی ندارد و بس��یار س��اده اس��ت .با
دانس��تن چن��د نکته س��اده و حت��ی بدون
مطالع��ه همه قوانین و سیاس��تها میتوان
کار ویرای��ش را آغ��از کرد و کس��ب تجربه
منوط به ویرایشهای بیش��تر اس��ت .نکته
دیگر آن اس��ت که از هر پیش��نهادی برای
بهس��ازی ویکیپدیا اس��تقبال میش��ود و
به س��رعت میتوان پیش��نهاد را در معرض
نظرخواه��ی ق��رار داد و در ص��ورت توافق
به کار گرفت.
در ویکیپدیا معموالً امکان اعمال قدرت
و البیگری وجود ندارد ،هر چند که گاهی
ممکن اس��ت چنین مواردی مشاهده شود
حتی در این صورت امکان گفتوگو با سایر
کاربران و کمک گرفتن از آنها برای مقابله
ب��ا این موارد وج��ود دارد .س��از و کارهای
ویرایش در ویکیپدیا کام ً
ال شفاف هستند
و کوچکتری��ن و جزئیتری��ن ویرایشه��ا
هم��راه با تاریخ و زم��ان دقیق در تاریخچه
ه��ر مقاله ثبت میش��ود و حت��ی اگر یک
ویرایش خ��اص حذف ش��ود ،در تاریخچه
مقاله قابل دسترس اس��ت .به این ترتیب،
مش��خص است که مسئولیت هر ویرایش با
کدام کاربر است.
هیچگون��ه بده بس��تان مال��ی در پروژه
ویکیپدی��ا حتی برای کاربران در س��طوح
باالی دسترس��ی وجود ندارد و تنها حدود
 ۷۰نف��ر کارمن��د بنی��اد ویکیمدی��ا (نهاد
مدیریتکنن��ده پروژهه��ای ویک��ی) ک��ه
مس��ئولیت برخ��ی امور فن��ی و حقوقی را

برعهده دارند ،حقالزحمه دریافت میکنند.
همچنین در ویکیپدیا و س��ایر پروژههای
زیر نظر بنیاد ویکیمدیا ،از تبلیغات تجاری
به منظور تأمین هزینهها استفاده نمیشود
و هزینهها عمدتاً با کمکهای خیریه تأمین
میشود.

باید توجه داشت که برخی
از ویژگیه�ای ویکیپدی�ا
اساس ًا حاصل شرایط دوره معاصر
هس�تند؛ ً
مثلا اراده معط�وف ب�ه
ش�ناخت جه�ان ک�ه در ویکیپدیا
وج�ود دارد ،ویژگی اصلی عقالنیت
جدید است .دیگر این که اینترنتی
بودن ویکیپدیا ناشی از پیشرفت
تکنولوژی و فراگیر شدن آن است
و باالخ�ره ای�ن ک�ه در ویکیپدیا،
مق�االت جدی و پراهمی�ت در کنار
مقاالت کماهمیت و ش�اید مبتذل،
جای�گاه یکس�انی دارن�د و این از
مش�خصههای نیهیلیس�م و
سکوالریسم عصر ماست برخالف
فردگرایی و سوبژکتیویس�م دوران
جدید ،ویکیپدی�ا جامعهای با یک
ه�دف مش�ترک و جمع�ی یعن�ی
اعتالی دسترس�ی عم�وم افراد به
دان�ش جهان�ی اس�ت .برخلاف
وبس�ایتهایی مث�ل فیسبوک و
حتی وبالگها ک�ه در آنها تأکید بر
ف�رد اس�ت ،در ویکیپدی�ا اف�راد
اصالت ندارند و کارها بر پایه اعالم
سلیقه و خوشایند و بدایند شخصی
پیش نمیرود

 .۲وضعیت ویکیپدیای فارسی
اولین صفحات ویکیپدیای فارسی اواخر
آذر  ۱۳۸۲ایج��اد ش��دند .ای��ن دانش��نامه
هماکن��ون دارای ح��دود  340ه��زار مقاله
(مدخل) اس��ت و ب��ا این تع��داد مقاله ،در
میان زبانهای مختلف ،در جایگاه نوزدهم و
باالتر از زبان عربی ،ترکی ،مجاری و کرهای
قرار دارد .ویکیپدیای انگلیس��ی با حدود 4
میلیون و  400هزار مقاله دارای جایگاه اول
اس��ت و ویکیپدیای آلمانی ب��ا حدود یک
میلی��ون و  700هزار مقال��ه در جایگاه دوم
قرار دارد.
طب��ق ای��ن آم��ار ،ب��ه نظ��ر میرس��د
ویکیپدیای فارس��ی پیشرفت قابل توجهی
نسبت به سایر زبانها داشتهاست .همچنین
ویکیپدیای فارسی از نظر شمار کاربران در
رده پانزدهم و از نظر شمار کاربران فعال در
رده چهاردهم قرار دارد .البته تعداد کاربران
فعال حدود  3هزار نفر و تعداد کل کاربرانی
ک��ه در ویکیپدیا ثبتن��ام کردهاند ،حدود
 400هزار نفر است و بنابراین فاصله زیادی
میان این دو تعداد وجود دارد.
ویکیپدی��ای فارس��ی از ابت��دا پایبند به
اج��رای صحی��ح اس��تانداردهای مربوط به
زبان فارس��ی در وب بوده اس��ت و کارهای
زیادی ب��رای بومیس��ازی نرمافزارها انجام
شدهاست.
مق��االت ویکیپدی��ای فارس��ی از نظ��ر
معیاره��ای صحی��ح کدنگاری و نگارش��ی
دارای کیفیت باالیی اس��ت و اصول نگارشی
فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ی ت��ا حد
زی��ادی در آن رعای��ت میش��ود .ذکر چند
نقطه ضعف ویکیپدیای فارسی نیز خالی از
فایده نخواهد بود.
اول این که ویکیپدیای فارسی برخالف
بس��یاری از ویکیپدیاه��ای ه��مرده خود،
عموماً با کمبود تصویر روبهروس��ت .از آنجا
ک��ه تصاویر باید ب��ا رعایت ح��ق تکثیر در
ویکیپدیا قرار گیرن��د ،بخش اعظم تصاویر
ویکیپدیای فارسی ،تصاویری است که خود
کاربران این دانشنامه تهیه کردهاند.

ب��رای مقابله ب��ا این کمبود ،الزم اس��ت
عکاس��ان و همچنین اف��رادی که تصاویری
مرتبط ب��ا مقاالت در اختی��ار دارند ،آنها را
در وبس��ایت ویکیکامنز ک��ه یکی دیگر از
پروژههای ویکی اس��ت ،بارگ��ذاری کنند تا
بتوان آنها را با رعایت حق تکثیر ،در مقاالت
ویکیپدیا مورد استفاده قرار داد.
نکت��ه دیگ��ر این ک��ه فعالیت زن��ان در
ویکیپدیای فارس��ی بس��یار اندک اس��ت.
البته به طور کل��ی ،در بخشهای گوناگون
دانش��نامه ویکیپدیا و زبانه��ای مختلف،
کارب��ران زن ،حدوداً یکچهارم کل کاربران
را تش��کیل میدهن��د ،ام��ا این مس��أله در
ویکیپدیای فارسی بارزتر است.
باألخره این که به تبع فضای اجتماعی و
سیاس��ی ایران ،نگاههای منفی و افراطآمیز
ب��ه ویکیپدی��ای فارس��ی از س��وی افراد و
جناحهای مختلف وج��ود دارد .باید مجدداً
تأکی��د کنی��م ک��ه در ویکیپدی��ا ،همواره
فض��ای گفتوگو وج��ود دارد و اصوالً بیش
از نیم��ی از صفح��ات ویکیپدیا به صفحات
بحث اختصاص دارد که مس��تقل از مقاالت
هس��تند و در آنها راجع ب��ه بهبود مطالب و
حت��ی جزئیترین مس��ائل در کار ویرایش،
گفتوگو صورت میگیرد.
بنابراین همه کارب��ران ،در صورت ایجاد
اخت�لاف نظر میتوانند با تکیه بر سیاس��ت
بیطرفی که در ویکیپدیا بسیار مورد تأکید
اس��ت ،با یکدیگ��ر گفتوگو کنن��د و حتی
برخ��ی قوانین را در جه��ت ارتقای وضعیت
این دانشنامه تغییر دهند.
 .۳پناهگاه�ی در براب�ر عص�ر
تکنولوژی
اگ��ر بخواهی��م ب��ا نگاه��ی هایدگری و
منتقدانه ب��ه دوره معاصر و عصر تکنولوژی
ن��گاه کنی��م ،این س��ؤال پی��ش میآید که
آی��ا ویکیپدیا ب��ا ویژگیهای خ��اص خود،
محص��ول دوران م��درن و عقالنی��ت جدید
اس��ت و همگام با آن پی��ش میرود یا خیر.
در بخ��ش نهایی این مقاله ،اس��تداللهایی
ارائه میدهیم که نش��ان میدهند بسیاری
از خصوصیات ویکیپدیا با ویژگیهای عصر
تکنولوژی و نیهیلیس��می ک��ه در آن وجود
دارد ،سازگار نیستند.
ابت��دا بای��د توجه داش��ت ک��ه برخی از
ویژگیهای ویکیپدیا اساساً حاصل شرایط
دوره معاصر هس��تند؛ مث ً
ال اراده معطوف به
شناخت جهان که در ویکیپدیا وجود دارد،
ویژگ��ی اصلی عقالنیت جدید اس��ت .دیگر
ای��ن که اینترنتی بودن ویکیپدیا ناش��ی از
پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن آن است
و باالخ��ره این ک��ه در ویکیپدی��ا ،مقاالت
جدی و پراهمیت در کنار مقاالت کماهمیت
و شاید مبتذل ،جایگاه یکسانی دارند و این
از مش��خصههای نیهیلیس��م و سکوالریسم
عصر ماست.
اما در کنار این ویژگیها ،مسائل دیگری
وج��ود دارند که فضای این دانش��نامه را از
شرایط کلی دوران مدرن دور میکنند .اول
این ک��ه برخالف روزگار ما که روزگار مرگ
ارزشهاست ،یک مجموعه اصول و ارزشها
در ویکیپدیا وج��ود دارد از جمله  .۱تأکید
بر بیطرفی در ویرایش مقاالت و اس��تفاده
همزم��ان از رس��انههای مواف��ق و مخال��ف
موض��وع  .۲احت��رام به اف��رادی که موضوع
مقاالت ویکیپدیا هس��تند و ع��دم افزودن
مطالب جنجالبرانگی��ز راجع به آنها (حتی
مطال��ب دارای منبع) در مقاالت مربوطه .۳
فرض حس��ن نی��ت در برخورد ب��ا کاربرانی
ک��ه ویرایشهای آنها خرابکارانه محس��وب
میشود.
دیگ��ر ای��ن ک��ه برخ�لاف فردگرایی و
سوبژکتیویس��م دوران جدی��د ،ویکیپدی��ا
جامع��های با یک هدف مش��ترک و جمعی
یعنی اعتالی دسترسی عموم افراد به دانش
جهانی است.
برخالف وبس��ایتهایی مثل فیسبوک
و حت��ی وبالگها که در آنه��ا تأکید بر فرد
اس��ت ،در ویکیپدیا افراد اصال��ت ندارند و
کاره��ا بر پایه اعالم س��لیقه و خوش��ایند و
بدایند شخصی پیش نمیرود.
همچنین ویکیپدیا پروژهای نفعمحور و
تجاری نیست و کار هر فرد برخاسته از شور
و عالقه شخصی است.
به نظر میرس��د ای��ن ویژگیها نش��ان
میده��د فعالیت در ویکیپدی��ا ،تا حدی با
فاصله گرفتن از فضای نیستانگارانه دوران
معاص��ر نس��بت دارد .پس ج��ا دارد در 10
سالگی ویکیپدیای فارسی ،به همه آنها که
در نگارش کلمه به کلمه این دانشنامه نقش
داشتهاند خداقوت بگوییم.

س�ومين هماي�ش مل�ي نظري�ه
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آذر ماه در س�الن عدالت دانش�كده
حقوق دانش�گاه ش�هيد بهشتي ،به
همت پژوهش�گاه فرهن�گ و معارف
اسلامي وابس�ته به نهاد نمايندگي
مقام معظ�م رهبري در دانش�گاهها
برگزار شد .در اين همايش استادانی
چون حجتاالسلام داوود رنجبران،
مع�اون مطالع�ات راهب�ردي نه�اد
نمايندگي رهبري در دانشگاه و رئيس
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي؛
محمد رضا مرندي ،عضو هيأت علمي
دانشگاه شهيد بهشتي و دبير علمي
همايش؛ دكتر محمد مهدي تهرانچي،
رئيس دانشگاه شهيد بهشتي ،حجتاالسالم محمد محمديان ،رئيس نهاد
نمايندگي رهبري در دانش�گاهها و ...حضور داشتند و سخنراني كردند.
همچنين استاداني از دانشگاههاي مختلف سرتاسر كشور حضور به هم
رس�اندند و به ارائه مقاالت و نقطهنظرات خود پيرامون موضوع همايش،
«نظريه مردمس�االري ديني» ،پرداختند؛ دكتر محمد تقي ايمان ،استاد
بخش علوم اجتماعي و رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي دانشگاه شيراز،
گزيدهاي از مقاله خود را در اختيار روزنامه ايران گذاش�ته اس�ت كه از
نظرتان ميگذرد.

مردمس��االری دینی (اسالمی) یک سازه مفهومی است كه در حقيقت يك بحث
نظري يا تئوريك با خود حمل ميكند كه در حوزه علم قابل شناسايي و ارائه است.
مس��لماً براس��اس مباحث نظري ميتوان به ارائه الگو يا مدل اجرايي مردمس��االري
ديني متناس��ب با مقتضيات اجتماعي -اقتصادي و سياسي جوامع مختلف مبادرت
نمود .اگرچه تنگناي اساسي در شفافیت و اجماع نظری بر عناصر پارادایم علم ديني
(اسالمي) وجود دارد ،ولي براس��اس مجموعه اظهارنظرهاي پراكنده از انديشمندان
اسالمي مشخص ميگردد كه تفاوت آشكاري در عناصر پارادايم مردمساالري غربي و
ديني (اسالمي) ميتواند وجود داشته باشد .لذا هرگونه اقتباس عجوالنه از دموكراسي
غربي بهمعن��اي عدم بهرهمندي مناس��ب از تجربه ديني در طراحي مردمس��االري
ديني (اس�لامي) خواهد بود .اجماالً اش��اره میشود که ش��کلگیری پارادایم دینی
(اس�لامي) در فضای س��کوالر جهان مدرن ،بیش��تر از همه به علت اهمیت قدرت و
سیاس��ت در اس�لام و توجه اس�لام به حضور فعال دین در عرصه اجتماع و سیاست
میباش��د .از آنجا که اس�لام دینی سیاسی است ،نظام سلطه تالش دارد تا مدلهاي
سياسي مورد نظر خود را جايگزين اسالم سياسي كند .بنارد در كتاب خود با عنوان
«اس�لام دموكراتيك مدني ،رويكرد امريكايي» ( )1384در پي ارائه مدلي از اس�لام
سكوالر است كه طبق انتظارات نظام سلطه رفتار كند .مسلم است كه اين نوع اسالم
سياس��ي ،نوعي تقليل در مباني مس��تتر در جهانبيني اس�لامي است .با وجود اين،
نظام س��لطه تالش دارد تا اين مدل را بهعنوان جايگزين مناس��بي براي رويكردهاي
اسالمگرايانه سياسي در عصر حاضر معرفي كند.
از طرف ديگر بايس��تي اشاره شود كه عدم ش��کلگیری نظریه سیاسی اسالم در
دوران مدرن ،بیشتر از همه به فعالیت ضعیف اندیشمندان مسلمان در این چند قرن
برمیگ��ردد .همين ام��ر به فقدان طراحي مدل نظري ،مفهوم��ي و تجربي از مفهوم
قدرت در اس�لام منجر شده است .ظهور نظریه رقیبی چون نظریه علم مدرن ،باعث
فروپاش��ی شکلهای سنتی قدرت در جهان اسالم شد و فروپاشی امپراتوری عثمانی
در اوایل قرن بیس��تم ،نتیجه منازعه بين ش��کلهای سنتی قدرت در جهان اسالم با
دولته��ای مدرن و مبان��ی علمی آن بود .دولتهای م��درن غربي ،از چارچوبهای
نظ��ری که مبتنی بر چارچوبهای پارادایمی مش��خص اس��ت ،برخ��وردار بودند .به
همین جهت بود که از اوایل قرن بیس��تم و ضمن مواجهه اندیش��مندان مس��لمان
با اندیش��ه غرب ،برخی از آنها و چه بس��ا که عدهای از اندیش��مندان سرش��ناس در
جهان اس�لام مقهور اس��تداللهاي قوی پارادایمهای رای��ج در تفکر غرب ،پیرامون
قدرت سیاس��ی و حدود و ثغور آن ش��دند .بدين ترتيب ،رويكرد سكوالر به مواجهه
با مباني بنيادين معرفتي اس�لام پرداخته و انديش��مندان سكوالر مسلمان در جهان
اس�لام از اين رويكرد حمايت ميكردند .در این میان یکی از مهمترین دالیل ضعف
در حوزه معرفتی در جهان اس�لام و نظام جمهوری اسالمی ،ضعف شناسایی عناصر
بنیادین معرفت در مردمس��االری دینی (اسالمی) میباش��د .بر این اساس ،نیازمند
شناس��ایی مبانی فلس��فی ،پارادایمی و نظری مردمساالری دینی (اسالمی) هستیم.
قبل از ورود به بحث ،نیازمند تعریفی از مردمس��االری دینی (اسالمی) بهعنوان يك
مدل مشاركتي هس��تیم.بهطور کلی میتوان گفت که تعريف مفهومي مردمساالری
دینی (اس�لامی) عبارت است از «فرایند مس��ئولیتپذیری و پاسخگویی انسانها در
نظام اجتماعی؛ تا بتوان تفکر و عمل انسان را طی فرایند بازاندیشانه استعالیی و در
راس��تای اجرایی ش��دن فرامین الهی در جامعه بارور کرد ».مبانی این مفهوم ،بیشتر
از آنکه از مبانی فلس��فی بهرهبرداری معرفتی کند ،از مفاهیم مندرج در جهانبینی
اس�لامی برخوردار ميش��ود .بر این اساس ،مردمس��االری دینی (اسالمی) ،تکیه بر
جهانبینی اس�لامی دارد که هدف غایی این جهانبینی فراهم نمودن زمینه توحید
و پرس��تش خداون��د و اجرای فرامین الهی روی زمین اس��ت .ای��ن اهداف ،متضمن
مسئولیتپذیری در مردمساالری دینی (اسالمی) میباشد و بر همین اساس میتوان
گفت که این مدل بر پارادايمي ارزشمدار بنا شده است .ارزشهای این نظام فکری
بر ارزشهای الهی که در لوح محفوظ نهاده ش��ده و از طریق قرآن و سنت به انسان
ابالغ شده است ،قابل دریافت است.

پيشخوان
ردهشناسي زبانهاي ايراني
دکتر محمد دبيرمقدم
انتشارات سمت

دکت��ر دبير مق��دم ،در دو مجلد تالش
دارد نش��ان دهد ك��ه مطالع��ه زبانهاي
ايران��ي در آگاهتر كردن جامعه بينالمللي
زبانشناسي به چيستي زبان و ويژگيهاي
قوه نطق بس��يار سودمند است .اين كتاب
از چن��د جنبه در زبانشناس��ي به عنوان
نخس��تين اثر معرفي ميشود؛ اول اينكه،
اين اث��ر ش��رح مفصل��ي از پژوهشهاي
اخير در ردهشناس��ي زبان را با به خدمت
گرفتن مواد زباني روشنگر از زبان فارسي
و ديگ��ر زبانه��اي ايراني ارائ��ه ميكند.
اف��زون ب��ر آن ،اين كتاب تحلي��ل مفصلي از تعدادي از زبانه��اي ايراني از
منظري ردهش��ناختي به دس��ت ميدهد و بدين ترتي��ب زبانهاي ايراني را
در طرح كل��ي گوناگوني بينازباني قرار ميدهد .دو پارامتر ردهش��ناختي به
منظور بحث بينازباني مفصل برگزيده ش��دهاند ك��ه عبارتند از :ترتيب واژه
و ُكنائيبودگ��ي ك��ه زبانهاي ايراني ب��راي هر دو مورد م��واد زباني مهمي
فراهم ميكنند كه در گذش��ته غالباً ناديده گرفته شدهاند .كالم آخر اينكه
اين كتاب ش��كاف بين ردهشناس��ي زب��ان ،زبانهاي ايران��ي و خوانندگان
فارس��يزبان ،مباحث زبانشناختي را برطرف ميكند .شايد زمان آن رسيده
باش��د كه با برخورداري از اين گنجينه عظيم زباني در ايران به سهيم شدن
در نظريهپردازي بينديش��يم و به ترجمه كردن آرا ،انديش��هها و مفاهيم به
زبان فارسي يا شارح ِصرف بودن در انتقال مفاهيم علمي نو در زبانشناسي
بس��نده نكنيم .کتاب حاضر به عنوان کتابي مبنايي براي تمامي پژوهندگان
فرهنگ و زبانهاي ايراني تدوين ش��ده اس��ت و دانشجويان زبانشناسي به
طور خاص ميتوانند در دروس «ردهشناس��ي زبان»« ،گويشهاي ايراني»،
«گويششناسي»« ،بررسي ساخت يکي از زبانهاي ايراني» و «زبانشناسي
تاريخي ـ تطبيقي» و نيز مباحث نظري بويژه براي ارزيابي نظريههاي نوين
زبانشناختي از آن استفاده کنند.

