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  مدرنیته و مدرنیتۀ ایرانی؛ تعاریف و مسایل
  امیرپویان شیوا

  
  شناسی و مدرنیته جامعه: پیشگفتار -1

قصد نگارنده در این مقاله بررسی مختصر مدرنیته به عنوانِ یکی از تأثیرگذارترین فرآیندهای اجتماعی از منظر 
جتماعی را به خود مشغول داشته و کم و بیش شناسی است؛ فرآیندی که از مدتها پیش اندیشمندان ا جامعه

 "ناپذیر ما درآمده است به صورت سرنوشت اجتناب"زندگی امروزی بسیاری را شکل داده؛ تا آنجا که 
ایم و ظاهراً تا آیندۀ   مدرن هستیم، مدتهاست که اینگونه‘در واقع’ما "یا به قول گیدنز ) 17:1382جهانبگلو؛ (

  )203:1380کیویستو؛  (".رن خواهیم بودپذیری همچنان مد بینی پیش
 علم ،شناسی جامعهیابد که بدانیم  بحث دربارۀ مدرنیته به عنوان فرآیندی اجتماعی، آنگاه اهمیت افزونتری می

به عنوان حوزۀ معرفتی جدید، مرهون را شناسی  پیدایی جامعه اندیشمندان اجتماعی،  واستدنیای مدرن 
شناسی و پدیدآورندگان آن، فهمِ محتوای  به بیان دیگر قصد جامعه .دانند میمردم تغییرات وسیع در شیوۀ زندگی 

  : ؛ دنیایی که دیگر شباهتی با دنیای سنتی نداشته استدنیای مدرن بود
تکنولوژیها و صنایع نوین . هایشان خیلی شبیه زندگی پیشین خودشان باشد مردم دیگر انتظار نداشتند زندگی بچه... 

ی که در پیِ انقالب صنعتی بوجود غمسائل اجتماعی در شهرهای شلو. بیعی و اجتماعی را دگرگون کردچهرۀ محیط ط
طبقۀ متوسطِ در حال ظهور، فریاد آزادی و دموکراسی برآورد و اشرافیت و استبداد به ضعف و . آمدند، شیوع یافت
این نگرش . تدار اخالقی از دست دادچون و چرای اق مذهب قدرت خود را به عنوان مرجعِ بی. نابودی کشیده شد

رابرتسون؛ . (باستانی که نظم اجتماعی توسط نیروهای ماورای طبیعی از پیش برقرار شده است، رو به سستی نهاد
29:1377(  

  
های زندگی  فروپاشی شیوه" ؛شناسی در پیِ تبیین این تغییرات برآمد شرایطی جامعهبه این ترتیب و در چنین 

 ". برای دستیابی به درکِ جدیدی هم دربارۀ دنیای اجتماعی و هم دنیای طبیعی گردیدسنتی مشوقِ کوشش
 یعنی مارکس، –] [...] شناسی جامعه[بنیادگذاران کالسیکِ این رشته "این چنین است که ) 750:1379گیدنز؛ (

 از آنها در هریک"چراکه ) 165:1380کیویستو؛ (".پردازان مدرنیته هستند  همه نظریه–وبر و دورکهایم 
تغییری ) 11:1376مور؛  ("جستجوی نیروهای محرکی بود که بتوانند عللِ بنیادی تغییر اجتماعی را توضیح دهند

شناسی به  همزمانیِ تقریبیِ پیدایی جامعه،  نیزاز نظرِ تاریخی. که نتیجۀ مدرنیته و گذر از زندگی سنتی است
  باشدگفتار این دلیل و مدعای تواند  می ،رنیتهحرکین اصلیِ مدعنوانِ علم و انقالب صنعتی به عنوانِ یکی از م
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مدرنیته، عمیقاً و ذاتاً "بررسی محتوای دنیای مدرن است؛ یا به عبارت دیگر شناسی  جامعههدفِ که 
  )13:1382گیدنز؛  (".شناختی است جامعه

هایی وجود داشته باشند   مدرنیتهممکن است"کند و  ای به نوعی تجلی پیدا می از آنجاکه مدرنیته، در هر جامعه
 "مدرنیتۀ ایرانی"نگارنده تا آنجا که توانسته در این مقالۀ مختصر به ) 35:1382شاترجی؛  ("که از آنِ ما نباشند

  . استهدر ایران به آنها مبتالست، بررسی کردمدرنیته مسایلی را که برخی مهمترین پرداخته و 
سعی شده تعاریف مربوط به ) 2بخش (در قسمت اول : ی تشکیل شدهبه این ترتیب، مقاله از دو قسمت اصل

مدرنیته در ایران پرداخته شده به مختصراً ) 6 تا 3بخشهای ( سپس در قسمت دوم  ودنمدرنیته دقیق و شفاف شو
  . است

  
  مدرنیزاسیون و مدرنیسم، مدرنیتهمدرن، :  تعاریف-2
 که – ‘حال’ستین بار در اواخرِ قرن پانزدهم برای تفکیکِ  نخmodernus در شکل التین آن یعنی ‘مدرن’واژۀ "

 ".رومی و کافر، موردِ استفاده قرار گرفتی  ‘گذشته’ از –رسماً به آیین و کسوتِ مسیحیت در آمده بود 
 modoمشتق از ریشۀ التینی ) modern (‘مدرن’اصطالح "، کنونی کاربستِاما در ) 97:1380 هابرماس؛(
به این ترتیب ) 11:1381کِهون؛  ( ".دهد  یا آنچه رایج است؛ در تمایز از ادوارِ قبل معنا می‘امروزی’سادگی  هب

در چنین ". کنیم ای معاصر را از نوعی کهنتر و سنتی اعالم می  این واژه به عنوان صفت، تمایز شیوه استفاده ازبا 
عصر مدرن در مقایسه با عصرِ قدیم معنی .  پیوسته با نوعی مقایسۀ تاریخی روبرو هستیم‘مدرن’تعریفی از امر 

جایش  ه که در فارسی ب–استفاده از اصطالحِ مدرن ) 35:1381میرسپاسی؛  (".شود کند و تعریف می پیدا می
دهندۀ تاریخ و زمانی خاص نیست  نشان –) 186:2535آشوری؛ ( بارها بکار رفته است ‘جدید’ و ‘ نو’های  واژه
 و ‘شعرِ مدرن فارسی’به عنوان مثال وقتی از . توانند همزمان نباشند درن میدو پدیدۀ مبه عبارت دیگر و 
احتماالً هنگام استفاده از شعرِ مدرن . کنیم؛ دو مدرنِ متفاوت را در نظر داریم  صحبت می‘های مدرن رایانه’

چیده است که قابلیتهای فارسی منظورمان شعرِ نو از نیما به بعد و مقصودمان از رایانۀ مدرن، ابزاری پیشرفته و پی
  .فراوانی دارد

 که اشاره به زمان و مکان خاصی ندارد، ‘مدرن’برخالف  صفتِ ) modernity( ‘مدرنیته’ا از سوی دیگر، امّ
 –آید   که در آینده می– ‘مدرنیته’اصوالً تعریفِ . ای نسبتاً مشخص است به زمان و مکان و تمدنی معلوم اشاره

گیرد، یا مدرنیته را با آن مالزم  انی و جایگاه یا موقعیت مکانی برای مدرنیته در نظر مینوعی شرایط یا دورۀ زم"
 اروپا و –ی که مورد اشارۀ این اصطالح  است، دنیای غرب  و تمدنمکان) 137:1380گیدنز؛( ".سازد و همراه می

؛  و جهانبگلوبهنام( "ایست فلسفی که در غرب پدیدار شده مدرنیته مقوله": باشد  می–آمریکای شمالی 
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این اصطالح راجع است به تمدن جدیدی که در چند قرن گذشته در اروپا و " و به این ترتیب )11:1382
 از نظر زمانی بخشی از قرن نوزدهم عالوه بر این،) 11:1381کِهون؛  ("آمریکای شمالی پیدایش و گسترش یافت

گیرد، سالهایِ پیروزیِ مدرنیته و در   را در برمی1950ا  ت1860ای که سالهایِ  سده" .شود و بیستم را شامل می
   )135:1381کِهون؛  (".عینِ حال سالهای بزرگترین بحرانهای عقالنی و اجتماعی آن بود

در چند معنی و بصورت نادقیق استفاده ) 186:2535آشوری؛ (‘ تجدد’ معادل آن ، که در فارسی– ‘مدرنیته’
. این تمدن خصوصیات و ویژگیهای گوناگونی دارد. شود  اشاره در باال گفته میمورد‘ مدرنِ’ به تمدنِ –شود  می

  . داردتکنولوژیکیاست و بعضی دیگر جنبۀ غیرتکنولوژی بخشی از این ویژگیها ناظر به مادیات 
رب ای مربوط به تمدنِ دنیای غ شکل تقریباً غیرقابل مناقشه ه که ب–ی فرآیند مدرنیته را تکنولوژیک وجه ،کِهون
  :نهد نام می) modernization  (‘مدرنیزاسیون’یا  ‘مدرنیزه شدن’ - است 

پذیرد  همه کس می. کند تا حدودی به دور از مناقشه است فرد می هرا منحصر ب] تمدن دنیای غرب[دقیقاً آنچه این تمدن 
های  وژیهای جدید ماشینی و شیوهای جدید و نیرومند را در مطالعۀ طبیعت، و نیز تکنول که اروپا و آمریکای شمالی شیوه

همین شکل مدرنیته است که . سابقۀ سطح زندگی مادی منجر شد، رشد داده است ای را که به ارتقای بی تولید صنعتی
  )11:1381کِهون؛ ( .1شود نامیده می‘ توسعه’ یا صرفاً ‘مدرنیزه شدن’امروزه در جهانِ غیرغربی 

  
 تنها –) 186:2535آشوری؛ (اند   گذاشته‘سازی نوین’ یا ‘نوسازی’نرا  که در فارسی معادل آ– ‘مدرنیزه شدن’

مدرنیته با بعضی صفات دیگر همراه است که عموماً جنبۀ غیرتکنولوژیک آنرا نشان وجهِ مدرنیته نیست؛ بلکه 
ده  پیش از این در تمدنهای دیگر نیز دی، منسوب به مدرنیتهبرخالفِ اجزای تکنولوژیک، این صفاتِ. دهد می

آنچه اهمیت دارد این است که قرارگیری همزمانِ این ویژگیهای . شده است و تنها محدود به تمدن غرب نیست
سابقه و منحصر  در فرهنگِ مغرب زمین بیو در کنار ویژگیهای تکنولوژیک، غیرتکنولوژیکِ مدرنیته در کنار هم 

  :فرد است هب
داری، فرهنگی وسیعاً سکوالر، دموکراسیِ لیبرال، فردگرایی،  سرمایهاین تمدن مدرن غربی عموماً با صفات دیگری نظیر 

هذا این امر که این صفات در تاریخِ بشر منحصر به فرداند یا نه محل  مع. شود گرایی نیز مشخّص می گرایی، و انسان عقل
ریزی و  اند، درگیرِ برنامه گذاشته میاند، به فردگرایی احترام  بسیاری از جوامعِ تاریخی قبالً بازار آزاد داشته. مناقشه است

البتّه . اند، و نظایر اینها دانسته اند، و الاقل بخشی از حیات اجتماعی را وسیعاً سکوالر و غیردینی می پژوهشِ عقالنی بوده
شر نِ غربیِ علم، تکنولوژی، صنعت، بازارِ آزاد، دموکراسی لیبرال و غیره در یک بستۀ واحد در تاریخِ بدرترکیبِ م
  )12-11:1381کِهون؛ (. فرد بودنِ تک تک عناصر آنقدرها هم روشن نیست هفرد است، اما منحصر ب همنحصر ب

                                                 
به سرزمینهای [..] فرآیندِ انتقال مدرنیتۀ غربی " به نظر میĤید کِهون در این بخش از تعریفش بیشتر مدرنیزاسیون را به معنای -1

 . در نظر گرفته است) 13:1382بهنام و جهانبگلو؛  ("غیرغربی
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که عینی باشند، به این شرط هر دو وجهِ تکنولوژیک و غیرتکنولوژیکِ مدرنیته را  –شارحِ دیگر مدرنیته  - برمن، 

قدر جزئی از   همان"لمرو علوم فیزیکیکشفیات بزرگ در ق"در نظر برمن . خوانَد  می‘مدرنیزاسیون’
جنبشهای اجتماعی "  نیز؛"دولتهای ملی با ساختار و عملکردی بوروکراتیک"شود که  مدرنیزاسیون محسوب می

 به این )15:1380برمن؛ . ("داری بازارِ جهانی سرمایه"طور که   همان،بخشی از فرآیند مدرنیزاسیون است "مردم
آورند و آنرا در حالتِ شدن و صیرورت دائمی  ی که چنین گردابی را بوجود میاین فرایندهای اجتماع"شکل 

 تر به زبان سادهیا ) 15:1380برمن؛  (".اند   نام گرفته‘مدرنیزاسیون’دارند، در قرنِ بیستم جملگی   نگه می
و اسباب مجموع رویدادهای سیاسی و اجتماعی و علمی و فنّی است که در غرب پدیدار شده "مدرنیزاسیون، 

بنابراین مدرنیته ") 13:1382؛  و جهانبگلوبهنام (".پیشرفت صنعتی و قدرت سیاسی غرب را فراهم آورده است
میرسپاسی؛  (".وجود آید هوجود نخواهد داشت الّا اینکه شماری از ساختارها و نهادها و فرایندهای عینی ب

132:1381(  
در مدرنیزاسیونِ خطی روندِ طبیعی : کند  تقسیم می‘زاندیشانهبا’ و ‘خطی’گیدنز، مدرنیزاسیون را به دو نوعِ 

فرآیند تغییر اقتصادی و سیاسی را شاهدیم؛ درحالیکه در مدرنیزاسیونِ بازاندیشانه، با مراجعه به تجربیات 
  : گذشته، با عملکرد هوشیارانۀ کاربران مواجهیم

بینید که ژاپنیها از بسیاری مدلهای  شما می.  در نظر بگیرید را1960به عنوانِ مثال، دورۀ مدرن شدنِ خاورِ دور در دهۀ 
در نتیجه . آنها کامالً از مسایلی که غرب پشتِ سر گذاشته، آگاه بودند. اند تر عمل کرده مدرنیزاسیونِ موجود، هوشیارانه

گیدنز؛ . (نعتی رخ دادتر از روندی است که در بریتانیا و در اوایل انقالب ص روندِ مدرن شدنِ آنها بسیار متفکرانه
13:1382(  

  
دهندۀ مدرنیته  تنها یاری) 132:1381میرسپاسی؛  ("فرایندِ عینیِ تحوالتِ اقتصادی و سیاسی"مدرنیزاسیون یا امّا، 

هون معتقد کِ. خوانده میشود) modernism (‘مدرنیسم’بازوی دیگر مدرنیته، فرآیندی بینشی است که . نیست
امّا به هر شکل در ) 13:1381کهون؛  ("ای کامالً مبهم به کار رفته  به شیوه‘مدرنیسم’اصطالحِ "است که 

 هنر و ادبیات نقش –) 13:1381کهون؛ ( به عنوانِ فلسفه یا فرهنگِ دورۀ مدرن –پیشرفتِ فرایندِ مدرنیسم 
ن، مدرنیسم از جنسِ توان گفت برخالفِ فرایندِ عینیِ مدرنیزاسیو در واقع می) 1380پینکی؛ (. ندا بزرگی ایفا کرده

 ".نوعی ایدئولوژی است؛ نوعی اندیشه است که در پیِ جایگزین کردن مدرن به جای کهنه است". ایده است
  :یا بنا بر تعریفِ برمن) 352:1378سروش؛ (

شند کو اند که جملگی می ها دامن زده و ایده) visions( جهانی به طیفِ بس متنوعی از خیالها –فرآیندهای تاریخی ... 
مدرنیزاسیون بدل سازند، و به آنان قدرتِ تغییرِ ] موضوعات[های  و همچنین ابژه] فاعالن[ها  مردان و زنان را به سوژه

 تا شاید از این طریق بتوانند از دلِ این گرداب گذر کرده – همان جهانی که در کارِ تغییرِ آنان است –جهان را عطا کنند 
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 ‘مدرنیسم’رن گذشته، این خیالها و ارزشها، به صورتی کلی و نه چندان دقیق تحتِ نام طی ق. و آنرا از آن خویش سازند
  )16-15:1381برمن؛  (".اند دسته بندی شده

  
زندگی و جامعۀ مدرن نیازمندِ بینشی فرهنگی است که در اصطالح به آن مدرنیسم گفته "به عبارت دیگر، 

، ‘نوگرایی’ که در فارسی معادل – ‘مدرنیسم’ اصطالحِ به این ترتیب،و ) 39:1381میرسپاسی؛  (".شود می
فرهنگ مدرن " مبیّنِ فرهنگ مدرن است و -)186:2535آشوری؛ ( برای آن برگزیده شده ‘نوگری’ و ‘نوآیینی’

بینی به توانایی ما برای حل مشکالت به طور جمعی، درمان رنجِ بشری و غنی ساختن زندگی اجتماعی  از خوش
  ) 167:1380کیویستو؛ ( ".برخوردار است

. توانیم به نظر مُرادی مراجعه کنیم  می را در کنار هم ببینیم‘مدرنیسم’ و ‘مدرنیزاسیون’اگر بخواهیم دو فرآیند 
:  هستند‘عقل انتقادی’ و ‘عقل ابزاری’ قابل قیاس با ‘مدرنیسم’ و ‘مدرنیزاسیون’، معتقد است که مفاهیم او
عت و غلبه بر آن است؛ حال آنکه عقل انتقادی در صدد دگرگونی انسان و عقل ابزاری در صدد دگرگونی طبی"

  :کند که جهانبگلو نقل میسپس از قول ) 7:1381مُرادی؛ (".مناسبات وی با دیگران است
از یکسو، عقلِ انتقادی که : دهد وان گفت که مدرنیته از همان ابتدا تا به امروز نشان از دو مفهوم میت به عبارت دیگر می

بد و از سوی دیگر عقل ابزاری که با تسلّط عقالنی و یا خودمختاری و خودآیینی و آزادی فزایندۀ سوژه تجلی میدر 
  :پس حقیقت نزد مدرنها همواره به دو عنوان مطرح شده است. گیرد  فنّاورانه بر جهان شکل می–علمی 

. جۀ آن فناوری مدرن بوده استجستجوی حقیقت و پیشرفتِ علمی برای مالک و سرورِ جهان شدن که نتی -1
  ]مدرنیزاسیون[

. منظورِ خروج انسان از قیمومیّت و اقدام به تعیینِ حدود عقل در زمینۀ شناخت و اخالقه جستجویِ حقیقت ب -2
 )72:1382 و نیز جهانبگلو؛ 47:1381جهانبگلو؛ ] (مدرنیسم[

  
در این .  ارائه کنیم‘مدرنیته’ریفی دقیقتر از توانیم تع  می‘مدرنیسم’ و ‘مدرنیزاسیون’اکنون با دانستن مفاهیم 

شرکت (و مدرنیزاسیون ) نگرش باز فرهنگی به خود و به جهان(میانجی مدرنیسم " را ‘مدرنیته’حالت، میتوان 
 "دیالکتیکِ مدرنیزاسیون و مدرنسیم"یا ) 41:1381میرسپاسی؛  (") اجتماعی–در تغییرات و تحوالت اقتصادی 

  )1نمودارِ : نگاه کنید به (.ریف کردتع) 3801:16برمن؛ (
  

  زاسیون              مدرنیته              مدرنیسممدرنی) : 1(نمودار 
  

 "در اوایل قرنِ بیستم کامالً آشکار گردید"با اینکه مدرنیته در قرن نوزدهم و بیستم تحقق پیدا کرد و مخصوصاً 
ر نخواهیم مانند بعضی اندیشمندان پیشینۀ مدرنیته را به یونان اگ. ای طوالنی دارد امّا سابقه) 11:1381کِهون؛ (
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آشوری؛  ("بود بدون متافیزیکِ یونانی دنیای مدرن و ذهنیّتِ مُدرن ناممکن می"قدیم برسانیم و بگوییم که 
، مانند رنسانس" مدرنیته، تحوالتی عظیمی در تکوین و به بار نشستنِتوانیم ادعا کنیم  دستِ کم می) 272:1377

؛  و جهانبگلوبهنام ("انقالب فرانسه] و[اصالحِ دین، کشفِ آمریکا، اختراع فنّ چاپ، عقاید روشنگری، 
گری پروتستانی،  نهضتِ اصالح"توان به   با کمی محدود کردن پیشینۀ مدرنیته می.نقش داشته است) 11:1382

 در قرن "ه در چهرۀ اراسموس و مونتنیگرایان نفی قدرتِ جهانی کلیسای کاتولیک روم و پیدایش شکّاکیت انسان
های  نظریه" در قرن هفدهم، "انقالب علمی گالیله، هاروی، هابز، دکارت، بویل، الیبنیتس و نیوتون"شانزدهم، 

 در قرن "انقالب صنعتی" در قرن هجدهم و "ت متحده و فرانسهخواهانۀ ایاال سیاسی و انقالبهای جمهوری
  )13:1381کِهون؛ . (نوزدهم اشاره کرد

از قرن شانزدهم (در مرحلۀ اول : این پنج سده را به سه مرحله تقسیم کردتوان همرأی با برمن،  میاز سوی دیگر 
در مرحلۀ دوم و با . کنند اندک با بیم و نگرانی مدرنیته را تجربه می مردم اندک) تا تقریباً پایان قرن هجدهم

کنند و تجربۀ نوی زندگی در دو جهان  ری انقالبی زندگی میابند که در عصی انقالب کبیر فرانسه مردم در می
 با پیشرفتهای درخشان در – قرن بیستم –در مرحلۀ سوم . کنند خوبی درک می همدرن و غیرمدرن را ب

. شود خوبی آشکار می هگیر و ب مدرنیزاسیون و نیز پیروزیهای چشمگیرِ مدرنیسم در اندیشه و هنر، مدرنیته همه
 )16:1381برمن؛ (

  
  مدرنیتۀ ایرانی -3

نگاه . محدود به زمان و مکان خاص (ای خاص گرچه مدرنیته فرآیندی است مختص به تمدن غرب در دوره
 تغییرات، دگرگونیها و نوخواهیهایی – پس از آشنایی ایران با غرب –، امّا در دورانِ جدید ) 2کنید به بخشِ 

مدرنیتۀ ایرانی، واقعیتی هرچند بدشکل و دارای تعارض ". کنیم  یاد می‘مدرنیتۀ ایرانی’شکل گرفت که از آن به
آزاد ارمکی؛  (". اما منشأ بسیاری از تغییرات شده است،در زندگی و اندیشۀ ایرانی در دورۀ جدید بوده

 تاریخِ آغازینِ مدرنیتۀ ایرانی را بطور مشخص واقعۀ شکستِ شاه اسماعیل در جنگ چالدران )16:1380
از نظر تأثیرات بعدی در تغییر نگرش ایرانیان نسبت به تحوالت دنیای "دانند؛ که  می) 30:1381طباطبایی؛ (

 از طریقِ رابطۀ تجاری – در واقع پس از آشنایی ایران با تمدن غربی) 3:1381مُرادی؛  (".جدید قابل تأمل است
جهانگردی با وجودِ سیاحان ، رفت و آمد سیاستمداران ایرانی به غرب، توسعۀ صنعت  زمینغربمبا کشورهای 
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، گسیلِ دانشجویان ایرانی به خارج از کشور، تجارتِ جدید، شکست ایران در جنگ با روس 2نویسان و سفرنامه
ماندگی در ذهن روشنفکران ایرانی  ، نوعی احساس عقب –) 50:1379آزاد ارمکی؛ (و ارتباط با دولت عثمانی 
 در سه نسل متعدد از زمان آشنایی با غرب یشمندان و روشنفکرانلۀ محوری اندمسأ"پدید آمد و بدین ترتیب 

آزاد  (". ایران نسبت به وضعیت غرب قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بود‘عقب ماندگی’ 1320تا شهریور 
  )27:1380ارمکی؛ 

است؛  رخ داده، متفاوت از تجربۀ مدرنیته در غرب – و نیز دیگر کشورهای غیرغربی –گرچه آنچه در ایران 
 ‘مدرنیتۀ ایرانی’توان با تسامح تجربۀ نوخواهی ایرانیان پس از آشناییشان با دنیای جدید غربی را  هرحال می هب

  .ای سخن راند نامید و از مختصات و ویژگیهای چنین تجربه
 و بتالست است که مدرنیتۀ ایرانی بدانها میآید، برخی از مهمترین مسایل میو در بخشهای آینده آنچه در دنباله 

توان آنها را بعضی ویژگیهـای مـدرنیته در ایران دانست کـه نشانگر نـوع برخورد با دنیای غرب و دیدگاه  می
  .  دربارۀ مدرنیته است– خصوصاً روشنفکرا و نخبگان –ایرانیان 

  
  سنت و مدرنیته بین جدال -4

وجود "راد از تعارض نیز  دارد و مُعارض با مدرنیته قرار در ت– و بخصوص دین –در دیدگاه معمول، سنت 
) 81:1381میرسپاسی؛  ("الجمع به معنی تضاد مانعه"یا تقابل ) 88:1380آزاد ارمکی؛  ("یکی در حذف دیگری

گذارد یکسانی  و همین گسست، نمی) 18:1382جهانبگلو؛  ("گسست در روح مدرنیته جای گرفته". است
کند؛ بلکه خود در حال  یگر نه تنها مدرنیته بسیاری سنتها را نفی میبه عبارت د. ایدئولوژیک در مدرنیته رخ دهد

 "سازد  هویت خود را آشکار می،با تفکیک از سنت"نقد و بررسی و نفی مداوم خود نیز هست و به این شکل 
 )19:1382جهانبگلو؛ (

 دفاع از’ و ‘ز مدرنیتهگریزی در دفاع ا نفی سنت و سنت’این تعارض، در افکار اندیشمندان ایرانی به دو شکل 
 دستۀ اول افرادی نظیرِ آخوندزاده، ملکم گانِشاید نمایند.  درآمده است‘ نفی مدرنیتهبه ازایگرایی  سنت و دین
آزاد ارمکی؛ .(اهللا نوری شیخ فضل و نمایندۀ دستۀ دوم دنباش... زاده، طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی و  خان، تقی
92:1380 -99(  

                                                 
مدرنیته از زمانی آغاز : میالن کوندرا مینویسد": نویسان چقدر نزدیک است به این گفته سیاحان، جهانگردان و سفرنامهتجربۀ  -2

شد که دون کیشوت خانه و شهرش را در جستجوی جهان ناشناخته ترک کرد و پس از گشت و گذارهای بسیار دریافت که آنچه 
  )12:1382بهنام و جهانبگلو؛  (".گذشت، تفاوت داشت  میدر شهر خود فراگرفته بود با آنچه که در جهان
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دانست  با صراحتِ تمام پذیرشِ تمدن غربی را معارض با دین و اسالم می"ز یکسو آخوندزاده به این ترتیب ا
اهللا  و از سوی دیگر شیخ فضل) 95:1380آزاد ارمکی؛  (".از این رو متفکری ضد دین شناخته شده است] و[

ی مطبوعات را بدعت و نیز حذف ممیز، برپایی مدارس دخترانه گانه نوری، داشتن حقوق برابر، تفکیک قوای سه
   )98:1380آزاد ارمکی؛ . (ختتا شدت به اینگونه بدعتها می هخواند و ب در دین می
حقدار؛ ( که قصد آنها بازتولید سنتها در فضای مدرنیته دارند ایرانی، گروه دیگری نیز وجود اندیشۀ در تاریخ
 الهوری، جالل آل احمد، علی شریعتی، اقبال. بود) 102-99:1380آزاد ارمکی؛ (یا  احیاگری دینی ) 28:1382

  .اند و عبدالکریم سروش از این دسته ) ‘ 3آسیا در برابر غرب’خصوصاً در کتاب (یوش شایگان دار
 نویی از دین پردازند و به فهمِ  از این افراد که با رویکردی دینی به بازتولید سنتها در فضای مدرن میگروهی

  : داشتن است‘درد دین ’ویژگی عمومی آنها  شوند که خوانده می ‘یروشنفکر دین’، اصطالحاً رسند می 
فرضِ اصلیِ این گروه دربارۀ دین تمامیت و کاملیت آن و توانایی پاسخگویی آن است؛ درنظرِ آنها دینِ اسالم، از طرفِ  پیش

حالِ حاضر این توانایی در میانِ سبب آنکه در . خداوند برای همۀ اعصار آمده و استعداد پاسخگویی به مسایلِ جامعه را دارد
  )102:1380آزاد ارمکی؛ . (مسلمانان وجود ندارد، انحرافِ در دین و فقدانِ برداشت صادق از دین راستین است

  
میرسپاسی؛  ("اش دردِ دین و گسترش دینداری در عرصۀ اجتماعی است دغدغه" دینیدر واقع، روشنفکرِ 

 ".فهماند که به یک حقیقتِ مطلق رسیده که دینداری است  خود، به ما میبا اطالقِ صفتِ دینی به"و ) 75:1381
با خروجِ دین از  که – ‘روشنفکران دینی’بسیاری از اندیشۀ به این ترتیب، ) 29- 28:1382بهنام و جهانبگلو؛ (

در اجتماع را ) دین(شان  و کشاندن آن به حوزۀ عمومی قصد گسترش موضوع مورد عالقهحوزۀ خصوصی 
چراکه عمالً قصدِ چنین "گیرد   قرار می–و در نتیجه در تضاد با مدرنیته  – در تضاد با دموکراسی –ند دار

 سیاسی در جامعه بلکه ایجادِ تغییر در کلیّتِ هویتِ فردی، دینی و –ای نه فقط ایجادِ تحول اجتماعی  پروژه
 ،چنینی به دالیلی این) 77:1381سی؛ میرسپا (".اجتماعی ماست و این امر با دموکراسی تضادی اساسی دارد

و ) 28:1382بهنام و جهانبگلو؛  (" تضاد در کلمه است‘روشنفکری دینی’"کند که  جهانبگلو استدالل می
از پیش به شکست ") ای مطرح در روشنفکری دینی به عنوان نمونه( ‘پروژۀ سروش’میرسپاسی مدعی است که 

 ‘احیاگرانِ صوریِ دین’تر آزاد ارمکی این گروه را  کلی خفیفیا به ش) 77:1381میرسپاسی؛  (4"انجامیده

                                                 
شایگان کسی است که اول به ": انتقاد کرد‘ آسیا در برابر غرب’نگری خود در  آید شایگان، بعدها از قطعی  گرچه به نظر می-3

د را با جزمیتها و ارزشهای و در همان زمان فاصلۀ خو) مثالً به نگرش آسیا در برابر غرب خود(اندیشه و نگرشِ خود انتقاد کرد 
  )209:1382جهانبگلو؛  (".قطعی حفظ کرد

 از یک –های روشنفکری دینی در ایران سالهای اخیر  ترین پروژه  به عنوان یکی از مطرح– جالب اینجاست که پروژۀ سروش -4
ای التقاطی به نقد   به عنوان پروژهگیرد؛ از سوی دیگر سنتگرایان داخلی آنرا سو از جانب مدافعان مدرنیته مورد پرسش قرار می



 ٩

معتقدند در ] و[...] [که به احیاگری در صورت دین تا مبانی و اصولِ آن اعتقاد باور دارند  کسانی": نامد می
آزاد ارمکی؛  (".تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد صورتی که تحریفهای دینی از دین زدوده شود، دین می

مدرنیتۀ مصادره ’ تلقّیِ این دسته افراد را و به همین ترتیب، حقدار در بازخوانیِ پروژۀ طباطبایی) 102:1380
مدرنهای (داند و معتقد است که منورالفکران دورۀ قاجاری و عصر مشروطه   می‘روشنفکری وارونه’ و ‘شده

  )30:1382ار؛ حقد. (اند بین بوده  اندیشمندان واقعگونهبیش از این) کالسیک ایران
درگیر تضاد  ‘روشنفکران دینی’ و حتّی ‘منتقدان سرسختِ مدرنیته’، چه ‘نافیانِ سنت’هر سۀ این گروهها چه 

دسته که خود را به  امّا آن. در این میان وضعیت دو گروه نخست روشنتر است.  سنت و مدرنیته هستندتئوریکِ
از عنوان  جدا کنند؛ چه از این جهت که ‘ان سکوالرروشنفکر’ از طشان را چه از این جهت که خ-هر دلیل 

روشنفکر ’ -اند   در عذابند و چه ازاین جهت که در برزخ بین سنت و مدرنیته قرار گرفته‘روشنفکر سنتی’
بهنام  (".هرچند که با گفتگو میان سنت و مدرنیته موافقند ولی بار سنتی فکر آنها بیشتر است"خوانند،   می‘دینی

  )29:1382؛ و جهانبگلو
 بشر –شده است   که مخصوصاً در سالهای اخیر نماد روشنفکری دینی محسوب می–به عنوان نمونه، سروش 
تواند به یقین برسد ولی در عین حال آرزوی دستیابی به آنرا دارد و این  داند که نمی دوران مدرن را کسی می

بست را نه رجوع دوباره   راه حل خروج از این بنسروش،. خوانَد  می‘پارادوکس مدرنیسم’آمیز را  حالت تناقض
) 364-349:1378سروش؛ (. شناسد مدرنیسم؛ بلکه تنها راه عالج را عرفان می داند و نه عبور به پست به سنت می

دانند، اشتباه  کسانی که امروز عالج واقعه را در بازگشت به گذشته می"کند  گرچه، سروش صراحتاً اعالم می
غفلتی بشر امروز   بییقینی و اگر مشکل بی"کند که  ل میامّا از سوی دیگر استدال) 361:1378ش؛ سرو ("کنند می

روشنفکر ’به این ترتیب، ) 363:1378سروش؛  ("5را چیزی بتواند حل کند همان میراثِ باستانی عرفانی است
اینگونه ه سنت دارد و  به شکلی ضمنی تمایل بیشتری ب– اگر چه نه به صورت نمایان و صریح – نیز ‘دینی

  . ل ولی به اندازۀ آنها درگیرِ تضادِ نظریِ سنت و مدرنیته استوضوح دو دستۀ اوّه است که نه ب

                                                                                                                                                              
 – که مشهورترین سنتگرای مدرن ایران در خارج از مرزهاست –کشند؛ و باز از سوی دیگر از جانب اندیشمندی مانند نصر نیز  می

را خدشه دار توان عناصر دیگری را وارد فلسفۀ اسالمی کنید بدون اینکه آن تا چه حد می"گیرد که  از این حیث مورد انتقاد قرار می
  )263:1382جهانبگلو؛ (".کنید

چرا که در ". شود نقد به موضوع باز کردن پای عرفان به حوزۀ عمومی است  یکی از نقدهایی که به پروژۀ سروش وارد می-5
 با مداران، و نهادهای سیاسی اعتقادی ندارد و با یأس و سوء ظن شدید شرایط امروز جامعۀ ایران که مردم به سیاست، سیاست

برای مطالعۀ نقدی ) 80:1381میرسپاسی؛  (".ای منفی باشد تواند پدیده کنند، عرفان می مسایل سیاسی و اجتماعی برخورد می
  )80-74:1381میرسپاسی؛  (:باره نگاه کنید به مختصر در این
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فرض بر این است که به لحاظ نظری نیز تعارضی بین "برخالف اندیشۀ این سه دسته، در دیدگاهی دیگر 
برابر هم نهادن در اصطالح و "و ) 102:1380کی؛ آزاد ارم (".مدرنیته و حفظ بنیانهای فرهنگ بومی وجود ندارد

 آنچه به توان گفت از سویی می )29:1382بهنام و جهانبگلو؛  (".ایجاد تضاد میان سنت و مدرنیته درست نیست
 و با تفکیک قایل  است‘میراث ’ و ‘سنت ’زند یکسان پنداشتنِ معنای این تعارض و تضاد تئوریک دامن می

  :وان تا حدی خود را از دامِ تضاد ظاهری بین سنت و مدرنیته رهاندت دو می شدن میان این
شود ولی شاید بار ایدئولوژیکِ سنت را نداشته  ای است که از نسلی به نسلِ دیگر انتقال داده می در واقع میراث هم مجموعه
ر برابر جدید مقاومت میکند و سنت همواره د [...] 6توان میراث را تبدیل به یک ایدئولوژی کرد باشد؛ یعنی به سختی می

امّا میراثِ فرهنگی که به صورت مادی یا غیرمادی به ما رسیده . دهد باالخره روزی شکست خورده جای خود را به جدید می
ای است که در خاطرۀ جمعی ملت ما جای خاصی دارد و عنصر حیاتی هویت فرهنگی ما است و منشاء هر  است مجموعه

توانیم ایرانی جدید  بدیهی است که ما دیگر ایرانی قدیم نخواهیم بود ولی می[...] . نری در طول زماننوع خالقیّت فکری و ه
شناس فرانسوی ما کاروان شتر نیستیم که لزوماً پای خود را در جای پای شتران جلو کاروان  به قول آلن تورن جامعه. باشیم

  )37-36:1382بهنام و جهانبگلو؛ . (اید همراهی کنیمپیم بگذاریم امّا باید کاروان تمدن را در راهی که می
  

  – ‘میراث ’ و‘سنت ’ بدون قایل شدن تفاوتی مشهود میان–متفاوت در قرائتی آزاد ارمکی از سوی دیگر، 
 در واقع آنچه هانتینگتون و به تَبَعِ او آزاد ارمکی پی .بَرد  از مدرنیته را با آرایِ هانتینگتون پیش میی مشابهتفسیر
 ‘غربی شدن’ بدون ‘مدرن شدن’، بیند  و به این وسیله تضادی اساسی و نظری بین سنت و مدرنیته نمیگیرد می

  .  است‘تفسیر دینی از مدرنیته’و یک گام فراتر یعنی ارائۀ 
شود؛ ولی بعد  زدایی می در این تفسیر، هانتینگتون معتقد است که مدرنیزاسیون غربی، گرچه نخست باعث سنت

  :گردد  مبدل میعامل نوزایی دینی  بهخود
زدایی  شود، اما در مراحل بعد مدرنیزاسیون زمینه را برای غربی در مراحل اولیۀ تحول، غربی شدن باعثِ رشدِ مدرنیزاسیون می

می در سطحِ جامعه مدرنیزاسیون قدرت سیاسی، اقتصادی و نظا. شود  باعثِ نوزایی فرهنگ بومی می،کند و از دو راه فراهم می
کند تا به فرهنگ خود اعتماد بیشتری نشان داده در موردِ آن بیشتر  دهد و مردم جامعه را تشویق می را به طور کلّی افزایش می

شود چراکه پیوندهای سنتی و  در سطحِ فردی، مدرنیزاسیون باعثِ ایجادِ حس از خودبیگانگی و گسیختگی می. پافشاری کنند
هانتینگتون؛ . (شود که درمان آن در دست دین است اند، این خود منجر به بحران هویت می روابطِ اجتماعی از هم گسیخته

  )103:1380آزاد ارمکی؛ :  به نقل از– 116:1375-117
  

                                                 
 راولز میکوشد.  دارد"متافیزیکیسیاسی نه : عدالت در مقامِ انصاف" این سخن بهنام قرابتِ زیادی به نظریۀ راولز در مقالۀ -6
که ‘ انصاف’است از طریقِ رواداری و تساهل و تسامح به ) یا بقولِ بهنام، ایدئولوژیکی( را که مفهومی متافیزیکی و الهی ‘ عدالت’
  ) و بعد25:1382رورتی؛ : (نگاه کنید به.  مبدل سازد"ای دموکراتیک است برداشتی سیاسی از عدالت برای جامعه"
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خوانَد  ستیزی در چنین جوامعی می با تفسیری اینگونه، هانتینگتون نوزایی دینِ غیرغربی را شدیدترین نمود غرب
 109:1375هانتینگتون؛ . (شویم شویم؛ امّا مثل شما نمی مدرن می: کند که ها اعالم میو از قولِ مردمان این کشور

. باشد مدرنیتۀ ما دارای ویژگیها و خصلتهای خاص خود می" چراکه )106:1380آزاد ارمکی؛ :  به نقل از–
ریم؛ همانطور که ممکن توان موقعیتهای زیادی را مثال زد که چیزی از منظرِ دیگران مدرن باشد و ما آنرا نپذی می

شاترجی؛  (".بالیم، از نگاهِ دیگران اصالً مدرن نباشد یماست عناصرِ ارزشمندی که ما به عنوان مدرنیته به آن 
بر و بندیِ روشنفکران ایرانی با توجه به دیدگاهشان دربارۀ نسبتِ سنت و مدرنیته   تقسیم2در نمودارِ  )35:1382

  . آمده استن مقاله ذکر شده، آنچه که تا اینجا در ایاساسِ 
  

 نافیان سنت و -1    
  مدافعان مدرنیته

  
قائالن به وجود ) 1(

تضاد تئوریک بین 
  سنت و مدرنیته

 مدافعان سنت و -2
  نافیان مدرنیته

   روشنفکران دینی-3  
    
    

  ):2(نمودارِ 
دیدگاه روشنفکران 
ایرانی دربارۀ نسبت 
  سنت و مدرنیته

  
  عدمقائالن به ) 2(

 قائالن به فاصله -1
گذاری بین سنت و 

  میراث 

  
وجود تضاد تئوریک 
  بین سنت و مدرنیته

  
 ارائه دهندگان -2

  تفسیر دینی از مدرنیته
  
 کمتر به – ارائۀ تفسیری دینی از مدرنیته نیز  تفاوت قایل شدن بین سنت و میراث و – اخیراینکه دو رویکرد با 

توان   می وبه تضادّ تئوریک بین سنت و مدرنیته اعتقاد ندارندین وجه مشترکند که ؛ امّا در ا7اند یکدیگر شبیه
                                                 

 این اندیشه را –گذاری بین سنت و میراث معرفی شده  قایالن به فاصله:  که در این مقاله به عنوان نمایندۀ دستۀ اوّل–الً بهنام  مث–7
. کند تأیید می) 13:1382بهنام؛  ("توان از مدرنیتۀ اسالمی، مسیحی، چینی و ایرانی سخن گفت نمی[...] مدرنیته یکی است "که 

گرچه از سوی دیگر معتقد است .) دهد رمکی که به تبعیت از هانتینگتون تفسیری دینی از مدرنیته ارائه میبرخالف اندیشۀ آزاد ا(
  )12:1382بهنام؛ ) (و در کشورهای مسلمان، اسالم را(توان تغییر کرد و نو شد در ضمن میراثِ فرهنگی خود را حفظ کرد  می"که 
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به .  هستند–مدرن یعنی متکی بودن به عقل –دارِ بزرگترین دستاورد مدرنیته  میراثهر دو رویکرد، گفت که 
و ) 30:1382بهنام و جهانبگلو؛ (م بشناسیم و نگاه داریعاقالنه  باید بخشی از سنتهای جامعه را اگرعبارت دیگر، 

همه را مرهون تکیه  )151:1375هانتینگتون؛ ( را فریاد بزنیم ‘بازگشتِ خدا’اگر باید باز به سنتها مراجعه کنیم و 
مثالِ هندوستان که مدرن شدنش با استعمار انگلستان آغاز شد و سپس آنچه استعمار برایش به  .بر عقل مدرنیم

سخن هانتینگتون قرابت عجیبی با از یکسو  باعثِ مقاومت و آزادیش شد، –یعنی مدرنیته  –ارمغان آورده بود 
بین سنت و مدرنیته را تواند جدالِ  کند که تکیه بر عقلِ مدرن می این باور را تقویت میاز سویِ دیگر دارد و 

  :پایان دهد
نفعِ استیالی استعمار بر هندوستان طرح شده بود؛ به ما به عنوانِ قویترین برهان به به خاطر داشته باشیم که زمانی مدرنیته 

و بعد همان منطق . شد که حاکمیت بیگانه به این دلیل ضروری است که ما ابتدا باید به روشنگری قدم بگذاریم گفته می
تکیه به . ماستمدرنیته بود که روزی ما را به این کشف بزرگ رساند که امپریالیسم غیرمشروع است و استقالل هدفِ مطلوبِ 

  )50:1382شاترجی؛. (عقل، رؤیای آزادی، آرزوی قدرت و مقاومت در مقابل قدرت، همۀ اینها عناصرِ مدرنیته هستند
  

ایم، ولی تأملی هم در  در صد سال گذشته به تدریج از سنت فاصله گرفته" گرچهدر مورد مدرنیتۀ ایرانی نیز، 
باید از "ا امروز با قوّۀ تعقّلی که مدرنیته برایمان به ارمغان آورده امّ) 25:1382حقدار؛  ("خروج از سنت نکردیم

عقلِ مدرن، این جرأت و جسارت را به ما . )37:1382بهنام و جهانبگلو؛  (".راهش درآمد و عاقالنه رفتار کرد
ای درخورِ  تا به مدرنیته) 51:1382شاترجی؛  ("به کرّات مدرنیتۀ بناشده توسط دیگران را رد کنیم"دهد که  می

توانیم از   می-اندیشیدن به کمک فکری که میراث مدرنیته است  درست  با–اینگونه . میراث خودمان برسیم
  . سنت و مدرنیته رهایی یابیم–ِکم موقتی   یا دست–جدالِ ساختگی 

انیِ نگر. اشاره کرد –نظیر طباطبایی  –توان به نگرانی برخی روشنفکران  البته در همین فضای فکری می
در نظرِ طباطبایی .  است– عقل مدرن –روشنفکرانی نظیر او معطوف به عدم استفاده از رهاورد مدرنیته 

توانست زنده و  در صورتی می] سنت اندیشه در ایران از فارابی تا مال هادی سبزواری[دریافت ما از این سنت "
 مبانی جدید این تأسیس، آن سنت مورد تفسیر شد و با توجه به زاینده باشد که اندیشۀ دورانِ جدید تأسیس می

 امّا این کار به شکلِ عمومی، رخ نداده و موجب شده وضعیت )53:1379طباطبایی؛  (".گرفت مجدّد قرار می
بستی که راهی برای خروجش نیست، مگر   بن)53:1379طباطبایی؛ . (مبدل شود‘ بستی بنیادین بن ’کنونی، به 

در ) 62:1379طباطبایی؛ . (ریق مدرنیته؛ هرچند که نتیجۀ این نقادی پایان سنّت باشدنقادیِ روشمندِ سنّت از ط
میان دو موضع آگاهی نسبت به سنت و تجدد شکافی وجود دارد که گذار از یکی به دیگری، جز "نظر طباطبایی 

به نظر او نتیجۀ عدمِ ) 37:1379طباطبایی؛  (".از طریقِ تجدیدِ تفکر در مبانی و قلمرو اندیشۀ نظری ممکن نیست
ای که امروزه در فضای روشنفکری  کاربستِ عقل مدرن در نقادی سنت، انحطاط فرهنگی ایران است؛ مسأله
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شناسی برای   فلسفی است و اعتمادی به جامعه،البته رویکرد طباطبایی به مسأله. ایران بسیار مورد بحث است
 ‘ شناسانه ایدئولوژی جامعه ’هایی نادرست، تفکر اجتماعی راحل مشکل ندارد؛ تا آنجا که با بدبینی و با مثال

 وضعیتی را به وجود آورده که اثراتِ درازمدّت ‘ شناسانه ایدئولوژی جامعه ’تسلیم به "معتقد است خوانَد و  می
از سوی به همین دلیل بعضی انتقادها ) 30:1379طباطبایی؛  (".آن هنوز به درستی ارزیابی نشده است

 . 8متوجه پروژۀ او شده استناسان ش جامعه
 
  برابر پنداشتنِ تجدد و نوسازی:  در ایران برداشت نادرست از مدرنیته-5

 شناسایی نادرست – و نیز در بسیاری کشورهای غیرغربی دیگر –از ویژگیهای مدرنیته در ایران دیگر یکی 
درک ایرانیان "توان تصور کرد  گونه که می آن. ای صرفاً تکتولوژیک و عمدتاً ظاهری است مدرنیته به عنوان پروژه

مُرادی؛  (".بیش از آنکه معطوف به مبانی نظری تمدن غربی باشد، متوجه مظاهر تغییریافته در جوامع غربی است
در پی شکستهای . توان در آشنایی ایرانیان با غرب جستجو کرد چنین ظاهری را می علت رویکردی این) 4:1381
 بود و ‘عقب ماندگی’ چه آنان که فضای فکریشان پارادایم–های آغازین روشنفکران ایرانی برداشت نسلنظامی، 

با ورود "پنداشتند  ای تکنولوژیک بود و می  جامعه،از غرب –اندیشیدند   می‘توسعه نیافتگی’چه آنان که به 
 این نیز هرچه بود، بیش از) 28:1380آزاد ارمکی؛  (".تکنولوژی و سرمایه از غرب، توسعه حاصل خواهد شد

. یافت و مثالً اگر طالب دموکراسی بودند، توجهی به استقرار نهادهای مدنی نداشتند تنها در حد ظواهر تجلی می
نگاه کنید به ( با مدرنیزاسیون مدرنیتهیکسان پنداشتن حذفِ بازوی مدرنیسم و  ،این برداشت نادرست از مدرنیته

شد که در  کارهایی به نام توسعه انجام می" یکی اینکه. راوانی داشته استپیامدهای عملی ف) 1 و نمودار 2بخش 
ای به نام  شد، فاقد نتیجه بوده و آنچه که به نام برنامه در کشور اجرا می) و به تبع فاقد برنامه(اساس فاقد نظریه 

 تکنولوژی ،مشکل اصلی" – به اشتباه –ریزی  چراکه در چارچوب دیدگاه برنامه) 1:1381مُرادی؛  (".توسعه بود
 البته این )5- 4:1381مرادی؛  (". فیزیکی صورت پذیرد–شد هرچه سریعتر تحوالت فنی  تلقی شده و تالش می
؛ چراکه توسعۀ 9دهد ریز خبر می ن برنامهانگاری مسؤوال  چندان عجیب نیست و از ساده،طرز برخورد با تجدّد

 سیاسی در قالب –امّا توسعۀ فرهنگی . تور و بخشنامه ابالغ کردتوان با دس میراحتی  هب اجتماعی را –اقتصادی 
آموزشِ کودکان در "آموزش، خصوصاً و گنجد و نیاز به صرف وقت فراوان  نامه و ابالغیه نمی بخشنامه و آیین

  .دارد) 6:1381مِرادی؛  ("مقاطعِ اولیه

                                                 
  )98-80:1381میرسپاسی؛  (: غیرپراگماتیک طباطبایی نگاه کنید به به عنوان مثال برای نقد دیدگاه فلسفی و آرای-8
همایش چالشها و ’در. دهد در برنامۀ چهارم،  به مبانی فرهنگی توسعه بیش از گذشته توجه شده  گرچه قراین نشان می-9

  . برپا و دو مقاله قرائت شداندیشی در این زمینه  دستِ کم یک نشستِ هم)  تهران– 1381اسفندماه (‘اندازهای توسعه ایران چشم
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طلبِ عصرِ  خواه و اصالح  صدر اعظم ترقی–ر های امیرکبی توان در اندیشه انگارانۀ فوق را حتی می دیدگاهِ ساده
مدارس به سبکِ جدید در هدایت کشور به سوی آموزش و دریافته بود درستی  هامیرکبیر که ب.  دید–ناصری 

حاصل عملیِ اندیشۀ امیرکبیر دربارۀ . گرفتای  مدرسهچنین ، تصمیم به برپایی مدرن شدن نقشِ اساسی دارند
ن و روشنفکران دوران ا که از متفکر–اقدام امیرکبیر  . مدرسۀ دارالفنون است،ینقش آموزش و مؤسسات آموزش

 نشانۀ طرز تلقّیِ نخبگان – گرچه خود هرگز شاهد افتتاح آن نبود –گذار دارالفنون   به عنوان پایه–خود بود 
 پیداست، در "دارالفنون"گونه که از نام  همان. استو برابر دانستن آن با مدرنیزاسیون ایرانی از پدیدۀ مدرنیته 

نظام، توپخانه،  کاری، سواره کشی، معدن پزشکی، نقشه: شد ای از فنون آموزش داده می  مجموعه،این مدرسه
   حال آنکه، …داروسازی و 

شدند و ارائۀ  ، رشته های فنّی عموماً در دانشگاهها تدریس نمی)و در آمریکا تا اواسط قرن بیستم( در اروپا 19در قرن 
ریاضیات، (ش جدید در این کشورها به طور عمده به تدریس علوم انسانی، حقوق، الهیات و برخی علوم دقیقۀ نظری دان

  ) 152-151:1381میرسپاسی؛ . (اختصاص داشت) …فیزیک و 
  

زمان   هم– مأمور امیرکبیر برای انتخاب معلم از فرنگ – "موسیو جان داوود خان"اصوالً، همین موضوع که 
، نشان ) 17:1382موسوی گرمارودی؛ ( و ورود آنها به ایران را داشته…ید چند کارخانه و کشتی و وظیفۀ خر

اندیشیده و چگونه تلقی او تنها ظواهر مدرنیته  دهد که متفکر نخبۀ ایرانی چگونه به مدرنیته و معاصر شدن می می
 ؛یشمندان ایرانی از مقولۀ آموزش استطور خاصتر نشان دهندۀ تلقّیِ انده  باز سوی دیگرو . شده را شامل می
  . 10انجامد و نه مدرنیته  حداکثر به مدرنیزاسیون می–بینانه ترین حالت   در خوش–آموزشی که 

فرستادۀ رضا شاه جهت تهیۀ الگوی نوین آموزش ایران و  – "عیسی صدیق"همین نگرش بعدها در اندیشۀ 
 رانی در مواجۀ با غربـتفکران ایـد، مـه آمـهمانگونه ک. شود نیز مشاهده می – محصّل دانشگاه کلمبیای آمریکا

 را دیدند و فرآیند پنهان دیگر را در طرز نگرش "مدرنیزاسیون"تنها امور آشکار و نتایج  – شاید با بی دقتی –
  .غربیها نادیده گذاشتند

های  های مهم آمریکا نه دانشکدهتا دریابد که بنیان آکادمیک دانشگاه] …[گشاید بکافی بود عیسی صدیق اندکی چشم 
، علوم حقوق و سیاست، Arts and Lettersهایی مانند  های کاربردی مبتنی بر تکتولوژی، بلکه دانشکده فنّی و حتّی رشته

 ها و دانشهایی است که دانشجویان جوان آمریکایی را آمادۀ شرکت فعّال در نهادهای جامعۀ علوم اجتماعی و کالً رشته
  )152:1381میرسپاسی؛ (. کند گی دموکراتیک میمدنی و زند

  

                                                 
از . خورَد نیز به چشم می) به عنوان نسل اوّل روشنفکری( البته این نوع برخورد با مدرنیته در بسیاری از همنسالن امیرکبیر -10
  )266:1382جهانبگلو؛ . (خوانَد  می"روشنفکرانِ تقلیدی"روست که جهانبگلو، این نسل از روشنفکران را  این
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 به عنوان نخستین مدرسۀ –به هر صورت توجه به مسألۀ مدرنیته در ایران از این دیدگاه و نگاه به دارالفنون 
تواند کمک کند تا  می) بدون کتمان و فراموش کردن خدمات شایان آن( از این منظر –عالی به سبک جدید 

است در این صورت .  بیشتر قابل درک باشد– به طور خاصتر – و آموزش –ور کلی   بط-وضع کنونی جامعه
سوی  هترین نقش را در هدایت ب توانست اصلی  که می–، آموزش توان پی برد در فرآیند مدرنیتۀ ایرانی میه ک

  .زددامن تر شدن مدرنیته  گیری نادرست به قطبی  با جهت–ای متعادل و مناسب برعهده گیرد  مدرنیته
ویژه تأکید بر علم تجربی و تکنولوژی، خواستۀ اصلی مدرنیزاسیون  هدر هر صورت طی همۀ این سالها، توجه به آموزش ب

نفی  ’،‘عقالنیت ’رانی است و در تمامِ این دوران شاید بتوان گفت بر مبناهای اصلی مدرنیته و مسایلی چونـای
شود؛ بلکه پروژۀ مدرنیته   نه تنها تأکید چندانی نمی‘ودآگاهی فلسفیخ ’ و ‘تأمل در نفس ’، ‘نگرش انتقادی ’،‘اسطوره

مُرادی؛ . (های طرفداران توسعه قرار داشته است  فلسفی در خارج از مباحثات و مناقشه–به عنوانِ طرحی انتزاعی 
5:1381(  

  
 مانعِ ،قرار گرفته و این خودبا اخذِ فکرِ مدرن و مدرنیسم در تضاد  گاه همو حکومتها منافع دولتها این، عالوه بر 

 تا آنجا که حتی دربارۀ دارالفنون، اندیشمندی مانند نراقی  معتقد است که .ای متعادل شده است تحقّقِ مدرنیته
شود که پس چرا در  که با این پرسش مواجه می قصد امیرکبیر ماندن در سطح و اخذ ظواهر نبوده، و هنگامی

  :دهد شد؟ پاسخ می ی تدریس نمیدارالفنون فلسفه یا علوم اجتماع
های دانش مانند فلسفه  خود سایر حوزه هکرد خودب شد؛ اما با برداشتی که امیرکبیر داشت اگر کار ادامه پیدا می نه، تدریس نمی

لدین دارالفنون را ناصرا [...] ولی جلوی آنرا گرفتند؛ یعنی در حقیقت متوفقش کردند. شد و علوم انسانی هم در نظر گرفته می
ترسید از این علوم، آزادی هم  می. [...] توانست رواج دهد، محدود کرد ای که علوم جدید می شاه از ترس افکارِ آزادیخواهانه

  )75:1374نراقی؛ . (های استبداد سلطنتی او را سست کند بیرون بیاید و پایه
  

دهند و  ]می[مایت و پشتیبانی قرار دولتها، توسعه را به معنای رشد اقتصادی مورد ح"در چنین وضعی است که 
نه چیزی فراتر؛ چون در غیر اینصورت باید به تحوالت ساختاری بسیار زیادی تن دهند که احتماالً با موجودیت 

 در واقع دولتها و حکومتها از دو گزینۀ مدرنیته و مدرنیزاسیون، )8:1381مُرادی؛  (".آنها تعارض داشته باشد
) 12:1382بهنام؛  ("مدرنیزاسیون الزاماً فرآیندی دموکراتیک ندارد" دومی دارند چرا که تمایل بیشتری به انتخاب

مدرنیته، پروژۀ اجتماعی جدیدی است که در آن با ایجاد و گسترش نهادهای مدنی و دموکراتیک، "در حالیکه 
 هر قدر که دم –ی و بیشک دولتهای خودکامه و استبداد) 45:1381میرسپاسی؛  (".شود قدرتِ دولت محدود می

در ایران، پروژۀ تجدد از دورۀ رضا شاه تا " به عنوان نمونه . خواهان چنین محدودیتی نیستند–از مدرنیته بزنند 
در دیگر ) 83:1381میرسپاسی؛  ("حکومت ضد دموکراتیک مدرن را پایه نهاد[...] پایان حکومت سلسلۀ پهلوی 
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 نیز وضع به همین منوال بود و مثالً –... سوریه و ویتنام و ترکیه  و  الجزایر، کوبا، چین، –کشورهای جهان سوم 
میرسپاسی؛  (".تأکیدِ ناصر بر مدرنیته مانع به وجود آمدن دولتهای اقتدارگرا و ضد دموکراتیک نشد"در مصر، 
69:1381(  

ؤوالن حاکم درک به هر حال و به طور خالصه، در تاریخچۀ مدرنیتۀ ایرانی، بسیاری از روشنفکران و نیز مس
این پندار حتّی در آموزش و . اند پنداشته اند و آنرا صرفاًً با مدرنیزاسیون یکسان می نادرستی از مدرنیته داشته

آید دلیل این امر، یکی دشوار بودنِ تغییرِ فرهنگی و فکری در  به نظر می. ریزی نیز رسوخ کرده است برنامه
ی تضاد منافع دولتها با مدرنیته؛ خصوصاً اینکه توسعه وژیکی است و دیگرمقایسه با تغییرِ ظاهری، عینی و تکنول

  . شده است در ایران غالباً توسط دولتها طراحی و اجرا می
  
  11مدرنیته پست مدرنیتۀ ایرانی و جهش یکباره به -6

ندارند و باید با ایرانی معتقدند که راهکارهای مدرنیته در جامعۀ ایران دیگر کارآیی جدید گروهی از روشنفکران 
 برویم و همسو با روشنفکران غربی به انتقاد از مدرنیته پستجهشی به پیش به سراغ فضای ذهنی حاکم در 

نکتۀ خاص رابطۀ " معتقد است او. شاید روشنفکر شاخص در این گونۀ تفکر، احمدی باشد. مدرنیته بپردازیم
رانی را چنان مشغول کرده بود جای خود را به تفکّر شرق با مدرنیتۀ غرب که ذهنِ نسلِ پیشِ روشنفکرانِ ای

و ) 283:1377آشوری؛  (".دربارۀ آن مسایلی داده است که اکنون ذهنِ سرآمدانِ روشنفکر غرب را انباشته اشت
مدرنیسم  کند که در فضای حاکم بر تفکر پست نسل خود را تشویق می به این ترتیب دیگر روشنفکران هم

  . ران جستجو کنندپاسخی برای بحران ای
فروپاشی زمان با  هم، مدرن پستروشنفکران ایرانی به تفکر بسیاری از  روی آوردناین نگرش و از نظر تاریخی 

  ، در واقع. 12کمونیسم بوده است
ای که به عنوان  زمان بود با اقبالِ گستردۀ روشنفکران ایران به پدیده فروپاشی کمونیسم در دهۀ پایانی قرن بیستم هم

ترکیب گرایشهای پس از کمونیسم و پس از مدرنیته، این اعتقاد را در میان برخی [...] . امدرنیسم موسوم استپس
پردازی در سیاست و جامعه دیگر تناسب و کاربردی  روشنفکران ایران برانگیخت که برنامۀ عمل مدرنیته برای نظریه

                                                 
شد که به دلیل   پرداخته میمدرن پست بحث در این بخش مستلزم آن بود که پیشتر به بعضی از مفاهیم بنیادینِ  پیش بردن-11

بنابراین در این بخش هر کجا که الزم باشد به طور مختصر و ضمنی . محدودیت حجم و موضوع مقاله چنین کاری میسر نگردید
  .گردد  اشاره مینمدر پستهای محوری  صرفاً به معرفی بعضی از اندیشه

 نهفته است که ریشه در تفکر پسامدرن دارد؛ در سالهای پایانی قرن ‘پایان’ یکی از علل همزمانی این دو واقعه، در خودِ مفهومِ-12
ن اندیشۀ و در سالهای آغازی) فوکویاما(و پایانِ تاریخ ) بودریار و واتیمو(ها، مفاهیمی مانند پایانِ مدرنیته مدرن پستبیستم در اندیشۀ 

   در نیچه به صورت مرگ خدا و در هایدگر به شکل پایان متافیزیک، شکل گرفت مدرن پست
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که برای چندین دهه در میان روشنفکران ) late marxism( آخر مارکسیسم و مارکسیسم دورانِ] به این ترتیب[...] [. ندارد
خصومت با هر نکتۀ مربوط به نظام، ساختار و فرآیند [...] ایرانی رونق و اقبالی داشت، جای خود را به پسامدرنیسم و 

  )82-80:1382جهانبگلو؛ (. داده است
  

جامعۀ ایران هستند و معتقدند که باید از  برای رفع بحران مدرن پستبرخالف متفکرینی که قائل به اندیشۀ 
بحث برای روشنفکرِ جهان سومی همان است که برایِ متفکرِ غربی در جهانِ "مان بیرون بیاییم چراکه  دنیای بستۀ

اندیشه به روزگارِ پسامدرن برای ما همان قدر اصیل است که برای "و ) 284:1377آشوری؛  (".پس از مُدرنیسم
با ای دیگر از روشنفکران امروز ایران، معتقدند که  ، عدّه)291:1377آشوری؛  ("یا آمریکاییروشنفکرِ اروپایی 

ای، مکانی مسایلِ ما یکی و  همه در بستر یک بحران جهانی حضور داریم، ولی در فهمِ محلی، منطقه"اینکه 
مسألۀ خودمان را ]  [...مدرنیته پستبا بحث "توانیم  بنابراین نمی) 285:1377آشوری؛  (".یکسان نیست

  چراکه،) 286:1377آشوری؛  (13".بفهمیم
توانیم هر  شناسیم و نمی ما مدرنیته را هنوز نمی. توانیم مطرح کنیم مگر اینکه مدرنیته را بشناسیم  را نمیمدرنیته پست... 

زمان آنرا نقد  و هم هممدرنیته را بشناسیم و به اجرا بگذاریم زمان بشناسیم؛ یعنی هم بخواهیم دستاوردهای  دو را هم
نهرِ . [...] توان بدونِ دستیابی به دستاوردهای مدرنیته از رویِ آن جهش کرد ایم و نمی ما هنوز به اینجا نرسیده. [...] کنیم

  )299:1377آشوری؛ . (افتیم باریکی نیست که بتوانیم از روی آن بپریم، پهناور است، حتماً فرو می
  

 پرداخت، مدرنیته پست و با جهش از روی آن به یتهتوان فارغ از مدرن ت اینکه نمیآید علّ در واقع به نظر می
 در چارچوب تاریخی و نظریِ مدرنیته پستمدرنیته و "چراکه . این دو مقوله با هم استناگسستنی ارتباط 

 یتهمدرن پستدهد، به طوری که  کنند و رابطۀ خاصی آن دو را به یکدیگر پیوند می واحدی همزیستی می
 و به همین ترتیب )274:1380 شایگان؛ (".تواند مدرنیته را رها کند، یا پشتِ سر گذارد و از آن فراتر رود نمی

  )199:1382جهانبگلو؛  (".روشنفکری نحلۀ پسامدرن بدون روشنفکر مدرن معنایی ندارد"

                                                 
ایرانی و اندیشمندان بعضی از روشنفکران در آن  در دفتر ماهنامۀ کلک که 1371 جالب اینجاست که در گفتگوی اسفندماه -13

 به عنوان کسی که معتقد است – به آشوری – مدرنیته ستپ به عنوان مدافع –کردند، وقتی احمدی  دربارۀ مدرنیته بحث می
خودِ شما فراسوی نیک و بد نیچه را ترجمه . آقای آشوری. ببینید"کند که   یادآوری می– پاسخ بحران ایران نیست مدرنیته پست
کردم، هنوز خیلی برای آن وقتی شروع به این کار ": دهد  آشوی پاسخ می".کتابی که به گفته نیچه نقدیست بر مدرنیته. اید کرده

 ".بینم این اندیشه هنوز با فضایِ ذهنی ما خیلی فاصله دارد سنجم، می وقتی بازتابش را در جامعۀ ایرانی می[...] جوان بودم 
  )302-298:1377آشوری؛ (
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رادی است که در وجهِ سیاسی ، ایمدرنیته پستامّا اشکال عملی این جهش از مدرنیته و روی آوردن ناگهانی به 
. توان آنرا عدم اطمینان و اعتماد روشنفکر ایرانی به دموکراسی خواند آید و به صورت خالصه می پیش می
  چراکه،

فرهنگ پسامدرنِ ایرانی، با تأثیرپذیری شدید و الهام از نیچه، هایدگر و اندیشمندان پسامدرن معاصر، انتقاد کلی از 
در ایران یک جریان کلی و . کند اخته و با برنامۀ سیاسی دموکراسی به عنوان یک توهم برخورد میمدرنیته را دستمایه س

توان از نارساییها و کاستیهای عقالنیت مدرن  نمی: گوید از نیچه آموخته است که کامل در عرصۀ فکری وجود دارد که می
این برنامه، مطابق اندیشۀ نیچه شکلی از فساد و زوال زیرا . رها شد مگر آنکه برنامۀ سیاسی دموکراسی نفی و انکار شود

نخست، موضع پسامدرنهای ایران سبب مشکالتی : این انکارها دو پیامد مهم به دنبال دارد[...] . سازمان سیاسی است
دوم آنکه پسامدرنهای ایرانی فرقی میان حوزۀ . جدی و قابل مالحظه برای هر امر سیاسی و مسوؤلیت اخالقی است

عقالنیت مدرن را . کنند ومی گفتمان و حوزۀ قدرت سیاسی قائل نیستند و اولی را به بهانۀ نارساییهای دومی انکار میعم
جهانبگلو؛ (. دانند می) 14مثل آنچه در نازیسم و استالینیزم رخ داد(به عنوان یک ابزارِ فشار در دست قدرت مطلقه 

83:1382-84(  
  

گیرد و سخن از رد تقدم و اولویت فلسفه بر  کراسی در وهلۀ نخست قرار میرسد آنجا که ایجاد دمو  میبه نظر
شناسانۀ این  فرضهای جامعه باید بیشتر به پیامدهای سیاسی و اجتماعی و پیش، )1382رورتی؛  (دموکراسی است

در دیدگاه پراگماتیستی، اگر هدف ایجاد ایرانی ) 91- 90:1381میرسپاسی؛ . (نظریات فلسفی توجه کرد
تواند نقض   می– مدرن پست خصوصاً اندیشۀ ساختارشکنانۀ –موکراتیک است، تحلیلهای زیاده از حد فلسفی د

  . غرض محسوب گردد

                                                 
هم جای گرفت آیا جهانی که ساخت که در آن گوالک و آشویتس ": پرسد  ماهنامۀ کلک می71 احمدی در جلسۀ اسفندماه -14

  )284:1377آشوری؛  ("اصالً جهان خوبی بود؟[...] 
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   کتابنامه-7
 

o  انتشارات دانشگاهِ تهران؛ چاپ اوّل. ؛ اندیشۀ نوسازی در ایران؛ تهران)1379(آزاد ارمکی، تقی 

o  فتر مطالعاتی د.  تهرانماندگی در ایران؛ شنفکران و پارادایم فکری عقبرو: ؛ مدرنیتۀ ایرانی)1380(آزاد ارمکی، تقی– 
 انتشاراتی اجتماع؛ چاپ اوّل

o  انتشارات . ؛ تهران)های مترجمان و مؤلفان ایرانی برابرنهاده(؛ واژگان فلسفه و علوم اجتماعی )2535(آشوری، داریوش
 لآگاه؛ چاپ اوّ

o  مؤسسۀ فرهنگی صراط؛ چاپ دوّم. ران؛ ما و مدرنیّت؛ ته)1377(آشوری، داریوش  
o  تهرانراد فرهادپور؛ رود؛ مُ هرآنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا می: ؛ تجربۀ مدرنیته)1380(برمن، مارشال .

  مانتشارات طرحِ نو؛ چاپ دوّ
o  کتابِ ماهِ علومِ " در ؛"دمدرنیته، مدرنیزاسیون و تجدّ"؛ در گفتگو با کتابِ ماهِ علوم اجتماعی ) 1382(بهنام، جمشید

 17-8؛ صص )68-67شمارۀ مسلسلِ . (شمارۀ هفتم و هشتم. ؛ سال ششم"اجتماعی

o  نشرِ مرکز؛ چاپ اوّل. ؛ تهران)گفتگو( ن و تجدّد؛ تمدّ)1382(، رامین  جهانبگلووبهنام، جمشید  
o  سیاست، فرهنگ : نیته و مدرنیسممدر"؛ حسینعلی نوذری؛ در کتاب "مدخلی بر تعریفِ مدرنیسم"؛ )1380(پینکی، تونی

  م؛ انتشاراتِ نقش جهان؛ چاپ دو62ّ-47؛ صص "و نظریۀ اجتماعی
o  نشرِ توسعه؛ چاپ اوّل. ؛ تهران)گفتگوی تمدنها و روشنفکری(؛ روشنفکری در ایران )1381(جهانبگلو، رامین 

o  منشرِ نی؛ چاپ دوّ. ؛ موج چهارم؛ منصور گودرزی؛ تهران)1382(جهانبگلو، رامین 

o انتشارات . ؛ تهران)د جواد طباطباییهای دکتر سیّ بازخوانی اندیشه(؛ پرسش از انحطاط ایران )1382(اصغر  حقدار، علی
  کویر؛ چاپ اوّل

o ؛ حسین )ی، ستیز و کُنشِ متقابل نمادییهای کارکردگرا با تأکید بر نظریه( درآمدی برجامعه ؛)1377 (رابرتسون، یان
 .متان قدس رضوی؛ چاپ سوّانتشارات آس. مشهدبهروان؛ 

o  انتشارات طرحِ نو؛ چاپ اوّل. ؛ اولویت دموکراسی بر فلسفه؛ خشایار دیهیمی؛ تهران)1382(رورتی، ریچارد 

o  مؤسسۀ فرهنگی صراط؛ چاپ ششم. تر از ایدئولوژی؛ تهران ؛ فربه)1378(سروش، عبدالکریم  
o  35-51صص. 37شمارۀ . "گفتگو"؛ در فصلنامۀ ]نام مترجمذکر بدون [؛ "مدرنیتۀ ما"؛ )1382(شاترجی، پارتا 

o  نشر و پژوهش . هویت چهل تکه و تفکر سیّار؛ فاطمه ولیانی؛ تهران: زدگی جدید ؛ افسون)1380(شایگان، داریوش
 چاپ دوّم. روز فرزان

o  انتشارات .؛ تهران)وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسالمی(؛ ابن خلدون و علوم اجتماعی )1379(طباطبایی، سید جواد 
 طرح نو؛ چاپ دوّم

o  نشر نگاه معاصر؛ . ای بر نظریۀ انحطاط ایران؛ تهران دیباچه: جلد اوّل. ؛ تأملی دربارۀ ایران)1381(طباطبایی، سید جواد
  چاپ دوّم

o  تارِ ویراس[یسم؛ عبدالکریم رشیدیان مدرن پست؛ متنهایی برگزیده از مدرنیسم تا )1381] (ویراستارِ انگلیسی[کهون، الرنس
  منشر نی؛ چاپ دوّ. ؛ تهران]فارسی
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o  منشرِ نی؛ چاپ دوّ. تهرانمنوچهر صبوری؛ ؛ شناسی جامعههای بنیادی در  ؛ اندیشه)1380(کیویستو، پیتر  
o  نشرِ نی؛ چاپ ششم. ؛ منوچهر صبوری؛ تهرانشناسی جامعه؛ )1379(گیدنز، آنتونی.  
o  سیاست، : مدرنیته و مدرنیسم"؛ حسینعلی نوذری؛ در کتاب "مدرنیتهای بر تحلیلِ نهادینِ  مقدمه"؛ )1380(گیدنز، آنتونی

  م؛ انتشاراتِ نقش جهان؛ چاپ دو157ّ-133؛ صص "فرهنگ و نظریۀ اجتماعی
o  مخاطراتِ مدرن : گفت وگوی رامین جهانبگلو با آنتونی گیدنز"در گفتگو با رامین جهانبگلو؛ ) 1382(گیدنز، آنتونی

  13 و 1؛ صفحات 13شمارۀ . ؛ سال اوّل"شرق" روزنامۀ ؛ بهمن دارالشفائی؛ در"بودن
o  های  مقاله"؛ در ]جزوه ["مدرنیته و موانع معرفت شناختی دیدگاههای طرفدار توسعه در ایران"؛ )1381(مُرادی، علیرضا

  ریزی مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه. تهران؛ "اندازهای توسعۀ ایران همایش چالشها و چشم
o ،انتشارات ققنوس؛ . فر؛ تهران ؛ مرتضی ثاقبشناسی جامعهای بر  سینکلر؛ دیباچه. با همکاری استفن پ) 1376( استفن مور

 چاپ اوّل

o  به همت انجمن . تهران] بروشور اطالعاتی همایشِ دارالفنون[؛ مدرسۀ دارالفنون )1382(موسوی گرمارودی، افسانه
   سازمان میراثِ فرهنگی کشور–های فرهنگی  انجمن دوستداران یادگار–ترویج علم ایران 

o  انتشارات طرح . شناختی در باب روشنفکری ایرانی؛ تهران ای جامعه رساله: ؛ دموکراسی یا حقیقت)1381(میرسپاسی، علی
 نو؛ چاپ اوّل

o  ؛ "گفتگو"؛ در فصلنامۀ "نگاهی به تجربۀ آموزشِ مدرن در ایران"در مصاحبه با نشریۀ گفتگو؛ ) 1374(نراقی، احسان
  78-71؛ صص 10شمارۀ 

o  ؛ حسینعلی نوذری؛ در کتاب ")مدرنیته مدرنیته در برابرِ پست(ای ناتمام   پروژه–مدرنیته "؛ )1380(هابرماس، یورگن
 م؛ انتشاراتِ نقش جهان؛ چاپ دو132ّ-95؛ صص "سیاست، فرهنگ و نظریۀ اجتماعی: مدرنیته و مدرنیسم"

o  نشر علم؛ چاپ سوّم. ن سیاسی در جوامع دستخوشِ دگرگونی؛ محسن ثالثی؛ تهران؛ ساما)1375(هانتینگتون؛ ساموئل  


