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 * «رودشود و به هوا میسخت و استوار است دود میآنچه  هر» 

 

 نوشته: رضا جاسکی

 ۱۲۲۲۹:تعداد کلمات

یعنی سه سال قبل از  ۲۰۰۴ریچارد رورتی فیلسوف معروف آمریکایی در  تابستان سال 

در از او هیچ کتابی هنوز زمان آن  با صحنه عجیبی مواجه شد. در مرگ خود در تهران

ایرانی، رامین جهانبگلو،  پرکارهای فراوان یک فیلسوف چاپ نشده بود اما با تالشایران 

ای از روشنفکران معروف جهان از جمله یورگن هابرماس، ریچارد رورتی، مایکل عده

خانه »د. او هنگامی که برای سخنرانی خود به نگری به ایران دعوت شدن آنتونیوایگناتیف، 

منتظر مواجه شد. محل سخنرانی گنجایش  تهران رسید با انبوهی از جمعیت  « هنرمندان

 نفری برای شنیدن سخنرانی او جمع شده بودند. ۲۰۰۰نفر را داشت اما یک جمعیت  ۲۰۰

گرد فه و دموکراسی برای شنیدن سخنرانی یک فیلسوف نسبتًا ناشناخته در مورد فلس آنها 

مجبور شدند که به سرعت در  ،از هجوم مردم متعجببودند. مسئوالن برگزاری  هم آمده

های مدار بسته نصب کنند تا عالقمندان بتوانند به سخنرانی رورتی راهروها تلویزیون

راک »احساس »لحظه به او آن  گوش دهند. رورتی که فردی خجالتی بود گفته بود که در

 ( ۱۳۹۹دست داده بود.)تروپ، « ودنب« استار

ای وارد ایران شد، با تر هنگامی که یورگن هابرماس برای دیدار مشابهدو سال قبل

محسن زمان دیدار کرد. سعید حجاریان ، محمد مجتهد شبستری، آن  طلبان متنفذاصالح

به گزارش  و بنا شتافتنداو  ه مالقاتو طالب حوزه علیمه قم ب  روحانیانکدیور، جمعی از 

« انگیز بودهای او برای خود هابرماس شگفتآشنایی ایرانیان با اندیشه»رادیو فردا 

به ایران میزان سرگشتگی وی سر  هابرماس(. البته چندی پس از مسافرت ۱۳۸۱)خلجی، 

طلبان از جنبش سبز بر علیه گروهی از اصالح بعدبه فلک کشید زیرا او در دادگاهی که 

گران در کیفرخواست نام او به عنوان یکی از توطئه د اتهام قرار گرفت. مور برگزار شد،

سازی جهانبگلو  به خاطر زمینه ۲۰۰۶در سال الزم به تذکر است که  دادگاه وجود داشت!

 شش ماه را در زندان اوین گذراند. « انقالب مخملی»برای 

، ایرانی در فرانسه بود یلسوفترین فمعروف که داریوش شایگانچند سال پیش 

تحت تاثیر هایدگر به انتقاد از « آسیا در برابر غرب» پیش از انقالب در کتاب درگذشت. او
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آن  در نگاه شایگان در. غرب و نیهلیسم سرگرفته از تکنیکی شدن تفکر غربی پرداخت

، تکیه توانست آسیا را در برابر حرکت نزولی تمدن غربی حفظ کندتنها چیزی که میزمان، 

های تمدنی آسیا بود. با این حال او پس بر چهار دین )اسالم، تائو، هندو، بودا( در کانون

 به هنگاماز انقالب سعی نمود که با گذشته خود تا حدی تصفیه حساب کند هر چند که 

درک خود از کتابش را بسیار متفاوت از درک منتقدینش در این  ۴۵مصاحبه با مهرنامه 

سرزمین »است، « آلمان دنیای اسالم»مود. بنا به گفته شایگان ایران عرصه  تلقی ن

اگر این گفته قبل از انقالب او را بتوان فراموش کرد که البته (. )۲۰۱۰)هریس،« فلسفه 

 در ایران نه فلسفه به معنای غربی بلکه در معنای عرفانی وجود دارد(. 

در روسیه تزاری، فشار طبقه حاکمه در بنا به گفته مارشال برمن یکی از علل رشد ادبیات 

ای موجب آزاد کشور بود. به عبارت دیگر فشار در عرصهآن  جلوگیری از توسعه آزادی در

در ایران  ، چراشود. برخی این پرسش را مطرح کردندشدن نیرو در جهت دیگری می

 اشتند. امای وجود نگذای به وقوع نپیوست و رمان نویسان بزرگی پا به عرصهچنین پدیده

های سینمای ایران با کنند که هجوم بسیاری به عرصه سینما و موفقیتفراموش می آنها 

. البته این باشدوجود سانسور و فشار شدید شاید یکی از نتایج انسداد سیاسی در ایران 

 اتاست که طبقآن  نیست که خفقان موجب رشد هنر است بلکه بیانگرآن  به معنی

هجوم  ،. پیش از انقالبندکه همه درهای نفس کشیدن را ببند نددارنرا آن  حاکمه قدرت

های ابراز روشنفکران به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به یکی از راه

 وجود هنرمندان و نویسندگان کشور بدل شد.

های داریوش مهرجویی یکی از نویسندگان و کارگردانان معروف ایران است که در فیلم

متاثر از افکار داریوش  ،از نظر بسیاری از منتقدین یو .پردازدود به مسائل فلسفی میخ

نامه هر دو هایی چون گاو و دایره مینا ) فیلمشایگان بوده است. او قبل از انقالب فیلم

فیلم اقتباسی از دو اثر غالمحسین ساعدی، عزاداران بیل و گور و گهواره بود(  را ساخت 

از نظر شایگان   ،به سیاست حکومت پهلوی اعتراض نمود. بنا به گفته نصری آنها  که در

گسیختگی کرده است، چرا که مدرنیته نظام مدرنیته ما را دچار اسکیزوفرنی  یا روان»

)نصری، » بریمارزشی خود را بر ما تحمیل کرده، و ما در میان دو جهان بیگانه به سر می

 داد.گسیختگی را نشان مین روان( فیلم گاو به خوبی ای۲۳۶، ۱۳۸۶

بعد از انقالب مهرجویی فیلم هامون را ساخت. شخصیت  اصلی فیلم حمید هامون است 

 سورن ی دکترای خود را در باره تضاد ایمان و عقل با تکیه بر آراکه قصد دارد رساله

سد. او یرکگور اگزیستانسیالیست  در مورد قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم بنویکی

در میانه تجدد و سنت گرفتار است. اثار التقاط زندگی سنتی و مدرن در جابجای فیلم دیده 

..)بیات، .استمشکل جدی دچار عقاید دیگری دارد شود. او با همسرش مهشید که می

بنا به گفته  ، با این حال،زمان فروش متوسطی داشتآن  هامون در (۱۳۹۴شیخ مهدی، 
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ها در تاریخ سینمای بسیاری از منتقدین حمید هامون به  یکی از ماندگارترین شخصیت

هارون یشایایی بود که قبل از انقالب با بیژن جزنی در  ،فیلم کنندهتهیهایران بدل گشت. 

های مهرجویی و فیلم هآورد ک باید به خاطر کرد.عرصه کارهای هنری همکاری می

طرفدار مقامات و روشنفکران با مخالفت شدید -ها و هاموننشینند اجارهمان-یشایایی

زمان هنوز نفوذ معنوی زیادی داشتند روبرو شدند. بنا به آن  جمهوری اسالمی  که در

ها که قبل از هامون پخش شد، کسی نشینگفته هارون یشایایی در زمان پخش اجاره

ین جمهوری اسالمی پیوست، تهدید کرده به مخالف خود مانند محسن مخملباف که بعدها

خواهم به خودم می»ها خواهد شد. او از جمله گفته بود:  نشینبود که مانع پخش اجاره

 (۱۳۹۲یشایایی، «)نارنجک ببندم و بروم توی سینما، خودم را منفجر کنم

و فلسفه توجه بخش قابل توجهی از مردم « تقابل تجدد و سنت»چرا موضوعاتی چون 

چرا شخصیت روشنفکری چون حمید هامون در تاریخ سینمای  کند؟ ه خود جلب میرا ب

ایران، بر خالف نظر مقامات و در اوج قدرت یک حکومت دینی، در سینمای ایران ماندگار 

 دهد؟شود؟ چرا موضوع مدرنیته جذابیت خود را برای ایرانیان از دست نمیمی

 محبوبیت

سال گذشته کم و بیش مورد  ۱۵۰، در قرار دارندموضوعاتی که امروز ذیل عنوان تجدد 

ها تاکنون زده نشده و نیازی همه حرفآیا  بنابراین،توجه اندیشمندان ایرانی بوده است. 

مدرنیته یکی از پیامدهای انقالب مردم ایران امروز بحث آیا   وجود دارد؟ مباحثه به ادامه

و در مورد ان هزاران مطلب گوناگون -یک فاجعه حکومت دینی ختم شد که در نهایت به

 اما نهفته استهایی از حقیقت مسلما در هر دو پرسش باال گوشهنیست؟  -نوشته شده

ها نیستند. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی دو نظر متفاوت بازگوکننده همه واقعیت انها

 ،در کنار تئوری مدرنیزاسیونداشت.  برای رشد و توسعه کشورهای جهان سوم وجود

و  هااین تئوریورود به  قصد )بدون خوردبه چشم میدیگری به نام وابستگی  نظریه

شود به هنگام (. اما همان طور که از نمودار زیر دیده میآنها  های گوناگوننحله

 فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود به دالیل متفاوتی یک تغییر بارز صورت گرفت.

کشیده شده است. این برنامه بر  Google BooksNgram Viewer نمودار زیر توسط برنامه 

های موجود در کتابخانه عظیم ، پس از کاوش در کتابشده جستجو هایاساس واژه

های کلیدی مناسب را دهد. اگر بتوان واژهدر یک نمودار نشان میرا آن  گوگل، نتایج

روندها در یک بازه زمانی طوالنی وجود دارد. به عبارت دیگر امکان یافتن آنگاه  یافت،

از چه زمانی بیشتر رواج یافتند و چه کلماتی از مد  ،هاییتوان نشان داد که چه واژهمی

 افتادند.
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با سرعت سیر  ۱۹۶۸دهد که واژه امپریالیسم بعد از شکست جنبش نمودار باال نشان می

بازگشت. طبعا هم با پایان گرفتن دوران  ۱۹۵۰سطح به آن  نزولی یافت و استفاده از

های انگلیسی فرا رسید. دوران افول این واژه در کتاب ۶۸استعمار و هم شکست جنبش 

شود اگر به دو منحنی مدرنیزاسیون و وابستگی توجه شود به خوبی دیده میآن  در کنار

 وارد است که وابستگی روند. مسلما این اعتراض کامالبه موازات هم پیش میان دو که 

واژه مناسبی نیست و معانی متفاوتی به جز تئوری وابستگی دارد که رقیب تئوری 

مانده بود )امروز این تئوری در اشکال دیگری توسعه کشورهای عقبمدرنیزاسیون برای 

با  های معینینزدیکیهای جهانی والرشتاین . تئوری معروف نظام مطرح است

سقوط ناگهانی این دو پس از فروپاشی  ،(. با این حال دارد وابستگیهای تئوری

دهد که نشان می سوسیالیسم واقعا موجود و تشدید فاز جهانی شدن در همان زمان

ها و سقوط برخی دیگر شرایط جدید جهانی موجب شکوفایی برخی از تئوریچگونه 

ه وابستگی  نشانه واژگشته است. الزم به تذکر مجدد است که سطح کنونی استفاده از 

. )به این مثال سیاسی نیست-میزان استفاده از این کلمه برای ترسیم یک مشکل اقتصادی

شود، اما در زمان معینی  واژه توجه کنید: از واژه ایکس برای پدیده الف استفاده می

متناسب با  گیرد، در نتیجه میزان استفادهب نیز مورد استفاده قرار می پدیدهایکس برای 

شود و میزان الف + ب است. پس از چندی پدیده ب به فراموشی سپرده می هایپدیده

. در نمودار باال گرددپدیده الف برمی استفاده از واژه ایکس به سطح سابق خود برای

. (کندفرض بر این است که نظریه وابستگی مانند پدیده ب در این مثال ساده عمل می

 ۱۹۵۰های مارکسیستی امپریالیسم نهاده شد در دهه ریکه بر پایه تئوتئوری وابستگی 

در آخرین دهه آن  و سقوط  روند رشد تواندر نمودار باال می شکل گرفت و به خوبی

 .حدس زدقرن پیش را 

بسیار قدیمی دیده صعود همزمان یک اصطالح  ، در کنار نزول وابستگی،اما از نمودار باال

آرام آرام رشد نمود اما بیشترین میزان  ۶۸ست جنبش نیز پس از شکآن  شود. مدرنیته.می
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استفاده از این واژه مربوط به اخرین دهه قرن پیش است. به هنگام بحران اقتصادی 

به رشد خود تا بحران آن  پس ازکمی کاسته شد اما آن  از میزان استفاده از،  ۲۰۰۸بزرگ 

است(. در کنار مدرنیته  ۲۰۱۹تا  ۱۹۶۰های بین کرونا ادامه داد )آمار مربوط به سال

د که همزمان با گسترش استفاده از نمدرنیسم و )پسا(مدرنیسم قرار دار هایواژه

های . الزم به تذکر است جستجو در میان کتابندنیز محبوبیت خاصی یافت هاآن مدرنیته،

چیز  باال باز نمودار متاسفانه، ادهد. اممیها را نشان روسی نیز کم و بیش همین گرایش

 .گویددر زبان فارسی نمیآن  نحوه استفاده اززیادی به ما در مورد 

به بررسی با جدیت بیشتری کمی پس از انقالب بهمن نویسندگان ایرانی خارج از کشور 

 ۱۹۸۲طبری و ناهید یگانه در سایه اسالم را در سال آذر  تاریخ معاصر ایران پرداختند.

یرواند آبراهامیان بیشترین تاثیر را بر   (۱۹۸۲) انقالبایران بین دو  منتشر نمودند. کتاب

به   بسیاری از محققین آن از بعدسال اخیر داشته است.  ۴۰روشنفکران ایرانی در طی 

در کتاب تاریخ اندیشه در ایران معاصر پرداختند. برخی مانند سعید امیر ارجمند بررسی 

نگاهی به  ضمن توجه به دالیل انقالب بهمن، (۱۹۸۴)« از ناسیونالیسم به اسالم انقالبی»

به دفاع از تئوری  کتاب ارجمند،. ارنست گلنر در مقدمه ندشتدا گرایی در ایرانسنت

کتاب عمامه به جای پس از آن، امیرارجمند  مدرنیزاسیون در مقابل مارکسیسم پرداخت.

اوج موج مدرنیته  بتدریج، منتشر نمود. ،پردازدکه به انقالب ایران می ۱۹۸۹تاج را در سال 

 آنموضوع مدرنیته و برخورد روشنفکران  ایرانی با  اب فراوانیهای کتاب بیشتری یافت و

 ها نام برد.توان از این کتابمیهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند. برای نمونه به زبان

  منتشر کرد. ۱۹۹۳حمید دهباشی، کتاب الهیات نارضایتی را در سال 

  ها و اندیشه تجدد را روانه بازار کرد.ایرانی ۱۹۹۶بهنام در سال جمشید 

  چاپ کرد. ۱۹۹۶مهرزاد بروجردی کتاب روشنفکران ایرانی و غرب را در سال 

 به تنهایی و یا در گفتگو با دیگران منتشر های متعددی را رامین جهانبگلو کتاب

 نمود.

  را به دست  ۱۹۹۷در سال علی قیصری کتاب روشنفکران ایران در قرن بیستم را

 انتشار سپرد.

 ای از مقاالت قدیمی بود ستیزی را که مجموعهعباس میالنی کتاب تجدد و تجدد

هایده مغیثی فمینیسم و ۱۹۹۹ر سال  د آورد.به صورت کتاب در ۱۹۹۸را در سال 

نمود )مغیثی قبل مدرن  را منتشر های تحلیل پستبنیادگرایی اسالمی: محدودیت

 .بود( به چاپ سپرده ۱۹۹۴را در سال  ۱۳۵۷تاب زنان و انقالب از ان ک

  در این مورد را به نام تاملی در  اولین کتاب خود  ۲۰۰۰علی میرسپاسی در سال

 مدرنیته ایرانی را منتشر کرد.

 در همین سال  چاپ کرد. ۲۰۰۱طرقی اصالح ایران را در سال -محمد توکلی
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 د.نمومدرنیت را منتشر فرزین وحدت رویارویی فکری ایران با 

  کتاب روندهای فکری در ایران قرن بیستم را در سال  ۲۰۰۳نگین نبوی در سال

 انتشار داد. ۲۰۰۳

 منتشر کرد. ۲۰۰۵ریش را در سال آبادی زنان سیبیلو  و مردان بیافسانه نجم 

همان سال همراه با کوین اندرسون چاپ ژانت آفاری فوکو و انقالب ایران را در 

 کرد.

  مهران کامروا انقالب روشنفکران ایران را روانه بازار کرد.  ۲۰۰۸در سال 

  ۲۰۱۸آفرینی مدرنیته ایرانی و در سال کامران متین کتاب باز ۲۰۱۳در سال 

 .ندشرقی و هم غربی را منتشر نمودکتاب همافشین متین عسگری، 

 ر کرده عطا هودشتیان چند کتاب در باره مدرنیته در طی دو دهه اخیر منتش

  است.

ای به خارج توجه ویژه مقیمها و مقاالت دیگر پژوهشگران ایرانی در بسیاری از کتاب

 . اندنشان دادهآن  مسئله رهبری دینی انقالب و علل

ب در ابتدای انقالب مسئله مدرنیته توجه عده زیادی را در ایران به خود جل، در ایران

بخش بزرگی از نویسندگان باال منتشر شدند و پس های فارسی کرد اما بتدریج ترجمهنمی

مورد بحث و تفسیر قرار های متعدد نیز برخورد با مدرنیته در مقاالت و کتابآن  از

  بابک احمدی چند کتاب در مورد مدرنیته و پسامدرنیسم منتشر کرده است.  .اندگرفته

سازی ترجمه شده است، در زبان فارسی معموال مدرنیته به تجدد و مدرنیزاسیون به مدرن

مقایسه بسیار که از اصل کلمات استفاده کنند. حال برای اند برخی ترجیح دادههر چند که 

که برای -های منتشر شده در مورد موضوع حجابعناوین کتابتوان می  ،سرانگشتی

هایی که به تجدد کتاب در کناررا  -تر استواجب جمهوری اسالمی از نان شب

قرار داد   سازی(اند)بدون در نظر گرفتن مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون  یا مدرنپرداخته

 تا به اهمیت قضیه پی برد.

بانک اطالعاتی بنا به  ۱۳۵۷-۱۴۰۰های تعداد عناوین منتشر شده در مورد حجاب بین سال

 نوجوانانبرای کودکان و آن  عدد ۱۸۳است که از این میان  ۸۴۰ (،db.ketab.ir) کتاب خانه

عدد بوده است که فقط  ۶۸۹در طی همین مدت . عناوین مربوط به تجدد چاپ شده است

های نوجوانان است. )هر دو کتاب ترجمه هستند. یکی کتاب ژان دو عنوان در حیطه کتاب

و دیگری کتابی است در مورد « هابچهتعریف پسامدرن برای »فرانسوا لیوتار با عنوان 

های حجاب و  تجدد برای های مربوط به مقولهبنابراین کتابشاهکارهای هنر مدرن(. 

منتشرشده  هایکتاب عنوان است. به عبارت دیگر عناوین ۶۸۷و  ۶۵۷بزرگساالن به ترتیب 

در مورد  های منتشرشدهاز عناوین کتاب ترهای انقالب بیشدر مورد تجدد در طی سال

ها، میزان فروش و یا حجاب است. طبعا این مقایسه چیزی نه در مورد محتوی این کتاب
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را  موضوع تجددتواند اهمیت میگوید اما نمی ،اندخوانده شده هایی که واقعًاتعداد کتاب

برای نویسندگان و خوانندگان ایرانی نشان دهد. تعداد عناوین منتشره در طی پنج دهه 

(  ۱۴۰۰)باضافه  سال  ۳۹۸و  ۲۶۳، ۲۴، ۲، ۲ به ترتیب  (۱۳۵۷-۱۳۵۹) مورد تجدد در گذشته

بوده است. بنابراین درست متناسب با نمودار گوگل در باال توجه به مدرنیته در طی دو 

 دهد.در ایران یک جهش ناگهانی را نشان میقرن گذشته 

دریج مسئله مدرنیته، های اخیر نویسندگان ایرانی خارج از کشور بتاگرچه در سال

دهند، اما این موضوع همچنان در غربزدگی، مدرنیزاسیون ....را کمتر مورد توجه قرار می

در آیا  ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. پرسش بعدی در این رابطه این خواهد بود،

حداقل در بین آیا  معضالت مدرنیته توافقی  در بین روشنفکران وجود دارد؟مورد 

منتقدین جمهوری اسالمی در مورد تعریف مدرنیته و تجربه مدرنیته مردم ایران توافقی در 

در مورد تعریف مدرنیته نه فقط بین ؟ خوردبه چشم میبین منتقدین جمهوری اسالمی 

 .ها نیز توافقی وجود نداردمنتقدان بلکه چپ

 تاریخ

رک تاریخ یک و نیم قرن گذشته ایران است؟ شاه کلید د ،نزاع بین سنت و مدرنیته آیا 

و  عالقه روشنفکران ایرانی به مسئله مدرنیته، حتی زمانی که قصدشان دفاع استوار

 آنها  مدرنیته است نه سنت. آنها  دارد که دغدغه اصلیآن  از سنت است، حکایت از جانانه

گرا که به شدت سنت برخیکنند تا سنت. بیش از هر چیز در مورد مدرنیته صحبت می

وجود ندارد و آن  اند که امکان بازگشت به سنت و تجدیدنتیجه رسیدههستند نیز یا به این 

سنت را نجات داد. برخی دیگر ممکن است در حرف  ،های تازهباید با تکیه بر اندیشهیا 

. دهستن اما در عمل مجبور به تبعیت از واقعیات سخت زمینی باشندمنادی آیات اسمانی 

 نوشت: درست در همین رابطه بود که مارکس در مانیفست کمونیستی

، آنها  وابسته بهها و عقاید کهنه و محترم همه روابط ثابت و منجمد، همراه با پیشداوری»

که استوار شوند آن  یافته قبل ازشوند و تمامی روابط تازه شکلبه حاشیه رانده می

آنچه  رود، هرشود و به هوا میار است دود میسخت و استوآنچه  گردند. هرمنسوخ می

...با وضعیت واقعی شوندشود، و دست آخر آدمیان ناچار میمقدس است دنیوی می

 (۲۲، ۱۳۷۹)به نقل از برمن،  «زندگی و روابطشان با همنوعان خویش روبرو گردند.

یا واقعیات و  نیست که برخورد همه نیروها با مدرنیته یکسان استآن  این به معنیولی 

ها و بویژه اما چرا چپنماید. سخت همه را مجبور به پذیرش یک برداشت از مدرنیته می

هایی که معتقد به ماتریالیسم تاریخی هستند و  در درجه نخست از کاپیتالیسم مارکسیست

گویند، باید به مقوله مدرنیته داری و گاه جامعه صنعتی سخن مییا شیوه تولید سرمایه
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تواند خود را نمی به ویژه در ایران بپردازند؟ پاسخ ساده این است که یک نیروی سیاسی

های سیاست و علم را نیز در بر گرفته گفتمانی که نه فقط تاریخ و هنر بلکه عرصهاز 

و تعمق بیشتر در این  مدرنیته   متفاوت هایراهاست به دور نگه دارد. از طرف دیگر 

 های سیاسی جامعه بیابد.سازد تا درک بهتری از شکافقادر میرا  ،عرصه چپ

 -های نوشته شده در مورد مدرنیته را  مارشال برمندر واقع یکی از بهترين کتاب

برمن کتاب خود که عنوان جمله در نیم قرن پیش نوشت.  –مارکسیست بزرگ آمریکایی 

شود و به هوا یهرآنچه سخت و استوار است، دود م» -معروف مارکس را بر خود دارد

سازد: مدرنیزاسیون، مدرنیسم و سه مفهوم متفاوت را از یک دیگر جدا می -«رودمی

تعلق داشتن به محیطی که ماجرا، قدرت، شادی، مدرن بودن یعنی »مدرنیته. از نظر او 

و در عین حال، ما را با تهدید   -دهدخود و جهان را به ما وعده می دگرگونی رشد و 

، ۱۳۷۹برمن، «)سازد.هستیم، روبرو میآنچه  دانیم و همهمیآنچه  ریب همهنابودی و تخ

بنابراین برای او مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به یک دنیای توفانی. اما چه چیزی (. ۱۴

مجموعه بزرگی از تحوالت و چنین دنیای طوفانی را ایجاد کرده است؟ از نظر برمن 

شده است: کشفیات بزرگ در قلمرو « گردابی»اجتماعی موجب ایجاد چنین  فرآیندهای

 -، صنعتی شدن امر تولید، افت و خیزهای عظیم در شمار و ترکیب جمعیتعلوم فیزیکی

های ، رشد سریع شهرنشینی، ایجاد دولت-که موجب آواره شدن عده زیادی از مردم شد

کشند و  ها را به چالش میکه این دولت ایهای اجتماعی توده، جنبشملی و بوروکراتیک

 فرآیندهایداری که همواره دستخوش نوسانات حاد است، از جمله بازار جهانی سرمایه

شوند. حال از تجربه جملگی در قرن بیستم مدرنیزاسیون خوانده میاجتماعی هستند که 

زنان را به شوند که مردان و نوینی زاده میاندازهای ها و چشممدرنیزاسیون ایده

آن  قدرت تغییر جهانی را که در آنها  کنند و بهمیهای مدرنیزاسیون بدل ها و ابژهسوژه

ها به صورت کلی و نه چندان دقیق، ها و ارزشاین خیال. »دهندمیکنند، زندگی می

(. از نظر برمن مدرنیته میانجی ۱۵-۱۶، اهمانج).«اندبندی شدهدسته« مدرنیسم»تحت نام 

. این حلقه واسطه نه یک فرایند اقتصادی است و نه درنیزاسیون و مدرنیسم استبین م

کتاب خود مدرنیته را  آغازانداز فرهنگی بلکه یک تجربه تاریخی است. او در یک چشم

تجربه زمان و مکان، نفس و -امروزه وجه خاصی از تجربه حیاتی»کند: چنین تعریف می

 وجود دارد که مردان و زنان سراسر جهان در -زندگی و خطرات  ی امکاناتدیگران، تجربه

. (۱۵همانجا، «)نامممی«  مدرنیته»یا بدنه تجارب را اند. من این مجموعه شریکآن 

 . آيدمدرنیته در تجربه زندگی روزمره اعضای جامعه به دست می

، این پرسش مطرح شد که بندی مدرنیته پرداختدر کتاب خود به دوره که برمن آنجا  از

کرد؟ در تر شیوه تولید مارکسیستی مفهوم دقیقمفهوم مبهم مدرنیته را جایگزین چرا باید 

چرا نباید  (۱۹۸۴این صورت جایگاه انقالب سوسیالیستی در کجا قرار دارد؟ )اندرسون، 
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 داری سخنکه مارکس از سرمایهآنجا  داری و مدرنیته را یکی تلقی کرد؟ ازسرمایه

گفت و دورکیم و وبر از مدرنیته برای تشریح همان پدیده تاریخی استفاده نموده می

 بودند، چرا نباید این دو را یکی انگاشت؟ 

اصطالح کسی بود که  ،منتقد بزرگ فرانسوی( ۱۸۲۱-۱۸۶۷)شارل بودلر از سوی دیگر 

وجه گذرا، ن آ «مدرنیته »منظور من از »اش مطرح نمود. را در شکل امروزی« مدرنیته»

او « ی دیگرش جاودان و الیتغیر است.نیمه هنر که نیمهآن  ناپایدار و تصادفی است،

ای باید استاد کارکشته مدرنیته خود را دارد و در نتیجه هر مدرنیتههمچنین گفت که هر 

 این را داشته باشد که روزی به آنتیک  بدل شود. به عبارت دیگر اگر مفهوم مدرن   آمادگی

 ای مدرنیته خود را خواهد داشت.هر دورهآنگاه  به کار گرفته شود،آن  معنای نسبیدر 

شود در دوره بعدی غیرمدرن تلقی خواهد گشت. اما منظور امروز نو انگاشته میآنچه 

یک گسست تاریخی است. زمانی که تاریخ به اکثر اندیشمندان چنین نیست بلکه تاکید بر 

 تقسیم شد.آن  قبل و بعد از

گیری شکلتوان در تاریخ اروپا از چند مرحله مهم تا زمان بنا به گفته پیتر آزبورن می

او با به کار گرفتن تغییرات تاریخی معانی و کلمات مرتبط با مدرنیته که . نام بردمدرنیته 

متفاوت را شناسایی کند پنج دوره توسط راینهارت کوزلک مطرح شده است سعی می

 کند.

عصر جدیدی که در قرن پانزدهم در حال فرم گرفتن بود خود را در مورد  آگاهی .1

در یک دوران « رفرماسیون »و « رنسانس »به دو شکل نشان داد. اصطالحات 

ای که پس از دوران باستان شکل گرفته بود و اکنون به . دورهنام ظهور کردندبی

 پایان رسیده بود، نام قرون وسطی را به خود گرفت.

رنسانس و رفرماسیون که گیرد. قرن شانزده و هفده را در بر میمرحله دوم دو  .2

در  ،آگاهی از پایان یک دوره قدیمی را خبر دادندگیری خود فقط در زمان شکل

. در این زمان از عصر جدید استفاده شد این زمان شکل قطعی به خود گرفت

. اگر در دوران اما فقط به عنوان یک مفهوم خنثی مانند امروز در مقابل دیروز

رنسانس، اقتدار دوران باستان جایگزین اقتدار کلیسا شد، اکنون زمان حمله به 

 دوران باستان فرا رسیده بود.

به آن  در دوران روشنگری اصطالح عصر جدید مفهوم جدیدی یافت. اکنون .3

های گذشته کامال متفاوت و بهتر بود. به عبارت شد که از دورهای اطالق میدوره

ر اگر در گذشته در تفسیر خطی از تاریخ، نو  فقط از نظر زمانی بعد از کهنه دیگ

مدعی یک کیفیت جدید نبود، اما اکنون چرخش نوینی  ولی آن ،گرفتقرار می

های علمی افق و پیشرفت« دنیای جدید»صورت گرفته بود. آگاهی روزافزون از 

بود تا یک  مکان بوجود آمدهدر این زمان این اانتظار جدیدی را پدید آورده بود. 
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 انتها و بدون محدودیت تعمیم  داد. کیفیت نو و تازه را به یک آینده خالی، بی

د. در این زمان با وقوع نرسدر پایان قرن هجدهم این تحوالت به اوج خود می .4

، «توسعه»، «پیشرفت«، «انقالب»مفاهیمی چون  انقالبات صنعتی و فرانسه

کنند همه تعاریف معینی پیدا می« تاریخ»و « دوران»، «روح زمانه»، «بحران»

. در این زمان یک تحول کیفی دیگری صورت ندوجود نداشتآن  که تا قبل از

در  سازد.گیرد که استفاده از اصطالح  مدرنیته را از این به بعد ممکن میمی

 شود( کافی تشخیص داده نمیneue Zeitخنثی عصر جدید )زمان آلمانی اصصالح 

 کند.( جای خود را باز میneueste Zeit« )جدیدترین عصر»و اصطالح 

فشرده گشته و به « جدیدترین عصر» زمانی   در نیمه دوم قرن نوزدهم کیفیت  .5

در این زمان بودلر، فلوبر، زیمل و یابد. تعمیم می(Neuzeitمدرنیته ) و    ایده 

اعی و یک مفهوم مدرنیته را به مثابه شکلی از یک تجربه اجتمبنیامین 

مارکس منطق تولید کاالیی را از نظر  ضمنًا. کنندشناسی درک میزیبایی

های متعددی برای . تالش(۲۰۰۴و کوزلک  ۱۹۹۲)آزبورن،  .کنداقتصادی کشف می

 گیرد. تعریف مدرنیته، مدرن و مدرنیسم  و پیامدهای زندگی مدرن صورت می

که مدرنیته آن  به چند نتیجه مهم رسید: اولتوان فلسفی می-با این نگاه تاریخیحال 

داری زیرا مدرنیته تا قبل از سرمایهداری یکسان قلمداد کرد. توان با سرمایهرا نمی

داری داری صنعتی، اشکال اولیه سرمایهصنعتی شکل نگرفته بود. قبل از سرمایه

شهرنشینی  داری صنعتی وبا ظهور سرمایهدر اروپا آن  تجاری و مالی وجود داشت.

 داری. همزاد است و نه با خود سرمایه

ی از مدرنیته به حساب توان بخشرا نمیاروپا  رفرماسیوندوم، دوران رنسانس و 

بنا به گفته شوند. ای بر مدرنیته اروپا محسوب میمقدمه  آنها آورد، هر چند که

، ه بودقرون وسطی به ابدیت عالقه داشت، رنسانس عالقمند گذشت»بوریس گرویس 

 (۲۰۱۹)به نقل از، دیویدسون، « و عالقه مدرنیته به آینده بود.

 تعریف

باید پا را فراتر از آنگاه  قصد این نوشته باقی ماندن در تاریخ اروپا نیست،که آنجا  از

مدرنیته یک پدیده آیا  شود این است کهپرسشی که مطرح می مدرنیته اروپایی گذاشت.

عام و یا شاید محلی؟ اگر مدرنیته به عنوان یک پدیده عام در است یا یک پدیده  جهانی

همان راهی را که اروپا رفت  ،استآن  سرنوشت همه کشورهاآنگاه  نظر گرفته شود

 یک پدیده عام با یک پدیده جهانی در میزان وسعتپیموده و یا باید بپیمایند. تفاوت 

محدود است در حالی که یک  ایست. بر خالف درک برخی، یک پدیده جهانی پدیدهآنها
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که مدرنیته در دوره خاصی از تاریخ آنجا  پدیده عام قدرت گسترش نامحدود دارد. از

پیوندی همهای یک پدیده جهانی یک پدیده جهانی است. یکی دیگر از ویژگی شکل گرفت

پیوندی توجه به تنوع و هم ،پدیده در سطح جهان است. اگر نقطه آغاز تعریفآن  و تنوع

مدرنیته را به شکل یک پدیده باید آنگاه  مدرنیته به مثابه یک پدیده جهانی و نه عام باشد

 درهم تنیده در نظر گرفت. 

مثال البته چنین درکی از مدرنیته از سوی بسیاری از اندیشمندان قابل پذیرش نیست. 

وپایی در نظر یک پدیده کامال ار، مدرنیته را « پیامدهای مدرنیته»انتونی گیدنز در کتاب 

حدود قرن هفدهم های زندگی اجتماعی یا سازمانی که در به شیوه« مدرنیته»»گیرد می

  « شود.کم و بیش جهانی شد، اطالق میآن  بوجود امد و متعاقبا دامنه نفوذدر اروپا 

در مورد  -نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان  -طور که گفته شد در بین متفکرانهمان

مدرنیته منوط به حضور و آیا  .مدرنیته چیست؟ هیچ اجماع خاصی وجود ندارداین که 

آیا  داری است؟مدرنیته همان سرمایهآیا  تثبیت نهادهای معینی در جامعه است؟

یک پدیده آیا  را مترادف مدرنیزاسیون در نظر گرفت؟آن  بایدآیا  گرایی است؟عقل

دو موضع را  در  ،ایرانی اندیشمندان در میان توان گفتدر مجموع میاروپایی است؟ 

 توان تشخیص داد.میآخر مورد پرسش 

های رسیدن به الگوی مدرنیته غربی در و راه اروپایی استاول، مدرنیته یک پدیده 

مجموع همان است که در اروپا اتفاق افتاد. به عبارت دیگر مدرنیته یکی است و همه 

مسلمًا کشورهای مختلف دارای سنن مختلفی هستند، اما  د.نشوها به روم ختم میراه

کشورها برخی زودتر، بعضی دیرتر، با طی کردن مراحل مدرنیته یکی است و همه 

بیشتر به حضور یا عدم حضور نهادهای این نگاه  رسند.به یک الگوی واحد میمعینی 

معینی در ایران به در جامعه تکیه دارد. عدم وجود نهادهای  های مسلط()یا ایده خاصی

اکثر طرفداران ماکس وبر، با وجود انتقادات وبر به قفس تنگ  معنی نبود مدرنیته است.

در این طیف قرار دارند. البته باید گفت طرفداران این طرز نگاه  ،مدرنیتهبوروکراسی 

گیرد. در میان طیف وسیعی از چپ تا راست را با مواضع سیاسی کامال متفاوت در بر می

توان از داریوش آشوری، گیرند مییسندگان ایرانی که کم و بیش در این حوزه قرار مینو

 ، عطا هودشتیان نام برد.جمشید بهنام

این است که آن  هستند. هسته مرکزی« های چندگانهمدرنیته»به  دوم، کسانی که معتقد

های هجوامع مختلف را. های مختلف وجود داردبه تعداد کشورهای مختلف مدرنیته

مطابق تاریخ، فرهنگ و ساختار هر جامعه  آنها  گیرند و مدرنیتهپیش میمتفاوتی را در 

به عبارت دیگر مدرنیته در هر مرز و بومی شکل اشکال متفاوتی را به خود خواهد گرفت. 

« های چندگانه مدرنیته» انپردازترین نظریهمعروفیکی از  تواند بگیرد. بومی خود را می

نه لزوما هم نظر با همه  –های بومی شمول آیزنشتات است. در ایران طرفداران مدرنیته
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از جمله گیرد. جمع بسیار متناقضی از چپ و راست را در بر می –نظریات آیزنشتات 

 توان از علی میرسپاسی، کامران متین، عباس میالنی، عبدالکریم سروش را نام برد. می

سنت مارکسیستی، کسانی چون مارشال برمن رویکرد  درالزم است گفته شود که 

که نظریه توسعه ناموزون و مرکب  برخی دیگرد، ننسبت به مدرنیته ندار محوراروپا

پذیرند طرفداران مدرنیته را نمی حوری، اروپامگیرندتروتسکی را در مورد مدرنیته بکار می

ضمن بررسی جامعه « تهتجدد مدرنی»و طرفدار تکثر هستند. مارشال برمن در کتاب 

نیز تاثیر زیادی کند. این کتاب کشور را بررسی میآن  گیری مدرنیته درروسیه، روند و شکل

مشغولی مدرنیته را دارند گذاشته است. از طرف دیگر که دل نویسندگان ایرانی بر

ها از منظر دیگری به قضیه مدرنیته مدرنیستفوکو و یا برخی از پست میشل طرفداران

نامتجانس باال را در کنار توان  برخی از طرفداران نگرند. با این حال با اغماض مییم

توانند هم قرار داد. باز هم الزم به تاکید است افراد با مواضع سیاسی کامال متفاوت می

برانگیز است داشته مواضع کم و بیش مشابهی در مورد مدرنیته که مبحثی کامال مناقشه

 باشند.

نظریات باال، نظر سومی نیز وجود دارد که تا جایی که این قلم  اطالع دارد  اما به جز

 هایمدرنیته»نتوانسته است توجه اندیشمندان ایرانی را به خود جلب کند. نظریه 

شناس مارکسیست سوئدی در اوایل قرن یوران تربورن جامعهکه از سوی « تنیدهدرهم

تواند از برخی جهات برای بحث مدرنیته در می. از نظر این قلم این نظر شدحاضر مطرح 

های تربورن برخی از جهات ایدهگشا باشد. در زیر به طور خالصه میان چپگرایان راه

های مدرنیته»و « تنیدههای درهممدرنیته»الزم به تذکر است که بین  شود.مطرح می

 یک نظریه غیر نقاط اشتراک فراوانی وجود دارد. هدف تربورن نیز ارائه« چندگانه

 محور بود.اروپا

مربوط به   در چپ، برخی مدرنیته را به مثابه یک مقولهتعریف مدرنیته است. نقطه آغاز 

اند. بندی تاریخی، یا کیفیت یک تجربه تاریخی، یا یک پروژه ناتمام تعریف کردهدوره

از این تعاریف اند این سه تعریف را به هم پیوند دهند. هر کدام افرادی نیز سعی کرده

بسیار متفاوت است. مثال پروژه ناتمام  آنها  ، و نقطه آغازنقاط قوت و ضعف خود را دارند

مدرنیته شکل گرفت. شاید طرفداران پستمجادله با  درای تحت شرایط ویژه هابرماس

هم متکی بر واقعیات  در شرایط مشخص مباحث ایران تکیه بر یک تعریف ساده که

یک چرخش تاریخی را نقطه اغاز تعریف خود  هم را دارد کهآن  ابلیتتاریخی است و ق

در نظر گیرد، هم بتواند یک تعریف کلی در مورد حدود پایان این دوره ارائه کند، هم 

 برآوردهای را گستردههای گروه نیازهای بتواند و هم پذیر، باشد و هم ابطال آزماراستی

امروز ما داشته باشد، بهترین  هایواقعیتسازد، و از همه مهمتر قابلیت تطبیق بهتری با 

های جهانشمول های و ارزشجدا کردن مبارزه برای آرمانحل باشد. هدف اصلی راه
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چپ چپ و نزاع بر سر یک پدیده جهانی ) و نه عام یا جهانشمول( است. به عبارت دیگر، 

، برابری، همبستگی و امثالهم آزادیهای واالی انسانی چون سوسیالیستی در جهت ارزش

رهایی انسان را در هر گوشه این جهان هدف اصلی خود قرار آن  کند،مبارزه می

 .گرا نیست، و از این جهت نسبیکند( تلقی میuniversalityرا عام ) های خودآرمان دهد،می

ای هپدید .عام( است و نه globality) یندیده جهامدرنیته یک پطور که گفته شد، هماناما 

این در عین حال شود اما که از یک سو متنوع  است و در اشکال گوناگونی ظاهر می

با این مقدمه  باری،گذارند. اشکال گوناگون با هم مرتبط هستند و بر یکدیگر تاثیر می

 توان به تعریف مدرنیته پرداخت.طوالنی می

مدرنیته عصری است که رو به آینده کند. تربورن مدرنیته را از نظر فرهنگی تعریف می

دارد. زمانی که این اعتقاد راسخ وجود دارد که آینده نه فقط متفاوت از گذشته، بلکه 

ً بهتر از گذشته و حال خواهد بود. بنابراین مدرنیته  بر اساس درک ما از زمان احتماال

مبتنی بر تضاد گذشته و آينده است. ظهور آن  «زمانی اشناسیمعن» شود. تعریف می

کشف آینده  (۲۰۰۳)تربورن، ای باز و دنیویمدرنیته وابسته به کشف آینده بود، آینده

ازمایی و هنر از نظر تجربی قابلیت راستی و متناسب با درک انسان امروز از علم، سیاست

شود که دائما دور و نزدیک ریخته می ای آیندههایی برپذیری دارد. برنامهیا بالعکس ابطال

 بین منتقدین قرار دارند. در زیر ذره آنها  درستی و نادرستی

نه آن  به طور اجمال بررسی شد. زمان آغازآن  پروسه ظهوردر باال، در این نوشته 

 رنسانس بود و نه رفرماسیون زیرا هر دو نگاه به یک گذشته طالیی داشتند. این به معنی

چرا که مبارزین گمنام و نیست، و جهان  ناچیز شمردن این دو دوره مهم در تاریخ اروپا 

مدرنیته   آغازدر راه گشودند. اما  های خود راه را برای تغییرات بنام این دوره با خالقیت

ناپذيری دارد. در این دوره ایده پیشرفت و انباشت اروپایی با روشنگری پیوند گسست

شکل گرفت و افق آینده هویدا شد. در نیمه دوم قرن هیجدهم هژمونی مدرنیته  دانش

، ها نگاه به گذشته نداشتندنیست دوران روشنگری یا ژاکوبنآن  این به معنی قطعی شد.

ی مردگان دوباره زنده کردن خاطره»ولی همان طور که مارکس متذکر شد،  ،که داشتند

جدید بود و نه برای تقلید از مبارزات گذشته، نه اغراق ...برای شکوه بخشیدن به مبارزات 

)مارکس، « در واقعیت  آنها  و نه طفره رفتن برای حلدر فانتزی برای وظایف جاری، 

(. بنابراین فرق زیادی بین زنده کردن مردگان در دوران ۱۶بناپارت،  لوئیهجدهم برومر 

را نادیده آن  کلیدی است که بسیاریمدرنیته و مثال دوران رنسانس وجود داشت. این نکته 

 نگرد تا بتواند درایت، زیبایی و شکوهاز روی شانه خود به گذشته میپیشامدرن  گیرند.می

آن  امید دارد، برایآن  نگرد که بهای میرا تجربه کند در حالی که مدرنیته به آیندهآن 

 را بسازد.آن  ریزد تابرنامه می

توان. توان برای مدرنیته پایانی در نظر گرفت؟ بنا به گفته آلن تورن و تربورن میمی آیا
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و  جامعهمربوط به  های تفاوت بین گذشته و آینده محوریت خود را در گفتمان»زمانی که 

دیگر  ،، زمانی که تحول به چیزی متفاوت از گذشته و حالدهداز دست می فرهنگ

پذیرد که کلماتی چون گردد. مدرنیته زمانی پایان میمیمعنی جذابیتی ندارد و بی

جاذبه و  ،آوانگارد و پیشرفت، توسعه، رهایی، آزادی، رشد، انباشت، روشنگری، تعالی،

بنا  ( ۵، ۱۹۹۶)تربورن، « د.نعملکرد خود به عنوان راهنمای کنش اجتماعی از دست بده

اهمیت ختالف بین گذشته و آینده بیافتد که ااین تعریف پسامدرنیته زمانی اتفاق میبر 

 تلقی شود. 

 های مدرنیتهراه

تعریف مدرنیته بر اساس مفهومی از زمان، تشکیل یا  ،شودهمان طور که دیده می

نیست که آن  گیرد. این به معنیحضور نهادهای مشخصی در جامعه  را مد نظر نمی

 آنها  ایجاد، تثبیت یا دفاع از برای اهمیت است و یا نبایدنهاد در جامعه بیآن  وجود این یا

، بلکه این تعریف راه را برای گیر افتادن در دام وجود یا عدم وجود نهاد مبارزه کرد

بندد. برخی از متفکران و خارجی از حضور میآن  هم به شکل دقیق اروپاییآن  خاصی

جامعه ایران در طول یک قرن کنند و یا در ایران یاد می«  کژمدرنیته»،  «مدرنیتهشبه»

کنند. این موضوع به ویژه در قلمداد می «کژمدرن»یا  « مدرنشبه» ای گذشته را جامعه

. این به معنی کتمان مبارزه برای دست یافتن به برابری تایج اسرمیان کنشگران ایرانی 

. های سیاسی و اجتماعی نیستهای مختلف جامعه و یا کسب آزادیهمگانی در عرصه

زده ایران نیز نیست قرون وسطایی در جامعه بحرانقوانین  گرفتن این به معنی نادیده

طریق، یافتن آن  بلکه تشویق به استفاده از ابزار مناسب برای تحلیل جامعه ایران و از

 گرداب جاری است.های عملی برای برون رفتن از حلراه

های مدرنیته»و « های چندگانهمدرنیته»های زیادی بین طور که گفته شد شباهتهمان

های مختلف انگشت وجود دارد. هر دو تئوری بر همزیستی مدرنیته« تنیدهدرهم

گذارند، اما دومی بر رابطه بین انواع مدرنیته چه در طول تاریخ و چه امروز تاکید دارد. می

سازی از مدرنیته اروپایی را نادرست آلین هر گونه ایدهمدرنیته درهم تنیده همچن

 توان دوباره بازگشت.میآن  خواند که بهمی

مدرنیته تجربه را توان گفت که کشورهای جهان چهار راه مختلف به بنا به تربورن می

اهمیت زیادی در تجزیه و تحلیل شرایط های مختلف مدرنیته کردند. درک اختالف در راه

ی بندی کشورها در چهار گروه مختلف به معنی  شباهت کامل کشورهاارد. دستهکنونی د

دهد که تشابهات کشورهای مختلف در همه این ، و این معنی را نیز نمینیستهر گروه 

 های ترکیبیبرخی از کشورها راه همچنین بنا بر این تئوری، . گرفتنادیده باید ها را گروه
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 هستند؟های اصلی کدام اما این گروه انتخاب نمودند. های متفاوت( را)از گروه

گروه اول،  در اروپا نیروهای طرفدار و مخالف مدرنیته درونی بودند و خود را در 

حکمت اجداد نشان دادند. این گرایی یا عقلطرفداری از پیشرفت یا رسوم باستانی، 

این تضادها بتدریج   اختالفات در نهایت به انقالب و جنگ داخلی منجر شد. از درون

های و ایسم  آنارشیسمهایی چون لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، تئوری

های درونی اروپایی این بود که شکافدیگر زاده شدند. ویژگی دیگر مدرنیته اروپایی 

عمدتا متکی بر تضادهای طبقاتی بودند. در اروپا روابط ایلی تقریبا ضعیف بود و طبقه 

شد. در جنگ بین دفاع از برای تقسیمات درونی استفاده میآن  مفهومی بود که از

داری صنعتی اهمیت طبقه بیشتر شد و  با توسعه سرمایه رزشاآن  مدرنیته و مخالفت با

بسیار گسترده و سهم اشتغال صنعتی در کشورهای صنعتی اروپا  .طبقه تثبیت شد

ت متحده و ژاپن نتوانستند به نزدیکی این سهم فرد بود و حتی کشورهای ایاالمنحصربه

ها در امتداد خطوط طبقاتی شکل گرفتند، ملت-ای بود که دولتاروپا تنها قاره برسند. 

طبقه سوم یعنی مردم در مقابل شاهزادگان، اشراف و پیروانشان. از سوی دیگر در کنار 

مسویی کلیسای ه ای به خود گرفت. شکاف طبقاتی، شکاف مذهبی نیز شکل ویژه

کاتولیک با شاهزادگان حاکم در اروپا باعث شد تا شکاف مذهبی در اروپا نیز شکل 

 به خود گیرد. خاصی

به قاره  زیادی از اروپا مهاجرینمدرنیته شکل دیگری به خود گرفت. « جهان نو»در  دوم،

در این مهاجرت کردند.  ی اروپاییی مدرنیتهآستانهامریکا، اقیانوسیه و آفریقای جنوبی در 

ها در بریتانیا و اسپانیا بودند. در اینجا سوی اقیانوسآن  کشورها، اکثر مخالفین مدرنیته در

هایی که اشغال ی بود که مهاجران را از بومیان سرزمینو قومیت« نژاد»شکاف اصلی 

رست به کرد. داورده شده بودند، جدا میآنجا  کرده بودند و بردگانی که برای کار به

دادند از میان مهاجران که کشورهای جدید را تشکیل می رطبقاتی دشکاف  ،همین علت

 ،حقوقی بوداین دوره در آنجا  گفتمان مهم  اهمیت کمتری نسبت به اروپا برخوردار بود. 

مهاجرین  کشورهایدر میان مسلما از جمله این که چه کسانی جزء مردم هستند. 

 های زیادیایاالت متحده تفاوتکانادا، استرالیا و نیوزلند با چون   ، کشورهاییاروپایی

 دارند که خارج از این بحث است.

است. اگر در دسته اول و حتی  مستعمرهسومین راه مدرنیته مربوط به کشورهای  سوم، 

های اروپایی و مهاجرنشین اشتراکات زبانی، مذهبی و تاریخ فرهنگی ملتدوم در باال 

خورد. سابق این اشتراکات کمتر به چشم می مستعمرات بسیاری از در مشترک داشتند،

، تقسیم ارضی حضور استعمارگران خارجی مستعمرهنقطه اشتراک مهم این کشورهای 

و اداره استعماری بود. در این کشورها مدرنیته به معنای واقعی کلمه از بیرون از 

مخالف مدرنیته داخلی بود.  و به زور وارد شد. در این کشورها، نیروی مستعمرات
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داشتند و به تدریج با استعمارگران برای اداره این کشورها نیاز به افراد محلی تحصیلکرده 

های مهمی چون خودمختاری ملی، حاکمیت مردمی، توسعه روند مدرنیزاسیون ایده

بر علیه کشورهای متروپل  آنها  اجتماعی  در این کشورها ریشه دواند و از-اقتصادی

 آنها  پس از استقالل، اما ها غیرطبقاتی بودمهمترین شکافمستعمرات، استفاده شد. در 

کردند. شکاف فرهنگی  دست و پنجه نرم شکاف طبقاتی سازی بانیز به هنگام ملت

کردند، در بودند و به زبان استعماری صحبت می« زدهغرب»نخبگان حاکم که همه 

د و در مقابل خود بخش عمده جمعیت کشور را کشورهای استعماری تحصیل کرده بودن

به یکی از مسائل مهم بدل شد. طبقات در این  ،بومی بود آنها  فرهنگ که دداشتن

شکل گرفتند اما تضاد طبقاتی هیچگاه شکلی را که در  آنها  کشورها همراه با توسعه

شده داری از نظر اقتصادی محصور کشورهای متروپل داشت به خود نگرفت. سرمایه

ها و امثالهم با تضادهای طبقاتی ها، کاست، مذاهب، زبانباقی ماند. تضادهای بین قبایل

، مشکالت عمیق اقتصادی و اجتماعی در هم آمیخت. استعمار یک آسیب عمیق فرهنگی

و یک مسئله ملی که اهمیت زیادی در صحنه سیاسی این کشورها داشت، از خود باقی 

 گذاشت.

که در میان سه گروه باال شود مربوط به کشورهایی میبعدی چهارم،  الگوی مدرنیته 

به شدت از سوی  آنها  قرار ندارند. کشورهایی که مستعمره نشدند اما استقالل

ملت از -دولت تشکیل فرآیندکشورهای امپریالیستی در خطر بود. در برخی از این کشورها 

و به خاطر ناتوانی  ) و یا انقالب( لیه بخش غالبطریق شورش بخشی از نخبگان بر ع

کشورهای خارجی رخ داد. در این کشورها طبقات  در مقابلدر محافظت کشور حاکمان 

های حاکمه به منظور جلوگیری از انقیاد استعماری دست به مدرنیزاسیون کشور زدند. راه

اجتماعی، سیاسی و ، برخی از حقوق شهروندی، اصالحات اقتصادی، جدید مدیریت کشور

اصالحات میجی در ژاپن، . در میان این دسته از کشورها، حقوقی از باال وارد کشور شدند

ترین نمونه مدرنیزاسیون واکنشی و از باال بود. اصالحات در کشورهایی چون ایران، موفق

آمیز در حد ژاپن موفقیتچین، امپراتوری عثمانی، کره و افغانستان هیچگاه نتوانست 

گرایان روبرو شد و اشد. در این کشورها بسیاری از اصالحات با مقاومت شدید سنتب

دین غیرمتعالی باعث شد تا در این شکست خورد. مسلما در ژاپن همگنی قومی و نیز 

با این حال طبقات حاکمه توانستند های عمیق قومی و مذهبی ایجاد نشود. کشور شکاف

نابرابری در  ،و احترام مرسوم در ژاپن مدرن وارد کنندسلسله مراتب فئودالی را به جامعه 

در جنگ جهانی دوم  ثروت بسیاری از  ژاپن شکست را مشروع نمود.سطح بسیار باالیی 

ترس از  . زمان وجود داشت کم کردآن  ثروتمندان را از بین برد و نابرابری زیادی را که تا

جنوبی تالش شود تا تایوان و کرهدر مستعمرات سابق ژاپن یعنی کمونیسم باعث شد تا 

 (۲۰۲۱تربورن،  -۲۰۰۳تربورن،  -۱۹۹۶)تربورن،  نابرابری شکل عمیقی به خود نگیرد.
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در ایران نیز انقالب مشروطه موجب ایجاد نهادهای مدرن در کشور شد. در دوران رضا 

شاه مدرنیزاسیون کشور از باال صورت گرفت. در این زمان ارتش ملی شکل گرفت و 

ساختار ایلی در کشور نابود شد. این موضوع که رضا شاه خود تعلق به هیچ ایلی نداشت، 

های متوالی متعلق به کومت شاهانی که در طی سالاین روند را تسریع نمود و به ح

های متفاوت بودند پایان داد. اصالحات اجتماعی، قضایی و آموزشی  به سرعت در ایل

های سیاسی کشور اما از نظر اصالحات سیاسی و آزادی درآمدندکشور به مرحله اجرا 

 نسبت به دوران مشروطه چند گام به عقب برداشت.

 

مخالفین  گروه

 رنیتهمد

طرفداران 

 مدرنیته

 نمونه مدرنیته مدل

انگلیس،  درونی داخلی داخلی اروپا

 فرانسه..

مریکا، ا درونی داخلی خارجی جهان جدید

 استرالیا

هندوستان،  صادراتی خارجی داخلی مستعمرات

 کنگو

مدرنیزاسیون 

 واکنشی 

ایران،  ژاپن، وارداتی داخلی داخلی

 ترکیه

 

مسیرهای متفاوت به مدرنیته را از نظر مکانی و تضاد بین موافقین و مخالفین  جدول باال

های دهد. مسلما کشورهایی وجود دارند که راهمدرنیته در چهار الگوی باال نشان می

 ترکیبی از الگوهای متفاوت را در پیش گرفتند.

 

 تنیدگیدرهم

این خطر وجود دارد که در آنگاه  شود،های چندگانه سخن گفته میمدرنیته از هنگامی که

بندی باال تحت عنوان میان جزئیات انواع مدرنیته در کشورهای مختلف غرق شد. تقسیم

مسیرهای گوناگون مدرنیته که در چهار گروه تقسیم شدند تالشی است در جهت پیدا 

اک های یافتن نقاط اشترکردن نقاط اشتراک انواع گوناگون مدرنیته. یکی دیگر از راه

ها بر اساس (. اگر این روایت۲۰۰۳مدرنیته است. )تربورن، « های کالنروایت»توجه به 

های مدرنیته در توان درک بهتری از انواع گفتمانزمان )گذشته و آینده( ترسیم شود می
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آینده را به طور -های گذشتهچند قرن گذشته داشت. جدول زیر برخی از این گفتمان

 دهد.خالصه نشان می

 

 در آینده چنین خواهد شد ر گذشته چنین بودد

 رهایی، آزادی انقیاد، ستم

 پیشرفت، تکامل، رشد فقر، جهل، رکود

 پیروزی، بقای موفق هاشرطاختالف در پیش

 شور، سرزندگی، خالق، جامعه نو ، از مد افتاده، تصلبسنتیقدیمی، 

 

روشنگری اروپایی بر رهایی توان چند نکته را اضافه کرد. های باال میدر مورد گفتمان

دانست: انسان را هسته مرکزی روشنگری می«  بلوغ»کانت تاکید فراوانی داشت. 

روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت، »

ون راهنمایی دیگری است. ...شعار روشنگری این ناتوانی در به کار بردن فهم خود بد

)کانت، روشنگری « شته باشدر به کارگیری فهم خود شهامت دا»  Sapere aude است:

چیست؟(. از نظر کانت بلوغ به معنی استقالل است، توانایی درونی فرد برای خودمختاری 

سیار متنوعی در های اجتماعی ببخش جنبشپذیرش مسئولیت است. این طرز فکر الهامو 

 و ضدنژادپرستی. های زنان سراسر جهان گشت. از رهایی ملی، طبقاتی تا جنبش

خواهان آزادی و استقالل بودند. رهایی سیاسی از یوغ  ، در ایران انقالبیون مشروطه

شد. بسیاری از جایگزین دیگری می یکی به نوبت های استبدادی کهحکومت

خواهان شعار قانون را به منظور رسیدن به رهایی سیاسی مطرح کردند. از مشروطه

در نتیجه نفوذ روزافزون  رهایی ملی و به خطر افتادن استقالل کشورسوی دیگر مسئله 

الب . با انقشدمحسوب میهای آزادیخواهان کشور روسیه و انگلیس، یکی دیگر از دغدغه

 شود.می آغازمشروطه دوره جدیدی در تاریخ ایران 

جهل موجب تاکید بر اهمیت دانش و اصالحات آموزشی شد، یعنی  مقابله با   گفتمان دوم

های اقتصادی متفاوتی  را ها، اصالحات و سیاستبرای مقابله با فقر برنامهو بسیاری 

ه ایران بدل شدگفتمان اصلی  ، بهپیشرفت و رشدیک قرن گذشته  در طیمطرح نمودند. 

 است.

کم رشد نمود و سوسیال داروینیسم در گفتمان سوم در اواخر قرن نوزدهم در اروپا کم

دو آن  به گفتمان هژمون در اروپا بدل شد که نتیجهدوران رقابت کشورهای امپریالیستی 

زمانی که ترین شکل خود را در فاشیسم نشان داد، جنگ جهانی بود. این گفتمان کریه

ها انسان بیگناه گشت. در ایران مسئله  نژاد آریایی و برتری نژادی موجب کشتار میلیون

 امروز نیز طرفداران خاص خود را دارد. بلکهنه فقط در ابتدای قرن گذشته آن  برتری
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های سیاسی و اقتصادی مطرح نبود بلکه یک ایدئولوژی فرهنگی گفتمان چهارم در عرصه

 داد.بینی مدرنیسم و آوانگاردیسم در عرصه هنر و ادبیات را نشان میجهانبود که 

 (۲۰۰۳)تربورن، 

های مختلف خود را تنیدگی در عرصهشود، این درهمتنیدگی صحبت میزمانی که از درهم

برخی از  توان تقابل مدرنیته و سنت را در نظر گرفت.دهد. مثال مینشان داده و می

« جامعه کلنگی»با ویژگی های عجیب و غریب در ایران را میختگیدرآمورخین ایرانی 

های قانونی و استبداد طبقه حاکمه ایران بلکه  در عرصهایران )نه فقط در عرصه بی

دانند. در چنین روایتی تناقضات درونی ایران بسیار شدیدتر از بسیار متفاوت دیگر( می

شود. در چه که بود ترسیم میآن  تر ازکشورهای غربی بسیار رقیق و تناقضات ،واقعیت

از راه مدرنیته اروپایی عرضه می آلیستیمیان برخی از پژوهشگران تصویر بسیار ایده

 شود.تنیدگی سنت و مدرنیته بسیار ناچیز شمرده میها درهمد. در این روایتگرد

به  تلف جهانتوان در نقاط مخرا می نهادها های این در هم تنیدگی در عرصهنمونه اما

 .سازی در کنار و با حضور قدرت سیاسی مالکین رشد کردصنعتی طور واضح نشان داد. 

یک پادشاهی بسیار در انقالب صنعتی را با حکومت اشراف مالک و  مدرنیته انگلیسی،

سنن بسیار قدیمی است. در هم پیچیده درهم آمیخت و مهد انقالب صنعتی هنوز مملو از 

 نشینی گشت و تسلیم بازسازی امپراتوری دوم شد. درمجبور به عقبفرانسه انقالب 

 ،داریبرده پس از لغوبعدها و  ست نزدد داریبردهبه انقالب امریکا  ایاالت متحده،

حفظ  در آن کشور به شکل قانونیتا نیم قرن پیش  ان نژادپرستی  در اشکال مختلف

های ایالتائتالف نیودیل متکی بر رای ترین جنبش امریکا، در ن بیستم، مترقیر. در قشد

مدرنیته سوسیالیستی خود را در  هابلشویک روسیه نژادپرست جنوب بود. در انقالب

اما بزودی سنت تبعید  نداصالحات متعدد رادیکال در عرض مدت کوتاهی به اجرا گذاشت

تر وسیعکار اجباری  هایاردوگاهو  آمدتزاری توسط تبعیدیان سابق به شکل صنعتی در 

های خود را تقسیم نمود و اصالحات متعددی را به اجرا در ژاپن امپراتور زمین .شدند

بسیاری رضاشاه را  ،سلسله مراتب فئودالی را حفظ نمود. در ایرانآن  در کنار درآورد اما

ها چه قدرت ایل ردوران اگکنند اما در این کشور تلقی می« قهرمان مدرنیزاسیون »

مناسبات فئودالی هژمونی خود را حفظ نمود و رضاشاه به ولی درهم شکسته شد 

 بزرگترین مالک کشور بدل شد.

 بسیاری در ایاالتتوان این درهم تنیدگی را در عرصه فرهنگی نیز مشاهده کرد. می

ن کشور در ایداری و  وفاداری به دین مسیحیت کشش سرمایه بر ترکیبمتحده آمریکا 

های کالسیک و یکی از معدود ایسم بنیادگرایی مسیحی که  آورد . باید به خاطرتاکید دارند

 .شکل گرفتآمریکا در معروف است که 

شد. کلمنت نیز درآمیختگی گذشته و حال بخشی از هنر مدرن تلقی می در ادب و هنر
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ابستره » مکتب تکه موجب شهرامریکا  مدرن گرینبرگ یکی از بزرگترین منتقدین هنر

هر چقدر تاکید کنم که مدرنیسم هرگز به معنای چیزی »گوید شد می« اکسپرسیونیسم 

گذشته را بدون  ،هنر مدرنیستیام...شبیه گسست از گذشته نبوده و نیست، غلو نکرده

(. تی. اس. الیوت شاعر و نویسنده ۲۰۰۳)تربورن، « دهدشکاف و یا گسست ادامه می

بزرگ جنبش نوسازی و مدرنیزم شعر غربی بود. او در انگلیسی از پیشتازان -امریکایی

و تاب مقدس، کگرای سیاسی و مذهبی بود که در اشعارش مرتبا به عین حال یک سنت

مظاهر مهم  طلب کاتولیک انگلیسی بود. بکی از یک سلطنت وی. نموددانته رجوع می

مدرنیسم رادیکال اروپا در قرن بیستم فوتوریسم ایتالیا بود که با ناسیونالیسم ایتالیا پیوند 

بسیاری از طرفداران این مکتب به فاشیسم روی آوردند. نزدیک داشت و در نهایت 

را در سنت و مدرنیته ای است که موزهآر واقع ناسیونالیسم  که مکتبی کامال مدرن است، د

 آمیزد.هم می

ای که در باال ترسیم شد، نیز هیچگاه به طور های مختلف چهارگانهکه راهآن  نکته دیگر

خالص در همه کشورهای یاد شده اتفاق نیفتاده است و در برخی از کشورها نوعی از 

طور که مدرنیته همانخورد. تنیدگی مسیرهای متفاوت  مدرنیته به چشم میدرهم

به طور ، گذاشتاروپایی بر دیگر کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره تاثیر فراوان 

اقتصاد و سیاست  ینه فقط در عرصه بر کشورهای استعمارگر این کشورها بالعکس

تنیدگی  . بنابراین درهمندداشت زیادیهای علمی و فرهنگی نیز تاثیر بلکه در عرصه

، های مختلف در کشورهایی که مسیرهای متفاوتی در راه کسب مدرنیته پیمودندمدرنیته

 دو جانبه بوده است.

 مدرنیته ایرانی

 کند؟که تاکنون گفته شد چه مشکلی را حل میآنچه  اما

آیا  این مسئله مطرح شد کهپس از کسب رهبری جنبش انقالبی توسط روحانیت رادیکال 

پاسخ « انقالب دزدیده شده»رن است؟ برخی این تناقض را با ایران واقعا کشوری مد

به این نتیجه رسیدند که ایران تا زمانی که رفرماسیون مذهبی را از سر دادند. بعضی 

یک بار برای همیشه ثابت نمود  آنها  تواند وارد مدرنیته شود. انقالب ایران بهنگذراند، نمی

باید ای نیز تصریح نمودند که بیش نیست. عدهکه سخن از مدرنیته در ایران حرف گزافی 

در میان چپگرایان نیز برخی با درکی که از تئوری بین تجدد و مدرنیته تفاوت گذاشت. 

وابستگی داشتند هر گونه مدرنیته را بدون قطع وابستگی اقتصادی از طریق انقالب 

ابستگی مسیر و رفع های سیاسی را بدونامکان کسب آزادی ، وسوسیالیستی غیرممکن 

مدل  منحصر به اما با فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود تنها شکل مدرنیته،دانستند. نمی
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 . شدداری غربی سرمایه

خورد میزان تاکید بر پردازان متفاوت مدرنیته ایرانی به چشم مییک تفاوت که میان نظریه

 آنها  اگر چه افراد و تخیالتنقش عوامل مادی است. اکثر چپگرایان بر این نکته تاکید دارند 

اهمیت حیاتی دارد تحوالت اقتصادی و اجتماعی آنچه  در تحوالت تاریخی نقش دارند اما

ها و هم نهادها در طول زمان و مکان تغییر در یک بازه زمانی طوالنی است. هم انسان

و فرهنگی یابند. چیزی به نام ذات تغییرناپذیر انسانی وجود ندارد و عوامل اجتماعی می

به  حال، برخی از کسانی کهکنند. نقش مهمی را ایفا می« طبیعت انسان»گیری در شکل

ها یا نهادها را در ایران حضور برخی از اندیشه انددر ایران پرداخته« ستیزیتجدد و تجدد»

اهمیت  هم برچون عباس میالنی  عضیکنند. بقدیم نشانه رشد مدرنیته تلقی می

 هانوع خاصی از این اندیشهبر تاکید دارند و هم ها و شخصیتها دیشهان کنندهتعیین

نکته کلیدی در برخورد با مدرنیته تاکید بر مسئله مالکیت  میالنی. از نظر گذارندانگشت می

شود، نیت تلقی میراندوزانه اساس مدفردگرایی مال برای میالنی خصوصی است. 

پاسداری از مالکیت خصوصی و بازار آزاد تاکید  بنابراین کسانی چون آدام اسمیت که بر

. بر این سیاق کسی چون عطار نیشابوری که مالکیت خصوصی را هستندمدرن  اند،کرده

های مدرن نه در ایران بلکه دانست، نیز از پیشگامان اندیشهضامن ثبات اجتماعی می

اد مدرنیته چنین از شهرنشینی به عنوان  همز او در جای دیگر. شدندمحسوب میجهان 

گیرد که در تاریخ ایران شهرنشینی  و وجود شهرهای بزرگ از اهمیت ویژه ای نتیجه می

در ایران   توان بسیار زودتر از اروپارا می های مدرنیتهبرخوردار بوده است، در نتیجه بارقه

 یافت. 

 حال یکی طرفداران جمهوری اسالمی یعنی محمد قوچانی درست از موضعی مشابه

اگر تجدد به معنای عقل خودبنیاد »...گوید می «شیخ تجدد»در  کند ومیالنی شروع می

عقلی است، اگر تجدد به معنای محوریت انسان در جهان  است، اگر تجدد به معنای نقد  

که تجدد نامیده شود و این آن  پیامبر تجدد است، این تجدد قبل ازاست و اگر روشنفکر 

ی روشنفکر پدیدار شود در فرهنگ اسالمی ایران در فاصله حملهکه آن  روشنفکر قبل از

عرب و هجوم مغول پدید آمده بود و با وجود ویرانگری مغوالن و ترکان و تازیان تا ظهور 

ای سیاسی تداوم داشت و چراغ علم و فلسفه و هنر و ادب را نه تصوف به عنوان فرقه

و سپس پس از نگاهی کوتاه  «داشت.ه میبرای ایران نه برای اسالم که در کل جهان زند

مظهر  اومانیسم و ، سعدی گیردسعدی نتیجه میمتفکر و ادیب بزرگ ایرانی، به اثار 

« تر از مدرنیته است.سعدی ...روشنفکری پیشرو، مترقی و حتی مدرن»لیبرالیسم بود، 

 (۱۳۹۸)قوچانی، 

مدرنیته یک کیفیت  دیگر، ابهاین دو و برخی از نویسندگان مشمشکل اینجاست که از نظر 

توان ها نیز میشود بلکه با حضور یا عدم حضور برخی از نهادها و یا پدیدهمحسوب نمی



22 

 

در غرب با رشد بورژوازی شهرنشینی برای نمونه کرد.  ثباتوجود یا عدم وجود مدرنیته را ا

به شهرها رانده شدند. اما گسترش شهرنشینی با  آنان، هاو کنده شدن دهقانان از زمین

 نوپای اروپاییهای بورژوایی ای را ایجاد کرد. دولتانقالب علمی و صنعتی مجموعه ویژه

امپراتوری چین ثروتمندتر نبودند. کاالیی شدن اجناس، زمین و نیروی کار، رشد مبتنی بر  از

سرانه ملی در این کشورها افزایش بازار آزاد در دنیای صنعتی غرب موجب شد که تولید 

این کشورها بود که  ابتدای قرن هجدهم در  بنا بر محاسبات کنت پومرانز فقط   یابد و

توانستند از چین پیشی بگیرند. در اواخر قرن نوزدهم تولید سرانه ملی در غرب دو برابر 

داری، مایه. در کنار گسترش شهرنشینی و سر(۲۰۰۹،۱۵شرق شد )به نقل از دیویدسون، 

توان های اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت. بنابراین نمیتحوالت مهم دیگری در عرصه

شهرنشینی و وجود شهرهای بزرگ در ایران و چین را با تحولی که در غرب رخ داد به 

تجدد در ایران قبل از اروپا جوانه زده بود.  سادگی مقایسه نمود و به این نتیجه رسید که 

تر از غرب بود اما معماری در برخی از کشورهای شرقی بسیار پیشرفتهشهرنشینی و 

توان گفت تا قبل شهرهای بزرگ موجب انقالب صنعتی و توسعه صنایع نگشت. میوجود 

از انقالب صنعتی کم و بیش شرایط مادی یکسانی در شرق و غرب وجود داشت، همه 

های یکسانی برای تولید توانایی های انرژی و زمین روبرو بودند وبا محدودیت اکشوره

مواد غذایی و سایر کاالها را داشتند اما این موازنه پس از انقالب صنعتی کامال به هم 

سینا، رازی، خیام، بیرونی، با وجود داشتن بزرگانی چون عطار، اینخورد. از این رو 

،  هستند ایرانیان و مایه افتخار همه ،همه از بزرگان علم و ادب ایرانکه سعدی، بیهقی....

 .کردخطاب « تر از مدرنیتهمدرن»نامید و او را « شیخ تجدد»توان سعدی را نمی

کسانی چون جمشید بهنام مدرنیته در ایران را کاالیی از سوی دیگر مصطفی ملکیان و 

 ۲۱به عقیده من جامعه امروز ما در ابتدای قرن »...گوید کنند. ملکیان مینایاب تلقی می

ها و های مدرنیته را در ایران در هیچ یک از الیهعه مدرن است. من نشانهیک جام

بینم، نه در دانشگاه، نه در سیاست، نه در اقتصاد و نه در میان ساختارهای جامعه نمی

. زنده یاد جمشید بهنام از جهتی دیگر با تفاوت گذاشتن بین ( ۱۳۸۵ملکیان، «)توده مردم.

اید، زمانی که از مدرنیته سخن به میان می»ون معتقد بود تجدد، مدرنیته و مدرنیزاسی

اتفاقاتی است که در اروپا از قرن پانزده به بعد راه افتاد که بر چند عنصر آن  منظور

دهنده اصلی چون خردگرایی، فردیت و دموکراسی تکیه داشت که عناصر اصلی شکل

را که در ایران آنچه  نیامده است منای به ایران مدرنیته غربی است. چون چنین مدرنیته

از نظر  (۱۳۸۲)بهنام،  «گویماتفاق افتاده نه مدرنیته بلکه مدرنیزاسیون )یا نوسازی( می

که آن  بهنام مدرنیته در غرب در حوزه فرهنگی متفاوت از شرق شکل گرفت و دیگر

مظاهر مدرنیته و مدرنیزاسیون همزمان پدیدار شدند. کشورهای استعماری برخی از 

که هیچگاه »مدرنیزاسیون را به مستعمرات خود فرستادند و در کشورهایی چون ایران 
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اند ]تجدد[ به معنای خواست و اشتیاق به نوآوری و تغییر است ی استعمار نبودهزیر سلطه

. بنا بر این استدالل، )همانجا(« به صورت یک امر ارادی و اختیاری با توجه به مدل غربی

ون ژاپن نیز فقط توانسته است مدرنیزاسیون غربی را منطبق با فرهنگ حتی کشوری چ

ملی خود کسب کند اما نه مدرنیته که تحت شرایط خاصی در غرب اتفاق افتاد. از نظر 

شی نیز بخ آنها  کسانی چون آشوری و یا هودشتیان که –برخی دیگر از نویسندگان ایرانی 

مدرنیته فقط یکی است اما مدرنیزاسیون قابل تقلید  -انداز عمر خود را در فرانسه گذرانده

 است و انواع مختلف دارد. 

شود که مدرنیته را فقط به کشورهای ی با مدرنیته موجب مینتیجه چنین برخورد

ای منحصر نمود. برخی از این متفکرین نه فقط ایرانی بلکه خارجی داری ویژهسرمایه

کنند از کلماتی چون ی غیر از اروپای غربی  یاد میهنگامی که از مدرنیته در کشورهای ،نیز

شناس لهستانی، پیرتر کنند. مثال جامعهیاد می« شبه مدرنیته»یا « مدرنیته جعلی»

در  مدرنیته در کشورهای اروپای شرقی ،شناسی تغییر اجتماعیاشتومپکا در کتاب جامعه

یل چنین امری را نبود مالکیت کند. او دلقلمداد می« مدرنیته جعلی»را  سوسیالیسمدوران 

خصوصی، نداشتن بازار واقعی، نخبگان کارآفرین و عدم وجود یک طبقه متوسط قوی 

داری این نهادها و طبقات یا وجود ندارند یا درشکل داند. مسلمًا در جوامع غیر سرمایهمی

اگر  شدند.داری خوانده میگردند و درست به همین خاطر غیرسرمایهدیگری پدیدار می

مردم کشوری با اختیار آزاد و تحت هیچگونه فشاری، رای به محدود کردن جدی مالکیت 

مدرنیته »را  آنها  باید پیامدهای ساختاری رایآنگاه  -به غلط یا درست – دادند خصوصی

به  -محدود کردن مالکيت خصوصی-درست به این خاطر آیا آنها قلمداد نمود؟« جعلی

هودشتیان وجود مدرنیته در  آقایاند؟  در میان محققان ایرانی نیز داری نه گفتهسرمایه

کند. )نگاه کنید مثال به سخنرانی او در کانون کشورهای سوسیالیستی سابق را رد می

 کتاب تورنتو(.

ی هادر عرصه در اینجا باید تاکید کرد که در طول تاریخ مدرنیته امکان عقبگرد مدرنیته

توان یک های فاشیستی در اروپا را میوجود داشته و خواهد داشت. حکومت معینی

این به معنی غیرمدرن بودن کشور  اآورد ام گرد تاریخی در این عرصه به حسابعقب

توان در مورد اتحاد شوروی به کار برد در زمان هیتلر نیست. همین موضوع را می آلمان

اما پس از چندی  های مختلف بودن اصالحات در عرصهتریهمراه با مترقیانقالب  که 

هتیلری در جنگ دوم جهانی مدرن بود و هم ایاالت  آلمان همولی گرد شد. دچار عقب

 جنگیدند.میآن  متحده ، انگلستان و اتحادشوروی که بر علیه

در « بنیادگرایان»ای از صاحبنظران به این نتیجه برسند که موجب شد تا عدهانقالب ایران 

عصر طالیی »خمینی و طرفدارانش در پی بازگشت به  و در نتیجه هایران به پیروزی رسید

و از این جهت روحانیت حاکم مخالف همه مظاهر جامعه مدرن  هبود« صدر اسالم 
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مدل حکومتی محمد و خالفت علی در جوانی طرفداری خود را از  خمینیاست. اگر چه 

جمهوری اسالمی در تمام  ،مدعی شداعالم کرده بود اما هنگامی که به قدرت رسید 

های پیشین اسالمی، از جمله حکومت محمد پیشی های زندگی از همه حکومتحوزه

بایست به عنوان یک مدل بسیار موفق . از نظر او جمهوری اسالمی میاستگرفته 

. مدل جمهوری اسالمی حکومت محمد گرفتمیاسالم مورد توجه قرار  اسالمی در جهان

. بنابراین نبود چرا که نهادهای حکومتی خود را از جمهوری پنجم فرانسه قرض کرده بود 

 گرای سنتی نبود. یک جزم از بسیاری جهات خمینی

رات واکنش شکل گرفت.  بسیاری تغیی چندبرخورد با مدرنیزاسیون سریع  در در ایران

شدند که روحًا و جسمًا فرنگی شوند. برخی آن  خوهانجدید را با کمال میل پذیرفتند و 

های نظام موجود انتقاد داشته و از نارسایی عضیضمن پذیرش تغییرات جدید، به ب

. این عده نگاه خود را کامال به آینده و نه تری در جامعه بودندخواهان تغییرات رادیکال

« اختراع سنت»ای تالش نمودند تا به قول اریک هابسبام به ه. عدگذشته داشتند.

های قدیمی که دیگر جوابگوی تحوالت جدید نیستند تفسیر در این حالت از سنت بپردازند.

مثال برنارد شوند. می ساختهجایگزین « جدید سنن  »که  آن  د یانشوجدیدی ارائه داده می

هللا وجود نداشت و در قرن بیستم هم مقام آیتکند تا قبل از قرن نوزدلوئیس عنوان می

خمینی حکومت والیت فقیه را اختراع کرد. حالت دیگری وجود دارد که بین حالت اول و 

. مثال آمیزندهم میسوم است. در این حالت اقتباسی، عناصر دنیای جدید و قدیم در

آزادیخواهان که خواهان انقالب یک پدیده مدرن است، با این حال در انقالب مشروطه، 

نشینی برای پیشبرد ورود ایران به دنیای مدرن بودند از یک ابزار کامال سنتی یعنی بست

از اعتصاب که یک وسیله در انقالب بهمن  برعکس، کردند.های خود استفاده میخواسته

زم الشد. های کامال سنتی استفاده میمبارزاتی مدرن است، گاه برای رسیدن به خواسته

در انقالب ایران کسانی به تذکر است که گفته باال به معنی نفی این واقعیت نیست که 

 واقعًا خواهان بازگشت به حکومت عصر طالیی اسالم بودند. ه )و دارند ( کهوجود داشت

بنابراين در انقالب ایران از شریعتی گرفته تا خمینی تالش نمودند تا با پیوند با سنن قدیم 

به اختراع سنن جدید بپردازند. بر پایه چنین « های جعلینویسیتاریخ»یا  

هایی، ابوذر سوسیالیست  گشت، علی که تاجر بود به کارگر بدل شد. حجاب نگاریتاریخ

ها در یک جامعه همه این پدیده خاطر آورد کهاما باید به شد...«  سمبل آزادی زن»

 مدرن شکل گرفتند. 

فاشیسم وجود داشته باشد الزم است بر چند نقطه  بهسم که قصد تشبیه خمینیآن  بدون

مشترک در میان این دو پدیده انگشت گذاشت. بعد از انقالب فرانسه،  معموال نیروهای 

شدند. اما ظهور فاشیسم این پیوند زده می آیندهارتجاعی با گذشته و نیروهای رادیکال با 

فاشیسم را ضد روشنگری و بعضی بندی را به هم زد. در میان چپگرایان برخی دسته
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نیز در مورد تعریف فاشیسم به نتیجه منطقی روشنگری تلقی کردند. در میان مورخین 

)جفری هرف( « مدرنیسم ارتجاعی»)پیتر آزبورن( یا « کارانه انقالب محافظه»عنوان 

را مناسب « مدرنیسم ارتجاعی»اختالف نظر وجود داشت. با این حال بسیاری واژه 

)محمدرضا نیکفر( « انقالب دو بنی»د. حتی اگر پذیرفته نشود که انقالب ایران یک یافتن

را از لحظه  انقالب بهمن و ،امکان پیروزی نیروهای سکوالر وجود داشتآن  بود که در

توان به این نتیجه رسید که انقالب کارانه  تلقی نمود باز هم میاول یک   انقالب محافظه

درست به همین خاطر مدرن است. نمند بودن خود اعتقاد دارد و کارانه به زمامحافظه

که جای -که قابل حفظ کردن است، حتی اگر زمانی نیز وجود داشتآنچه  داندزیرا می

دیگر از دست رفته است. با این حال طرفداران چنین انقالبی -شک و تردید وجود دارد

وجود دارد. این « گذشته»وردن معتقدند که برای اولین بار امکان به مرحله عمل در آ

 برای هوادارانش اهمیت کمتری دارد واقعیت که گذشته مورد نظر در اساس خیالی است

 نیست.آن  و به ضرر تاثیر سیاسی

قبل از پیدایش نازیسم  سکه اریک هابسبام، خود کلمه نژاد فقط چند دهه  گفتهبنا به 

نشد که نازیسم از آن  علمی کامال تازه پا بود اما این مانع از ،زده شد و اصالح نژادی

« ای بهترآینده»برای « انسانی نوین»ها در پی ایجاد اصالح نژادی استفاده نکند. فاشیست

به گذشته بسته است.  ناف آن ای مدرن است کهپدیدهآن  بودند. ناسیونالیسم در هر شکل

، یک مدرنیسم بد بود که «مدرنیسم  ارتجاعی»یک در ایران نیز جهان شاهد قدرت گرفتن 

ادعای بازگشت به صدر اسالم را آن  . گاهقرار داشتآن  تناقضش در ساختار زمانی

بهتر از هر کس دیگری -از خمینی گرفته تا منتظری-والیت فقیه مخترعین داشت اما 

که بازگشت به دانستند که والیت فقیه و حکومت اسالمی نه بازگشت به صدر اسالم بلمی

تصریح این که ولی فقیه  ابود که هرگز در واقعیت وجود نداشت. خمینی ب« ایگذشته»

مهم اسالم چون احکام  مانع اجرای برخی ازکند( تواند ) و نه به این معنی که میمی

حکومت...یکی از احکام اولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام »نماز و روزه شود چون 

او با (. ۴۵۱-۴۵۲، ص ۲۰)صحیفه امام، جلد « نماز و روزه و حج است. احکام فرعیه حتی

« قانون»قانون  )مثال آن  تواند به اقتضای زمانه این یاکه ولی فقیه میآن  بر تایید

وحشیانه و بربرمنشانه سنگسار( را منع کند، خود زمانی بودن حکومت اسالمی و موقتی 

در عین  ات نمود.را اثب-شوندابدی تلقی میکه در حالت معمول -« احکام الهی»بودن 

اشاره شده و اهمیت کمتری در مقایسه با احکام آن  قران هفت بار بهحجاب که در حال، 

دیگر دارد، امروز به یکی از اجزای اساسی هویت جمهوری اسالمی بدل گشته است و 

 .آیدکمتر محتمل به نظر میآن  نشینی در برابرعقب

است  که به « مدرنیسم ارتجاعی»شد، جمهوری اسالمی نمونه یک  چه گفتهآن  بنا بر

با رژیم شاه پس امکان سازش  سازش نمود چنانچه آن  توان باصرف مدرن بودنش نمی
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عمال از بین رفته بود. شاه پس از کودتا بتدریج همه امکانات سازش با  ۱۳۳۲از کودتای 

عالیت سیاسی محدود قانونی را نیز های فمحدودتر نمود و همه روزنهرژیم سلطنتی را 

 فرو رفت.« رستاخیز»یکی پس از دیگری بست و در منجالب 

 پایانی چند نکته

به  در میان پژوهشگران ایرانی نظرات متفاوتی در مورد مدرنیته ایرانی مطرح شده است.

جز تعریف مدرنیته بر اساس یک تجربه تاریخی )مارشال برمن( و تعریف مدرنیته بر 

پرداخته شد و بر آن  های قبلی این نوشته بهنگرش انسان به زمان که در بخش اساس

تنیده تعریف شد، برخی از مدرنیته درهم ،تعریف و مسیرهای مختلف مدرنیتهآن  اساس

ای به مدرنیته از یک دید اند. عدهتاکید کرده« های چندگانه مدرنیته»بر نویسندگان ایرانی 

ه مدرنيته  و کاربرد گوناگون این مفهوم در میان اندیشگران تاریخی و سیر تکامل واژ

توجه خود را معطوف مانند آنتونی گیدنز اند. برخی گذشته به تبارشناسی مدرنیته پرداخته

به »را آن  اند وگیری یک ساختار اجتماعی و فرهنگی نمودهبر اساس شکلآن  تعریف

اند [...که از سده هفدهم به ]دانستههایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط شیوه

ای مدرنیته را با عده« بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرد.

نگرند و میآن  کنند. کسانی هستند که از منظر فلسفی بهداری یکسان تلقی میسرمایه

دهند. قرار می -هستماندیشم، پس من می -را جمله معروف دکارتآن  تاریخ آغازنقطه 

کانت ادامه دهنده دیگر مهم این سنت بود که خروج انسان از نابالغی را اعالم کرد، به 

شود، عبارت دیگر مدرنیته به معنای درک شروع دورانی تازه در تاریخ انسانی تلقی می

زمانی که انسان با کشفیات متعدد علمی و پیشرفت صنعتی خود را سرور طبیعت اعالم 

را کنار گذاشت و متکی بر  آسمانخودمختار گشت و بندگی به . هنگامی که انسان کرد

 .شدعقل انسانی 

توان مدرنیته را بر اساس درک ما از زمان تعریف نمود. مدرنیته عصری میدر مقابل  

است که رو به آینده دارد. زمانی که این اعتقاد راسخ وجود دارد که آینده نه فقط متفاوت 

بلکه احتماالً بهتر از گذشته و حال خواهد بود. در این نوشته  به چهار راه عمده  از گذشته،

تاکید شد. در نتیجه ضمن رد مسیر تنیده های درهمو بر مدرنیته گذار به مدرنیته اشاره 

آن  اروپایی به عنوان تنها مسیر ممکن و درست، بر جهانی بودن مدرنیته و نه عام بودن

های هانی بودن این پدیده به معنای احتراز از برخی از گفتمانانگشت گذاشته شد. ج

د و در نتیجه نکنبندی این پدیده را غیرممکن تلقی میمدرن است که عمال دستهپست

 د. نبرپردازی در مورد مدرنیته را از بین میامکان نظریه

حدی گسترده به  این مقولهاست که آن  مشکل اصلی گفتمان امروزی مدرنیته در ایران در
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از این رو باید سعی نمود با  شده که عمال معنی و مفهوم خود را از دست داده است.

  ، ابزاری مناسب برای تحلیل جامعه ایران  ایجاد نمود.محدود کردن ان

توان در تحلیل جامعه از این نکته میآنگاه  اگر مسیرهای متفاوت مدرنیته پذیرفته شود،

نع برخی از اشتباهات گذشته شد. این مسئله که مبارزه طبقاتی ایران استفاده نمود و ما

ای داشت که نه فقط با شرایط ایران در اروپا  در ابتدای پاگیری جامعه مدرن شکل ویژه

در تواند متحده نیز تفاوت جدی داشته است می در بیش از یک قرن گذشته، بلکه با ایاالت

ها بر شرایط ایران در گذشته و حال کمک نماید. چرا در امریکا انطباق برخی از تئوری

باید بین مدرنیته اروپایی که مسئله نژادپرستی به یک معضل طوالنی بدل شده است؟ چرا 

 های مطلقه برخاست و ایران که دردستگاه مذهبی با تمام قوا به دفاع از سلطنتآن  در

حکومت قانون شد یت بر علیه شاه حاکم شورش نمود و خواهان بخشی از روحانآن 

فرق گذاشت؟  اگر تشابهات قابل توجهی میان ایران و ترکیه وجود دارد، چه عواملی 

سکوالریسم در اروپا در حال آیا  در مورد مسئله احزاب شد؟ وموجب اختالف مسیر این د

بلکه خاورمیانه حقیقت  -ایراننه فقط -این موضوع در خاورمیانهآیا  نشینی است؟عقب

مناسبی در درک   رتواند ابزاتنیده  میهای درهماز این رو، تامل در مدرنیته دارد؟...

 های سیاسی امروز ایران و جهان باشد.شکاف

که تاکید بر جهانی بودن و نه عام بودن مدرنیته نباید موجب فراموشی  آورد باید به خاطر

کنند معتقد به رادیکالی که خود را سوسیالیست تلقی می مسئله دیگری شود. نیروهای

رهایی فرد را در  آنها  ، برابری، و همبستگی هستند،آزادیهای عام معینی از جمله ارزش

با تحلیل شرایط   انآن .باشندمیاند ، معتقد به سکوالریسم مرکز توجه خود قرار داده

گرایی کنند و دچار نسبیشت نمیخود پایران و ما در کجا قرار داریم به اهداف 

داری جاری داری در همه کشورهای سرمایهدانند که قوانین عام سرمایهشوند، مینمی

کاران و برخی از چپگرایان است. ها، محافظهاست. این درست نقطه مقابل حرکت لیبرال

تکیه بر شرایط متفاوت دیروز ایران و اروپا در راه مدرنیته به معنای تاکید بر  عضیبرای ب

افتاده و عمال پذیرش این سنن است، در حالی که برای چپگرایان برخی از سنن عقب

ست. برای برخی پذیرش واقعیت موجود آنها  رادیکال هدف نه حفظ این سنن بلکه تغییر

دیکال شرایط موجود است اما برای برخی دستاویزی برای تغییر را آغازبه معنی نقطه 

 است برای حفظ شرایط کنونی.

توان به مسئله از زاویه دیگری نگریست. این که در انقالب آمریکا کسانی چون می

دار بودند بنجامین فرانکلین، توماس جفرسون، جیمز مدیسون، جورج واشینگتن خود برده

 آنها  مالکیت خصوصی بودند، و برای طرفدار ،شدندو از رهبران انقالب محسوب می

، و این که تضادهای طبقاتی در داری بودتر از بردهبسیار با اهمیت امریکا مسئله استقالل

داشت، جای تامل آن  نژادپرستی پس ازچه تاثیری بر  انقالب برجستگی کمتری یافت،
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که در انقالب  ایران وجود دارد. همین موضوع در مورد نقش بخشی از روحانیون

کردند، قابل تامل طه شرکت داشتند و بشدت ازمنافع دین و روحانیت حمایت میمشرو

در امریکای دیروز و داری اهمیت بودن بردهاست. حال  با تحلیل حوادث تاریخی مانند کم 

باید در  توان به این نتیجه رسید که نمی کشور، آن قدرت نژادپرستان در جامعه امروز 

به طور  ستیکند که بایثابت میادپرستی کوتاه امد، بلکه برعکس این موضوع مورد نژ

ای به نام جمهوری برخورد نمود. در ایران نیز پس از فاجعه نژادپرستی رادیکال با مسئله

در  «سنت»و سکوالریسم با استناد به  آزادیتوان در مورد مسائلی چون اسالمی نمی

 ای وجود ندارد. نمود، بلکه بالعكس باید به این نتیجه رسید که راه میانهایران مماشات 

بحث مدرنیته در ایران از سویی موجب باز کردن افق دید چپگرایان در ایران گشته و بر 

 فکندها پرتو نوری زوایای تاریکی از تاریخ معاصر ایران و تکوین اندیشه سیاسی در کشور

های درگیر این بحث تشکر کرد. اما از سوی دیگر ه طرفاست و از این رو باید از هم

گشته است. مسلما یکی از مقوالت اساسی  نیز سردرگمی بخشی از نیروهای چپموجب 

تامل در مدرنیته و سنت است. در  ، و نه فقط ایران،در بحث مدرنیته در تمام کشورها

ه اصلی مصائب ایران اند که گرمورد تاریخ یک قرن گذشته برخی به این نتیجه رسیده

نحوه  اسنحوه برخورد با سنت است و در نتیجه متحدین و مخالفین خود را باید بر اس

یا از توان تحلیل طبقاتی را نادیده گرفت و می از این روبرخورد با مدرنیته تعیین نمود. 

گیرد. این کامال درست کاست. اما این تحلیل چند موضوع مهم را نادیده میآن  اهمیت

دهقانان اندک بود، اما است که در زمان انقالب مشروطه سهم طبقه کارگر در مقایسه با 

انقالب در مناطق شمالی و شمال غربی که طبقات  عمده باید به خاطر داشت که مراکز

کردند، قرار داشت و سرنوشت کشور در چند منطقه مهم رشد می تباسرع  در آنجا جدید

سوی آن  که بخش مهمی از طبقه کارگر جوان ایران در آن شد. دیگرایران تعیین می

همراه با دیگر  کشور در انقالب دیگری شرکت داشت و قسمتی از همین طبقه جوان

با چنگ و دندان در مقابل نیروهای ارتجاعی شاهی و دینی ایستادگی  نیروهای انقالبی

ه است که امروز دوم، در عرض صد سال گذشته تغییرات مهمی در جامعه رخ داد کردند.

 را نادیده گرفت.  آنها  تواننمی

اختراعاتی جدید « های قدیمیسنت»که بسیاری از آوردباید  این گفته هابسبام را به یاد

 شود. هستند که لباس قدیمی بر تن دارند و این شامل بسیاری از سنن مذهبی نیز می

است  همان قدرشیعه به عنوان مذهب رسمی ایران که عمر  آورد باید به خاطرهمچنین 

هللا فقط پس از تاسیس حوزه علمیه هایی چون ایتواژهکه عمر دنیای مدرن در اروپا. 

عمر والیت فقیه از عمر بسیاری از خوانندگان این  .ندکم رایج شدکم ۱۳۰۱قم در سال 

مهمترین و »و « ثبات»که خود مظهر  «مهم شیعه»بنابراین نهادهای  مقاله کمتر است. 

این موضوع  هایی مدرن هستند. بایدشوند همه پدیدهسنن ایرانی تلقی می«  پایدارترین
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های مدرن مانند ناسیونالیسم اعم از شاهی و بسیاری از پدیده را در ذهن خود داشت که 

 کنند. منتسب می-واقعی یا تخیلی-دینی خود را به گذشته دور 

به طور خالصه  چنین  توانز بحث داغ مدرنیته و سنت در ایران میادر نهایت باید گفت، 

گفت، مدرنیته ایرانی مسیری متفاوت از مدرنیته اروپایی پیموده است اما در این مسیر تنها 

نبوده و نیست. تاکید مستمر بر استثنای ایران نادیده گرفتن واقعیات جهان اطراف ماست. 

دهد که هر گونه اقدام گذشته نشان می مسلما جریان حوادث تاریخی یک قرن

خواهانه با مقاومت  شدید نیروهایی که نظر به گذشته دارند روبرو خواهد شد اما ترقی

این نباید به نادیده گرفتن ابزارهای مهمی که برای تحلیل جامعه در اختیار ماست منجر 

نژادی و اهمیت  شکاف مبرم بودنها در امریکا به خاطر . همچنان که سوسیالیستشود

نباید به این نتیجه برسند که مبارزه طبقاتی اهمیت خود را از دست آن  برخورد صحیح با

و   شود که پلیس با جورج فلوید کرد،مینبا اپرا وینفری همانطور برخورد  زیرا ،داده است

وجود یک ست...درست به همین خاطر نیز نیمارتین لوتر کینگ واقعی باراک اوباما وارث 

کاران شاهی اندازد، نباید ما را در کار دینی نباید ما را در آغوش محافظهحکومت محافظه

گرداب سنت و مدرنیته غرق کند و به جای تالش در جهت سازماندهی کارگران و 

نیرویی که  ،بیابد. در جهت دیگر« جبهه متجددین»زحمتکشان، چاره نجات را در ایجاد 

ای مدرنیته در ایران داشته باشد و در تحلیل خود وجود هنتواند درک درستی از ویژگی

 رود.به خطا میشکاف دینی در جامعه را نادیده بگیرد نیز 

 

، و همچنین عنوان کتاب مانیفست کمونیستی نوشته مارکس و انگلسبرگرفته از  –)*( 

 مارشال برمن در باره تجربه مدرنیته.
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