
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 1مالحظاتي انتقادي دربارة تجربة مدرنيتة ايراني

  * علي پايا

  چكيده
نخست، ارائة توصيفي مختصـر از پديـدار   . كندنوشتار حاضر سه هدف كلي را دنبال مي
هاي اين پديدار در ظـرف و زمينـة   اي از جلوهمدرنيته؛ دوم، تحليل نقادانه و اجماليِ پاره

. ايي در خصوص مدلي براي پيشبرد پروژة مدرنيته در ايرانخاص ايران؛ و سوم، تجويزه
بايـد ميـزان   از آنجا كه اين مقاله نوشتاري است مختصر، به اين اعتبـار پيشـاپيش مـي   

ريخـتن بحـري بـه عظمـت پديـدار      : اي محدود ساختبينانهانتظار از آن را در حد واقع
ايـن  . سازدها را ناگزير مييسازها و سادهمدرنيته در ظرف تنگ يك مقالة كوتاه، حذف

هاي نظري مسـئلة پيچيـدة   نوشتار در عين حال به هيچ روي ادعاي گزاف حل دشواري
در واقع، اگر نتيجة بحث كنوني تاباندن انـدك پرتـويي   . تجربة مدرنيته در ايران را ندارد

باشـد  هايي به برخي از زواياي تازة اين مسئله و جلب توجه مخاطبان به شماري از جنبه
تر بدان عنايت شده و از اين رهگذر زمينه بـراي تأمـل از منظرهـايي نـو     كه تاكنون كم

دربارة مسئله فراهم شود، مقصودي كه نگارنده در اين مكتوب در پي آن اسـت حاصـل   
  .آمده است
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  چيستي مدرنيته 

شناسانة شناسانه، و روششناسانه، معرفتهاي هستيبايد به تفاوت ميان جنبهمي» مدرنيته«ر بحث از د
هسـتار  شـود  ناميـده مـي  » مدرنيتـه «، آنچـه  )اونتولوژيـك (شـناختي  از ديدگاه هسـتي . آن توجه داشت

بـه تقريـب    توان حدود آن راكه فقط مي(اي است كه در يك محدودة زماني و مكاني پيچيده اجتماعي
ظهـور كـرده و تطـور يافتـه و در جريـان ايـن سـيرِ        ) بيان كرد و تعيين حد و مرز دقيق آن ممكن نيست

تري از آن بـه منصـة ظهـور    هاي متنوعها و صورتتطوري هم حوزة تأثيرش گسترش يافته و هم شكل
  .رسيده است

اي متفـاوت  پديدار را به گونـه نويسندگان مختلف هر يك، بنا به مالحظات خاص خود، نقطة آغاز اين 
توان از منظري باالتر در ميان اين توصيفات متفاوت اشتراكات مهمي را مورد اند، هرچند ميتوصيف كرده
داند كه تبار، آغاز مدرنيته را زماني مينويس سرشناس چكبراي مثال، ميالن كوندرا، رمان. توجه قرار داد

به نيت شناخت جهان خانة آبـا و اجـدادي خـود را در نيمـة دوم     دون كيشوت، مخلوق جاودانة سروانتس، 
در نظر برخي ديگر، تاريخ شروع مدرنيتـه را  . 2گويدهاي پاياني اين قرن ترك ميقرن شانزدهم و در دهه

معـادل  . م1543، بـه سـال   در گـردش افـالك آسـماني   ساز كپرنيك، توان با زمان انتشار كتاب دورانمي
هاي پيشنهادي در آن است كه زمان ظهور اين پديدار را حدود پانصد ة اين زمانوجه اشتراك هم. گرفت

ايـن  . 3كنـد سال پيش و در قرن شانزدهم و مكان آن را در قارة اروپا و حامالن آن را اروپاييان معرفي مي
مـر  اجتمـاعي بـا ابعـاد گسـترده ا     -نوع ابهام در تعيين مرزهاي زماني و مكاني دقيق يك پديدار تـاريخي 

هـا، و  هـا، جنـگ  غريبي نيست و مشابه آن را در مورد هر پديدار اجتماعي گستردة ديگري، نظير انقـالب 
  .تحوالت اجتماعي بزرگ مانند جنبش اصالح دين و مانند آن مشاهده كرد

اي نظري است براي معنا بخشـيدن و تفسـير تـودة    برساخته» مدرنيته«شناختي مفهوم از منظر معرفت
ز رويدادها و حوادث و وقايع كه در ظرف زماني و مكاني خاصي كـه بـدان اشـاره شـد ظهـور      اي اپيچيده

اين رويدادها محصـول تعامـل كنشـگران بـا     . يافت و دامنه تأثيراتش تاكنون همه جا را دربر گرفته است
ـ      ه يكديگر، و با محيط و اجزاء مادي و نهادهاي برساختة موجود در آن و نيز بـا محصـوالتي اسـت كـه ب

مدرنيته در معناي اخير مـدلي اسـت كـه بـه وسـيلة      . 4كند، تعلق دارندگونه كه پوپر بيان مي، آن3جهان 
هرچند اين مـدل، از سـوي   . 5شودارائه مي» واقعيتي اجتماعي«تحليلگر به نيت تصويرگري، فهم و تبيين 

كننـده، سـاختارهاي   دههاي ساواجد عناصر و فرض» مدل بودن«هر تحليلگري كه عرضه شود، به اعتبار 
هاي انتزاعي است، اما تالش آن در نهايت فراچنگ آوردن واقعيت پيچيده و شده يا تقريبي، و جنبهآلايده

 .شودبه آن اشاره مي» مدرنيته«ذوابعادي است كه با نام 
انـد،  ده، يعني مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون ساخته ش»مدرن«ميان مفاهيمي كه با استفاده از ريشة 

  .بايد در بحث از مدرنيته به آن توجه داشتهاي مهمي وجود دارد كه ميها و تفاوتشباهت
شود كه معموالً به هنر آوانگارد يا پيشرو در اروپا و امريكا اي در تاريخ هنر اطالق ميمدرنيسم به دوره

از . كنـد رتبط با آن داللت ميآغاز شد و نيز به شرايط اجتماعي و رويكردهاي م. م1880كه از اواخر دهة 
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بـا طـرد و كنارگـذاري    » شوك فرهنگي«هاي مدرنيسم خودآگاهي شديد،  گرايش به ايجاد جمله ويژگي
اعتبارات و قراردادهاي سنتي مربوط به رفتارهاي اجتماعي و نحوة ارائه و نمايش امور زيباشناسانه، تأكيـد  

شكني اخالقي، و تحقير فـرض وجـود يـك واقعيـت عينـي      گرايانه يا انقالبي و هنجاربر زيباشناسي نخبه
هاي انساني اسـت كـه بـه نحـوي     پذير به نحو تجربي و جايگزين كردن آن با برساختهمتالئم و دسترس

  ).Vargish, 1998(آگاهانه خصلتي گذرا و دلخواهانه دارند 
مناسبات در  شود نهادها و روابط ومدرنيزاسيون فرايندي اجتماعي است كه در آن كوشش مي

شده متحول شوند تا با مقتضيات ريزياي برنامهقلمروهاي مختلف اقتصادي، سياسي، و فرهنگي به گونه
اين فرايند همچون اغلب تحوالت اجتماعي در بسياري از موارد با نتايج . جهان مدرن انطباق پيدا كنند

  ).Preston, 1996; Latham, 2000(ريزان بوده، همراه است اي كه مخالف اهداف برنامهناخواسته
» منطـق موقعيـت  «در نوشتار حاضر و در تالش براي تحليل و تبيين و فهم پديـدار مدرنيتـه از مـدل    

كنـد تـا رفتـار    به مـا در مقـام تحليلگـران كمـك مـي     » منطق موقعيت«شناسي روش. 6كنيماستفاده مي
شـان،  آفرينـي ت در ظـرف و زمينـة نقـش   كنشگراني را كه در نمايش بزرگ مدرنيته بدانها خواهيم پرداخ

شود رفتـار كنشـگران بـر مبنـاي بازسـازي      شناسي كوشش ميدر اين روش. تبيين و تحليل و فهم كنيم
با . اند، توضيح داده شوداند و مسائلي كه قصد حل آن را داشتهاهدافي كه آنان در پي دستيابي به آن بوده

شـده تـا حـد امكـان     شود مدل بازسازيكوشش مي» نيتاصل عقال«ِاسناد يك اصل حداقلي موسوم به 
اصـل عقالنيـت بيـان    . تفسيري عقالني و متكي به شواهد و داليل از نحوة عمل كنشـگران ارائـه دهـد   

دارد كه كنشگران در هر موقعيت با توجه به شناختي كه از اوضاع و احوال دارند، به نيت دسـتيابي بـه    مي
  .كننددهند عمل ميمناسب تشخيص مي هايي كه خوداهداف خود به شيوه

در بررسي مدرنيته يا هر پديدار ديگري در قلمرو فراخ حيات جمعي آدميان، اين نكتـه را نبايـد از نظـر    
سازند، خواه از سنخ حـوادث  دور داشت كه همة رويدادهايي كه در محيط اجتماعي تأثير خود را آشكار مي

هـا، يـا تأسـيس    هاي بشري همچون جنگ، انتخابات، انقالبختهطبيعي نظير سونامي و خواه از نوع برسا
از آنجـا كـه هـر فـرد     . هاي آنان سروكار دارندنهادها و جز اينها باشند، در نهايت با افراد انساني و واكنش

اي خـاص و انحصـاري از   هاي مادي و فيزيولوژيك، در تحليل نهـايي شـبكه  انساني، صرف نظر از جنبه
اند، تعامالتي كه ميان افراد با يكديگر و بـا محـيط   نظمي معين به يكديگر پيوند خوردهمعاني است كه با 

هاي معنايي، خـواه فـردي و   يابد، به يك معناي دقيق عبارت است از تحوالتي كه در اين شبكهوقوع مي
تعامـل   هاي معنايي كه به طور مستمر، به واسـطة هاي اين شبكهويژگي. پيونددخواه جمعي، به وقوع مي

سـاز  ، در حال تغيير و تطور هستند، زمينه)به تعبير كارل پوپر( 3و  2، 1با محيط متشكل از هر سه جهان 
ساز بروز انواع متنـوعي از  نتايج خواسته و ناخواستة اين اقدامات، زمينه. شوندها ميانجام اقدامات و كنش

  .گرددتحوالت مي
در مقام يك هستار يا يك سيستم پيچيده، محصول و نتيجـة   شناسيِ پديداري، مدرنيته،از جنبة هستي

بـومي  رسيدن جامعة اروپا به آستانة خاصي از تنوع و پيچيدگي در شبكة روابط ميان كنشـگران و زيسـت  
بوم متشكل از كنشگران، نهادهاي برساختة هر زيست. اندبوده است كه كنشگران در آن ايفاي نقش كرده
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گونـه كـه در نظريـة    هـاي طبيعـي و اجتمـاعي، آن   در همـة سيسـتم  . عي استاجتماع، و هستارهاي طبي
اي معين از حيث روابط ميان اجـزاء  شود، تا پيش از رسيدن به آستانههاي پيچيده توضيح داده مي سيستم

كـه حيـات از دل   همچنـان . ها و امكانات تازه را در سيستم داشـت توان انتظار ظهور ظرفيتسيستم، نمي
جان پديدار شد و زبان در ميان جانداراني كه توان تكلم نداشتند ظهور يافـت، مدرنيتـه نيـز در    طبيعت بي

دهندة آن، يعني كنشـگران، نهادهـا و سـاختارها، و محـيط     فضايي پديدار شد كه روابط ميان اجزاء شكل
ه سيسـتم  تر نقش عناصري ككوشش در درك هر چه دقيق. طبيعي به تراز معيني از پيچيدگي رسيده بود

گيـري  نحوة شكل تواند به ما در تحليل صحيحاجتماعي اروپا را آمادة ظاهر شدن پديدار مدرنيته كرد، مي
  .و تطور بعدي پديدار مدرنيته در ايران كمك كند

در تاريخ انديشه و در بحث از علل پيدايش و رشد مدرنيته، به شماري از تحوالت بنيـادين بـه عنـوان    
از جملـة ايـن تحـوالت    . زمـين شـدند  ساز ظهور اين پديدار در مغربشود كه زمينهميهايي اشاره جريان
هاي تازه، نوانديشي ديني گيري بورژوازيِ شهري و رو به ضعف نهادن نظام فئودالي، كشف سرزمينشكل

تـرين  شك يكـي از اصـلي  اما بي. هنري و ادبي و نظاير آن است) نوزايي(و جنبش اصالح دين، رنسانس 
از قـرن  » علـم جديـد  «شود، رشد ياد مي» اروپا«بومي كه از آن با عنوان امل ظهور مدرنيته در زيستعو

  . پانزدهم به بعد بود
زيست به پهنة فراخ يـك  اي كه در آن ميپيدايش علم جديد به ناگهان انسان اروپايي را از جهان بسته

هاي به كلي بديع را در برابر او نمايـان  چالش كيهان بيكران پرتاب كرد و كهكشاني از مسائل كامالً نو و
هـاي  تدريج بـه ظرفيـت  هاي نوظهور، انسان اروپايي بهدر تالش براي پاسخگويي به اين پرسش. ساخت
كنـد و  يـاد مـي  » دورة بلـوغ آدمـي  «اي گام نهاد كه كانت از آن با عنوان اي دست يافت و به مرحلهتازه

  .آوردبه شمار مي» عصر روشنگري«همان را مشخصة اصلي 
شـود نيسـت،   مشـخص مـي  » علوم فيزيكي يا علوم تجربي«صرفاً آنچه با نام » علم جديد«مقصود از 

نيز در ذيـل آن جـاي   » علوم انساني و اجتماعي«هاي نقادانه و آيد، فلسفهبلكه با توضيحي كه در پي مي
رشد علـوم تجربـي كـه در پيـدايش و     هاي نقادانه سهمي اساسي نه فقط در در حقيقت، فلسفه. گيرندمي

بدون چنين پشتوانة فلسفي نقادانه، علم تجربي حداكثر به ابزاري كارآمـد  . اندظهور جهان مدرن ايفا كرده
  .يافتهاي معرفتي افراد سهم چنداني نميشد اما در بسط ظرفيتبراي تغييرات فيزيكي و مادي بدل مي

نطق موقعيت، هرچند براي تـأثير و نقشـي كـه علـم جديـد در      در بحث از مدرنيته با استفاده از مدل م
تري صورت گرفت، اما اين امر نبايـد  هاي پرشمار اين پديدار ايفا كرده، تأكيد پررنگآشكار كردن ظرفيت

مدرنيتـه انـواع   . علتي به پديداري تا اين اندازه پيچيده و ذوابعاد بـه شـمار آيـد   به منزلة نوعي رويكرد تك
گـذرد، در  هـا را طـي قريـب پانصـد سـالي كـه از ظهـور آن مـي        ها و جنبهنظيري از جلوهگوناگون و بي

هاي مختلف حيات بشري از سياست تا هنر و از فلسفه تـا روابـط اجتمـاعي و اقتصـاد و فرهنـگ،       عرصه
  .ظاهر ساخته است

ت كـه در  هـا زن و مـردي اسـ   هاي نو، متنوع و پرشمار ميليـون اين تجليات گوناگون، محصول تجربه
سابقه برخوردار شده است، در تعامل ها و امكاناتي جديد و بياي كه به بركت مدرنيته از ظرفيتجهان تازه
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ها و مسائل كامالً جديد مواجه شده و هاي اجتماعي و طبيعي، با انبوهي از چالشبومبا يكديگر و با زيست
  .اندده شدهدر تالش براي يافتن پاسخ بدانها به مسيرهاي مختلفي كشي

هاي هنري، فكـري، اجتمـاعي، و   نظير انرژي(هاي مادي و غير مادي جهان مدرن جهان فوران انرژي
كند به اي كه خلق مياما اين فوران و جوشش انرژي، به نوبة خود، به واسطة امكانات تازه. است) معنوي

هـاي متنـوع بـه همـراه خـود انـواع       زند و اين رفتارهـا و الگو تنوع رفتاري و زيستي افراد مدرن دامن مي
هاي آزادشده در عين حال موجـب  فوران انرژي. آورندهاي مدرن پديد ميها را در عرصهتضادها و تعارض

آور بـه خـود   شود تا همة امور در جهان مدرن شتابي فزاينده پيدا كننـد و تحـوالت سـرعتي سـرگيجه    مي
شود و به هر آنچه سخت و استوار است دود مي«آن در چنين فضاي سيالي كه به قول ماركس در . گيرند

آيد، افراد بوم پديد مياي كه در زيستهاي مستمراً نوشونده، موقعيت)22، ص 1379برمن، (» رودهوا مي
ها، از انواع گوناگون آن، مواجـه  ها و چالشها و تهديدها، تعارضها را لحظه به لحظه با فرصتو جمعيت

هـا بـراي دسـت و پنجـه نـرم كـردن       يته به يك اعتبار تاريخ تالش افراد و جمعيـت تاريخ مدرن. سازدمي
  .ناپذير و سهمگين استوقفه با اين سيالن پايان بي

ايم، ايـن  براي ما، ناظراني كه پس از گذشت حدود پنج قرن از تجربة مدرنيته به ارزيابي آن اقدام كرده
هاي زيسته را در آن مورد توجه قرار دهيم و با تاري و تجربهامكان وجود دارد كه بتوانيم انواع الگوهاي رف

تـرين  برخـي از برجسـته  .  استفاده از روش منطق موقعيت چند و چون عملكرد صاحبان آنهـا را واكـاويم  
آيد توضيح هاي جديد در شرحي كه به اجمال ميهاي مدرن در برابر موقعيتهاي نحوة عمل انساننمونه

  . اندداده شده
اي از پيچيـدگي  اني كه به مرحلة روشنگري و دورة بلوغ پا گذارده بـود در حقيقـت از آسـتانة تـازه    انس

اي مجهز شده بود كه براي همتايـان  ها و امكانات تازهسيستمي گذر كرده و از رهگذر اين امر به ظرفيت
گيري هاي جديد بهرهتترين اين ظرفياز جمله مهم. كردند پديدار نبودهاي پيش زيست مياو كه در دوره

  .ممتاز كرده بود» نقادي«از عقلي بود كه كانت آن را به صفت 
نهادة عصـر روشـنگري   يافته و در مسير پختگي قدمهاي عقل نقّاد، به انسان بلوغگيري از تواناييبهره

ر پديـدارهاي  مند و از روي بصيرت و آگاهي، نه تنها بـه كـاوش د  اي نظامداد تا به گونهاين امكان را مي
هاي خويش مادي و طبيعي اطراف خود بپردازد كه براي نخستين بار به تأمل مرتبه دومي دربارة برساخته

بدين ترتيب، از رهگذر جهشي كه با ورود به عصر روشنگري و در سير تطوري مدرنيتـه بـراي   . اقدام كند
تنها رشد معرفـت مرتبـة اول از شـتابي     انسان اروپايي حاصل شد، براي اولين بار در تاريخ تطور آدمي، نه

از انواع و انحاء (هاي مرتبه دوم و باالتر، يعني معرفت نسبت به معرفت چشمگير برخوردار شد، كه معرفت
هاي مرتبـه بـاالتر از جملـه بـه انسـان      معرفت. ، نيز ظهور و بروز يافتند و رو به رشد نهادند)گوناگون آن

ال كه خود در درون وضع و حال مدرن قرار داشت، بـه ارزيـابي نقادانـه    مدرن امكان دادند تا در همان ح
  .موقعيت خود و سنجش امكانات آتي بپردازد

ها و نامد محصول فرضانساني كه به جهان مدرن گام نهاده بود به تدريج دريافت كه آنچه معرفت مي
تنوع طبيعي و اجتماعي و مادي هاي مهاي خود او براي فهم و درك و تبيين واقعيتي است كه جلوهگمان
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معرفـت او از ايـن   . و غير مادي دارد و همة عرصة هستي را، كه خود جزئي از آن است، دربر گرفته است
هايي كه او و همگنـان او بـرهم   ها و فرضها و افسانهها و داستانواقعيت هرچند در بن چيزي جز روايت

ها، همچون توري كه ماهيگيري براي شكار ماهي به و حدسها ها و فرضاند نيست، اما اين افسانهكرده
  .نمايانداي ساده و غير دقيق، به وي ميهايي از واقعيت را، ولو به گونهافكند، پارهدريا مي

شـده و  پايـان اسـت و از سـوي ديگـر كوشـش حسـاب      اش بيانسان مدرن آموخت كه از سويي جهل
يري از خطاها بصير باشد و در تجربـه كـردن جسـور، وي را    گتواند، به شرط آنكه در درسروشمندش مي

از  –اش هـاي گذشـته  نسبت به دانـش  –تر و فراگيرتري تر و دقيقگام به گام به شناخت و معرفت جامع
بومي تواند زيستانسان عصر مدرنيته دريافت كه به مدد اين دانش مدام نوشونده، مي. واقعيت، نايل سازد

هـاي  هاي تازه و ظهور  قابليـت تدريج چنان شكل دهد كه امكان رشد ظرفيتارد، بهرا كه در آن حضور د
. هـاي عقـل نقّـاد بـود    تجربة روشنگري نماد برجستة تكية انسان مدرن به توانايي. جديدي را فراهم آورد

ه باشند فرض كه آدميان در هر جا كپروژة روشنگري بر آن بود تا به مدد عقل نقّاد و با تكيه به اين پيش
هاي عالي همانندند، شـرايطي  و از هر قوم و نژاد و فرهنگ، از مشتركات فراوان برخوردارند و واجد ارزش

هايي را كـه در آن حضـور دارنـد مرتبـاً     بومرا فراهم سازد كه در آن مجال بقاي افراد و رشد بهينة زيست
هاي بديع و سازنده در آنان تقويـت  اناييافزايش دهد و در عين حال زمينة پديد آمدن استعدادهاي نو و تو

  .گردد
ترين محصوالت اين رويكرد متكي به عقل نقّاد، توجه به اهميـت دموكراسـي بـه عنـوان     يكي از مهم

هرچند خود ايـن نظـامِ كارآمـد نيازمنـد تكميـل و      . نظامي كارآمد براي مديريت امور سياسي جامعه است
در . افزاسـت تباط ميان دموكراسي و عقل نقاد نـوعي ارتبـاط هـم   ار. اصالح و مراقبت و صيانت دائم است

آيد و توانمنـد شـدن عقـل نقـاد اسـت كـه       فضاهاي دموكراتيك است كه امكان رشد عقل نقاد پديد مي
دموكراسي با تأكيد بـر برابـري   . هاي مناسب را براي صيانت از نظم دموكراتيك كشف كندتواند زمينه مي

اساسي و در دستيابي به امكانات براي تحقق استعدادها، شرايط مساعدي را براي ها در حقوق ميان انسان
  .بوم فراهم آوردتر افراد در فرايند باال بردن شانس بقا و رشد زيستمشاركت هرچه گسترده

شـمار ديگـري از   . گيري از عقل نقاد تنها تجربة پرتأثير در فضـاي مـدرن نبـوده اسـت    اما تجربة بهره
هاي عقل نقـاد  بيني آن به تواناييفرض پروژة روشنگري موافقت داشتند و نه در خوشبا پيشها نه مدرن

ها، عقل نقاد و پروژة روشنگري جز تباهي و نابودي ثمري به بار از منظر اين گروه از مدرن. شريك بودند
طـر مـدرن باشـد نيـروي     بايد راهنما و دستگير ابناء بشر در فضاي پرخبه اعتقاد اينان آنچه مي. آورندنمي

ناپذير به فراگذشتن از نظمي است كه جهان مدرن بر آدمـي تحميـل   اراده و احساسات قوي و ميل سيري
داد و ابرانسـان را بـه تحقـق آن    كه نيچه تعليم مـي كرده، خواه اين فراروي رو به آينده داشته باشد، چنان

ايـن   7.كردپردازي ميدگر در خصوص آن نظريهكه هايهاي گذشته، چنانخواند و خواه رو به سنتفرامي
هاي ضد عقل، به قرين سياسي عقل نقاد يعني دموكراسـي نيـز بـه    نكته نيز حائز اهميت است كه مدرن

هـاي واال  سـاز رواج ميانمـايگي و از بـين رفـتن ارزش    نگريسـتند و آن را زمينـه  ديدة تحقير و نفرت مـي 
  .كردندمحسوب مي
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شان، بازگوكنندة همـة مـاجراي   روشنگري و نه نيچه و هايدگر، با همة تأثيرگذارياما نه پيروان پروژة 
اند كه پـرداختن بـه آنهـا،    در واقع، الگوهاي رفتاري برجسته در جهان مدرن چنان پرتنوع. مدرنيته نيستند

، صـرفاً در  اگر به فهرستي ناقص از اين الگوهـا . ولو به اجمال نيز، از حوصلة اين نوشتار بيرون خواهد بود
هـا و نويسـندگاني نظيـر يـونگر در     آميـز فوتوريسـت  حد ذكر نام و عنوان بسنده كنيم، آنگاه شيوة مبالغـه 

نگراني داستايوسـكي از رواج  رحمانة اعضاي مكتب فرانكفورت از آن، دلستايش از تكنولوژي، و انتقاد بي
نتايانا و آيزايا برلين به طبيعت آدمي، انواع نيهيليسم به منزلة فرجام محتوم مدرنيته، بدبيني مفرط جرج سا

دهنده به طبقات نظير نازيسـم، فاشيسـم، صهيونيسـم، و كمونيسـم،     هاي نژادپرستانه يا اصالتايدئولوژي
هـاي سياسـي همچـون ليبراليسـم،     هـاي متنـوع نظريـه   هاي ديني و عرفاني، گونـه خيل پرشمار گرايش

هاي بـديع در  هاي علمي و فلسفي، تجربهليسم، طيف گستردة نظريهسوسياليسم، توتاليتاريانيسم، و امپريا
هاي ديگـري خواهنـد بـود    عرصة هنر و ادبيات، همگي مشتي از خروار شمار اشخاص و مكاتب و انديشه

. انـد هاي زيست در جهان مـدرن نقـش داشـته   ها و رفتارها و شيوهكه در شكل دادن به كهكشانِ ديدگاه
هايي كـه  هاي مدرن از انواع مختلف آن در موقعيتبل ميان كنشگران حامل انديشهتعامل و تأثيرات متقا

وقفه به ظهور شرايط تازة نظـري و عملـي در سـير تطـور     هاي مدرن با آن مواجه بودند، بيبومدر زيست
  .مدرنيته كمك كرده است

   مدرنيته و دو پرسش اساسي

بايـد بـه   تر دربارة چيستي آن ميشنگري هر چه بيشدر بحث از پديدار مدرنيته به طور كلي و براي رو
هاي تحليلي در باب مدرنيته تـأثيري اساسـي دارد توجـه    هاي نظري كه در سرنوشت بحثبرخي پرسش

هـا در بحـث از مدرنيتـة    ايـن پرسـش  . هاي خرسندكننده براي آنها تالش كردداشت و براي يافتن پاسخ
هـا آنكـه آيـا مدرنيتـه و سـنت در مقـام دو       از جملة اين پرسش. ايراني نيز از اهميتي محوري برخوردارند

شـوند، همچـون   اجتماعي كه در تراز نظـري همچـون يـك زوج متقابـل معرفـي مـي       -واقعيت تاريخي
  .دهنداي را تشكيل مياند، يا آنكه واحدهاي پيوستهنيتس از يكديگر گسسته و مفارقمونادهاي اليب

رغم خاستگاه غربي آن اكنـون  شود كه مدرنيته بهاين نكته مطرح مي پرسش اساسي ديگر در ارتباط با
هـا و مظـاهر و تجليـات    به پديداري جهاني بدل شده است و كم و بيش در همه جاي كـرة زمـين جلـوه   

هـاي  هـا و جلـوه  پرسش اينجاست كه آيا ارتباط ميـان ايـن نمونـه   . توان مشاهده كردگوناگون آن را مي
اي مشترك، شامل به تعبير ويتگنشتاين است يا آنكه هسته» شباهت خانوادگي«سنخ گوناگون مدرنيته از 

  .دهدبرخي مضامين بنيادين، همة انواع متنوع مدرنيته را به يكديگر پيوند مي
هايي باشد كه فقط در لفظ با يكديگر اشتراك داشته باشند و هـر يـك بـه    اگر مدرنيته متشكل از جلوه

هايي كه در چارچوب هـر يـك پديـد    هاي مشابه باشند، آنگاه تجربهل از نمونهخودي خود پديداري مستق
اما . آموز يا داللتگر خواهد بوداند، نكتهآيد تنها براي كساني كه در آن شبكة معنايي با يكديگر شريكمي

هايي كه اوتآيد با همة تفاگر بتوان نشان داد كه همه انحاء و انواع تفسيرهايي كه از مدرنيته به عمل مي
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خورد در بن و بنياد با يكديگر اشتراكاتي اساسي دارند، آنگاه تجربـة مدرنيتـه در   گاه در ظاهر به چشم مي
بخـش  آمـوز و بصـيرت  هـاي سـياره درس  هر نقطه از كرة زمين كه ظاهر شود براي ساكنان ديگر بخش

  .خواهد بود
انـد  هاي كساني كه دربارة مدرنيته قلـم زده توان در نوشتهدر باب دو پرسشي كه در باال مطرح شد، مي

تـوان  بـراي مثـال، در خصـوص پرسـش نخسـت هـم مـي       . هاي متنوع و مختلفي را مشاهده كـرد پاسخ
هاي فراواني از آراء مدافعان نظرية گسستگي ميان سنت و مدرنيته را يافت و هم در نقد اين نظـر و   نمونه

  .وارد متعددي اشاره كردتأكيد بر پيوستگي ميان اين دو پديدار به م
اي اساسـاً غربـي   در باب پرسش دوم نيز شماري از نويسندگان بر اين باورند كه تجربة مدرنيته تجربـه 

بـه   تأملي در تجربة مدرنيتة ايرانـي  علي ميرسپاسي در. توانند در آن سهيم باشندها نمياست و غير غربي
، هگل، ماركس، برنارد لوئيس و هانتينگتن در زمرة نمايد كه نويسندگاني همچون مونتسكيوتفصيل بازمي

هـاي ادراكـي و   كننـد غيـر غربيـان از توانـايي    كساني هستند كه با تكيه بر مباني نظـري اسـتدالل مـي   
  ). ، فصل اول1384ميرسپاسي، (هاي تاريخي الزم براي فهم تجربة مدرنيته برخوردار نيستند  تجربه

مدرنيته را موجب از هم گسسته شدن پيونـدهاي درونـي اوليـة آن    برخي ديگر از نويسندگان نيز تكثر 
  :نويسدمي تجربة مدرنيتهبراي مثال، مارشال برمن در كتاب . دانندمي

هـاي  يابد، به شـمار كثيـري از پـاره   كه بسط مياز سوي ديگر، جمهوري مدرن همچنان... 
گويـد؛   خويش سخن مي ناپذيرشود كه هر يك با زبان خصوصي و قياسپراكنده تجزيه مي

شـود، بخـش وسـيعي از    شـمار درك مـي  هاي پراكنده و بـي ايدة مدرنيته كه اينك به شيوه
دهـد، و قابليـت آن در سـازماندهي و معنـا     درخشش، طنين و عمق خويش را از دست مـي 

نتيجه و محصول اين همه آن است كه ما . رودبخشيدن به زندگي روزمره مردمان بر باد مي
هـاي مدرنيتـه يـا ماهيـت     يابيم كه ديگر با ريشـه ود را در ميانة عصر مدرني بازميامروزه خ

  ).17و16، صص 1379برمن، (مدرن خود پيوندي ندارد 

هاي كنوني رسد كه برمن در زمرة كساني است كه معتقدند ارتباط ميان جلوهبه اين ترتيب، به نظر مي
هاي متنوع در بن و بنياد با يكديگر و با تجربة اين نمونهمدرنيته ارتباطي از نوع شباهت خانوادگي است و 

  .اصيل مدرنيته مرتبط نيستند
شود، در سرنوشت بحث از مدرنيتة ايراني تأثير قـاطعي  هاي فوق ارائه مينوع پاسخي كه براي پرسش

مغرب  نگاهي شتابزده به محصوالت فكري و نظري توليدشده از رهگذر مواجهة ايرانيان با. خواهد داشت
هايي كه در ايران طي اين مـدت بـه ظهـور    سازد كه تجربهسال پيش به اين سو روشن مي 150زمين از 

در يك سـوي ايـن طيـف گسـتردة     . پيوسته دست كم از حيث تنوع و گوناگوني در خور توجه بسيار است
بودند ميـان سـنت و    خوريم كه معتقدزاده برميهاي رفتاري، به نويسندگاني نظير آخوندزاده و تقيواكنش

كردند كه مدرنيته تمايزي بنيادين برقرار است و مدرنيته پديداري اساساً غربي است و از اين رو تجويز مي
در سـر ديگـر همـين طيـف بـا      . تنها راه مدرن شدن ايراني، پذيرش تام و تمـام فرهنـگ غربيـان اسـت    
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نيز به تمايز اساسي ميان سنت و مدرنيته و شويم كه آنان اهللا نوري مواجه ميهايي مانند شيخ فضل چهره
غربي بودن مدرنيته باور داشتند، اما برخالف گروه نخست دفاع سرسختانه از سنت را وجهـة همـت خـود    

  . قرار داده بودند
. در ميانة اين طيف نيز انواع ديگـر رويكردهـا در رويـارويي بـا تجربـة مدرنيتـه قابـل مشـاهده اسـت         

هـاي عصـر   ان مستشارالدوله به برقراري سازگاري ميان سـنت دينـي و آمـوزه   اي نظير يوسف خ نويسنده
كوشد نويسد كه در آن ميرا مي يك كلمهجديد باور دارد و براي نشان دادن عملي بودن اين پروژه كتاب 

نشان دهد قانون اساسي جديد فرانسه واجد محتوا و مضاميني مشابه همان چيزي است كه در آيات قران 
توان حدس زد كه مستشارالدوله به گسست ميان سنت و مدرنيته قائل نبـود  مي. رداخته شده استبه آن پ

  .و در عين حال به بومي شدن تجربة مدرنيته باور داشته است
توان آن را رويكرد سيموالكرامي نوع ديگري از واكنش در برابر مدرنيته در ايران، واكنشي است كه مي

)simulacrum approaches (كه از كتـاب لغـت آكسـفورد    معناي لغوي واژة سيموالكرام، چنان. ناميد
آنكه از گـوهر  هاي ظاهري چيز ديگري است بيچيزي كه صرفاً واجد مشخصه«آيد، عبارت است از برمي

مراد از آشنايي سيموالكرامي با امري، آشنايي بـا ظـواهر و   . »اي داشته باشدهاي اصلي آن بهرهيا كيفيت
هاي معرفتي و معنـايي موضـوع   تر در ميان اجزاء شبكهسطحي آن و غفلت از ارتباطات گسترده ارتباطات

ترين صورت همچون كند، در افراطيانساني كه به نحو سيموالكرامي انديشه و رفتار مي. مورد توجه است
  .ي دوستاي برااي است كه تن به شكل مار كرده اما نه زهري براي دشمن دارد و نه مهرهمارچوبه

ها در جمهوري اي كه شاه در پي اجراي آن بود يا هم اكنون شماري از تكنوكراتمدرنيزاسيون به شيوه
هـاي  گـروه . آيندهاي سيموالكرامي به شمار مياسالمي سوداي آن را در سر دارند، هر دو از نوع رهيافت

هـا  نشدة ايـدئولوژي كه به اخذ هضمسياسي در ايران از حزب توده تا سازمان مجاهدين خلق و نظاير آنها 
ويـژه از آن  اين نكته بـه . هاي سيموالكرامي در ايران بودنددهندگان ديدگاهاقدام كردند نيز در زمرة اشاعه

اند هاي بشري كه به منظور تغيير عالم ساخته شدهها نيز در مقام برساختهيابد كه ايدئولوژيرو اهميت مي
  .هستند» تكنولوژي«نوعي در واقع و در تحليل نهايي 

هـاي جديـد و تكنولـوژي در معنـاي گسـتردة آن      در اينجا الزم است تا دربارة رابطـة علـوم و فلسـفه   
بـي توجـه بـه مبـاني نظـري آن      » تكنيك«توضيحي داده شود تا اين نكته بهتر درك گردد كه چرا اخذ 

مقصود از صورت اصيل مدرنيتـه در  . هسازِ تحقق صورت اصيلي از مدرنيتبار خواهد بود و نه زمينهخسارت
بـوم و امكـان تحقـق    هاي غير اصيل، آن نوع تحولي اسـت كـه ظرفيـت بقـاي زيسـت     قياس با صورت

بوم را در كنشـگراني كـه در   و سازگار با بقاي هر چه بارورتر زيست) symbiotic(استعدادهاي برهم افزا 
هاي ها به يك اعتبار همگي برساختها و تكنولوژيهعلوم و فلسفه. دهدبوم حضور دارند افزايش ميزيست

ها تورهاي ذهني ما براي شكار واقعيتي هستند كه مستقل از اما در حالي كه علوم و فلسفه. بشري هستند
، )هـاي اجتمـاعي كـه بـه اعتبـاري از واقعيـت برخوردارنـد       ولـو در شـكل واقعيـت   (شـود  افراد فرض مي

برخـي نيازهـاي   . هايي هستند براي رفع حوائج و نيازهـاي مـا  و دستگاه ابزارها) از هر سنخ(ها  تكنولوژي
زيـد  اما از آنجا كه آدمي در جهاني مـي . انسان، نيازهايي غريزي است كه در آنها با حيوانات شريك است
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كند بـه خـود   كه عمدتاً برساختة خود اوست، نيازهاي وي نيز رنگ و صبغة جهاني را كه در آن زيست مي
  .8گيرندمي

شوند كه به آنان آدميان در سير زندگي جمعي خود نه تنها از يك شبكة معنايي و معرفتي برخوردار مي
هـا نيـز در   هـا و فضـيلت  رساند، كه در كنار آن سپهري از ارزشدر شناخت امور و جهان پيرامون مدد مي

ت از دور شـدن از جهـان   تمدن به يك معنا عبارت اس. يابدشود و رشد ميفضاي اجتماعي آنان ظاهر مي
بـه عبـارت ديگـر، هـر     . اخالقي -هاي معرفتي و ارزشيغرايز حيواني و كنترل اين غرايز بر مبناي آموزه

اي اسـت كـه كنشـگران    الگوي تمدني به منزلة برساختن جهان بر مبناي نظام معرفتي، ارزشي و اخالقي
  .اندواجد آن

شـود كـه آدمـي از    معرفتي موجب مي -با شبكة معناييعنان ها به نحو همراه و همحضور سپهر ارزش
هـايي را كـه درونـي كـرده نيـز در      آورد، ارزشاي كـه بـه خلـق تكنولـوژي روي مـي     همان اولين لحظه

هـاي اوليـه تـا    ترين ابزار و آالت ساختة انسانتوان در قديمياين نكته را مي. هاي خود درج كند برساخته
  . هاي كنوني مشاهده كردشده به وسيلة انسان هاي ابداعترين ماشينپيشرفته

، خواه اين تكنولوژي يك نهاد سياسي يا اداري يا تجاري يا آموزشي و »تكنولوژي«اخذ سيموالكرامي 
كننده با نظاير آن باشد و خواه يك ابزار صنعتي و خواه يك رفتار اجتماعي، به معناي آن است كه مصرف

ه در تار و پود محصول خود درج كرده آشنا نيسـت و بـه همـين اعتبـار در     كنندة اوليهايي كه ابداعارزش
ايـن نـوع كـاربرد غيـر كارآمـد      . تواند آن را با كارآيي الزم مورد استفاده قـرار دهـد  كاربرد اين ابداع نمي

البتـه كسـاني كـه آگاهانـه و     . شـود اخذ شده، منجر به بروز عوارض نـامطلوب فـراوان مـي   » تكنولوژي«
در حدي كه تـوان و   –توانند در آنها كنند، ميها را اخذ ميه و نه به نحو سيموالكرامي برساختههوشمندان

دخل   –دهد دارند و تا آنجا كه ظرفيت مصنوع و تكنولوژي امكان مي) مرتبه اول و مراتب باالتر(آگاهي 
از محـيط بيـرون امـا     هاي اخذشـده اين برساخته. هاي خود به وجود آورندهايي مطابق با ارزشو تصرف
توانند در دست كنشگران هوشـمند بـه ابـزار مناسـبي بـراي بـاال بـردن        يافته با شرايط بومي، ميانطباق
  .بدل شوند) از انواع گوناگون آن(بوم هاي مثبت زيستها و انرژيظرفيت

از اهميتـي   در معناي عام اين اصطالح در بحث از تجربـة مدرنيتـه در ايـران   » هابرساخته«مسئلة اخذ 
جوش و برخاسـته از ارتباطـات   اي دروندر حالي كه تجربة مدرنيته در اروپا تجربه. اساسي برخوردار است

هـاي عقـل نقـاد    بديع و غير متكي بر الگوهاي قبلي ميان كنشگراني بود كه به درجات مختلف از توانايي
هاي ضد عقـل نيـز كـه بـر اولويـت و      ها و مدرنفراموش نكنيم كه حتي رمانتيست(برخوردار شده بودند 

كردنـد كـه   هايي عرضه ميارزش احساسات و عواطف و غرايز تأكيد داشتند، آراء خود را در قالب استدالل
، در كشـورهاي ديگـر از جملـه ايـران، كنشـگران بـا       )به نيت جلب نظر موافق مخاطبان تنظيم شده بود

  .وع از مدرنيته پيشاپيش شكل گرفته بودرو شده بودند كه در آن الگوهايي متنشرايطي روبه
تحليل دقيق تجربة مدرنيته در ايران در گرو آن است كه بـا اسـتفاده از مـدل منطـق موقعيـت، رفتـار       

سـازي الگوهـاي مدرنيتـه كوشـا     سال گذشته در كار اخذ و اقتباس و بومي 150كنشگران ايراني كه طي 
هاي بديل اقـدام  از خود واكنش نشان دادند و به ابداع برساختهاند، يا در مواجهه با الگوهاي وارداتي، بوده
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در اين ارزيابي مقايسة نحوة عمل كنشگران ايرانـي بـا دو دسـتة ديگـر از     . كردند، مورد ارزيابي قرار گيرد
باري از تجربة مدرنيتـه  دستة نخست كوچندگان اروپايي هستند كه با كوله. آموز خواهد بودكنشگران نكته

دستة دوم كنشـگراني هسـتند كـه در    . هاي بكري نظير امريكا، استراليا، و كانادا مستقر شدنديندر سرزم
سال اخير، مواجهه با مدرنيتـه را   150كشورهايي با شرايطي كم و بيش قابل مقايسه با شرايط ايران، طي 

  .اندتجربه كرده

   هاي مرتبه دومي دربارة مدرنيتة ايرانيهايي از تحليلنمونه 

» گرايانهذات«اند كه در بنياد ويسندگاني براي تحليل تجربة مدرنيتة ايراني به تفسيرهايي توسل جستهن
بـراي مثـال،   . دهـد هاي ذاتي هستارها يا پديدارها توضيح مـي است و امور و پديدارها را با توجه به خاصه

، 9نكات در خور تـأملي اسـت  ، كه حاوي »ايمان و تكنيك«محمدرضا نيكفر در تحليل اخير خود با عنوان 
كنـد كـه اسـالم بـه     اي در ايران قوت نگرفته، استدالل ميدر توضيح اين نكته كه چرا عقالنيت مفاهمه

به مثابه يـك ابـزار يـا يـك     » غير«علت گرايش ذاتي به قدرت واجد عقالنيت ابزاري است كه در آن به 
  :گذارداي باقي نميايي براي عقالنيت مفاهمهكند و اين امر جكشي بيايد نظر ميكاال كه به كار بهره

اسـت و از  ] عقالنيت ابـزاري [اش به قدرت برخوردار از چنين عقالنيتي اسالم به دليل اراده
بيني، منش، ابـزار، كـاال، و   به مثابه جهان(تواند با تكنيك اين روست كه ايمان اسالمي مي

يب شـالودة جنـبش مـدرن اسـالمي را     اين ترك. تركيب شود) كشي و امتيازوريامكان بهره
  .سازدمي

كنـد و بـا احالـة    آن است كه عمالً راه بر ارزيابي نقادانه سد مي» گرايانهذات«هاي نقص اصلي تحليل
. كنـد يافته را بر پديدار تحميـل مـي  امور به يك ساختار يا شالودة از پيش شكل گرفته، نوعي الگوي تعين

اي كه براي آن در نظر گرفته شده قابل تبيـين  هاي ذاتيبر مبناي ويژگيهمة تعامالت بعدي اين پديدار 
فايـده  در عين حال به علت قبول يك ساختار ذاتي، هر نوع تالش براي تغيير اقدامي لغو و بي. خواهد بود
گفت در مواجهه بـا پديـدارها   گرايانه از سير تاريخ ميهگل بر مبناي يك چنين تحليل ذات. شودتلقي مي

  10.نها بايد كوشيد به شناخت مقومات ذات آنها نايل آمد و خود را با آنها منطبق ساختت
اسالم نه به معناي گوهر غير زمانمند دين، آنگونه كه در نزد حق تبارك و تعالي حاضر است، بلكه بـه  

آن در معناي دركي كه از مندرجات قران و محتويات سنت در اذهان مسلمانان پديد آمده و شكل بيروني 
هـا، تنهـا   در ميان اين گزاره. اي اجتماعي استها متجلي شده، برساختهدر قالب شماري از گزاره 3جهان 

انـد، در عـين   آن دسته كه به نيت كشف واقعياتي مستقل از ابداع و توافق و اعتبار آدميـان عرضـه شـده   
ـ (به اعتبار آنكـه  ) هاي علميهمچون گزاره(داشتن محتواي حدسي و ظني  خبـر از واقعيـات   ) ه تقريـب ب

بقيـة  . گيرنـد دهند، شأن محتمل الصدق و الكذب بـودن بـه خـود مـي    مستقل از ذهن و زبان آدميان مي
كنندة كاركردها و تجويزهـايي هسـتند   شود، توصيفناميده مي» اسالم«اي كه به نام هاي مجموعهگزاره
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ي و رفع حوائج عملي و نيازهاي ايمـاني آنـان   هاي ديني براي تمشيت امور مسلمانان در زندگكه از آموزه
كاركردها و تجويزها ارتبـاطي  . شوداستنباط مي) هاي معرفتي در قبال واقعياتي مستقلو نه افزودن جنبه(

  .ها هستندها و زمينهبا ذات واقعيت ندارند و اموري تابع ظرف
هاي عيني هاي نقض و مثالبر نمونهپذير بودن آنها در براگرايانه آسيبمحدوديت ديگر تفسيرهاي ذات

توان به تفسيرهاي بديلي اشاره كرد كه در مورد تعريف اسالم به منزلة ديني با ذات قدرتگرايي، مي. است
انـد كـه بـا رويكـرد قـدرتگرايي بـه       ويژه در دوران جديد از اسالم ارائه كردهمسلمانان در طول تاريخ و به

  .انه استمعناي مورد نظر نيكفر به كلي بيگ
هـاي  توان در تحليـل گرايانه در بحث از تجربة مدرنيتة ايراني را ميصورت ديگري از رويكردهاي ذات

هاي مختلف، دوباره بـه دفـاع از   هاي اخير، با شيوهآن دسته از نويسندگان ايراني سراغ گرفت كه در سال
از آمادگي و توانـايي ادراكـي و معرفتـي    اند كه انسان ايراني براي ورود به جهان مدرن اين نظريه پرداخته

وار از نـوع  برخوردار نيست و مدرن شدن تنها در صورتي در ايران تحقق خواهد يافت كه تغييري گشتالت
  .تغييرات پارادايمي در اين كشور به وقوع بپيوندد

واجهه جوامع اسالمي در م: دوپارگي و گسست فرهنگيترين اشكال اين نظريه در كتاب يكي از صريح
در اروپـا و امريكـا انتشـار يافـت، بـه       1992، كه متن انگليسي آن به سال )Shayegan, 1992(با غرب 
داريوش شايگان نويسندة اين كتاب، كه از حيث محتوا و نوع رويكـرد تـا حـد زيـادي بـا      . خوردچشم مي

دارد، مـدعاي اصـلي    اوكتاويو پاز نويسندة راستگراي امريكاي التين شباهت يك زمين، چند جهانكتاب 
  :كندخود را چنين بيان مي

بـين دو پـارادايم    -اند ساكنان جوامع سنتي در خط گسل بين دو جهان ناسازگار قرار گرفته
در موقعيـت  ] سنتي و مدرن[دو پارادايم . ... در مقطع دو اپيستمة متفاوت... غير متجانس يا 

كننـده، بـا   شبيه دو صفحة نمايشِ مـنعكس شوند و رو مياي با يكديگر روبهاپيستمه -ميان
در ملتقـاي دو پـارادايم، پـارادايم    . ... كننـد مچاله كردن تصاوير هم، يكديگر را تحريف مي

كنـد  شود، به طوري كه جهاني كه مـنعكس مـي  كهن به مادة خام براي پارادايم نو بدل مي
در نقطـة  . ... اي  استواجد يك زيرساخت فلسفي مابعد هگلي و يك محتواي ماقبل گاليله

افتـادگي، تحريفـاتي از هـر نـوع     هممالقات اين دو پارادايم، از رهگذر پيوند خوردن و روي
ها در نبرد اپيستمه. ... غربي شدن و اسالمي شدن: تحريفاتي كه دو رويه دارد. افتداتفاق مي

معناي آن است، امـا  ترين يابد مدرنيته در عامآنكه به نحو ساختاري بر ديگري تسلط مي... 
  ).77همان، ص(اي به جادوي سنت آلوده شده است اي كه به نحو گستردهمدرنيته

گرايي حاكم بر رهيافت او، متكي به استداللي فلسفي است كه عيناً مدعاي شايگان، صرف نظر از ذات
مورد استفاده قـرار   كنند،دفاع مي» ناتواني ايرانيان از مدرن شدن«توسط نويسندگان ديگري كه از نظرية 

گـذارد و  اين استدالل مبتني بر اين فرض است كه زبان بر ذهن تأثيري قاطع و بنيادين مـي . گرفته است
» ناپـذيري قيـاس «هـاي مفهـومي و ادراكـي از آن نـوع كـه بـا اصـطالح        هاي زبـاني بـه تفـاوت   تفاوت
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)incommensurability (گرددشود منجر مياز آن ياد مي.  
را بپوشـاند و دو پـارادايم،   ) ايزومورفيسـم (كوشد فقـدان همريختـي   پيوند زدن مي«: نويسدشايگان مي

دو پاراديمي كـه بـه واسـطة    . اند، سازگار سازدشناسي با يكديگر متفاوتكهنه و نو را، كه به لحاظ معرفت
... پينـه كـردن   صـله پيوند زدن و و. ... اندناپذير شدهشان رخ داده قياسهايي كه ميانها و بريدگيگسست

  ).79، 76صص(» .شودهاي نادرست، و رويكردهاي دوگانه ميمنجر به بروز خطا در ادراك، قضاوت
شـود كـه آنچـه ايرانيـان در     نويسندة ديگري، ماشااهللا آجوداني، با تكيه بر همين استدالل مـدعي مـي  
ن و مردم خواسـتار شـدند، بـه    جنبش مشروطه به عنوان الگو و سرمشق جديدي براي روابط ميان حاكما

اند كه بر سر چه چيـز بـا   دانستهشده است و ايرانيان در واقع نميواسطة همين فقر زباني، الگويي تحريف
هاي مدرن در توضيح سير آشنايي ايرانيان با انديشه مشروطة ايرانيآجوداني در كتاب . انديكديگر در نزاع

  :نويسدمي

يافت، در اصل مفاهيمي بود كه در غرب به فرهنگ ما راه مي اي كه از فرهنگمفاهيم تازه
ايـن مفـاهيم در فرهنـگ مـا     . ... بستر تاريخ و فرهنگ ديگري باليده و شـكل گرفتـه بـود   

تر بگويم، از آن جا كـه مـا تجربـة    روشن. اي نداشتند، نه در زبان ما و نه در تاريخ ماپيشينه
حكومـت  «يـا  » مجلـس ملـي  «يـا  » ومت مليحك«چنان مفاهيمي را نداشتيم، يعني وقتي 

امـا  . توانستيم چنان مفاهيمي هم در زبان داشته باشيمنداشتيم، نمي» مشروطه«و » قانوني
مشكل تنها مشكل زبان نبود، مشكل به يك معني مشكل تاريخ و ذهنيت انسان ايراني هم 

د، با آن مفاهيم بيگانه و پس ذهن انساني كه در زبان و تاريخ ايران باليده و انديشيده بو. بود
انسان ايراني با چنين ذهن و زبان و تاريخي، آنگاه كـه بـا مفـاهيم جديـد آشـنا      . ناآشنا بود

نداشـت،  ) كه دو روي يك سـكه بودنـد  (شد، چون تجربة زباني و تاريخي آن مفاهيم را  مي
تعبيـر و  آنها را با درك و شناخت و برداشت تاريخي خود و بـا تجربـة زبـاني خـود تفسـير،      

كرد، و سعي داشت از غربت و بيگانگي آن مفاهيم جديد، با تقليل دادن آنها به بازسازي مي
وقتـي كـار ايـن نـوع     . ... هـاي خـود، بكاهـد   مفاهيمي آشنا، يا تطبيق دادن آنها با دانسـته 

كرد بـه  ها، در واقعيت رويدادهاي تاريخ، نتايج خود را منعكس ميها و آشناسازيدادن تقليل
، 1383آجـوداني،  (گرديـد  اي آغـاز مـي  شد، جنگ تازههاي اجتماعي مهمي منجر ميبحران
  ).7-8صص

اي جز از به كار گرفتن ابـزار  مضمون نظرية تقدم زبان بر تفكر آن است كه آدمي براي انديشيدن چاره
. رسـد به انجام مـي سازي و تقسيمات واقعيت به مقوالت به مدد ابزار زبان است كه كار مفهوم. زبان ندارد

نمايند، هاي گوناگون عالم را بازميهاي مختلف به شيوهانديشد و از آنجا كه زبانآدمي به كمك زبان مي
. گويند از عالم و واقعيات پيرامون يكسـان نيسـت  هاي گوناگون سخن ميدرك و فهم كساني كه به زبان

  .تري برخوردارندهم عميقتري مجهزند از فتر و پرقدرتهاي غنيكساني كه به زبان
نمايي نيز برخوردارست، طرفداران زيـادي در ميـان   هرچند نظرية تقدم زبان بر تفكر، كه از ظاهر موجه
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هـاي تجربـي   هاي مختلف دارد، اما تحقيقات فلسفي گسترده و نيز پژوهشنويسندگان مختلف از فرهنگ
ت و در ارتبـاط ميـان تفكـر و زبـان، اولويـت و      متعدد روشن ساخته كه اين نظريه از اعتبار برخوردار نيس

» ما فـي الضـمير  «رغم آنكه در بسياري از موارد براي بيان بر مبناي اين مطالعات به. سبقت با تفكر است
هاي زباني همـواره و در همـة   اي جز از به كار بردن زبان وجود ندارد، اما چنين نيست كه محدوديتچاره

علت اين امر آن است كه واقعيت به واسطة توان علّي خود، باورهاي . يت بازداردموارد افراد را از فهم واقع
هاي تامس كوهن و ميشل فوكـو و  هاي فالسفة علم در رد ديدگاهبحث. كندنادرست افراد را تصحيح مي

ر ايـن  زدنـي د اي مثـال ها قائل بودند، نمونهها و اپيستمههمة كساني كه به غير قابل قياس بودن پارادايم
جانبه بر تفكر نـدارد  اي همهشواهد تجربي بسياري نيز مؤيد اين نكته هستند كه زبان سيطره. زمينه است

براي مثال، حيوانات نزديك به انسان و نيز نوزادان كه از توانايي بر اسـتفاده از زبـان   . و مؤخر از آن است
. سـازند رت بر حل مسـائل از خـود ظـاهر مـي    هاي روشني از توانايي بر تفكر و قدبرخوردار نيستند، نشانه

هـاي ديگـران بـه زبـان     هاي مختلف و در ترجمة انديشهافزون بر اين، موفقيت مترجمان متبحر در زبان
هـاي  اي نيز در سـال هاي هوشمندانهآزمايش. خود، در عمل، بيانگر ضعف نظرية تقدم زبان بر تفكر است

شناسان دربارة رابطة تفكر و زبان به انجـام رسـيده كـه    عصب-اخير به وسيلة روانشناسان ادراك و زيست
  11.دهندة تقدم تفكر بر زبان و وجود رابطة كل و جزء ميان تفكر و زبان استهمگي نشان

خالصه آنكه نويسندگاني كه از نظرية تقدم زبان بر ذهن براي به كرسي نشـاندن دعـاوي خـود بهـره     
براي مثال، آجوداني در تـأليف خـود   . اندگاه موضع خود را نقض كردهاند، در بسياري از موارد ناخودآگرفته

گويد كه ضعف زبان ايرانيان در دورة آشنايي با مدرنيته منجر پس از آنكه به تفصيل در اين باره سخن مي
بدان شد كه آنان با مفاهيمي كه در اروپا در اين خصوص مطرح شده بود آشنايي پيدا نكنند و از ظنّ خود 

دهـد و  كند كه دقيقاً خالف مدعاي خود او را نشان مياين مفاهيم شوند، دو نمونة تاريخي را ذكر مي يار
را ) constitution(سازد كه ايرانيان هرچند احياناً تبار واژة مشروطه يا كنستيتيسيون وضوح آشكار ميبه
ترين ابهـامي  ين برساخته كوچكسياسي خود از ا -اند، اما در فهم خواست اجتماعيشناختهدرستي نميبه

  :انددر ذهن نداشته

خواه، در حضور مجتهد هنوز فرمان مشروطيت صادر نشده بود كه در جمع گروهي مشروطه
. گفتند سندش كجاست و تلگرافش كو؟. دولت مشروطه داده است: تبريز، يكي ندا درداد كه

. من خبر دارم. يده استدولت به شما مجلس مشورت داده است و تلگراف آن هم رس: گفت
مجلس مشورت، همـان  : گفت. ما مشروطه مي خواهيم نه مجلس مشورت: حاج علي گفت

حاج علي آشوب كرد كه من مرد عـوام هسـتم جـز لفـظ مشـروطه      . مجلس مشروطه است
، 1383آجـوداني،  (خـورد  دانم، بايد اين لفظ را بدهند، لفظ ديگري بـه كـار نمـي   چيزي نمي

  ).374-375صص 

زاده است و زمان، زماني است كه محمدعلي شـاه بـر سـرير قـدرت نشسـته و      نمونة دوم راوي تقيدر 
  : گويدزاده ميتقي. آغاز شده است» مشروطه«با » مشروعه«ها و دعواي كشمكش
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مخبر السلطنه ميانة شاه و ملت رفت و . انقالب ثانوي تبريز و طهران آخر منتهي به اين شد
آخوندها گفتند بلي ايـن  . فت من مشروعه را قبول دارم نه مشروطه راگشاه مي. كردآمد مي

آقا سيد عبداهللا بهبهـاني و ديگـران گفتنـد مشـروعه درسـت      . درست است ما مدعي شديم
آقايان ما : در اين بين مشهدي باقر بقال، رئيس صنف بقال فرياد كرد و به علما گفت. است

سـعدالدوله مـدعي شـد    . ايمما مشروطه گرفته. شودعوام اين اصطالحات عربي سرمان نمي
ايـن را اوايـل كـه از فرانسـه ترجمـه كردنـد       . كه اصالً مشروطه درست نيست، غلط اسـت 

  ). همان(كردند، در صورتي كه درست نبود » كونديسيونل«را » توسيونلكنستي«

هاي در تبيين ناكاميسيدجواد طباطبايي نيز در شماري از آثاري كه در يكي دو دهة اخير منتشر ساخته 
تجربة مدرنيتة ايراني اين نظريه را مطرح ساخته كه در ايران به مدت دو سه قـرن انديشـة فلسـفي سـير     

در كشـور حـاكم بـوده    » امتناع تفكر مـدرن «زوال و انحطاط طي كرده و در طي اين قرون نوعي شرايط 
دهنـد، ايـن   دار مدرنيته را تشـكيل مـي  ترين بسترهاي ظهور پديهاي فلسفي اصلياز آنجا كه بنيان. است

توان انتظار داشت كه ما به جهان مدرن گام بگـذاريم  فكري بدين معناست كه نمي -ضعف سنت فلسفي
  ). 1383طباطبايي، (

ها، صرف ويكم نشان داده كه انسانآغازين قرن بيست شناختي در قرن بيستم و دهههاي معرفتآموزه
وبـيش  هاي ادراكي كمي زيست و موقعيت جغرافيايي، به طور بالقوه از تواناييهاها و شيوهنظر از فرهنگ

. توانند باورهاي نادرست خود را تصحيح كننـد هاي تازه، ميافراد در مواجهه با تجربه. يكساني برخوردارند
هاي مدرن يا سركوب آن نقـش  شرايط و موقعيت هرچند از حيث فراهم آوردن زمينه براي ظهور ظرفيت

دارد، اما از آنجا كه مدرن بودن اوالً و اساساً به معماري شبكة معنايي افراد مربوط است و نه به امكانـات  
تواند به نحـو قـاطعي امكـان    ها نميهاي موجود در موقعيتمادي كه در اختيار آنان قرار دارد، محدوديت

هـايي احيانـاً   چنـين محـدوديت   البته در اين نكته ترديـدي نيسـت كـه   . مدرن شدن را از افراد سلب كند
  .توانند در شتاب اين فرايند تاثير منفي بر جاي گذارند مي

هـاي مـوفقي از   تـوان مـواردي را بـه عنـوان نمونـه     در ظرف و زمينة ايران و تجربة مدرنيتـة آن مـي  
هـاي جديـد بـراي    هاي معنايي و ايجاد ظرفيتهاي بومي ورود به جهان مدرن، يعني گشودن افق تجربه

از جملة ايـن مـوارد شـعر نـو و سـينماي      . هاي مدرن بيان كرداي جهت تبيين ذهنيتخلق فضاهاي تازه
جديد ايران است كه اولي به همت حامالني نظير نيما يوشيج و شاملو از درون سنت غنـي شـعر فارسـي    

ت و دومـي موفـق   هايي سراسر نو و شايستة انسان مدرن ايراني دست يافباليده و پرورده شد و به توانايي
  .هاي اين انسان در قالب تصوير فراهم آوردشد زباني بومي براي روايت تجربه

توان به عنوان موارد توفيق ايرانيان در تعامل سازنده بـا جهـان   هاي موفقي كه مينمونه اما محدوديت
رتري، ايـن تجربـه   تر و پرشماهاي فراخمدرن بدان اشاره كرد، خود بيانگر اين واقعيت است كه در عرصه

معناي اين سخن آن است كه حتي اگر بتـوان بـا   . تر از ميزان انتظار به بار و بر نشسته استدر حدي كم
هاي جديد دربارة تجربة ايرانيِ مدرنيته، اعتبار كلي اي موارد ضعف برخي از تحليلانگشت گذاردن بر پاره
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اعتبـاري كلـي ايـن آراء نيسـت و در واقـع در      بـي  هرچند كه اين امر به معنـاي (دار ساخت آنها را خدشه
بسياري از مواضع نكاتي كه مورد توجه اين نويسندگان قرار گرفته حائز مسـائلي هشـداردهنده و در خـور    

ماند كه پديدار تجربةرويارويي ايرانيان با مدرنيته را چگونـه  ، اين واقعيت همچنان بر جاي مي)توجه است
تـر و پربـار   ايي درخور براي هـر چـه غنـي   كرد كه از رهگذر آن بتوان به آموزهي تحليل توان به گونهمي

  .كردن اين تجربه و پرهيز از اشتباهات گذشته در اين مسير دست يافت

  نگاهي ديگر: تجربة مدرنيته در ايران

ين بـار  هاي موفق از مواجهة ايرانيان با مدرنيته چندان پرشمار نيست، ادر تحليل اين واقعيت كه نمونه
تـوان ايـن نكتـه را    هاي نويسندگاني مانند نيكفر، شايگان و آجوداني مـي تر از ارزيابيبا خوانشي همدالنه

سـال اخيـر در ايـن     150هاي معرفتي و عملي كنشـگران ايرانـي طـي    مورد تأييد قرار داد كه محدوديت
  . ناكاميابي نقش ايفا كرده است

اي بـوده كـه بـا سـازوكارهاي     و خواه قدرت ديني، به گونه ساخت قدرت در ايران، خواه قدرت سياسي
گيـري نهادهـاي مـدني    اين امر به نوبة خـود مـانع از شـكل   . تر سر سازگاري داشته استدموكراتيك كم

  .12بوده است» شهروندان مسئول«قدرتمند و ظهور 
تر بـر آن  كه پيش به معنايي(توجهي به رويكردهاي نقادانه و علم جديد در عرصة نظري و معرفتي كم

ترين عوامـل كمـك بـه ايجـاد     هاي مرتبه دوم شد كه از جمله مهم، مانع از رشد بهينة معرفت)تأكيد شد
هاي رمقي معرفتهاي اين كميكي از جلوه. هاي نظر و عمل استهاي بارور و خالق در عرصهبومزيست

نـه در ميـان انديشـوران و نويسـندگان و     گراياهـاي ذات توان در شيوع گستردة انديشهمرتبه دومي را مي
انگيـز احمـد   اي در اين باره، تـأثير حيـرت  مثال برجسته.  سياسي در ايران مشاهده كرد -فعاالن اجتماعي

هـاي  نگـاهي نقادانـه بـه انديشـه    . فرديد بر شمار زيادي از نخبگان فكري و فرهنگي در اين كشور است
هايي ناقص هاي عرفاني و برگرفتهجوش و نامتالئمي از آموزهمدهد كه آراء او ملغمة درهفرديد نشان مي

اي از روشنفكران ايراني اعـم  با اين حال، طيف گسترده. از آراء فيلسوفاني چون هگل و هايدگر بوده است
شان كامالً متأثر اند و منظومة فكريها قرار داشتههاي سال تحت تأثير اين انديشهاز سكوالر و ديني سال

تـوان در  هـاي مرتبـه دومـي را مـي    جلوة برجستة ديگر اين ضعف در مواجهه با معرفـت . ن بوده استاز آ
ايـن موضـوع از چنـان اهميتـي     . رنجوري و رشد ناموزون علوم انساني و اجتماعي در ايران سراغ گرفـت 

  13.هاي مستقل بدان پرداختبايد در رسالهبرخوردار است كه مي
ايجاد وقفه در شتاب تطور تجربة بـومي مدرنيتـه در ايـران بـه عنـوان       از ديگر عوامل محتملي كه در
هـاي جمعـي و انجـام كارهـاي     عالقگي ايرانيان بـه فعاليـت  توان به كمعاملي فرهنگي سهم داشته، مي

مدرنيته هرچند بر مبناي قبول اصالت فرد و تأكيـد  . مشترك و نوعي گرايش به اقدامات فردي اشاره كرد
هـاي  هاي سنتي شكل گرفته، امـا نظيـر ديگـر جلـوه    هاي جمعي فرهنگر برابر هويتبر هويت فردي د

نماي اين پديدار، فردگرايي آن با نوعي توجه بـه اهميـت جمـع و جماعـت و كـار      انگيز و متعارضشگفت
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  .جمعي همراه است
مدرنيتـه در  شكوفايي و باروري محدود تجربة رويارويي با اما تكميل اين فهرست از علل مربوط به كم

سـال اخيـر، و نيـز شـرايط تـاريخي و       150ايران در گرو آن است كه انحاء گوناگون اين تجربه در تاريخ 
در سياهة بلنـد  . هاي ورود مدرنيته به ايران با دقت مورد بررسي قرار گيرداجتماعي مقدم بر نخستين دوره

هـا را درج كـرد كـه    بسياري از افراد و جريـان توان نام شمار هاي ايرانيان در مواجهه با مدرنيته ميتجربه
تـوان از  بـراي مثـال، مـي   . هاي مهم همراه بوده اسـت هايي نسبي در برخي عرصهشان با موفقيتتجربه

هـاي  هايي مانند مهدي بازرگان و عليقلي بياني يـاد كـرد كـه از دانـش علمـي خـود در حـوزه       تكنوكرات
نويسـي را بـه ارتفـاعي    هدايت اشاره كرد كه يكباره شيوة رمانبه صادق . هاي نيكو گرفتنداجتماعي بهره

به نهضت خداپرستان سوسياليست اشاره كرد كه در پـي آشـتي ميـان ديـن و دنيـا      . درخور توجه ارتقا داد
از آل احمد و شريعتي سخن به ميان آورد كه نگاهي نوستالژيك به سنت داشتند و در برابـر غـرب   . بودند

. مطهري را مثال زد كه بـراي ارائـة تفسـير مـدرني از اسـالم كوشـيد      . ار كرده بودندموضعي نقادانه اختي
يـا از  . سروش و جنبش بازانديشي ديني را كه طرحي نو براي فهم اسالم درانداختند مورد توجـه قـرار داد  

هاي اجتماعي شـگفتي  اي هرچند كوتاه به آزادسازي انرژيطلبي سخن گفت كه در دورهخاتمي و اصالح
هـاي  اي هستند كه تجربههاي بسيار ديگري نظير آنها از موارد برجستهها و نمونهاين مثال. توفيق يافتند

  .انداي از نحوة تعامل ايرانيان را با مدرنيته به نمايش گذاردهتازه
هـاي ارتجـاعي و نيـز    هـا و حركـت  وخيزهـا، بازگشـت  پرداختن به اين نكات و مسائل كه بيانگر افـت 

هاي بديع در مواجهة ايرانيان با پديدار مدرنيته بودند، هرچنـد بـراي   رو به جلو و خلق ظرفيت هاي جهش
. هاي اين رويارويي ضروري است اما از حوصلة اين نوشتار به كلي خارج اسـت ها و نقصيابي ضعفعلت

نسـاني و  هـاي گونـاگون در قلمـرو علـوم ا    انجام اين مهم در گرو همكاريِ جمعي دانشوراني با تخصـص 
اين برنامة تحقيقاتي بدون شك از اهميتـي  . االطراف استاجتماعي در اجراي يك برنامه تحقيقاتي جامع

هاي عملي كارسـازي  هاي گرانقدر معرفتي و نظري و آموزهتواند بهرهملي برخوردار است و اجراي آن مي
ان و دانشـگاهيان و تـا نسـل    پيش روي آحاد مختلف جامعه از مسئوالن و سياستگذاران گرفته تـا محققـ  

  .ساز قرار دهد جوان و آينده
اي اشاره كنم كه شايسته اسـت در يـك   در بخش پاياني اين مقاله مايلم به يكي از محورهاي برجسته

  .چنين طرح تحقيقاتي مورد توجه قرار گيرد
پرسـش  . ديـد در بحث از مدرنيته به دو پرسش اساسي اشاره شد كه براي آن پاسخ مستقيمي ارائه نگر

اي نخست به پيوستگي يا گسست سنت و مدرنيته نظر داشت و دومي ناظر به وجود يا عدم وجـود هسـته  
  .هاي متنوع مدرنيته در زمان حاضر بودها در ميان نمونهواحد از آرا و آموزه

جـود  ودر پاسخ به پرسش اول بايد به اين نكته توجه كرد كه در جهان بشري هيچ پديداري در خالء به
. يابـد هر امري از دل امر ديگري يا در درون شرايط و اوضاع و احوال معيني ظهـور و تطـور مـي   . آيدنمي

نگاهي به دوران پيـدايش آنچـه امـروز بـا نـام مدرنيتـه شـناخته        . مدرنيته نيز از اين قاعده مستثنا نيست
اين پيشتازان نخستين در مرز دهد كه شود و تأمل در نحوة عمل حامالن اولية انديشة مدرن نشان مي مي
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راهـي  پيمودند كه بعـدها بـه شـاه   ميان دو جهان كهن و جديد افتان و خيزان در مسيري ناكوبيده راه مي
تـر  به شيوايي هرچـه تمـام   خوابگردهاآرتر كوستلر، در كتاب خواندني . براي ورود به جهان مدرن بدل شد

ظهور علم جديد به دست دانشمنداني نظير كپرنيك و وضع و حال اين كنشگران مدرن را در قالب روايت 
  .كپلر و گاليله بازنموده است

اما پس از گذر از جهان كهن و ورود به جهان مدرن، شرايطي كه براي اين پيشـاهنگان اوليـه برقـرار    
انـد و  بود، يعني در دست نداشتن نقشة راه و عـدم اطمينـان بـه فرجـام مسـيري كـه در آن گـام نهـاده        

هاي مختلف معرفتي و مادي و نظاير آن، همگي كامالً مشابه اوضاع و احوالي هستند كه براي تمحدودي
همـة  . شان برقرار استكنند در لحظه لحظة زندگيتك تك زنان و مرداني كه در جهان مدرن زيست مي

تدريجي اند كه محصول آن پشت سر گذاردن اي مستمر درگير تكاپويي دائمساكنان جهان مدرن به شيوه
. گـردد بدل مي» سنت«زودي در قياس با اوضاعي كه در شرف پديدار شدن است به شرايطي است كه به

ها و قطعاتي از خود اين جهان هستند كـه همچـون تختـه    در جهان مدرن پاره» هاسنت«به اين ترتيب، 
سـاز  ورنـد، زمينـه  آهايي كه در ميان رودي خروشان امكان گذر و پيشروي را براي فرد فـراهم مـي  سنگ

در اين سير تطـور تـدريجي البتـه فاصـله و تفـاوت ميـان نخسـتين        . شوندظهور شرايط مدرن بعدي مي
ها و سلوليكه فاصله و تفاوت ميان نخستين تكترين آنها بسيار چشمگير خواهد بود، چنانها و تازه بخش

هـاي  ترين نظريـه يا تفاوت ميان پيشرفته گردد،هاي اوليه بازميانسان كنوني كه تبارش به همان ارگانيزم
هـاي بطلميوسـي و ارسـطويي كـامالً محسـوس و      علمي كنوني مانند نظريه كوانتوم گرانشي بـا ديـدگاه  

  .برجسته است
اي اجتماعي اسـت  كه اشاره شد، برساختهتوان يادآور شد كه مدرنيته، چناندر پاسخ به پرسش دوم مي

هـا آن  با اين حال، ويژگي همة برسـاخته . و از حيث زماني پردامنه استكه از حيث مكاني بسيار گسترده 
هـاي اصـلي تعيـين    اي از كاركردهـا و مشخصـه  اند و در عوض بـا مجموعـه  است كه فاقد ذات و ماهيت

هـاي  هاي مختلف نيز بر مبناي تفاوت ميان همين كاركردهـا و مشخصـه  تفاوت ميان برساخته. شوند مي
تـوان بـين يـك خـودرو و يـك رايانـه، يـا ميـان دموكراسـي و          بر همين مبنا مـي . شوداصلي آشكار مي

  .بوروكراسي تفاوت قائل شد
هـا و كاركردهـاي   ترين مشخصـه بايد دست كم در شماري از اصليهاي مدرنيته ميهمة انحاء و گونه

ز جملـة ايـن   ا. توان نـام مـدرن بـر آنهـا اطـالق كـرد      اين پديدار مشترك باشند، در غير اين صورت نمي
ناپذير توان به آموزة ناظر به جزمي نبودن معرفت و حدسي و فرضي بودن عالجهاي محوري ميمشخصه

اش براي كشف واقعيت و قابل درك ساختن آن، بـاور بـه بـاز بـودن جهـان و      آن در عين توانايي اصولي
هاي تـازه در  ش به سمت افقوجود امكانات نامتناهي در آن، اعتقاد به مسئوليت آدمي در گشودن راه خوي

گيري از امكانات موجود در عالم از رهگذر درس گرفتن از هايي خود و بهرهجهان مدرن با تكيه به توانايي
شدت سيال جهان جديد كه منجر به ظهور شـتابان  اشتباهات و تصحيح مستمر خطاها، پذيرش واقعيت به

هـاي  در ميان اين مشخصه. شود، اشاره كردو رفتار ميهايي متعارض و متضاد در انديشه درپي جلوهو پي
اين مؤلفـه  . كننده و مهمي وجود دارد كه كمي بعد بدان خواهم پرداختمحوري جهان جديد، مولفة تعيين
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ناپـذيري ميـان   كننده جهان كهن و عالم مدرن است، و از سوي ديگر خطـر قيـاس  از سويي رشتة مرتبط
  . دهدبرد يا دست كم كاهش مين ميهاي مدرن معاصر را از بيجهان

، عالوه بر كاركردهـاي  14امتفصيل دربارة آن توضيح دادهكه در مواضع ديگر بهها، آنچنانهمة برساخته
گيرنـد، واجـد   اند يا از آنها بهـره مـي  توانند بسته به ميزان توانايي كنشگراني كه آنها را برساختهاصلي مي

كـه گذشـت، دربردارنـدة    هـاي بشـري، چنـان   افزون بر اين، همة برساخته. كاركردهايي تازه و بديع شوند
هايي اند، چنين ارزشهايي هستند كه كنشگرانِ سازندة آنها يا كساني كه آنها را اخذ و اقتباس كردهارزش

هـاي مختلـف   هـا و نمونـه  هايي از يك سنخ، بـراي مثـال، مـدل   برساخته. اندرا در ساختار آنها جاي داده
توان بر مبناي ميزان كارآمدي كاركردهاي اصلي و فرعي آنها هاي سواري نظير بنز و پيكان، را ميخودرو

هايي مقايسه كرد كه در آن مـورد  بومهاي مندرج در آنها با شرايط زيستو نيز بر مبناي هماهنگي ارزش
  .گيرندبرداري قرار ميبهره

انـد نيـز از حيـث    ف سيارة زمـين ظهـور كـرده   هاي مختلهاي مختلف مدرنيته كه اينك در بخشگونه
تجربة مدرنيتة ايراني . بومي كه در آن حضور دارند، از چنين وضعي برخوردارندكارآمدي و انطباق با زيست

هاي گوناگون مدرنيتـه  اخذ و اقتباس جنبه. تر مورد تحليل قرار دادتوان از اين حيث با نگاهي دقيقرا مي
بـوم و  هـاي مثبـت زيسـت   شود كـه ظرفيـت  درن به شرطي موفق توصيف ميآفريني در فضاي ميا نقش

شانس بقاي آن را افزايش دهد و بر ميزان توانايي كنشگران براي محقـق سـاختن اسـتعدادهاي سـازندة     
بايـد جايگـاه   داراي بار ارزشي هستند، پس مي» سازنده«و » مثبت«هاي در اين عبارات واژه. آنان بيفزايد
تر وعده داده شـد كـه در خصـوص    افزون بر اين، اندكي پيش. تري روشن شودا دقت بيشها باين ارزش

كننـدة  بخش دو جهان كهـن و مـدرن و نيـز مـرتبط    هاي جهان مدرن كه وحدتترين مؤلفهيكي از مهم
روشنگري دربارة اين مؤلفه مقصود نخست را نيـز  . هاي مدرن معاصر است، توضيح داده خواهد شدجهان
  .كندسازد و شبكة معنايي واژگان مورد استفاده را بهتر معرفي ميمي برآورده

هاي چشـمگيري كـه ميـان    در آثار نويسندگان مختلف و در بحث از دو جهان كهن و جديد، بر تفاوت
در بسـياري از  . هاي گوناگون اين دو جهان پديدار شده تأكيد بليغي صورت گرفتـه اسـت  ها و بخشجنبه

سعت و كيفيت اين تغييرات چنان بوده كه تحليلگران را واداشـته تـا از صـفاتي همچـون     موارد، دامنه و و
اي اساسي اما در اين ميان به جنبه. براي توصيف چنين اموري بهره گيرند» ناپذيريقياس«و » گسست«

وقـوع پيوسـته، از نـوع    كه در هر دو جهان كم و بيش به يكسان بـاقي مانـده و تغييراتـي كـه در آن بـه     
تـر  عيار محتوايي، كماشتدادي و افزايش و گسترش ظرفيت و عمق معنايي بوده و نه دگرگون شدن تمام

هاي اخالقي و سپهر اخالقي است كه وجه اشـتراك قدرتمنـدي   اين جنبة محوري آموزه. توجه شده است
فة اخـالق كـه   رغم آن دسـته از مكاتـب فلسـ   به. سازدرا ميان انسان مدرن و انسان غير مدرن برقرار مي

توان نشان داد كه، چه در جهان كنند، ميدربارة فقدان اصول كلي اخالقي در ميان ابناء بشر استدالل مي
ترين اصول اخالقي ميان كنشگران مشترك مانده است هاي جديد، شماري از بنياديكهن و چه در جهان

تـر شـده   تر و فربهديد به مراتب فراخهاي جكه اشاره شد، شبكة معنايي اين اصول در جهانهرچند، چنان
مفاهيمي مانند عدالت، ارادة خير، دستگيري از غيـر، ايثـار، جـوانمردي، و از ايـن دسـت، هـم در        15.است
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هـا از  آشنايي دارند، در عين اينكه فهـم و درك مـدرن   جوامع كهن و هم در ميان كنشگران مدرن طنين
  .تري استاظر به شبكة معنايي وسيعتر و نتر و عميقاين مفاهيم بسيار پيچيده

تـر تعـامالت ميـان كنشـگران تأكيـد      جهان مدرن جهاني باز است كه در آن بر گسترش هر چه بـيش 
هـاي مـدرن، خـواه در يـك     ها ميان بازيگران عرصهآنچه مي تواند در اين تعامالت و بده بستان. شود مي

بـراي  » سـازنده «و » مثبت«هاي ر باشد و بهرههاي متفاوت، كمك كابومبوم واحد خواه در زيستزيست
هـا و  هاي اخالقي عام و مشـترك ميـان انسـان   شان به ارمغان آورد، توجه به آموزهبومخود آنان و زيست

هاي تر بدانها و كشف ظرفيتترويج و تبليغ آنها، در عين تالش براي تدقيق و عمق بخشيدن هرچه بيش
هاي مدرن قـرار دارد،  ترين ابزاري كه در اختيار انسانميان شايد مهم در اين. معنايي جديد براي آنهاست

هاي اخالقي ميراثي است كه از جهـان كهـن بـه    وگو است كه هرچند خود آن نيز همانند آموزهابزار گفت
جهان مدرن رسيده، امـا در دوران مـدرن دسـتخوش چنـان بسـط معنـايي و ظرفيتـي شـده اسـت كـه           

براي طرح تحقيقاتي مربـوط بـه بررسـي    . هاي كهن اين ابزار قابل مقايسه نيستنههاي آن با نمو توانايي
وگـو  هاي تازه دارد، ابزار گفـت گيري از گذشته رو به سوي گشايش افقتجربة مدرنيته، كه با هدف درس

توانـد  كنندة ارتباطات عملي، ميهاي نظري و هم در مقام تسهيلهم در مقام يك متدولوژي براي كاوش
  .تر طرح مدد رسانده پيشرفت هر چه سريعب

كه برخي وگو توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه دوران كنوني را، چناندر ارتباط با بحث گفت
ايـن نامگـذاري در واقـع بـه نيـت       16.ناميد» مدرنيتة متأخر«توان دوران اند، مياز نويسندگان متذكر شده

ه انساني كـه تجربـة پانصـد سـالة مدرنيتـه را پشـت سـر گـذارده، از         گيرد كتأكيد بر اين امر صورت مي
اي كـه در  بوم گسـترده تواند در ارتباط با زيستاي برخوردار شده كه به مدد آنها بهتر ميهاي تازهبصيرت

كـره بـه خـود    اي خارج شده و شكل زيسـت بومي كه اكنون از حدود محلي و منطقهآن قرار دارد، زيست
اي از اين بلوغ فكري نمونه. تر به تعامل بپردازدهايي عقالنييط و با ديگر كنشگران به شيوهگرفته، با مح

در قرن پانزدهم، مبلغاني همچون . توان در رويكرد و نگاه علم جديد به انسان و جهان مشاهده كردرا مي
م دانشمنداني ماننـد  فرانسيس بيكن براي علم رسالت غلبه بر طبيعت را قائل شده بودند و در قرن هجده

ها و افكار آدميـان  تواند همة امور از جمله انديشهكردند كه علم جديد ميالپالس اين دعوي را مطرح مي
اما علم جديد در پرتو تحقيقات مرتبه دومي كه . هاي آنان را نيز پيشاپيش شناسايي كندو نيات و خواست

مي كه در تراز مرتبه اولـي در آن رخ داده، بـه ايـن    دربارة آن صورت گرفته و نيز به بركت تحوالت مفهو
تر باشـد و در ارتبـاط بـا    بايد به مراتب متواضعشناسانه خود ميواقعيت اذعان كرده كه در دعاوي شناخت

علم جديد همچنـين  . بايد به عوض سوداي غلبه، رويكرد مبتني بر همزيستي را در پيش گيردطبيعت مي
آمده كه ارتباط متقابل فاعل شناسا و هستيِ برابـر وي، در محقـق سـاختن     به فهم اين نكته عميق نايل

به بيان ديگر، در تصوير جديد علم از جهان . امكانات بيكراني كه در هستي مندرج است نقش مؤثري دارد
اين نكته درك شده كه بر خالف تلقي بيكني، طبيعت و جهان هستي هستاري منفعل نيست كـه نسـبت   

سازد تفاوت باشد بلكه اين هستار خود را با رفتار فاعالن و كنشگران هماهنگ ميشناسا بي به رفتار فاعل
هـاي خاصـي از   گيرنـد، سـويه  كـار مـي  دهند و ابزاري كه بهو متناسب با رفتاري كه آنان از خود بروز مي
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  17.كندهاي خويش را آشكار ميظرفيت
تة متأخر پديدار شده،  براي كشورهايي ماننـد ايـران   اي كه در دوران بلوغ فكري در مدرنيامكانات تازه

اند، اين موقعيت را فراهم آورده تا بتواننـد بـه صـورت    كه با مدرنيته به عنوان پديداري بيروني مواجه شده
آنكـه  هاي جديدي كسب كنند و خود را با اقتضائات مدرنيتة متأخر هماهنگ سـازند، بـي  جهشي، ظرفيت

  .ي ناموفق غربيان طي پانصد سال گذشته باشندهانيازمند تكرار تجربه
بايد به اين نكته توجه داشت كه مدرنيته نه تحولي حتمي و جبري اسـت و نـه   در توضيح آنچه آمد مي

هايي عيناً اموري را در خارج محقق وار كه بتوان با اجراي دستورالعملشده و الگوريتمريزيپديداري برنامه
» هاي ناگهـان ظاهرشـونده  خاصه«كه در ابتداي اين مقاله تأكيد شد، از سنخ طور مدرنيته، همان. ساخت

)emergent properties (اي يابند كه روابـط درونـي شـبكه   ها تنها زماني ظهور مياين خاصه. است
عبـور از ايـن   . شود از آستانة معيني از پيچيدگي سيستمي گذر كرده باشدكه پديدار در ظرف آن ظاهر مي

هاي تـازه بـا محـيط،    شود و تعامل مستمر اين ظرفيتها و روابط جديد مينجر به ظهور ظرفيتآستانه م
در اين تعامالت نقش كنشگران و ارادة آزاد آنـان و تصـميماتي   . زنداي را براي سيستم رقم مياحوال تازه

يم مسـير آينـدة   هايشان با يكديگر و با محيط، نقش بسيار مؤثري در ترسـ كنند و نوع كنشكه اتخاذ مي
دربارة پديدار مدرنيته نيز چنين نيست كه ظهـور مدرنيتـة متـاخر يـا     . سيستم و تطورات بعديِ پديدار دارد

ماندگي تاريخي خـود، امـوري متعـين و جبـري     حركت جهشي جوامع سنتي براي پشت سرگذاردن عقب
اي سيستم و افزودن شانس بقـاي  هاي آگاهانه در جهت ازدياد بهينة ظرفيتاگر كنشگران به گونه. باشند

  .آن حركت نكنند، تضميني براي ادامة بقاي سيستم وجود ندارد
بايد بر اين نكته نيز تأكيد كرد كه سير تطور مدرنيته به سمت غايت خـاص و از پـيش   در همين جا مي

هاي خـود  نشآدميان با ك. در حوزة تعامالت اجتماعي چنين غايت نهايي وجود ندارد. اي نيستشدهتعيين
در اين ميان البته از نقـش نتـايج ناخواسـته و عامـل     . بخشندبه جامعه و تاريخ و سير آن معنا و جهت مي

هـاي  ، در تغيير احوال سيسـتم »اثر بال پروانه«آميز از آن با عنوان شانس و تصادف و آنچه به بيان اغراق
انـد بـا   جـة عقالنيـت بـااليي برخـوردار شـده     كنشگراني كـه از در . شود، نبايد غفلت ورزيدپيچيده ياد مي

هايي را پديـد آورنـد مطـابق بـا آنچـه      توانند تا حدودي موقعيتهاي سنجيده ميگيري از ابزار كنش بهره
توان نشان داد كه غفلـت  با اين حال، مي. نهايت نيستالبته توان كنشگران در اين عرصه بي. اندانديشيده

تواند به بروز نتـايج نـامطلوبي در جهـت ازديـاد     ن به اقدامات مناسب، مييا ناتواني كنشگران از دست زد
جرد دايموند در تحقيق گستردة خود . هاي مثبت آن منجر شودبوم و باال بردن ظرفيتشانس بقاي زيست

، بـا بررسـي   )Diamond, 2005(؟ گزينندچگونه جوامع سقوط يا موفقيت خود را مي: فروپاشيبا عنوان 
محـيط،  دهد كه چگونه عواملي نظير تخريـب زيسـت  تاريخي واقعي از جوامع انساني نشان مي هاينمونه

آميز با همسايگان، قطع ارتباطات تجاري و مبادالت با اقوام ديگر، و تغييرات آب و هوايي، روابط خصومت
  .كندتواند فرايند فروپاشي را در يك جامعه تسريع نحوة واكنش جوامع به اين چهار عامل، مي

اي سـازگار  توجه به همة اين جهات به كنشگراني كه در ايران دلمشغول پيشبرد پروژة مدرنيته به شيوه
تر و هاي تحقيقاتي خود را با بصيرت و دقت بيشكند تا برنامهبوم بومي هستند كمك ميبا شرايط زيست
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پروژة مدرنيته در ايران با توجـه بـه   . به پيش ببرند) تا حد مقدور(كارآمدتري و با پرهيز از نتايج ناخواسته 
هـاي گذشـته همچـون نحـوة     گيري از عقالنيت نقادانـه، ارزيـابي دقيـق تجربـه    سازوكارهايي مانند بهره

 -هاي مختلـف مهندسـي، فيزيكـي، زيسـتي و انسـاني     در حوزه(گيري و تطور علوم جديد در ايران  شكل
ارهاي قدرت، بررسي نقش حيطة عمـومي و سـرانجام   ، بازنگري نقادانه در نقش نهادها و ساخت)اجتماعي

مندي به خود گيرد و تواند صورت مشخص و نظامسنجش ميزان و چگونگي تأثيرگذاري روشنفكران، مي
هاي سـنجيده، بـه   هاي اجتماعي و سياستگذارينتايجي را ارائه دهد كه از آنها بتوان در خدمت مهندسي

  .و غني سازي مدل بومي مدرنيته، استفاده كرد منظور ارتقاء كيفي و جهشيِ روند بسط
  

  ها نوشت پي

راوان هاي آقاي حسين پايا، مدير محتـرم انتشـارات طـرح نـو، بهـرة فـ      در تكميل اين متن از ديدگاه.  1
هاي معنايي و مفهومي به مراتب فقيرتر اگر تذكرات دقيق ايشان نبود، متن حاضر از حيث ظرفيت. ام برده
وگـو بـا   مـن از گفـت  . شناسـان ايـران ارائـه شـد    اي از ايـن مقالـه در انجمـن جامعـه    روايـت اوليـه  . بود

س خود را از آن عزيزان بيـان  ام و بدين وسيله مراتب سپاكنندگان در اين نشست نيز استفاده كرده شركت
دانم از همكار دانشگاهي خود آقاي دكتر حسـين راغفـر و نيـز يكـي از داوران     همچنين الزم مي. دارممي

كه پيشنهادهاي مفيدي در بهبود كيفيت ارائة متن عرضه كردند صـميمانه   حكمت و فلسفهمحترم نشرية 
  .سپاسگزاري كنم

در متن كتاب به زمان خروج . منتشر ساخت. م 1605را به سال  سروانتس جلد اول كتاب دون كيشوت. 2
هـاي  دون كيشوت از خانه خود تصريح نشده است، اما در فصل چهارم كتاب از زبـان يكـي از شخصـيت   

 Massacre of Saint Barthelemy’s(» كشـتار روز سـن بـارتلمي   «اي موسـوم بـه   داستان به واقعه
[Bartholomew’s] Day (در جريـان ايـن واقعـه    . رخ داد. م 1752اوت  24د كه در شب شواشاره مي

كند و در نتيجة آن ها اقدام ميشارل نهم پادشاه فرانسه به تحريك كاترين دومديچي به كشتار پروتستان
اشاره به واقعة سن بـارتلمي در مـتن   . شودور ميهاي داخلي در فرانسه شعلهبراي پنجمين بار آتش جنگ

  . ست براي تعيين زمان وقايع داستاناي اكتاب قرينه
توجه مرا به سخن ميالن كوندرا جلب ) 1381(» مجلة كاوه و مسئلة تجدد«مقالة عباس ميالني با عنوان 

  .كرد
دانند، براي مثال، يورگن هابرماس و ليوتار هرچند برخي ديگر از نويسندگان آغاز مدرنيته را جلوتر مي.  3

  .اندم و همزمان با شروع رنسانس دانستهآغاز مدرنيته را قرن چهارده
جهان ذهنيات شخصي ( 2، جهان )جهان واقعيات فيزيكي( 1پوپر در آثار مختلف خود ميان سه جهان .  4

گيرد، هاي معرفتي بشر كه به صورت عيني در حيطة عمومي قرار ميجهان برساخته( 3، و جهان )هر فرد
درپـي بـر   اين سه جهان پي. شودتفاوت قائل مي) ها، و امثال آنيهها، نظرها، موسيقيها، فيلمنظير كتاب
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هـاي معنـايي   هاي معرفتي و شـبكه بر نظام باور و چارچوب 3گذارند، براي مثال، جهان يكديگر تأثير مي
هاي ذهني منجر به عمل و كنشي تازه از سـوي كنشـگران و   تغيير نظام باور يا چارجوب. كندافراد اثر مي

، مـثالً سـونامي، موجـب    1به همين ترتيب، وقوع رويدادي در جهـان  . شودمي 1ييرات در جهان ايجاد تغ
 1و  3هـاي  هاي افراد تغيير ايجاد شود و محصول اين تغيير در جهـان شود تا در نظام باورها و دانستهمي

مادي آنهـا   و تجليات 3بايد ميان محتواي معرفتي محصوالت جهان  3در بحث از جهان . گرددظاهر مي
چاپ بر روي كاغـذ، درج بـر روي لـوح    (توان به اشكال مختلف محتواي يك كتاب را مي. تمييز قائل شد

دربـارة نظـر پـوپر در    ). فشرده و به صورت ديجيتال، حك كردن بر روي سنگ و ماننـد آنهـا انتقـال داد   
  ).1379(چوب اسطورة چار، و )1376( درس اين قرن: خصوص سه جهان بنگريد به دو كتاب او

اي نظري است كـه بـه قيـاس بـا واقعيـت      ، برساخته)social reality(» واقعيت اجتماعي«اصطالح .  5
وجـودي  ) physical realities(هاي فيزيكي فالسفة رئاليست براي واقعيت. فيزيكي پيشنهاد شده است

عتبـار آنكـه در جامعـه ظـاهر     هاي اجتماعي به اواقعيت. گيرندمستقل از سوژه يا فاعل شناسا در نظر مي
كنشـگران و بنـابراين در زمـرة    ) collective intentionality(شوند، محصول حيث التفاتي جمعـي   مي

هـا در عـين حـال    ها يا برساختهاما اين واقعيت. هستند) social constructs(» هاي اجتماعيبرساخته«
بـه اعتبـار همـين اسـتقالل     . يابنداستقالل مي اي از كنشگرانپس از آنكه جامة هستي پوشيدند تا اندازه

. شـود ياد مـي » واقعيات اجتماعي«نسبي كه با نوعي توان علّي نيز همراه است، از اين هستارها، با عنوان 
نظير محيط آزمايشگاه (نامند مي» هاي بستهسيستم«در جهان واقعي و در فضايي بيرون از آنچه فالسفه 

هـاي اجتمـاعي مختلـف بـر يكـديگر تـأثير       ، توان علّي واقعيت)برقرار استكه در آن شرايط كنترل شده 
هـاي اجتمـاعي   هـايي از واقعيـت  به عنـوان نمونـه  . كنندگذارند و گاه برخي اثر برخي ديگر را خنثا مي مي
ماننـد  هاي اجتماعي تا زماني برجاي ميواقعيت. توان به نهاد دولت، نهاد بانك، و نظاير آن اشاره كرد مي

  . كه حيث التفاتي جمعي موجد يا برقرار نگهدارندة آنها برجاي بماند
برقرار است  )fact(در اينجا مناسب است به تفاوت ظريفي كه ميان واقعيت اجتماعي با امرِ واقع اجتماعي 

مقصـود از امـور واقـع    . شـوند امور واقع اجتماعي نيز به قياس با امور واقع طبيعي تعريف مـي . اشاره شود
آن دسته از . يعي وضع و حالي طبيعي است كه مورد توجه شماري از فاعالن شناسايي قرار گرفته باشدطب

شوند ولو آنكـه  محسوب نمي» امر طبيعي«كند، هاي طبيعي، كه هيچ كس به آنها توجه نميوضع و حال
ن جـاي دارد و هـيچ   اي از كيهـا اي كه در گوشهبراي مثال، سياهچاله. از وجود و واقعيت برخوردار باشند

امـور واقـع اجتمـاعي نيـز آن     . »امر واقع طبيعي نيست«فاعل شناساي انساني به وجود آن پي نبرده يك 
دسته از اوضاع و احوال اجتماعي هستند كه محل اعتنا و توجه شماري از كنشگران اجتماعي واقـع شـده   

تنهـا در ارتبـاط بـا فـاعالن شناسـايي و       –خواه طبيعي و خواه اجتماعي –به اين اعتبار، امور واقع . باشند
با امـور واقـع   ) خواه طبيعي و خواه اجتماعي(ها هاي واقعيتيكي از تفاوت. شودبراي خود آنان تعريف مي

ها مسئلة توان علّي هستارِ مورد نظر حائز اهميت است، در آن است كه دربارة واقعيت) طبيعي و اجتماعي(
بـه ايـن ترتيـب    . ترتيب و هيئت قرارگيري اجزاء از اهميت برخـوردار اسـت   حالي كه در امور واقع عمدتاً
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اي كه مورد توجه يك گروه از كنشگران قرار دارد براي آنان امر واقـع اجتمـاعي   اوضاع و احوال اجتماعي
. آيـد خبرنـد امـر واقـع اجتمـاعي بـه شـمار نمـي       شود، اما براي گروه ديگري كـه از آن بـي  محسوب مي

اجتماعي آن دسته از اوضاع و احوال و ترتيبات امور اجتماعي هستند كه مورد توجـه نـاظران   هاي  واقعيت
نشدة قربانيان مسلمان در عراق و بوسني، يا جمعي كشفبراي مثال، گورهاي دسته. اندبيروني قرار نگرفته

ي اجتماعي بـه شـمار   هاهايي از واقعيتهاي آمازون، نمونهاي در اعماق جنگلنشدهقبيلة تاكنون شناخته
تواند در آن واحد هم از حيث واقعيت اجتماعي بودن و هم از حيـث امـر   يك هستار اجتماعي مي. آيندمي

مثالً يك بانك هم از حيث تأثيرگذاري بر اقتصاد يـك شـهر و   . واقع اجتماعي بودن مورد توجه قرار گيرد
نكتة اساسي ديگـر  . ل اعتناي ناظران باشدتواند محهم از حيث موقعيت مكاني در خيايان اصلي شهر مي

بايد مورد توجـه قـرار داد آن اسـت كـه ايـن دو      هاي اجتماعي و امور واقع اجتماعي ميكه دربارة واقعيت
بـه ايـن   . هاي طبيعي داراي ذات يا گوهر نيستند و فقـط واجـد شـماري از كاركردهاينـد    برخالف واقعيت

تـر اسـت نيـز واجـد ذات     اي اجتماعي در مقياسي بسيار بـزرگ ختهاعتبار، پديداري نظير مدرنيته كه برسا
براي بحثـي مبسـوط در   . اندپديدارهاي اجتماعي مدرن كه محصول جهان مدرن هستند نيز چنين. نيست

  ].الف[ 1383و  1381پايا، : اين باره بنگريد به
  .ب1386، 1385، ]ب[ 1383پايا، : تر دربارة منطق موقعيت بنگريد بهبراي بحث مبسوط. 6
  ,1384ميرسپاسي، : در خصوص نيچه و هايدگر بنگريد به. 7
  ].ج[ 1386در خصوص چيستي علم وتكنولوژي و رابطه آن دو با ايدئولوژي بنگريد به پايا . 8
اين مقاله قرار است . (1، نسخة ارسالي نويسنده براي نگارنده، ص »ايمان و تكنيك«محمدرضا نيكفر، . 9

جانبة مقالـة خوانـدني   غرض نگارنده در اين مختصر ارزيابي همه). انتشار يابد آئينشرية در شمارة جديد ن
در اينجـا تنهـا نيـت آن اسـت كـه بـه يكـي از        . اين امر به مجالي جداگانه نيـاز دارد . دكتر نيكفر نيست

دكتـر  . فرهنگي مشترك است اشاره شود -هاي اجتماعيهاي اين مقاله كه در شمار زيادي از تحليل جنبه
گرايي مخالف اسـت و حتـي در   نيكفر به تازگي در يادداشتي براي نگارنده توضيح داد كه وي خود با ذات

قابـل    http://www.nilgoon.org/pdfs/nikfar_soroush.pdfاي كه در آدرس اينترنتي مقاله
نگارنـده در پاسـخ كوتـاه    . گرايي را در آراء برخي از نويسندگان ايراني نقد كرده اسـت دسترس است، ذات

خود به همكار دانشگاهي خويش يادآور شده كه قولي كه در متن ذكر شده، مستقل از رويكرد كلي دكتـر  
  .گرايانه استاي ذاتنيكفر، موهم صبغه

هـاي خـود از   تـوان شـاهد آورد كـه در تحليـل    هاي بسياري را ميدر ميان نويسندگان ايراني نمونه.  10
، نوشـتة  انقالب اسالمي و وضع كنوني عالم: براي مثال، بنگريد به. اندگرايانه بهره گرفتهرويكردهاي ذات

  .، نوشتة دكتر اميرحسين آريانپوردر آستانة رستاخيزنوشتة جالل آل احمد، و  غربزدگيدكتر رضا داوري؛ 
منابع ذيل در بردارنده تازه تـرين  ]. الف[ 1383پايا، : هاي گسترده در اين زمينه بنگريد بهي بحثبرا.  11

تجربه هاي علمي در زمينه تقدم ذهن بر زبان و رد دعوي كساني است كه مدعي بودنـد ذهـن برسـاخته    
  ,2009، لين و ديگران 2009باترورث و ديگران : زبان است
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  ,1388پايا، : بنگريد به» سئولشهروند م«دربارة مفهوم . 12
) آبادي و سركار خانم بهاره آروينآقاي دكتر حسين ابراهيم(نگارنده با همكاري دو همكار دانشگاهي . 13

ارزيـابي تحليلـي و   اي را درخصوص موقعيت علوم انساني و اجتماعي در ايران بـا عنـوان   تحقيق گسترده
ايـن  . ، به پايان بـرده اسـت  علوم انساني و اجتماعي در ايران نيافتگينقادانه برخي از علل و عوامل توسعه

پژوهش با حمايت پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتمـاعي بـه انجـام رسـيده اسـت و انتظـار مـي رود        
  .به انتشار آن اقدام ورزد) 1388(پژوهشكده پيش از پايان سال جاري 

بـراي بحـث   . 1381و ] ج[ 1383، ] ج[ 1386پايـا،  : و نيـز  12نوشـت شـماره   از جمله بنگريد به پي. 14
كـه نگارنـده از آن بهـرة زيـادي در     ) 1997(هـاي اجتمـاعي بنگريـد بـه سـرل      مبسوطي دربارة برساخته

  .هاي اجتماعي برده استهاي خود دربارة برساخته بحث
خالقـي  براي معرفي و نقد يكي از رويكردهاي تأثيرگذار در حوزة اخـالقِ مبتنـي بـر انكـار اصـول ا     .  15

  .Paya, 2007، و ]الف[1386پايا، : بنگريد به
كرد به پايان رسيده و اي كه دنبال ميشماري از نويسندگان مدعي هستند كه دوران مدرنيته و پروژه.  16

نگارنده بر اين باور است كـه مدرنيتـه   . گام نهاده است» مدرنپست«بشر به دوران ما بعد مدرن يا همان 
» عقالنيت، حقيقـت، و واقعيـت  «اي كه ي دروني درخور توجهي براي پيشبرد پروژههاهمچنان از ظرفيت

در موضـعي ديگـر بـه    . دهند، برخوردار اسـت شناسي تشكيل ميهاي اصلي آن را در قلمرو معرفتبخش
شود سخن خوانده مي» مدرنيسمپست«هاي نظريِ شماري از نمايندگان اصلي آنچه تفصيل دربارة ضعف

  ].الف[ 1383پايا، : در» عرض شعبده با اهل راز دروغين«اين باره نگاه كنيد به فصل  در. امگفته
همكاري سازنده يـا  : علم و دين«تر در اين باره بنگريد به مقالة نگارنده با عنوان براي بحث تفصيلي.  17

وگـوي  گفـت « در قالب  سخنراني در مؤسسـة  84اي از اين مقاله در دي ماه روايت اوليه. »رقابت مخرب
   .منتشر خواهد شد ية آئينتر اين مبحث در نشرصورت تفصيلي. ارائه شد» اديان
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