
 
  ایران و موج اول مدرنیتھ

 (*) آیت قنبرى

 مقدمھ 

مى, اقتصادى, اجتماعى, از ھنگامى كھ تحولى بنیادین در ابعاد فرھنگى جھ , عل بھ وقوع پیوست و در نتی غرب  سى در  صنعتى و سیا
سان را , پرسشى اساسى ذھن بسیارى از نخبگان, جھان بھ دو بخش متمایز پیشرفتھ و عقب مانده تقسیم شد, آن عھ شنا اندیشمندان و جام

نھ  ست؟ چگو غرب چی شرفت  مدرن((بھ خود جلب كرد و آن این كھ راز پی مع  شدند؟ )) جوا یدار  مع پد سایر جوا مایز از  یتى مت با ھو
ست؟ و نده چی حول در آی ین ت ند ا یادین... . فرای حول بن ین ت تھ, ا نى و ) ) Modernityمدرنی ند طوال یك فرای طى  فت و  نام گر جدد  یا ت

پانزدھم, پیچیده سى, از حدود قرن  حوالت سیا شت, اقتصادى, ت صى را پشت سرگذا گى خا ماعى و فرھن تى , اجت ھاى متفاو ھره  در چ
لھ , این تحول در محدوده دنیاى غرب باقى نماند. ھویت یافت و امواج گوناگونى را بھ دنبال آورد ھان و از جم شورھاى ج سایر ك كھ  بل

تھ. ایران را نیز تحت تإثیر خود قرار داد نھ مدرنی سھ گا مواج  ین ا كھ در ب ست  ین ا لھ ا بر , حال پرسش آغازین مقا موج اول آن  تإثیر 
 ایران چھ بود؟ 

بر , فرضیھ, در این تحقیق فى  بت و من عد مث این است كھ موج اول مدرنیتھ تإثیرات مھمى در سطوح مختلف فكرى و اجتماعى در دو ب
  .ایران برجاى گذاشتھ است

 تعریف مدرنیتھ 

شوند, مدرنیتھ یا تجدد مى  شناختھ  بدان  پا از . شكل متمایز و واحد نوعى زندگى اجتماعى است كھ جوامع مدرن  مدرن در ارو مع  جوا
شد , بھ عنوان یك فرمول قطعى)) عقیده مدرن((اما ; حدود قرن پانزدھم آشكار شدند یدا  جدھم پ قرن ھ در گفتمان عصر روشنگرى در 

با آن, ھویت یافت و تحوالت سیاسى)) Industrialismمدرنیتھ با صنعت گرایى, و در قرن نوزدھم , اقتصادى و فرھنگى را در اتحاد 
 . تعریف كرد

یك  بھ  بدیل  تھ ت شرفتھ پیوستند و مدرنی در قرن بیستم تعدادى از جوامع غیر اروپایى نظیر استرالیا و ژاپن بھ اردوى جوامع صنعتى پی
 . پدیده رو بھ پیشرفت گردید

خى , باید گفت كھ تجدد یا مدرنیتھ, با توجھ بھ آن چھ گذشت ندھاى تاری یك تكامل طوالنى و پیچیده داشتھ است و از بندھا یا مفاصل فرای
 : این فرایندھا عبارتند از. تشكیل شده است, مختلفى كھ طى یك پیشامد تاریخى واحد با ھم كار مى كنند

 ; )ظھور سیاست و دولت سكوالر(فرایند سیاسى ) الف

  ;)اقتصاد جھانى سرمایھ دارى(فرایند اقتصادى ) ب

 ; )شكل گیرى طبقات و تقسیم كار پیشرفتھ جنسى و اجتماعى(فرایند اجتماعى ) ج

 ) 1).(گذار از فرھنگ مذھبى بھ فرھنگ سكوالر(فرایند فرھنگى ) د

شكل , مدرنیتھ ھمچنین تحت تإثیر برخورد شرایط و فرایندھاى ملى و بین المللى خارجى  توسعھ یافتھ و از عوامل و نیروھاى داخلى و 
 : بھ قرار زیر مشخص مى شود, و نیز با یك دستھ از نھادھا كھ ھر كدام الگوى تحول خاص خود را دارند, گرفتھ است

 ; سیستم دولت ـ ملت و یك سیستم بین المللى از دولت ھا. 1

 ; نظم اقتصادى كاپیتالیستى پویا و توسعھ طلب مبتنى بر مالكیت خصوصى. 2

 ; صنعت گرایى و رشد سیستم ھاى ادارى و بوروكراتیك با دامنھ اى وسیع از نھادھا و تنظیم اجتماعى. 3

گرا, تسلط ارزش ھاى فرھنگى سكوالر. 4  ; عقل گرا و فردگرا, ماد
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 ) 2.(جدایى رسمى حوزه خصوصى از حوزه عمومى. 5

بھ سیاست))Globalizationجھان گرایى, شایان ذكر است كھ یكى از مراحل مدرنیتھ جدد  شكل دادن م بال  بھ دن كھ  ست  صاد و , ا اقت
 ) 3.(فرھنگى و حقوقى است, ادارى, سازمانى, فرھنگ در دامنھ و ابعاد وسیع تكنولوژیك

مدرن. بسیار حأز اھمیت است, این كھ از چھ منظر و چشم اندازى بھ مدرنیتھ نگاه كنیم یش  نداز پ )) Pre-Modern,مدرنیتھ در چشم ا
سى) )Theology,بھ عنوان بحران ھایى در خداشناسى مان اخالقى)) Political philosophyفلسفھ سیا ) Moral) discourseو گفت

 ; مطرح است

ید)) Philosofical discourseبھ عنوان یك گفتمان فلسفى)) Modern Perspective,اما در چشم انداز مدرن Modeو یك شكل تول
of production ((شد مى با جھ  مدرن) 4.(مورد تو گاه فرا ین در ن تھ ھمچن تھ , مدرنی قرار گرف قد و بررسى  مورد ن گرى  نھ دی بھ گو

كان , ضمن تإكید بر ھویت فردى, در پست مدرن. است كھ ام ست  مدعى ا گفتھ مى شود كھ نوعى فردگرایى جدید متولد مى شود و نیز 
 . فھم جھان منتفى است

كرد, از دید فلسفى و جامعھ شناختى مى توان گفت یدا  نوزدھم رواج پ شھ , بنیاد علمى مدرنیسم بھ ویژه آنچھ در قرن ھیجدھم و  بر اندی
شد )) ترقى((مدرنیتھ با اندیشھ . دینامیك و متحول استوار است, ترقى و تكامل و تصور تاریخ و جامعھ بھ عنوان موجودى پویا شروع 

مى , منضبط, و علم مدرن قأل بھ این امر بود كھ تاریخ پردازى عمو یھ  توانیم نظر مى  ما  ست و  مى ا گوى عمو یك ال تابع  ند و  قانونم
 ) 5.(كنیم

سان قل ان نده ع سیل فزای ساس پتان بر ا توانیم  مى  ما  ست و  حدود نی سان م قل ان ھاى ع نایى  , فالسفھ ترقى و روشنگرى معتقد بودند توا
كھ در عین حال گفتھ مى شود . نوعى فلسفھ گرایش بھ عمل و ساختن در اندیشھ ترقى مشھود است, بنابراین; جامعھ و تاریخ را بسازیم

)) پروژه تجدد((ھابرماس و برخى از نویسندگان بحث از تجدد را . است) خداى دو چھره یونان باستان(تجدد داراى یك چھره ژانوسى 
 . خوانده اند)) دوگفتمان((و برخى دیگر نیز آن را )) تراژدى تجدد((و برخى از نویسندگان متإخر 

ھره دارد شد: تجدد دو چ مى با گى آن  ترین ویژ ھم  كھ م جدد  شھ آزادى((, یك چھره ت ست)) اندی ند از. ا شھ آزادى عبارت قات اندی : متعل
یى, برابرى سیاسى و حقوقى یا فردگرا فرد  بھ  عھ, سكوالریزم, گرایش  نافع جام ترین م ھم  نوان م بھ ع فرد  نافع  بر م ید  بر , تإك ید  تإك

 . تشخیص فردى در خصوص مصالح خویش و نیز رگھ اساسى اندیشھ فردگرایانھ اى كھ ما در كل این پروژه تجدد مشاھده مى كنیم

ھاى , چھره دوم تجدد ضباطى  بى ان یا  مبتنى بر اندیشھ انضباط و سازمان دھى است كھ بھ عنوان واكنشى در مقابل لجام گیسختگى ھا 
 ) 6.(متجلى مى گردد و رگھ دوم این پروژه مدرنیستى را تشكیل مى دھد, ناشى از بعد اول تجدد

سكیو, ژان ژاك روسو, جان الك, توماس ھابس, ماكیاولى, دكارت, چون فرانسیس بیكن, شایان ذكر است كھ اندیشمندانى گل و , مونت ھ
نام , چون جیمز میل, ھمچنین مى توان از مشاھیر مكتب اصالت فایده. ماركس از متفكران مھم تجدد ھستند جان استوارت میل و بنتھام 

شكار , اما در برخى دیگر; روسو و ھگل آشكار است, در اندیشھ برخى از این متفكران مثل ماركس, چھره ژانوسى تجدد. برد چندان آ
 ) 7.(نیست

گرایش دارد, مدرنیتھ در آثار ماكس وبر بى و : بھ تئوریزه شدن در دو زمینھ  صر غر غاز عصر معا یا آ تاریخى  بدإ  بھ عنوان م كى  ی
ست تاده ا .(دیگرى احتماال بھ عنوان یك خبر برجستھ یا بدعت در اذیت و جفا با توجھ بھ زمان تاریخى یا فرھنگى در جایى كھ اتفاق اف

 . یك تحول ناخوشایند است, مسإلھ بوروكراتیزه شدن جھان و رشد عقالنیت ابزارى از نظر وبر) 8

 . دیدگاه برخى از اندیشمندان و جامعھ شناسان جدید درباره تجدد را بیان مى كنیم, پس از طرح مباحث فوق

یان تاریخ  ) end of history) Theآمریكایى ژاپنى االصلى كھ تئورى پایان تاریخ, فرانسیس فوكویاما ست پا قد ا كرده معت طرح  را م
سرد  یان جنگ  سیده و پا خود ر ینى  یش ب بل پ جھ الزم و قا بھ نتی لى  یك ضرورت فلسفى است و دیالكتیك تاریخى بر اساس نگرش ھگ

شخص ) 9.(برابر با پیروزى قطعى لیبرالیسم غربى است یبرال م ھوم ل عنى مف سى ی ھوم سیا یك مف مدرنیتھ مى تواند بھ عنوان پیروزى 
 . تجدید وضع یا تغییر شكل مجدد جھان بر اساس اصول لیبرال است, مدرنیتھ, از این نظر. شود

ھاى , مدرنیتھ یك مدرنیتھ سرمایھ دارى است و آن, براى كالینیكاس گى  كھ ویژ ست  طبیعت سرمایھ دارى جوامع و دولت ھاى مدرن ا
 . متمایزشان را بھ آنھا مى دھد
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ست, اما آنتونى گیدنز سم ا یدنز. مخالف برابر گرفتن مدرنیتھ با لیبرالیسم یا كاپیتالی ظر گ جود , در ن تھ و براى مدرنی جھ اصلى  ھار و چ
 : دارد كھ عبارتند از

 ; )سیستم تولید كاال براى بازارھا در جایى كھ دستمزد كارگر نیز بھ عنوان یك كاال مطرح است)) (Capitalismكاپیتالیسم) الف

 ; )بھ كارگیرى قدرت منابع بى جان از طریق تكنیك ھاى تولیدى براى دگرگونى یا تغییر شكل طبیعت(صنعت گرایى ) ب

كز) ج نگ تمر ھماھ بت )) Power Administrativeقدرت ادار ظارت و مراق تھ از طریق ن یده (یاف یا د ظارت  نترل اطالعات و ن ك
 ; )بانى بر فعالیت ھاى سوژه ھاى مردمى بھ وسیلھ دولت ھا یا دیگر سازمان ھا

 ) 10).(تمركز سالح ھاى خشونت در دستان دولت(قدرت نظامى ) د

  )11.(ترسیم شده است 1طرح آنتونى گیدنز در مورد مدرنیتھ و ابعاد چھارگانھ آن در شكل شماره 

ضوحش, خالصھ سخن این است كھ بحث تجدد كھ از , على رغم و فت  توان گ مى  لى  طور ك بھ  خود را دارد و  خاص  ھاى  یدگى  پیچ
ست, تجدد شده ا مدرن عرضھ  كى: دو روایت عمده در اندیشھ ھاى  كال, ی یت رادی نوان , روا بھ ع سان  گاھى ان كھ در آن از آزادى و آ

نده , فاعل و كارگزار معرفت و عمل اجتماعى سخن گفتھ مى شود و دیگرى حدود كن گرا و م روایت محافظھ كارانھ كھ بھ بعد انضباط 
 . تبعات بر آمده از تجدد اشاره دارد

بر , دوران تجدد خوش بینانھ پیش از انقالب فرانسھ كھ در آن, یكى: مى توان از دو دوره جداگانھ سخن گفت, بھ بیان دیگر شمندان  اندی
گرى ند و دی ید دار صر تإك حد و ح بى  قى  كان تر سان و ام گاھى و آزادى ان نیز آ تاریخ و  سنت و  ید  سان از ق ھایى ان جدد , ر دوران ت

سھ قالب فران پس از ان نھ  ھور , بدبینا با ظ سازد و  مى  شكار  قى را آ بھ آزادى و تر یابى  ست  سر راه د بر  جود  ھاى مو كھ محدودیت 
  )12.(بر محدودیت انسان در چارچوب قوانین اجتماعى و تاریخى تإكید مى شود, تدریجى علوم انسانى

 شاخص ھاى مدرنیتھ 

 ) 13:(بھ طور خالصھ شاخص ھاى مدرنیتھ بھ قرار زیر است

سان , بھ این معنا كھ تجدد: اومانیسم) الف باره ان ساس آن در بر ا توان  كھ ب ست  سانیت ا جز ان مایزى  صیت و ت ھر خصو فى  متضمن ن
سان, ھویت انسان. داورى كرد نوان ان قاتى, بھ ع فى ھویت طب ضمن ن لى, مت نژادى و,  مذھبى, م مى و  ست... قو قع. ا سم در وا , اومانی

 . پتانسیل ویران گرى وضع گذشتھ را در برداشت و از امكان در افكندن طرحى كامال نو خبر مى داد

یع )) ترقى((كھ اساس اندیشھ , یعنى تإكید بر توانایى بى نھایت و خود بنیاد عقل انسان: عقل گرایى) ب بھ معناى تمھید وضعى كامال بد
عل((بھ )) قوه((صرفا گذار از , بر خالف تصور مسیحى و ارسطویى, تغییر و دگرگونى, در اندیشھ تجدد. بود ست)) ف تاریخ, نی كھ  , بل

تھ. صحنھ نقش آفرینى عقل انسان است یى عصر مدرنی قل گرا مور, ع یت ا تھ در واقع یت نھف شف عقالن ناى ك بھ مع ناى , نھ  بھ مع كھ 
 . تحمیل طرحى عقالنى بر واقعیتى است كھ از عقل سرپیچى مى كند

ھن را ))  فرد. ((فردگرایى یكى از مظاھر عقل گرایى عصر مدرن است: فردگرایى) ج عھ ك یاد جام كھ بن ندھایى  ید و ب مھ ق در مقابل ھ
ھویت تازه اى , بھ عنوان موجودى واجد عقل و اراده و خواست, انسان در عصر مدرن. بھ طور مستقل ظھور مى كند, تشكیل مى دھد

ھد, تجدد ھمچون ایدئولوژى. مى یابد مى د ست  سا. تعریفى خاص از انسان بھ د قل و شنا سان عا نھ , ان بھ ك كھ  ست  پى آن نی گر در  دی
ین , تجربھ. بلكھ خود بنیان گذار حقیقت مى شود, حقیقتى از پیش داده شده پى ببرد دریچھ نگاه انسان بھ خارج را تشكیل مى دھد و در ا

 . از یكدیگر استقالل مى یابند, علم و اخالق و ھنر بھ عنوان سھ حوزه, عصر

بر , یعنى برابرى در آزادى, مفھوم برابرى در معناى حقوقى و سیاسى آن: برابرى) د تنى  سبات مب مھ منا كھ ھ اندیشھ اى انقالبى است 
شكند مى  لى.  حسب و نسب و تمایزھاى مختلف را در ھم  بھ قو نا  جدد, ب شھ , ت شت و اندی شھ سرنو یھ اندی بود عل ضى  قت اعترا در حقی

 . اندیشھ سرنوشت از پیش تعیین شده طبیعى و الھى را نفى كرده و انسان را در جلو صحنھ ظاھر مى سازد, تجدد; حسب و نسب

فى. از اركان تجدد بھ شمار مى رود, آزادى در ھر دو معناى مثبت و منفى كلمھ: آزادى) 'ه ھر , در معناى من سلطھ  ید از  مى با سان  ان
بت ناى مث بد و در مع ید در , گونھ اراده خود سرانھ بیرونى مانند قدرت سیاسى و یا ساختارھاى اجتماعى و اقتصادى رھایى یا سان با ان

 . تعیین سرنوشت خود در جامعھ مشاركت كند
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گردد ھاى , شایان ذكر است كھ بعضا مفاھیم شاخص ھاى دیگرى نظیر ناسیونالیسم در كنار اصول لیبرالیسم مطرح مى  شاخص  لى  و
تھ دچار ; بر جستھ مدرنیتھ در واقع ھمین امورى است كھ ذكر گردید البتھ باید توجھ داشت كھ این شاخص ھا خود در سیر تحول مدرنی

  .تغییر و دگرگونى شده اند و امواج مختلف تجدد را بھ دنبال داشتھ اند

 امواج تجدد 

شود, براى بحث از تإثیر موج اول تجدد بر ایران یان  طور خالصھ مطالبى ب بھ . الزم است ابتدا درباره امواج تجدد بھ  نھ  ین زمی در ا
 : طرح سھ دیدگاه مى پردازیم

تاریخ: دیدگاه آلوین تافلر. 1 شتھ و وارد , تافلر در مورد امواج  سر گذا حول را پشت  یم ت موج عظ تاكنون دو  شرى  نژاد ب ست  قد ا معت
موج دوم , موج اول تمدن یعنى انقالب كشاورزى. موج سوم شده است ساند و  یان بر بھ پا ھزاران سال طول كشید تا مإموریت خود را 

بھ  سوم  موج  كھ  ست و گویى  تر ا لوده  شتاب آ حتى  تاریخ  مروز  ید و ا طول انجام بھ  سال  یعنى پیدایى تمدن صنعتى است كھ سیصد 
مان. بستر تاریخ را طى مى كند و طى چند دھھ بھ كمال خواھد رسید, سرعت خانواده ھای ستن  ھم گس ساختن , موج سوم با از  متزلزل 

این موج ھمھ روابط كھنھ . بر ھمھ ما اثر خواھد گذاشت, فلج كردن سیستم ھاى سیاسى مان و در ھم شكستن ارزش ھایمان, اقتصادمان
موج سوم با خود شیوه جدیدى از زندگى . مزایا و حقوق ویژه نخبگان در خطر گرفتار آمده امروز را مورد سوال قرار مى دھد, قدرت

آورد كھ بر منافع انرژى متنوع و احیا پذیر سازد, بر روش ھاى تولیدى, م ھاى , كھ تولید انبوه كارخانجات را منسوخ مى  خانواده  بر 
حول )) كلبھ الكترونیك((بر نھادى نوین كھ ممكن است آن را , جدید غیر ھستھ اى یاد ت جارتى از بن ھاى ت شركت  مدارس و  نامید و بر 

سازى, تمدن در حال ظھور. بنا شده است, یافتھ آینده , قواعدى جدید براى رفتار ما وضع مى كند و ما را بھ حوزه اى فراتر از ھمسان 
 ) 14.(تمركز و تراكم انرژى و پول و قدرت مى كشاند, ھمزمان سازى

سھ , از نظر تافلر یادترى در مقای خاطرات ز تر و م یق  انتقال بھ تمدن موج سوم با تعارضات و تنش ھا و بحران ھا و ناآرامى ھاى عم
ھد گرفت مع را در برخوا ھا; با دوران ھاى قبل ھمراه است كھ ھمھ جوا شوب  ھا و آ مى  بى نظ ین  پى ا كھ در  ھد  مى د شارت  ما ب , ا

شھر مان  نھ ضد آر ست و  شھر ا مان  نھ آر نھ , جامعھ اى انسانى تر و دموكراتیك تر خواھد آمد كھ  كھ  ست  لى ا شھر عم مان  كھ آر بل
 ) 15.(بلكھ دنیایى است ھم تحقق پذیر و ھم بھتر از دنیایى كھ پشت سر گذاشتیم, بھترین و نھ بدترین دنیاى ممكن

شود, نام گذارى مى كند) Waves of Modernity) Threeوى بین آنچھ كھ سھ موج مدرنیتھ: دیدگاه لئواشتراوس. 2 مى  قأل  مایز  . ت
فت, بھ نظر اشتراوس, موج اول مھ یا ھابز و الك ادا سیلھ  ھم . بھ وسیلھ ماكیاولى بھ جلو رانده شد و بھ و كھ ف ند  مى ك حث  شتراوس ب ا

شونت , بى روحخود) ) Hedonismـ خوشى پرستى) 16(ھابز از حقوق طبیعى بیشتر از آغاز انسانى ترس از خ ھدارى و  حفظ و نگ
مھ . ى)17(مرگ ـ سرچشمھ گرفتھ است تا پایان انسان یت اقتصادى ادا حق مالك جان الك این امر را با یافتن جانشینى براى اخالق در 

خیر عمومى. داد عنى  اش ی شد)) Will generalموج دوم بھ وسیلھ روسو در مقابل مشاجره مدرن و مفھوم بعد تاح  یك . افت موج  ین  ا
قوق پوزیتیـو را  عى و ح مایز بیـن حقـوق طبی عالى و تئـورى ت ست بـراى اصـول مت كرد تـا در خوا قى از فردیـت را آمـاده  سى اف برر

سید. فروپاشاند خود ر بھ اوج  تاریخ  سفھ  سیلھ فل بھ و فت و  تداوم یا مانى  سم آل یده آلی سیلھ ا بھ و سإلھ  ین م چھ. ا سیلھ نی بھ و سوم  موج 
Nitzsche ((و با رد عقالنیت تاریخ و امكان ھر نوع ھماھنگى بین جامعھ و فرد واقعى)19.(یا خالص آماده گردید) 18 ( 

غاز )): جامعھ شناسى تجدد((نظر دكتر حسین بشیریھ در سلسلھ بحث ھاى مربوط بھ . 3 جدد را از آ تاریخ ت ست  قد ا شیریھ معت ستاد ب ا
 : مى توان بھ سھ مرحلھ یا موج تقسیم كرد

نوزدھم را , پروتستانیسم و انقالب فرانسھ مایھ گرفتھ بود, اومانیسم, این موج كھ از رنسانس: تجدد لیبرال, موج اول) الف تا پایان قرن 
یت, موج اول مدرنیتھ. در بر مى گیرد فرد و فرد ھوم  بود, بر مف ستوار  فردى ا یت  فردى و ھو ستقالل  مان از . ا جدد در آن ز شھ ت اندی

ستان , محور اقتصادى تجارى و سرمایھ داى جدید, اندیشھ فردیت انسان. فرد ساخت و ھویتى فردى بھ انسان بخشید, انسان مذھب پروت
ماعى; و اندیشھ سیاسى عصر جدید بود سیس اجت لى و پراك جدد لیبرا یت ت یان فرد مده م ضادھاى ع بروز ت پروژه , اما در نتیجھ  قق  تح

 ) 20.(تجدد اولیھ ناممكن شد

خود , یعنى بیگانگانى كھ جزء طرح تجدد نیستند و از آن طرد مى شوند)) غیریت ھا((با تعیین , تجدد اولیھ از یك سو یت  ین ھو بھ تعی
 . محدودیت ھا و حوزه ھاى مقاومت رو بھ رو گردید, با یك سرى موانع, پرداخت و از سوى دیگر

ین دوره. یكى از غیریت ھاى اساسى تجدد است و نیز با ظھور تجدد بود كھ مفھوم سنت و جامعھ سنتى پدیدار مى شود)) سنت(( , در ا
ست, ))جامعھ وحشیان. ((میان سنت و تجدد ھیچ پیوندى متصور نیست یھ ا جدد اول گر ت گل . غیریت دی كھ در جن شیانى  سان وح بدین 

بھ , ھمچنین در مورد گفتمان تجدد. بویى از تمدن مدرن نبرده اند, ھاى دور دست زندگى مى كنند سبت  نون ن یت عرصھ ج باید بھ غیر
در ورطھ , یعنى ھر كس كھ خارج از چارچوب عقل متجدد قرار بگیرد, عرصھ عقل متجدد ـ كھ میشل فوكو مطرح كرده ـ اشاره نمود
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یھ. جنون افكنده مى شود جارى , در حوزه معرفت شناسى نیز با ظھور علم جدید در عصر تجدد اول نوان م بھ ع ستقرار  بھ و ا ھا تجر تن
یھ. دست یابى بھ حقیقت تلقى مى شوند عى((, غیریت دیگر براى گفتمان تجدد اول عت و وضع طبی ضع و )) طبی با و بل  كھ در تقا ست  ا

 ) 21.(خارج از مدنیت قرار گرفتھ و نسبت بھ آن برداشتى ابزار گرایانھ وجود دارد, یعنى طبیعت, جامعھ مدنى ایجاد مى شود

صادى  1: اما محدودیت ھا و حوزه ھاى مقاومت موج اول تجدد عبارتند از یك اقت سرمایھ دارى و تفك ـ تشدید ھویت طبقاتى كھ با رشد 
مى, ـ تحدید جنسى 2; طبقات اجتماعى بھ وجود آمد حوزه عمو یك  بھ تفك حوزه خصوصى, كھ وابستھ  مردان از  صھ  عنى عر نى , ی یع

سى 3; در واقع تحدید جنسى تجدد با آرمان ھاى اصلى آن یعنى عقل گرایى و اومانیسم در تعارض بود. عرصھ زنان بود ید سیا , ـ تحد
یت. یعنى تقابل دولت و جامعھ مدنى ھوم حاكم لب مف ید در قا لتى جد نوان , ظھور ساختارھاى دو بھ ع مدنى  عھ  سعھ جام براى تو حدى 

 . ظھور اندیشھ دموكراسى بھ عنوان مرزى براى لیبرالیسم قلمداد مى شد, مظھر عمده تجدد لیبرالى بود و عامل دیگر تحدید

گر, خالصھ این كھ موج اول مدرنیتھ از یك سو سوى دی مانى و از  صھ گفت ھا در عر یت  ھاى , با ایجاد غیر حدودیت  با م خورد  در بر
صادى, اجتماعى(ساختارى  ند) سیاسى و اقت یم ما لى. در عرصھ واقعیت عق فاھیم دولت م ھور م یت, ظ قھ, مل سم, طب ھویت , ناسیونالی

یى, شاخص ھاى تجدد اولیھ نظیر اومانیسم, طبقاتى و ملى یى, عقل گرا برى, فردگرا جھ , برا حران موا با ب سان را  سوژگى ان آزادى و 
 ) 22.(ساخت

نوزدھم: تجدد سازمان یافتھ, موج دوم) ب قرن  مد, از اواخر  ید آ یبرال پد یا ل یى  جدد بورژوا براى ت یى  حران زا سأل ب كى: م سإلھ , ی م
ند, اجتماعى بود كھ از درون آن ثر افتاد ; جنبش ھاى سوسیالیستى و كارگرى پدید آمدند و در جھت تشدید بحران و تحول تجدد اولیھ مو

سى , دوم ھاى سیا شھ  صلى اندی كھ محور ا ظھور برداشت تازه اى از دولت بھ عنوان مقولھ اى بر فراز جامعھ و طبقات اجتماعى بود 
لى , سوم; این دوران را تشكیل مى دھد ظھور نگرش سراسر بین و جامعھ بین بود كھ تحوالت عمده اى در تبدیل مفھوم قدیمى قدرت م

كرد, بھ عنوان حاكمیت جاد  ماعى ای جب درھم . مفھوم تازه اى از قدرت اجت تدریج مو بھ  عد  بھ ب نوزدھم  قرن  مھ  ھا از نی حران  ین ب ا
نگ  یان دو ج یژه از دوران م بھ و ھا و محدودیت ھاى تجدد لیبرالى شده و سرانجام موجب ظھور تجدد سازمان یافتھ  شكستن مرزگذار

 . جھانى بھ بعد شدند

ند از طور خالصھ عبارت تھ 1: ویژگى ھاى موج دوم تجدد بھ  سازمان یاف سرمایھ دارى  تھ 2; ـ  سازمان یاف عھ  سى  3; ـ جام ـ دموكرا
 . ـ فرد سازمان یافتھ 5; ـ علم سازمان یافتھ 4; سازمان یافتھ

فاھى, عصر طالیى سرمایھ دارى, موج دوم تجدد یا تجدد سازمان یافتھ لت ر ماعى و دو ضباط اجت ستمى, عصر ان سجام سی بات و ان , ث
ھاى  1980اما از دھھ ; دنیاى كینزى و ھویھاى ملى و طبقاتى بوده است تھ را در عرصھ  سازمان یاف بھ بعد تحوالتى رخ داد كھ تجدد 
 ) 23.(مختلف دچار بحران ساخت و زوال آن آغاز شد

ستم, ھمان گونھ كھ گذشت: تجدد بى سازمان, موج سوم) ج سوم , در ربع آخر قرن بی موج  شت و  بھ زوال گذا تھ رو  سازمان یاف جدد  ت
سازمان دھى, اگر موج دوم تجدد. مدرنیتھ آغاز شد بر  تنى  یى, مب حدت گرا كز, و بود, تمر حدت  یت و و بل; مل ما در مقا ندگى, ا , پراك

گر; بى مركزى و گرایش ھاى بین المللى و جھانى از مھم ترین شاخصھ ھاى موج سوم بھ شمار مى روند, تنوع گرایى , بھ عبارت دی
صاد صھ اقت موج دوم در عر خش  بات ب خش و ث یت ب ھاى قطع گذار ست, مرز ین , سیا شوند و ا مى  یب  تدریج تخر بھ  لم  عھ و ع جام

سى  3; ـ حوزه اقتدار دولت و سیاست ھاى اقتصادى آن 2; ـ روابط اقتصادى و اجتماعى 1: تحوالت در سھ حوزه فت شنا حوزه معر ـ 
ھاى , جامعھ شناسان موج سوم. بى سازمانى و پراكندگى دارند, كثرت, تنوع, گرایش اساسى بھ سوى تفرد, و علم از فروپاشى قطعیت 

چیز, اخالقى مھ  بھ عنوان محور ھ ند, مركززدایى از اخالق و ارزش ھاى اخالقى و تإكید بر فرد  آور یان م بھ م ھور , سخن  عنى ظ ی
 . فردیت و فردگرایى جدید

تفاوت , در حالى كھ برخى دیگر; برخى این گرایش را بازگشت بھ آرمان ھاى تجدد اولیھ مى دانند, درباره تحول مدرنیتھ در موج سوم
ھا نگ  نوع فرھ شمول, و ت ھان  ھاى ج فى ارزش  كثر, ن ھاى مت یت  كوین ھو شینى, ت ساختگى دوران پی ھاى  یت  شى ھو فع , فروپا ر

گى(جھانى شدن از یك سو , محدودیت از خود مختارى فردى گر ) بھ معناى تنوعات فرھن شدن از سوى دی فردى  ناى درھم (و  بھ مع
  )24.(سنخیت اخالقى و تنوع زیست جھان ھا را از ویژگى ھاى موج سوم تجدد محسوب مى كنند, )شكستھ شدن ھویت ھاى جمعى

  :ترسیم كرد) 2شماره (امواج سھ گانھ مذكور را مى توان بھ صورت نمودار زیر 

 ) نیروھاى پایھ(زمینھ شكاف ھاى اجتماعى . 1

ھاى عمده و جنبش ھا . 2  ) نیروھاى حركت(سطح گروه بند
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 ) نیروھاى نفوذ(سطح سازمان ھا و تشكل ھا . 3

  حوزه سیاسیت. 4

 ایران و موج اول مدرنیتھ 

لھ ین مقا موج اول در ا ما از  ظور  یھ , من موج اول تافلر و دو  لوین  موج دوم ا با  كھ  ست  شیریھ ا كتر ب سوى د شده از  طرح  موج اول 
یھ . لئواشتراوس ھماھنگ است یران دوره قاجار بر ا تھ  موج اول مدرنی ھاى  شاخص  تإثیر برخى از  مھ دوم (در این جا بھ بررسى  نی
 . مى پردازیم) قرن ھجدھم و قرن نوزدھم

بت و , ھمان گونھ كھ گذشت عد مث ماعى و در دو ب كرى و اجت سطوح ف مى در  تإثیرات مھ تھ  موج اول مدرنی فرضیھ مقالھ این است كھ 
گر, از یك سو, منفى بر ایران گذاشتھ و در این خصوص با یك چھره ژانوسى شیدایى و از سوى دی جار , موجب شیفتگى و  فر و انز تن

  .در بین اقشار مختلف جامعھ ایران شده است كھ بھ بررسى این دو نوع تإثیر مى پردازیم

 گرایش و شیفتگى بھ مبانى و اصول مدرنیتھ ) الف

 ـ در سطح فكرى و نظرى  1

مى سى, صنعتى, در پى تحوالت بنیادین گسترده عل صادى, سیا غرب, اقت گى در  ماعى و فرھن سایر , اجت ھان  سى در اذ سوال اسا ین  ا
یم نده ا قب ما ما ع چرا  ین . مردم جھان از جملھ مردم ایران پدیدار شد كھ راز پیشرفت غرب چیست و  ھم تر توان م مى  سوال را  ین  ا

یران دانست لھ ا خواص. تإثیر موج اول مدرنیتھ در جوامع غیر غربى از جم عوام و  كھ  ھر  بھ م سر  با , رازى  گان  ھا و نخب توده  و 
 . در صدد باز گشایى آن برآمدند, طرح فرضیھ ھا و گمانھ ھاى مختلف

كھ, نوعى عقده حقارت, البتھ در الیھ ھاى ژرف و بنیادین این سوال بود  تھ  تازه نھف یتى  جوى ھو ست و  ندگى و ج ناخود درما ضمیر   
آزرد ست, آگاه و وجدان خودآگاھان بھ این امر را م كھ در . مسإلھ اى كھ تا كنون نیز تداوم یافتھ ا سلمانانى  یان و م سل اول ایران شاید ن

; در صدد اقتباس از تكنولوژى نظامى و علمى غرب برآمدند, بھ منظور جبران انحطاط و عقب ماندگى خود, پى رفع این حقارت بودند
نى , اما نسل ھاى بعدى تداوم دھنده این راه; اما ھدفشان رویارویى با آن و یا حداقل حفظ ھویت خودى بود سم و مبا شیفتھ اصول لیبرالی
 . اینان در واقع پاسخ سوال فوق را در ھمین شیفتگى و شیدایى مى دیدند. مدرنیتھ غربى شده و حالتى بھت زده و متحیر بھ خود گرفتند

Political socialو تحــول سیاســى ـــ اجتمــاعى)) Cultural changeدر مجمــوع مــى تــوان گفــت كــھ در مقابــل تحــول فرھنگــى
change ( (شود, متإثر از موج اول تجدد در دنیاى شرق مى  یده  گیرى د ستھ اول: چھار نوع موضع  ھاى , د یده  شھ و ا حور را اندی م

سالم , دستھ دوم; غربى قرار داده و سپس كوشیدند عقاید اسالمى را با آن تطبیق دھند غرب زدگان افراطى بودند كھ اعتقاد داشتند باید ا
پذیرفت مل  طور كا بھ  غرب را  گى  شى و فرھن ظام ارز نداخت و ن سانس ; و فرھنگ شرق را بھ دور ا پرچم داران رن كھ  سوم  ستھ  د

مدن , معاصر اسالمى بودند بت ت ھاى مث بھ  نیز جن صل و  بھ عنوان ا ـ را  ھا  یھ  مھ پیرا شده از ھ سالم زدوده  قرآن و اسالم راستین ـ ا
شد, غرب را شتھ با ضاد ندا ند, آن طور كھ با روح اسالم ت ھارم; پذیرفت نى , گروه چ ھاى مد شرفت  كھ پی ند  سنتى بود ھاى  خى نیرو بر

 ) 25.(غرب را بھ طور كامل رد مى كردند

یى, در ھر صورت جھ آن)) (Westeranizationغرب گرا كھ در نتی گى  خاص فرھن عنى جریان  یا بخشى از آن, ی عھ  فرھنگ , جام
ھد مى ن نار  بھ ك سنتى را  (,)مدرن غرب را بھ طور كامل یا بھ صورت جزئى اقتباس كرده و بھ ناچار عناصر و ھنجارھاى فرھنگى 

كھ در آن. بخشى از تإثیر موج اول تجدد بر ایران بوده است) 26 باس, این تإثیر در حد افراطى خود بھ غرب زدگى انجامیده است  , اقت
خویش در  نگ  یت فرھ نھ آگاھانھ و از روى تشخیص بلكھ لجام گسیختھ و كوركورانھ و در ھمھ زمینھ ھا بوده و عالقھ بھ حفظ موجود

 ) 27.(آن معنایى ندارد

بھ ترقى, اعم از شاخھ اندیویدوالیستى یا كلكتویستى آن, طرح اندیشھ ھاى اومانیستى یى, آزادى, مباحث مربوط  ظر , عقل گرا ید ن تجد
از جملھ ویژگى ھاى مھم این بعد از تإثیر مدرنیتھ در آثار برخى از متفكران ایرانى است كھ بھ بعضى از , در سنت ھاى ملى و مذھبى

 . آنھا مى پردازیم

بود: میرزا فتحعلى آخوند زاده) 1 خدمت  شغول  سیھ م كر , وى كھ بھ عنوان مترجم زبان ھاى شرقى در رو شتاز تف نوان پی بھ ع ضا  بع
بیرى, غربى بھ تع شده و  ھى مطرح  قى خوا تز , تجددطلبى و تر سالم و  ظر در ا ید ن مدعى تجد ستھ و  یران دان تر ا مارتین لو خود را 

شھ او. است)) پروتستانیسم اسالمى(( تھ در اندی بانى مدرنی ست, تإثیر م باحثى ھمچون, بھ وضوح روشن ا لھ: م ساوات, حریت كام , م
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 : در اندیشھ ھاى آخوند زاده آمده است. ترقى و عقل گرایى از جملھ این موارد است, )اومانیسم(آداب انسانیت 

ھم آن )) حریت كاملھ((,  اما مردم آسیا بر ف ند و  تا محروم شریت كلی مت حقوق ب لذت مساوات و از نع را بھ یكبارگى گم كرده اند و از 
 ) 28.(عاجزند, حرمان

 : در جاى دیگر مى نویسد

ــابر تقاضــاى عصــر و اوضــاع زمانــھ ــاج اســت, دیــن اســالم بن پروتســتانتیزم كامــل موافــق شــروط پروقــره و . بــھ پروتســتانتیزم محت
 ) 29... .(محقق دیسپوتیزم سالطین شرقیھ, )زن و مرد(متضمن آزادى و مساوات حقوقیھ ھر دو نوع بشر , سیویلزاسیون

: فریدون آدمیت در این زمینھ مى نویسد. آخوندزاده حتى در صدد تغییر الفباى فارسى بر آمده و كتابچھ اى در این زمینھ تإلیف مى كند

ید ) كھ( ,از آثار برخورد تمدن مشرق و مغرب و استیالى تمدن اروپاست, اندیشھ اصالح و تغییر الفبا خط جد سازنده  پیشرو آن فكر و 
 ) 30.(میرزا فتحعلى و از او بھ عثمانى سرایت كرد, در جامعھ ھاى اسالمى

 : و رسیدن بھ اھالى اروپا در تمدن اعالم مى كند)) ترقى((پاگذاشتن بھ دایره , البتھ وى ھدف خود را از تغییر خط

كرده, غرض من از تغییر خط اسالم یدا  سھولت پ ھاتى, این بود كھ آلت تعلم و علوم و صنایع  یا د شھرى و  سالم  لت ا فھ م ند , ...كا مان
مدن)) ترقى((امكان یافتھ و پا بھ دایره , بھ تحصیل سواد و تعلیم علوم و صنایع)) پروس((ملت  عالم ت تھ در  تھ رف خود را ,  گذارد و رف

 ) 31.(بھ اھالى اروپا برساند

 : خالصھ سخن این كھ آخوند زاده راه رسیدن بھ تجدد را ھدم اسالم عصر خود مى بیند

ناتیزم آن , خالصھ مطلب آن كھ بعد از چندى بھ خیال این كھ سد راه الفباى جدید و سد راه سیویلزسیون در ملت اسالم...  دین اسالم و ف
ست جوب ; ا بات و براى اث نادانى و  لت و  خواب غف سیا از  یف آ كردن طوا یدار  براى ب ناتیزم و  فع ف ین و ر ین د ساس ا ھدم ا براى 

 ) 32....(بھ تضعیف كمال الدولھ شروع كردم, پراتیستانتزم در اسالم

موج اول ) فرزند میرزایعقوب(شیفتگى بھ مبانى مدرنیتھ در آثار میرزا ملكم خان : میرزا ملكم خان) 2 تإثیر  بارز  نیز كھ از مصادیق 
 : او در شرح حال خود مى نویسد. كامال ھویداست, مدرنیتھ در ایران مى باشد

ستم سیحى ھ منى زاده م ست, من خود ار سالمى ا ظرم ا ھھ ن یافتم و وج پرورش  سلمین  یان م بودم... ولى م كھ  پا  ھاى , در ارو ستم  سی
ــن تشــكیالت ســرى و . اجتمــاعى و سیاســى و مــذھبى خــوب را مطالعــھ كــردم بــا اصــول مــذاھب گونــاگون دنیــاى نصــرانى و ھمچنی

میزم, طرحى ریختم كھ عقل و سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق. فراماسونرى آشنا گردیدم یران . بھ ھم آ ییر ا كھ تغ ستم  ین دان چن
تا ھموطنانم)) لفافھ دین((را در )) ترقى مادى((از این رو فكر ; كوشش بى فایده اى است, بھ صورت اروپا شتم  نى , عرضھ دا آن معا

لزوم . را نیك دریابند صى از  كھ در محفل خصو كردم  عوت  تبرى را د سالم((دوستان و مردم مع گرى ا بھ )) پیرایش  ندم و  سخن را
 ) 33.(و كمال است)) عقل((یعنى انسانى كھ مظھر ; شرافت معنوى و جوھرى آدمى توسل جستم

 : آبادانى ایران را در گرو اومانیسم دانستھ و مى گوید, ملكم خان در جاى دیگر

نم, آبادى ایران را بستھ بھ آبادى دنیا مى دا لم  شارات ع بھ انت قوف  یا... و آبادى دنیا را مو بادى دن سانیت دارد, آ موم ان بھ ع لق  ین . تع ا
  )34.(مى بینیم)) اصول تعالیم آدمیت((وسعت اندیشھ را در 

ند)) ملل یوروپ((اصل ترقى اروپاییان در آیین تمدن بروز كرده و , از نظر او كرده ا قى  لزات تر جات ف كھ در كارخان قدر  صد , ھر 
یم, پیشرفتھ اند و بھ نظر او)) كارخانجات انسانى((مراتب بیشتر در  شرفتھ , چیزى كھ ما در ایران الزم دار سانى پی جات ان ین كارخان ا

شكیالت . اند سپردن ت یران و  بھ ا خارجى  او ھمچنین توصیھ ھایى درباره اخذ اصول مملكت دارى از فرنگ و دعوت از متخصصان 
 ) 35.(ارأه مى كند, دولت بھ آنھا و فراخوانى كمپانى ھاى خارجى براى سرمایھ گذارى در ایران

ست: میرزا آقاخان كرمانى) 3 شنى پیدا بھ رو تھ در آن  تھ ;  اندیشھ ھاى میرزا آقاخان كرمانى نیز آیینھ اى است كھ تإثیر مبانى مدرنی الب
نده و . او شیفتھ ھمھ مظاھر غربى نیست جور ما كھ مھ شمارد  مى  خود  مان  ندگان روح نوجویى ز لھ نمای یت او را از جم یدون آدم فر

بار برخى از , بھ اعتقاد آدمیت. مقامش ناشناختھ است ستین  كھ نخ شود  مى  میرزا آقا خان از پیشروان حكمت جدید در ایران محسوب 
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شینیان  سفى پی ھاى فل سنت  قوالت و  لب مع مت را از قا سى در آورد و حك آراى فیلسوفان اخیر مغرب را در نظام فكرى واحدى بھ فار
 . آزاد ساخت و بر پایھ دانش طبیعى و تجربى بنیان نھاد

ند مى دا گارى  تاریخ ن ھاى  سنت  گر  یران  یران و و تاریخ ا سفھ  كھ علم ,  آدمیت او را بنیان گذار فل ند  مى دا سى  ین ك نیز او را اول و 
ھا  اجتماع و فلسفھ مدنیت را عنوان كرده و مجموع بنیادھاى مدنى و مظاھر تمدن را یك كاسھ مورد بحث قرار داده است و پیوستگى آن

ست, را با یكدیگر و با شرایط مادى جامعھ یده ا بق گردان مھ منط بر ھ میرزا ) 36.(شناسایى كرده و قانون تحول تكاملى را  ین  او ھمچن
كر , نقاد استعمارگرى, آقاخان را منادى اخذ دانش و بنیادھاى مدنى اروپایى ماعى و متف لھ اجت نده نح ستى و نمای سان دو مذھب ان ھاتف 

 ) 37.(انقالبى پیش از مشروطیت قلمداد مى كند

 : آدمیت درباره اندیشھ ھاى میرزا آقاخان كرمانى مى نویسد

كردن )) مشروطیھ((مجموع اندیشھ ھاى سیاسى میرزا آقاخان بھ تإسیس دولت  پا  بر  شروطیت((و  مدنیت و م ساس  سد)) ا در . مى ر
 : تعریف دولت ملى مى گوید

مت )) مشروطیھ قانونیھ((حكومت  ستبده((ھمانا امر بین االمرین است و حكو فرده م قانونى )) من یچ  بھ ھ خود  مال  شروط و ((در اع م
بوط ید و مر مردم از )) مق ست و  شریت((نی قوق آزادى و ب ستند)) ح حروم ھ قادش. م قھ, بھ اعت لت مطل خبرى , دو بى  ھل و  جھ ج نتی

 ) 38.(مى باشد)) حقوق بشریت و محاسن آزادى و منافع مساوات((جمھور ملت از 

مذكور نیست فراد  بھ ا منى, تإثیر این موج بر روشنفكران ایرانى منحصر  قوب ار میرزا یع مر از  ین ا كھ ا خان و , بل كم  میرزا مل پدر 
 .عبدالرحیم طالبوف و كسروى گرفتھ تا برخى از روشنفكران برجستھ انقالب مشروطھ تداوم داشتھ و دنبالھ آن امروز نیز مشھود است

 ـ در سطح جنبش اجتماعى  2

نھ . انقالب مشروطھ است, یكى از مھم ترین تجلیات تإثیر مبانى تجدد سیس عدالتخا ھى و تإ عدالت خوا با نھضت  ھر چند  قالب  ین ان ا
ھاى اصلى , تإثیر انقالب كبیر فرانسھ. اما در ادامھ بھ تحول مھم تبدیل سلطنت مطلقھ بھ مشروطھ رسید, آغاز گردید كھ از درون مایھ 

 : بھ گونھ اى كھ مخبرالسلطنھ ھدایت در خاطرات و خطرات مى نویسد, در این انقالب آشكار بود, مدرنیتھ غربى بود

ند بازى كن تن را  سپیر و دان ند رل رب مى خواھ ند و  غل دار سھ در ب قالب فران سالھ اى از ان كدام ر ھر  شور  نان پر مات ... جوا گرم كل
 ) 39.(آتشینند

شروطھ ھان, چالش بین جریان ھاى مختلف در انقالب م شروطھ خوا عنى م ھان, ی شروعھ خوا شنفكران, م ستبدان و رو نده , م شان دھ ن
ست, از جملھ مصادیق این امر در سخن یكى از رھبران انقالب مشروطھ. تإثیر مذكور است تھ ا ; یعنى آیھ هللا سید محمد طباطبایى نھف

 : وى مى گوید

یده, ما ممالك مشروطھ را كھ خودمان ندیده بودیم شروطھ را د لك م كھ مما ھایى  بودیم و آن شنیده  چھ  لى آن ند, و ما گفت جب ) كھ( بھ  مو
  )40.(تا ترتیب مشروطیت را در این مملكت برقرار نمودیم, ما ھم شوق و عشقى حاصل نموده. امنیت و آبادى ممالك است

مى , مھم تر از سخن آیھ هللا طباطبایى شروطیت  بانى م تالش آیھ هللا نأینى در كتاب تنبیھ االمھ و تنزیھ الملھ است كھ بھ توجیھ شرعى م
 . پردازد

شروعھ ین دو جناح مشروطھ و م گذارى, تإملى در رووس اختالف ب قانون  عنى در  یت(آزادى, مساوات, ی یا والیت در , )حر لت  وكا
شده, قدرت مطلقھ یا مقیده, امور عامھ حث  متر ب یا ك بوده و  یا اصال مطرح ن قالب مشروطھ  بل از ان نده , و نیز مباحثى كھ ق شان دھ ن

 ) 41.(موجى است كھ اندیشھ مدرنیتھ ایجاد كرده بود

چون  ساوات((تإسیس روزنامھ ھایى  شیرازى و )) م ساوات  سید محمدرضا م سط  خان)) قانون((تو كم  میرزا مل ندن , توسط  كھ در ل
لھ , منتشر مى شد سونرى و از جم شنفكرى و فراما عھ آدمیت((تشكیل مجامع رو یان)) جام چون آزادى ب ھدافى  لم, كھ ا عات, ق , مطبو

  .از نمونھ ھاى دیگر این تإثیر است, برابرى و پیشرفت ملى و قانون را شعار خود قرار داده بود

 ـ در سطح اصالحات اجتماعى  3
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جدد در آن , البتھ انقالب مشروطھ بانى ت تإثیر م بھ  بال  ما ق ید و  آ شمار م بھ  خود از مصادیق بزرگ اصالح اجتماعى در عصر قاجار 
بود, اما این حركت; اشاره كردیم شده  جام  حاكم ان سى  ظام سیا بیرون ن كھ از  گردد  مى  لھ اصالحاتى محسوب  خش. از جم ین ب , در ا

 . از درون قدرت سیاسى حاكم مورد كاوش قرار دھیم, برآنیم تا تإثیر مدرنیتھ را بر ایجاد اصالحات

ست , ولى غرب گرایى و بعدھا غرب زدگى, از دوران صفویھ آغاز گردیده بود, بھ طور جستھ و گریختھ, رویكرد بھ غرب پس از شك
ھى . ھاى پى درپى در جنگ ھاى سیزده سالھ بین ایران و روس در زمان فتحعلى شاه صورت پذیرفت یران و آگا ظامى ا یھ ن ضعف بن

نى, از میزان عقب ماندگى كشور در خالل شكست از روسیھ تزارى ھاى ایرا عداد نیرو نیز ت پایمردى و  تر , در حالى كھ رشادت و  كم
ظام ,  بھ این ترتیب.  عباس میرزا را بھ فكر ایجاد قواى نظامى مدرن انداخت, از روس ھا نبود كھ اصالحات از درون ن فت  مى توان گ

  :میرزا بزرگ قأم مقام درباره عباس میرزا گفتھ است. با او شروع شد, سیاسى حاكم

مى خواست كشور ایران را بھ سوى تمدن و تجدد طبق اصول و روش ھاى , شاھزاده عباس میرزا با افكار تجدد خواھانھ اى كھ داشت
یا در آورد مان . اروپایى سوق داده و وضع ادارات و نظام و ادارات آذربایجان را بھ صورت نظام و ادارات كشورھاى مترقى دن او فر

بر دست شده, داد تا مترجمین ز شتھ  جا نو ضاع ادارى آن  پایى و او ظام ارو باره ن كھ در پایى  لف ارو تب مخت مھ رساالت و ك بھ ترج
 ) 42.(مشغول گردند, )است( 

آید كھ مدرنیسم یا تالش در جھت ھماھنگ ساختن نھادھاى سنتى جامعھ با پیشرفت علوم و تمدن غربى از دغدغھ , از قراین چنین بر م
ست بوده ا جرا در .  ھاى جدى عباس میرزا  بھ ا یران  تھ و آن را در ا غرب را دریاف شرفت  تا راز پی بود  صدد  سى در  طور اسا بھ  او 

 : م در اردوگاه جنگ با روس ھا مى گوید 1806/ ش  1221در سال , فرستاده ناپلئون, عباس میرزا در دیدار با ژوبر. آورد

شما در قشون, را بر ما مسلط كرده) اروپایى ھا( نمى دانم این قدرتى كھ شما چھ؟  جنگیدن و , چیست و موجب ضعف ما و ترقى شما 
گیریم مى  ظر  یھ را در ن ندرت آت . فتح كردن و بھ كار بردن تمام قواى عقلیھ متبحرید و حال آن كھ ما در جھل و شغب غوطھ ور و بھ 

شما بھ  سید  بل از ر كھ ق تاب  یا آف ست  پا كمتر ا ین از ارو شرق زم ثروت م بد, مگر جمعیت و حاصل خیزى و  مى تا ما  تإثیرات , بھ 
خواستھ شما را بر ما برترى دھد؟ گمان , مفیدش در سرماكمتر از سر شماست؟ یا خدایى كھ مراحمش بر جمیع ذرات عالم یكسان است

 ) 43(بگو من چھ باید بكنم كھ ایرانیان را ھشیار نمایم؟! اجنبى حرف بزن. نمى كنم

بود جارى  حاكم قا سى  قدرت سیا صالحات از درون  تإثیرات . میرزا تقى خان امیر كبیر شخصیت نوگراى دیگرى است كھ در صدد ا
مت در , از طریق مطالعھ آثار فرنگى ھا, مدرنیتھ بر او سفر و اقا شد و  مى  مھ  برایش ترج كھ  شورھاى غربى  آگاھى از مطبوعات ك

ھت اصالحات در , او در طى سھ سال و دو ماه و سھ روز صدارت خود. روسیھ و عثمانى صورت گرفتھ بود سترده اى در ج تالش گ
 خیال كنسطیطوسیون یا مشروطھ را , فرھنگى و علمى داشت و حتى بھ تعبیرى, نظامى, ابعاد اقتصادى

 ) 44.(داشت و منتظر زمان بود

سال ) بھ منزلھ ھیإت دولت(ایجاد دارالشوراى كبرا  كبرا در  شوراى  شكیل دارال عد از ت سال ب یك  1276و ایجاد مجلس مصلحت خانھ 
بھ , ژاندارمرى, م و نیز ایجاد شش وزارتخانھ توسط ناصرالدین شاه بھ ھمراه تإسیس نیروى پلیس 1859/ ش  گراف  قزاق و آوردن تل

از جملھ تإثیرات موج اول تجدد در زمینھ مدرنیسم و اصالحات , ایران كھ پس از سفرھاى ناصرالدین شاه بھ غرب صورت گرفتھ بود
آید شتھ . اجتماعى در ایران بھ شمار م جاى گذا بر  بى گمان سفرھاى مظفرالدین شاه بھ اروپا نیز تإثیرات مدرنیتھ را در روحیھ او نیز 

 . بود

 . بعدھا نیز ادامھ یافت, متذكر مى شویم كھ این حركت مدرنیستى یا شبھ مدرنیستى با ھمان انگیزه غلبھ بر عقب ماندگى

یم, الزم است در بحث از تإثیر موج اول تجدد بر اصالحات اجتماعى شاره اى بكن نیز ا سدآبادى  . بھ حركت اصالحى سید جمال الدین ا
غاز  بى شك سید جمال در زمره متإثران از مدرنیتھ بود كھ حركت اصالحى خود را از بیرون قدرت سیاسى حاكم و در سطح وسیعى آ

مى رفت; او ھمچنین سلسلھ جنبان نھضت ھاى اصالحى اخیر شمرده مى شود. كرد شمار  بھ  ; البتھ گر چھ سید جمال مردى تجدد گرا 
بود. اما متوجھ خطر تجددگرایى افراطى نیز بود شخیص داده  سالمى ت مع ا مورد جوا مال در  سید ج ید , از جملھ دردھایى كھ  فوذ عقا ن

بود صیل  سالم ا ھا از ا تادن آن سلمانان و دور اف سو; خرافى در اندیشھ م یك  ین از  ھره د گرى از چ پیرایش  صدد  ین رو او در  و , از ا
وى در آثارش بھ ذكر مزایاى اسالم از جملھ اعتبار دادن بھ عقل و برھان و استدالل و . مبارزه با استبداد و استعمار از دیگر سو برآمد

 ) 45. (مى پرداخت, جھاد و مبارزه با فساد است, عمل و سخت كوشى, دین علم, این كھ اسالم

  .مى گشت, سید جمال از جملھ كسانى بود كھ بھ دنبال جنبھ ھاى مثبت مدرنیتھ كھ با روح اسالم تضاد نداشتھ باشد
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 تنفر و انزجار نسبت بھ مبانى و اصول مدرنیتھ ) ب

برده دارى, بسیارى را شیفتھ خود كرد, مدرنیتھ اگر چھ در رویھ مثبت خود ستعمار و  چون ا قداماتى  یل ا بھ دل ـ  گر آن  یھ دی لى رو , و
جاى  بر  كس  تإثیرى ع ـ  عھ  ست در جام ست و فرود فرا د قات  ین طب شدید ب قاتى  گسترش سلطھ جویى سرمایھ دارى و ایجاد تضاد طب

ھاى ضعیف. نھاد لت  ستثمار م ستعمار و ا با ا نام  گران ب شھ  ست,  در این خصوص حتى ھمگامى اندی مل ا بل تإ ند . قا مى توا مر  ین ا ا
قھ اى را )) Gramsciتإییدى بر نظریھ گرامشى ستقل از طب ماعى م باشد كھ معتقد است این پندار كھ اندیشھ گران یك دستھ جداگانھ اجت

ستثمار, ھوادارى افرادى چون مالتوس. افسانھ اى بیش نیست, تشكیل مى دھند ند از ا ندویل و تاونز گى و , م سكیو از برد شتیبانى مونت پ
ستعمار, داالمبر و ولتر از خود كامگان استعمارگر, ھوادارى دیدرو, برده دارى با ا نان ; ھمگامى آدام اسمیت  خى از آ كھ بر حالى  در 

آیند  ) 46.(جاى بسى تعجب دارد, از متفكران مدرنیتھ بھ شمار م

كھ , در برابر موج گرایش بھ غرب در جھان اسالم,  در ھر صورت غاز گشت  با آن آ بل  نوزدھم و در تقا قرن  نیز در  گرى  جنبش دی
كت. نام نھاد)) نھضت باز گشت بھ اسالم((یا )) نھضت باز گشت بھ خویشتن((مى توان آن را  ین حر گذار ا سد , پایھ  لدین ا سیدجمال ا

گروه ; حسن البنإ و اقبال آن را ادامھ دارند, كواكبى, آبادى بود كھ بعدھا شاگردان و متإثرین از او مانند عبده ین  پردازان ا یھ  تھ نظر الب
گیرد ظام , اصرار داشتند كھ اقتباس از غرب باید آگاھانھ و فقط در تكنولوژى و دانش و دستاوردھاى مثبت تمدن غرب صورت  لى ن و

 ) 47. (مكتب و ایدئولوژى مدرنیتھ باید قاطعانھ كنار زده شود, ارزش ھا

غرب فى مدرنیتـھ  ند تقابـل بـا رویـھ من ستعمار, رو عنى ا یران را , اسـتثمار, ی ستى آنھـا در ا سترش سـرمایھ دارى و قـدرت میلیتاری گ
كرد مى  ھبرى  یت ر باكو. روحان بش تن یان جن یت, در جر مردم, روحان بھ , بازار و  یران  صال ا غرب و ات صادى  نھ اقت بل رخ در مقا

دستگاه اقتصادى سرمایھ دارى جھانى عكس العمل شدیدى نشان دادند و در جریان مشروطھ نیز شیخ فضل هللا نورى بھ ھمراه گروھى 
عكس العمل در مقابل غرب گرایى و غرب زدگى در بخشى از نیروھاى مذھبى بھ آن جا . مقاومت سرسختانھ اى كردند, دیگر از علما

 . رسید كھ آنان پیشرفت ھاى مدنى غرب را بھ طور كامل طرد كرد و انزجار خود را از این جریان اعالم كردند

تھ كھ مدرنی شویم  مى  كرى, در پایان این مقالھ یادآور  تإثیرات ف بر  گى, عالوه  فى, فرھن بت و من عد مث ماعى در دو ب كھ , اجت نھ  آن گو
ظر )) گفتمان مدرنیت((, تإثیرات مھم دیگرى نیز از خود در ایران برجاى گذاشت كھ یكى از مھم ترین آنھا, گذشت بوده است كھ از من

كرد )(()Orient/ occidentگفتمان شرق و غرب((بھ , عالوه بر این.  تازه اى بھ رابطھ و نسبت ایران با غرب مى پردازد شاره  باید ا
بدان , مدرنیتھ در تحول دولت سنتى بھ دولت ملى در ایران نقش داشتھ. كھ فراتر از گفتمان مدرنیت است شاراتى  لى ا حث قب كھ در مبا

گردد)) ایران شناسى((جالب این است كھ حتى . صورت گرفت مى  سوب  جدد مح مواج ت تإثیرات ا . در ذیل شرق شناسى اروپاییان از 
ما در , ظاھر و باطن تجربھ تاریخى ما در رویارویى با غرب و مدرنیتھ, نھایت سخن این كھ بھ تعبیر داریوش آشورى مثل این بود كھ 

ست, تاریكى دست بھ فیل مى سودیم و دست ھر یك از ما بھ ھر جاى آن مى خورد یل ا كى. گمان مى كردیم كھ ھمان ف گى , ی مز چیر ر
ھاى سیاسى مى دید و در حكومت قانون و دیگرى در صنعت و ھیچ كس نمى توانست آن را ; در علم, یكى; و برترى غرب را در آزاد

  )48.(دیدن آن در تمامیتش براى ما ممكن نبود; در تمامیتش ببیند
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