بررسی و نقد کتاب پارادایم جدید

مختار نوری

دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

چکیده

پارادایــم جدیــد از جملــه آثــار مطــرح در تفکــر سیاســی و اجتماعــی معاصــر اســت کــه
توســط آلــن تــورن متفکــر شــهیر فرانســوی نــگارش شدهاســت .تــورن نظریهپــردا ِز
مدرنیتــه و بهعنــوان یکــی از مطرحتریــن جامعهشناســان معاصــر ،در ایــن اثــر بهبررســی
ســیر تحــوالت پارادایمیــک زندگــی سیاســی و اجتماعــی دنیــای غــرب پرداختهاســت .او
ـم
بــا ابتنــای بــر رهیافــت پارادایمــی نشــان میدهــد کــه چگونــه انســان معاصــر از پارادایـ ِ
ـم فرهنگــی در دنیــای متأخــر رسیدهاســت .امــروز
مذهب��ی در قــرون گذشــته بــه پارادایـ ِ
مســائل فرهنگــی و هویتــی در همهجــای دنیــا و ازجملــه در جامعــۀ ایرانــی از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار شدهاســت ،و اهمیــت ایــن نــوع مســائل را نمیتــوان در جوامــع
مختلــف نادیــده انگاشــت .از ایـنرو در نوشــتار حاضــر تــاش خواهــد شــد ضمــن معرفــی
موضــوع مرکــزی اثــر مذکــور ،نقــد و ارزیابــی آن در دســتور کار قــرار گیــرد .اينكــه
مســئله و کانــون تمرکــز اثــر چيســت؟ هــدف ایــن اثــر و جایــگاه آن در منابــع موجــود
ایــن حــوزه بــه چــه صورتــی اســت؟ و ارتبــاط ایــن اثــر بــا وضعیــت اندیشـهورزی سیاســی
و فرهنگــی در ایــران امــروز چیســت؟ مهمتریــن موضوعاتــی هســتند کــه نویســنده در
تــاش اســت تــا حــد امــکان بــه آنهــا بپــردازد.

واژههای کلیدی:

مدرنیته ،جامعهشناسی ،پارادایم ،پارادایم فرهنگی ،چندفرهنگگرایی.
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مقدمه
برخـ�ی آثــار منتشــره از چنــان اهمیتــی در حوزههــای دانشــی و از جملــه دانــش
سیاســی و اجتماعــی برخوردارنــد کــه بههیچوجــه نمیتــوان مطالعــه و بررســی
آنهــا را نادیــده انگاشــت .پارادایــم جدیــد بهعنــوان یکــی از مهمتریــن آثــار
برجســتۀ تــورن نیــز در ایــن چارچــوب قابــل طــرح و بررســی اســت .فصــول مختلف
کتــاب و ســرفصلها وموضوعــات مطــرح در آنهــا ماننــد جهانیشــدن ،مســئلة
معنــا ،موضــوع مدرنیتــه ،ســوژهباوری ،جنبشهــای اجتماعــی ،حقــوق فرهنگــی،
چندفرهنگگرایــی ،مســئلة زنــان و ...در طــول چنــد دهــة اخیــر بهطــور جــدی
در کانــون مباحــث فکــری متفکــران مختلــف معاصــر بودهانــد .از ای ـنرو میتــوان
گفــت کــه اثــر مذکــور در زمــرۀ مهمتریــن و جامعتریــن آثــار تــورن از حیــث
شــمول بــر موضوعــات و مباحــث مطــرح در دنیــای معاصــر اســت .پارادایــم جدیــد
کــه بــه ســال  2007بــه زبــان فرانســه نوشــته شــده و بــه زبانهــای متعــددی
ترجمــه شــد نقطــة تالقــی تمامــی آثــار پیشــین تــورن در بــاب روششناســی علــوم
اجتماعــی ،مدرنیتــه ،مطالعــات زنــان و مهاجــران ،جامعــة پســاصنعتی ،تاریخمنــدی
و ســوژهگی اســت و از ایــن حیــث مهمتریــن اثــر تــورن نیــز محســوب میشــود.
در جامعــة روشــنفکری ایــران تــورن را بهعنــوان مبــدع نظریــة جنبشهــای
اجتماعــی جدیــد میشناســند و نقــد مدرنیتــه تنهــا کتابــی اســت کــه از وی بــه
فارســی ترجمــه شدهاســت .تــورن دارای ابعــاد فکــری گســتردهای اســت ،از ایـنرو
ترجمــة پارادایــم جدیــد بهخاطــر تأکیــد آن بــر عنصــر فرهنــگ میتوانــد هرچــه
بیشــتر جامعــۀ ایرانــی را بــا پتانســیلها و ظرفیتهــای نظــری ایــن متفکــر بــرای
حــل و فصــل بحرانهــای موجــود آشــنا ســازد .زیــرا همانطــور کــه تــورن بیــان
میکنــد مســائل فرهنگــی بــه چنــان درجــهای از اهمیــت رســیدهاند کــه تفکــر
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معرفی نویسنده و مترجم اثر
آل��ن تـ�ورن از جامعهشناس��ان ش��هیر فرانس��ه اســت کــه بهماننــد اغلــب روشــنفکران
فرانســوی بــه اکــول نرمــال ســوپریور رفــت و بــه تحصیــل در رشــتة تاریــخ پرداخت،
امــا پــس از مدتــی تحصیــل را رهــا کــرد و بــرای کار در معــدن بــه شــمال فرانســه
رفــت .زندگــی بــا معدنچیــان فقیــر و حضــور در برخــی اعتصابهــا باعــث شــد بــه
مطالعــات اجتماعــی عالقهمنــد شــود .ســپس مجــددا ً بــه پاریــس بازگشــت و ایــن
بــار فلســفه خوانــد .تــورن در ســال  ۱۹۵۰بــه مرکــز ملــی پژوهــش علمــی فرانســه
رفــت و زیــر نظــر ژرژ فریدمــن کار کــرد .فریدمــن تأثیــری عمیــق بــر او گذاشــت و
موجــب شــد عمیق ـاً وارد مطالعــات جامعهشناســی شــود .ســال  ۱۹۵۲بــه آمریــکا
رفــت و دســتیار بــزرگان جامعهشناســی یعنــی پارســونز و الزارســفلد شــد .تــورن
مدیــر پژوهشــی در مدرســة عالــی مطالعــات علــوم اجتماعــی نیــز بــوده و مرکــز
تحقیقــات جنبشهــای اجتماعــی را تأســیس کردهاســت .ایــن متفکــر فرانســوی
بیــش از هــر ایــدهای بــرای ایجــاد اصطــاح «جامعــة پســاصنعتی» شــناخته
شدهاس��ت .تــورن اســتاد مدرســه علــوم اجتماعــی پاریــس نیــز بــوده و بهعنــوان
اســتاد مدعــو در مهمتریــن دانشــگاههای ایــاالت متحــده تدریــس کردهاســت .او
چهــرهای برجســته در جامعهشناســی اســت و در دو دهــه اخیــر تأثیــری بســیار
عمیــق بــر متفکــران جامعــۀ اطالعاتــی داشتهاســت؛ بهطوریکــه مانوئــل کاســتلز
از او خواســت تــا مقدمـهای بــرای ترجمــة فرانســوی کتــاب ظهــور جامعــه شــبکهای
بنویسـ�د .همچنیــن ایــن موضــوع نیــز در معرفــی او قابــل توجــه اســت کــه آلــن
تــورن ســال  ۱۳۸۰بــه دعــوت دانشــگاه تهــران و مرکــز گفتوگــوی تمدنهــا
بــرای شــرکت در کنفرانــس آمریــکای التیــن بــه تهــران آمــد .بــه هــر ترتیــب او از
تأثیرگذارتریــن جامعهشناســان در اروپــا و آمریــکای التیــن اســت و بــا وجــودی
کــه در ایــاالت متحــده توجــه کمتــری بــه او شــده ،تقریب ـاً همــة آثــار اصل ـیاش
ب��ه زبـ�ان انگلیســی ترجم�هـ شدهاسـ�ت .از مهمتریــن آثــار تــورن میتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد :وجــدان کارگــران و تغییــرات تکنولوژیکــی ()1965؛ مــه
 :۶۸انقــاب و اصالحــات ()1968؛ جامعــه پســاصنعتی :طبقــات ،درگیریهــا و
فرهنــگ در جامعــه برنامهریزیشــده ()1971؛ سیســتمهای آکادمیــک در جامعــه
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اجتماعــی بایــد خــود را حــول محــور آنهــا ســازماندهی کنــد (تــورن،1396 ،
ص .)17در ادامــه پــس از معرفــی نویســنده ،مترجــم و مباحــث اصلــی کتــاب،
بررســی و ارزیابــی آن بهبحــث گذاشــته خواهــد شــد .در نهایــت بــا ارزیابــی جایــگاه
ایــن اثــر بــرای جامعــۀ روشــنفکری و سیاســی ایــران امــروز ،مطالــب را بهپایــان
خواهیــم رســاند.
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معرفی اثر و اهمیت آن در حوزة دانش سیاسی
گام بعــدی بحــث حاضــر معطــوف بــه معرفــی کتــاب و ســرفصلهای مختلــف آن
و جایــگاه ایــن اثــر در حــوزة علــوم اجتماعــی و باالخــص دانــش جامعهشناســی
اســت.کتاب  A New Paradigm for Understanding todays Worldبــا ترجمــة
پارادایــم جدیــد در ســال  1396بــا شــمارگان  1000نســخه از ســوی انتشــارات
علمــی و فرهنگــی بــه بازارکتــاب عرضــه شدهاســت .محتــوای کتــاب از مقدمــه،
دیباچــه ،دو بخــش و هشــت فصــل ،نتیجهگیــری و کتابنامــه ،تشــکیل
شدهاســت .بهطــور کلــی در ایــن کتــاب نظریــة چرخشهــای پارادایمــی 2از
ســوی تــورن طــرح میشــود .ایــن چرخشهــا ناظــر بــر تغییــر الگــوواره مناســبات
کالن اجتماعــی و در نتیجــه خلــق اندیشــه و کنــش نوینــی هســتند .از نظــر تــورن
هــر يــك از پارادايمهــاي زندگــي جمعــي دارای مناســبات خــاص و ناظــر بــر
مبــارزه بــرای کســب حقــوق معینــی اســت و برخــاف مفهــوم گفتمــان کــه ناظــر
بــر سوبژکســیون (انقیــاد) اســت ،پارادایــم بــر سوبژکتیویکاســیون (فراینــد ســاخت
 .1در ايــن كتــاب تــورن از يكســو بــه انتقــادات كالســيك نســبت بــه تجــدد پرداختهاســت و از
ســوی ديگــر تناقضهــا ،افراطهــا و ســادهانگاريهاي ايــن انتقادهــا را بررســي میکنــد .تــورن
بســياري از انتقادهايــي را كــه بــه تجــدد شدهاســت ميپذيــرد و مشــكالت و مســائلي را كــه از
آن ناشــي شــده را بهرســميت ميشناســد ،امــا معتقــد اســت كــه نقــد تجــدد جــز تالشــي بــراي
اصــاح آن نميتوانــد باشــد .بهتعبيــر ديگــر آنگونــه کــه از اندیشــة تــورن اســتنباط میشــود،
مدرنيتــه جايگزيــن نــدارد و تصــور چيــزي كــه بــر جــاي آن قــرار گيــرد واقعبينانــه نيســت ،امــا
ميتــوان تــاش مســتمري بــراي آسيبشناســي انتقــادی آن بهخــرج داد .ايــن كتــاب درواقــع دو
جلــد در يــك جلــد اســت و نويســنده در ابتــداي آن متذكــر شــده كــه ايــن دو قســمت ميتوانــد
مســتقل از يكديگــر خوانــده شــود .بخــش اول بــه بازخوانــي تولــد و تحقــق مدرنيتــه پرداختــه و
بخــش دوم بحــران مدرنيتــه را هــدف قــرار دادهاســت .كتــاب مذکــور بــا ترجمــة مرتضــي مرديهــا
بــه فارســی ترجمــه شــده و از ســوي انتشــارات گام نــو بهچــاپ رسيدهاســت.
2. Paradigm Switch
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آمریــکا ()1974؛ جامعــه خــود ـ تولیــد ()1977؛ صــدا و چشــم :تجزیــه و تحلیــل
جنبشهــای اجتماعــی ()1981؛ همبســتگی :تحلیــل جنبــش اجتماعــی کارگــران
لهســتان ()1982؛ نقــد مدرنیتــه)۱۹۹۲( 1؛ آیــا مــا میتوانیــم بــا همدیگــر زندگــی
کنیــم؟ ()2000؛ پارادایــم جدیــد ()2007؛ متفــاوت اندیشــیدن ()2009؛ پــس از
بحــران ()2010؛ کمپیــن کتابهــا ( .)2012ســلمان صادقــیزاده نیــز مترجــم
کتــاب پارادایــم جدیــد میباشــد .وی فارغالتحصیــل جامعهشناســی سیاســی
دانشــگاه تهــران و هــم اکنــون در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
مشــغول فعالیــت پژوهشــی اســت .آیــا مــا میتوانیــم بــا همدیگــر زندگــی کنیــم؟،
از دیگــر آثــار تــورن اســت کــه از ســوی صادق ـیزاده در حــال ترجمــه بــه زبــان
فارســی اســت.

راهی به رهایی

ســوژه) تمرکــز میکنــد (تــورن ،1396 ،ص .)24 .بهطــور کلــی ايــن اثــر تــاش
ميكنــد تــا بــا اتخــاذ نگرشــي تاريخــي تحــوالت كالن اجتماعــي را فهــم كنــد و
در ايــن راســتا بــه نحــوة گــذار و تغییــر و تحــول چهــار پارادايــم موردنظــرش بــه
شــرح ذیــل ميپــردازد:

پارادایم سیاسی
بهلحــاظ تاریخــی دومیــن پارادایــم موردنظــر تــورن ،پارادایــم سیاســی اســت کــه
در عیــن حــال نخســتین دوره از فراینــد مدرنیزاســیون محســوب میشــود .اگــر
پیشتــر وقایــع اجتماعــی بــه مشــیت الهــی یــا خواســت نیروهــای ماورایــی نســبت
داده میشــد ،در اینجــا نیروهــا و مناســبات سیاســی پیرامــون مفاهیمــی نظیــر
حکومــت و دولــت ،پادشــاه و ملــت ،جمهوریــت ،مــردم و انقــاب بــر صــدر اندیشــه
و کنــش مینشــیند و مســئلة نظــم در برابــر بینظمــی ،صلــح داخلــی در برابــر
خشــونت و همبســتگی جامعــه در برابــر اســتبداد شــاهزادگان و جنگســاالران بــه
دغدغــة اصلــی بــدل میشــود .ایــن دوران مقــارن بــا شــکلگیری موجودیتهــای
نویــن از قبیــل پادشــاهیهای مطلقــه ،دولتهــای مــدرن ،دولــت ـ شــهرها و
دولــت ـ ملتهــا بــوده و در آن تحلیــل سیاســی بهمعنــای کالســیک متولــد
میشــود؛ تحلیلــی کــه بــا ماکیاولــی آغــاز شــد ،توســط هابــز و روســو ادامــه
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پارادایم مذهبی
از نظــر تــورن نخســتین پارادایــم حاکــم بــر زندگــی جمعــی و بشــری ،پارادایــم
مذهبــی و فراطبیعــی بودهاســت .در ایــن الگــو شــاهد بازنمایــی مذهبــی از ســازمان
اجتماعــی و ارجــاع امــر جمعــی بــه امــر دینــی هســتیم .بهتعبیــر دیگــر مذهــب در
ایــن دوره دارای هژمونــی گســتردهای بودهاســت و دیگــر ابعــاد دارای تــوان رقابــت
بــا ایــن منبــع فراطبیعــی نبودهانــد .در ایــن پارادایــم مشــروعیت دارای اصــول
بیرونــی اســت و ســنگبنای آن نــه در ناســوت کــه در الهــوت و بیــرون از مناســبات
زندگــی جمعــی نهــاده شدهاســت .بــه ســخن دیگــر در پارادایــم مذهبــی تمــام
ـان اجتماعــی انســان دارای مبانــی و عناصــر
ارجاعــات بشــری بــه خــدا بــود و بیـ ِ
مذهبــی بــود .در پارادایــم مذهبــی راهحــل مســائل و مشــکالت و چالشهــای
بشــری در نهادهــای مذهبــی و متولیــان آن نــوع نهادهــا قابــل دریافــت بــود .در
ایــن شــرایط ،منبــع معنــا نیــز مشــخص بــود و انســان بیــش از زمیــن رو بهســوی
آســمان بــود و اســتعال نگــری در ایــن پارادایــم برجستهاســت .انســان مذهبــی
میکوشــید تمامــی امــور خــود را بــا ارجــاع بــه منابــع فرازمینــی حــل و فصــل
کنــد و ســایر جنبههــای عقالنــی بشــر هنــوز محلــی از اعــراب نداشــتند.

پرونده ویژه
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پارادایم اقتصادی ـ اجتماعی
از نظــر تــورن بــا توســعة صنعــت ،اقتصــاد و اشــکال مختلــف ســازمانی مرتبــط
بــا آن در محوریــت امــر اجتماعــی قــرار گرفــت و پارادایــم اقتصــادی ـ اجتماعــی
جایگزیــن پارادایــم سیاســی شــد .درواقــع توالــی ایــن دو بازنمایــی (بازنمایــی
اقتصــادی و اجتماعــی) در یــک مجموعــة تاریخــی گســترده ولــی یکســان رخ داد.
در ایــن پارادایــم شــاهد تولــد موجودیــت جدیــدی بــه نــام جامعــه هســتیم .پیــش
از ظهــور جامعــه بــا جماعتهایــی روب ـهرو بودیــم کــه پیرامــون مقــوالت هویتــی
ـب جامعــه ،انحــراف و جــرم بــر ایــن پایــه کــه تهدیــدی
شــکل گرفتــه بودنــد .در قالـ ِ
بــرای نظــم اجتماعــی بودنــد ،تعریــف مــی شــدند و خانــواده و آمــوزش نهــادی،
جامعهپذیــری نــام گرفتنــد .ذیــل پارادایــم اقتصــادی و اجتماعــی ،گروههــای
اجتماعــی از جملــه طبقــات بهوجــود آمــد .مفهــوم طبقــات اجتماعــی زمانــی
بهوجــود آمــد کــه گروههــای مختلفــی از مزدبگیــران ،کــه نخســتین گــروه آنــان
کارگــران یــدی بودنــد ،بیــش از هــر چیــز بهواســطة ارتباطــات اجتماع ـیای کــه
ریشــه در کار داشــت ،تعریــف میشــدند .در ایــن دوران ،عباراتــی نظیــر طبقــات
اجتماعــی و ثــروت ،بــورژوازی و پرولتاریــا ،اتحادیههــای تجــاری ،قشــربندی و
تحــرک اجتماعــی بــه واحدهــای تحلیلــی روزمــرة مــا بــدل شــدند .مبــارزه بــرای
کســب حقــوق اجتماعــی و بازتوزیــع منابــع اقتصــادی بــه نــزاع کانونــی ایــن دوران
مبــدل شــده و بــه شــکلگیری جنبشهــای اجتماعــی در راســتای اســتقرار
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یافــت و بــه دوتوکویــل ختــم گردیــد .در ایــن دوره دولــت ملــی بــا یــورش بــر
ِ
مونارشــیک مطلقــه موجودیتــی سیاســی بهنــام ملــت را آفریــد
حکومتهــای
کــه پیوندهــای عمیقــی بــا جامعــة مدنــی داشــت .سکوالریســم فرزنــد ایــن دورة
تاریخــی و همردیــف مدرنیتــة سیاســی اســت کــه از یکســو گویــای جدایــی
شــهروند از اجتمــاع و از دیگــر ســو کلیســا (نهــاد دیــن) از دولــت (نهــاد سیاســت)
اســت .بــه نظــر تــورن اصــل سکوالریســم بــا اعــام خودمختــاری جامعــة سیاســی
از اصــول و اعمــال مذهبــی ،حقــوق فــردی را گســترش داد و پایههــای دموکراســی
را در جوامــع مــدرن فراهــم آورد .در ایــن دوران نــزاع مرکــزی پیرامــون کســب
حقــوق سیاســی تکویــن مییافــت .امــری کــه خــود را در قامــت ایــدۀ شــهروندی
نمایــان ســاخت .مفهــوم شــهروندی ناظــر بــر کســب حقــوق برابــر بــرای همــگان و
در قالــب یــک کشــور دموکراتیــک بــود .میتــوان ایــن دوران را عصــر انقالبهــا
نامیــد .از انقالبهایــی کــه پادشــاهیهای مطلقــه را در هلنــد ،انگلســتان ،امریــکا
و بیشــتر مســتعمرات اســپانیایی امریــکا ســاقط کردنــد گرفتــه تــا انقالبهــای
نزدیکتــر کــه در سراســر اروپــا و بیــرون از آن فــوران نمــود.

راهی به رهایی

پارادایم فرهنگی
دورة مابیــن فروپاشــی دیــوار برلیــن تــا وقایــع یــازده ســپتامبر نوعــی دورة حائــل
محســوب میشــود کــه ناظــر بــر گسســت از پارادایــم اقتصــادی ـ اجتماعــی
و پیوســت بــه پارادایمــی نویــن اســت .ایــن پارادایــم ناظــر بــر گــذار از زبــان
اجتماعــی بــه زبــان فرهنگــی اســت .رفتــار جمعــی کــه پیــش از ایــن معطــوف
بــه بیــرون و بهدنبــال غلبــه بــر طبیعــت بــود ،جــای خــود را بــه رفتــار جمعــی
مــی دهــد کــه معطــوف بــه درون بــوده و رو بــه ســوی خــود و همــة افــرادی کــه
در درون آن میزینــد ،دارد .همچنیــن بــا مرکزیتزدایــی از نظــام اجتماعــی بــه
ســو ِد کنشــگران فــردی و جمعــی مواجهیــم .ایــن دوران بــا مبــارزه بــر ســر حقــوق
فرهنگــی در پیونــدی تنگاتنــگ قــرار دارد .تــورن ذیــل ایــن پارادایــم جدیــد بــه
طــرح مباحــث مهمــی ماننــد گــذار از ســنت جامعهشناســی کالسـ ِ
ـیک فرانســوی،
ورود بــه جامعــة پســااجتماعی و دفــاع از مدرنیتــه و بازگشــت ســوژه میپــردازد
کــه در ادامــه بدانهــا اشــاره خواهــد شــد.
گذار از جامعهشناسی کالسیک
تــورن ســنت جامعهشناســی کالســیک فرانســوی را بــه نقــد کشــیده و آن را علــم
نظامهــای اجتماعــی و نــه کنشــگران اجتماعــی میدانــد کــه ذیــل آن تمامــی
امــور در درون نظامــات و قالبهــای اجتماعــی بررســی میشــد .بــرای نمونــه
پیشبینــی مقــام فــرد در نظــام آموزشــی بــا ارجــاع بــه خاســتگاه اجتماعــی فــرد
صــورت میگرفــت و شــغل و درآمــد مبنــای انتخــاب سیاســی عقالیــی معرفــی
میشــد .در ایــن میــان ،مطالعــات اقتصــادی بهنوبــة خــود نظریــة انتخــاب
عقالیــی را دنبــال میکردنــد کــه بــه آنهــا اجــازه م ـیداد تــا متغیرهــای خاصــی
را کــه خیلــی پیچیــده و مبهــم بودنــد ـ متغیرهایــی کــه بــه فردیــت مربــوط
میشــدند ـ را کنــار گذاشــته و کار خــود را بــه مطالعــه ارتبــاط میــان مفاصــل
نظــام اقتصــادی تخصیــص دهنــد .البتــه بــه اعتقــاد تــورن ،چنیــن چشــماندا ِز
بهبیــان مترجــم «جامعهشناســیگرایانه»ای هرگــز بهنحــوی علیاالطــاق
بــر جامعهشناســی متفــوق نگردیــد؛ امــا همیشــه جایگاهــی مســلط را در درون
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دموکراســی صنعتــی (آنچــه بعــدا ً دموکراســی اجتماعــی نامیــده شــد) انجامیــد.
هرچنــد جامعــه مولــود مدرنیتــه بــود ،هرچــه بیشــتر میبالیــد بــر خالــق خــود
چیرهتــر میشــد .تاجاییکــه ایــن جامعــه و نــه مدرنیتــه بــود کــه ارزشهــا و
هنجارهــای خــود را بــر کنشــگران اجتماعــی تحمیــل کــرده و همهچیــز را در
هاضمــه جامعهپذیــری ادغــام نمــود.

پرونده ویژه

جامعهشناســی بهخــود اختصــاص داد .جریانــی کــه از دورکیــم تــا پارســونز و
تــا امــروز ادامــه داشتهاســت ،امــا بنابــر بــه اعتقــاد تــورن برتــری جامعهشناســی
کالســیک بهدلیــل فروپاشــی نهادهــا و هنجارهــا پایــان یافتهاســت.
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دفاع از مدرنیته و بازگشت سوژه
تــورن در مواجهــه بــا امــر مــدرن مطالــب بســیار کلیــدیای را طــرح کــرده و آن
را ناظــر بــر ســه قســم مدرنیتــه ،مدرنیســم و مدرنیزاســیون میدانــد .مدرنیتــه
یــک مفهــوم جهانشــمول اســت کــه دو ســتون اصلــی دارد :احتــرام بــه خــرد و
پذیــرش حقــوق جهانــی .مدرنیســم مفهومــی ایدئولوژیــک اســت کــه ســعی دارد
تجربــة مدرنیزاســیون غربــی را برتــری داده و بــه سراســر جهــان تســری دهــد .و
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ورود به جامعة پسااجتماعی
مــدل اروپایــی توســعه بهواســطه ایــدۀ جامعــه درک میشــود .بــا ایــن وجــود،
موجودیــت جامعــه از فــراز و فــرود برخــی تحــوالت آمــاج حمالتــی ســهمگین
قــرار گرفتهاســت :اول از فــرود ،جنبشهــای اجتماعــی جدیــد کــه بــا هدایــت
کنشــگران فــردی و جمعــی در پــی احقــاق حقــوق فرهنگــی اســت .دوم از
فــراز ،نیروهــای بــازار کــه بــا تضعیــف تمامــی مرزهــا ،دیــوار گرداگــرد جوامــع را
فروریختهانــد .ظهــور پدیــدة غیراجتماعیشــدن (کــه نقطــة مقابــل جامعهپذیــری
اســت) گــواه مــرگ جوامــع اســت .امــری کــه بــه بحــران در نهادهــای بنیادیــن
جامعــه ماننــد مدرســه منتــج شدهاســت .در چنیــن شــرایطی زندگــی اجتماعــی
توســط نیروهــای غیــر فــردی (و همچنیــن غیــر اجتماعــی) ماننــد نیروهــای بــازار
مــورد هجــوم قــرار گرفتــه و ایــن در حالــی اســت کــه جنبشهــای اجتماعــی
نمیتواننــد بــا توســل بــه اصالحــات اجتماعــی ایــن هجمــه را دفــع کننــد .تنهــا
راه توس ـلیافتن بــه کنشهــای برخاســته از نیروهــای غیــر اجتماعــی اســت کــه
معطــوف بــه حقــوق افــراد هســتند .امــری کــه بــا دو پدیــدة مهــم یعنــی بازگشــت
ســوژه و حقــوق فرهنگــی در پیونــد است.کنشــگران مســلط در دورۀ قبلــی کــه در
واقــع مــردان بودنــد ،نوعــی نظــام قطبگــرا از اندیشــه و کنــش را برنهادنــد کــه
براســاس آن هرچیــزی یــا ایــن اســت یــا آن .مث ـ ً
ا یــا ســرمایه حاکــم اســت یــا
مــردم .براســاس ایــن نظــام فرهنگــی شــما ناچاریــد میــان طبیعــت و فرهنــگ ،کار
و زندگــی خصوصــی و دوگانگیهایــی از ایندســت ،یکــی را انتخــاب کنیــد .در
مقابــل ،نظــام فکــری زنــان مبتنــی بــر دو اصــل پیچیدگــی و همزمانــی اســت و
نتیجــة آن تفکــر دوســویه اســت .از ایــن منظــر میتــوان جامعــة پســااجتماعی را
جامعــة زنــان دانســت.

راهی به رهایی

نقد و بررسی اثر
تاکنــون کانــون تمرکــز بحــث بــر تشــریح هرچنــد مختصــر کتــاب پارادایــم جدیــد
اســتوار بودهاســت .اینــک ضــروری اســت نقــد و بررســی ایــن اثــر نیــز در دســتور
کار قــرار گیــرد .نقــد و بررســی اثــر مذکــور در ابعــاد شــکلی و محتوایــی آن صــورت
خواهــد گرفــت .نقــد را در یــک روایــت بهمعنــای شــناخت ســره از ناســره و زدودن
ناخالصیهــا تعریــف کردهانــد .در اینجــا نقــادی مــا از اثــر مذکــور معطــوف
بــه مطرحنمــودن توأمــان ِامتیــازات و کاســتیهای ایــن اثــر اســت .بحــث را بــا
ویژگیهــای مثبــت و امتیــازات آن آغــاز میکنیــم .همانطــور کــه در معرفــی
اثــر گفتــه شــد ،منصفانــه بایــد اذعــان نمــود کــه اثــر حاضــر بهطــور مبســوط و
کام ـ ً
ا مفیــد توانستهاســت بهبرخــی از مهمتریــن دســتورکارها و مباحــث مطــرح
در حــوزة جامعهشناســی معاصــر در ســنت فرانســوی آن بپــردازد .کتــاب تــورن
توانستهاســت شــرحی مفیــد از برخــی از مهمتریــن مفاهیــم و موضوعــات مطــرح
در جامعهشناســی سیاســی معاصــر ارائــه نمایــد .از ایــن حیــث نویســندة ایــن
ســطور مفیدبــودن اثــر تــورن را بــرای محققــان حــوزة جامعهشناســی سیاســی
باالخــص در ایــران تأییــد مینمایــد .نکتــة دیگــر بــه مســئلهمند بــودن ایــن
اثــر بــاز میگــردد ،بهگون ـهای کــه تــورن مباحــث مختلــف را در ارتبــاط بــا هــم
و پیرامــون مســئلة مهمــی چــون تحــوالت پارادایمیــک در زندگــی بشــری مطــرح
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در آخــر مدرنیزاســیون شــیوة پیونــد مدرنیتــه بــا زمینههــای تاریخــی غیرمــدرن
اســت .تــورن معتقــد اســت کــه هرچنــد مدرنیتــه بنیادهایــی جهانشــمول دارد،
مدرنیزاســیون امــری منحصربهفــرد اســت و هــر موجودیــت اجتماعــی میتوانــد
بــا ترکیــب دو عنصــر اساســی مدرنیتــه بــا تجربــة تاریخــی خــود ،پــای بــه جهــان
مــدرن گــذارد .امــری کــه بــه نظــر تــورن راه توســعه را بــر کشــورهای توســعهنیافته
خواهــد گشــود .تــورن بــا نقــد صریــح جریانهــای ســاختارگرا ،کارکردگــرا،
پستمدرنیســم و گفتمانــی ،آنهــا را ایدئولوژیهایــی میدانــد کــه بــرای بیــش
از دو قــرن تنه��ا نظ��ام را موجودیتــی قابــل مطالعــه قلمــداد کــرده و کنشــگران
را بهمثابــه نیــروی محرکــه تاریــخ از مطالعــه کنــار گذاشــتند .در مقابــل تــورن
ادعــا میکنــد ظهــور جنبشهــای اجتماعــی تاریخــی و جنبشهــای اجتماعــی
جدیدــ خ��ود ردی�هـای بــر اینــ نگرــش اس��ت .ت��ورن معتقـ�د اس��ت فــرد میتوانــد
در ســه هیئـ�ت متفـ�اوت نمایانگ��ر ش��ود :م��ن (کــه ناظــر بــر ناخــودآگاه اســت)،
خویــش (کــه حاصــل درونیشــدن تصویــر دیگــران از خــود اســت) و ســوژه (کــه
موجویتــی خــودآگاه و خودتحققبخــش اســت) .آنچــه در قلــب پارادایــم جدیــد
یعنــی پارادایــم فرهنگــی قــرار دارد ،نیــاز بــرای ایجــاد و خلــق ســوژة فــردی اســت.

پرونده ویژه

350
80

Downloaded from hsbr.faslnameh.org at 1:03 +0330 on Monday January 18th 2021

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

نمودهاســت .تــورن خــود در زمــرة جامعهشناســان برجســتة معاصــر اســت ،امــا او
بــدون هــر گونــه تعصــب فکــری و بــا بیطرفــی علمــی توانستهاســت بحــث هــای
موشــکافانهای در بــاب تحــوالت فکــری و جامعهشــناختی زمانــة مــا ارائــه نمایــد.
بهســخن دیگــر ،ایــن متفکــر توانستهاســت ســیر منطقــی مباحــث مطرحشــده
در جامعهشناســی معاصــر از جهانیشــدن و اتحادیــه اروپــا تــا حقــوق فرهنگــی و
جامعــة زنانــه را بهخوبــی تجزیــه و تحلیــل نمایــد .نــوع بررســی و مواجهــة تــورن بــا
مفاهیــم مطــرح در جامعهشناســی معاصــر در یــک ســیر تاریخــی نشــانگر تســلط
بــاالی ایــن نویســنده در حــوزة مذکــور اســت .او در ایــن اثــر و بــا تســلط باالیــی
توانســته حجــم عظیمــی از مطالــب آموزنــدۀ جامعهشناســی را بگنجانــد و از ایــن
حیــث شایســتة تقدیــر اســت .همچنیــن ترجمــة ایــن اثــر توســط مترجــم جــوان
آن نیــز کاری بســیار ارزشــمند و قابــل توجــه اســت ،زیــرا وی توانستهاســت اثــری
ســاختارمند در حــوزة جامعهشناســی معاصــر را در دســترس جامعــة دانشــگاهی و
روشــنفکران ایرانــی قــرار دهــد .ترجمــة اثــر روان و قابــل فهــم اســت و صــورت
ظاهــری کتــاب نیــز کــه از ســوی انتشــارات علمــی و فرهنگــی منتشــر شــده دارای
ســطح خوبــی اســت .بــا ایــن اوصــاف ،برخــی اشــکاالت نیــز بــر صــورت شــکلی
کتــاب وارد اســت ،بدینصــورت کــه مناســب بــود کتــاب دارای نمایــه باشــد،
همچنیــن بهجهــت ترجمـهای بــودن اثــر بهتــر آن بــود کــه واژهنامــة انگلیســی بــه
فارســی نیــز در پایــان کتــاب ارائــه میگردیــد تــا خواننــده فهــم بهتــری نســبت
بــه برخــی اصطالحــات تخصصــی کســب نمایــد.
در ادامــة مطالــب نویســنده تمایــل دارد در شــرح و بســط انتقــادی اندیشــة
تــورن بهبرخــی نــکات پیرامــون دفــاع ایــن متفکــر از مدرنیتــه اشــاره کنــد.
همانطــور کــه بیــان شــد ،تــورن بــا رویکــردی انتقــادی و در عصــر گســترش
اندیش ـههای پســامدرن همچنــان طرفــدار مدرنیتــه اســت .از ایــن منظــر میتــوان
شــباهتهایی میــان اندیشــههای تــورن و هابرمــاس در مواجهــه بــا مدرنیتــه
پیــدا کــرد ،زیــرا ایندســته از اندیشــمندان هرگونــه نقــد مدرنیتــه را بهمثابــه
آسیبشناســی آن جهــت مانــدن در ایــن پارادایــم و نــه فرارفتــن از آن تلقــی
میکننــد .خــواه ایــن وضعیــت را همســو بــا هابرمــاس «عقالنیــت معطــوف بــه
گفتگــو» بدانیــم یــا بهشــیوة تــورن آن را «عقالنیــت معطــوف بــه فرهنــگ» تلقــی
کنیــم ،میتــوان تالشهــای همســانی را میــان آنــان مشــاهده کــرد .علیرغــم
تمامــی انتقــادات موجــود بــر تفکــر مــدرن ،امــروزه مدرنیتــه و نظــم سیاســی
برآمــده از آن یعنــی لیبرالیســم تــا حــدود زیــادی در همهجــای جهــان بهعنــوان
نظمــی مطلــوب مــورد شناســایی قــرار گرفتهاســت ،امــا ایــن پذیــرش و طرفــداری
از مدرنیتــه خالــی از انتقــاد نبودهاســت؛ زیــرا بــا وجــود تمامــی امتیــازات و
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محاســن مدرنیتــه ،ایــن نــوع جهانبینــی منازعاتــی را در میــان طرفــداران و
منتقــدان آن برانگیختهاســت .برخــی طرفــداران و وفــاداران بــه مدرنیتــه کــه
خــود از منتقــدان اصلــی دنیــای مــدرن و صورتبنــدی سیاســی و اخالقــی آن
محســوب میشــوند ،در تالشانــد تــا بــا آسیبشناســی از نظــم مــدرن همچنــان
بــه آن وفــادار بماننــد .از جملــه ایــن وفــاداران میتــوان بــه یورگــن هابرمــاس،
جــان رالــز ،آلــن تــورن ،آنتونــی گیدنــز و ...اشــاره کــرد کــه همگــی آنهــا ضمــن
انتقــاد از مدرنیتــه و لیبرالیســم میکوشــند بــا ابزارهــا و امکانــات درونــی گفتمــان
مــدرن راههایــی بــرای برونرفــت از معضــات موجــود در آن معرفــی نماینــد.
ایــن طیــف از متفکــران همچنــان بــه مانــدن در مدرنیتــه و اصالحکــردن آن بــه
شــیوههای مطلــوب امیدوارنــد .در مقابــل طیفــی دیگــر از اندیشــمندان سیاســی
معاصــر هســتند کــه بهجــای وفــادارای بــه مدرنیتــه ،بهطــور کلــی از آن ناامیــد
و مأیــوس شــدهاند و در آثارشــان ســعی بلیــغ نمودهانــد تــا نظــم دیگــری را در
قالــب پسامدرنیســم جایگزیــن آن نماینــد .از جملــه متفکــران مأیــوس میتــوان
بــه میشــل فوکــو ،ژان فرانســوا لیوتــار ،ژاک دریــدا و همفکرانشــان اشــاره کــرد
کــه در آثارشــان از صورتبنــدی جدیــدی تحــت عنــوان «وضعیــت پس ـتمدرن»
نــام میبرنــد .ایــن دســته از متفکــران را بایــد منتقدانــی دانســت کــه بــه چیــزی
کمتــر از عبــور و خــروج از مدرنیتــه ،فراروایتهــا ،نهادهــا و ســاختارهای اصلــی
آن رضایــت نمیدهنــد .در ایــن چارچــوب ،دســتهای دیگــر از متفکــران معاصــر را
میتــوان نــام بــرد کــه نــه ماننــد وفــاداران بــه مدرنیتــه بهدنبــال آسیبشناســی
درونــی و بازاندیشــی آن هســتند تــا همچنــان در دنیــای مــدرن باقــی بماننــد
و نــه ماننــد طیــف ناامیــدان بــه عبــور و خــروج از مدرنیتــه و شــکلدهی بــه
صورتبنــدی جدیــد و فرامدرنــی میاندیشــند .آنهــا معترضانــی هســتند کــه
ضمــن آسیبشناســی فکــری و اخالقــی دنیــای مــدرن و فلســفة برآمــده از آن
در پــی برگشــت از آن و بازگشــت بــه عصــر قدیــم و یونانــی هســتند .از جملــه
متفکرانــی کــه شایســتة نــام معترضــان و برگشــتخوردگان از مدرنیتــه هســتند
میتــوان بــه لئــو اشــتراوس و الســدیر مکاینتایــر اشــاره کــرد .اگــر بخواهیــم
تفاســیر ســهگانۀ فــوق را در قالــب مفاهیــم و شــیوههایی روشــن دســتهبندی
کنیــم ،میتــوان گفــت کــه ســه شــیوۀ برخــورد بــا مدرنیتــه و نظــم سیاســی
و اخالقــی برآمــده از آن وجــود دارد کــه ایــن شــیوهها عبارتنــد از  :خــروج،1
اعتــراض 2و وفــاداری .3نتیجــه آنکــه تفاســیر س ـهگانة مذکــور طیــف گســتردهای
از مباحــث و موضوعــات ارزشــمند را در اختیــار مــا قــرار میدهنــد .بهگونـهای کــه
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در پرتــو ســه رویکــرد و نــگاه انتقــادی مذکــور بــه مدرنیتــه میتــوان چارچوبــی
تئوریــک بــرای تحلیــل موضوعــات متنوعــی چــون عقالنیــت ،عدالــت ،آزادی،
گفتگــو ،ســوژه ،اخــاق ،فضایــل ،دموکراســی ،دولــت ،جنبشهــای اجتماعــی و...
فراهــم آورد .بههرحــال مدرنیتــه در مقــام یــک نظــم جدیــد چنــان تحولآفریــن
بودهاســت کــه بههیچوجــه نمیتــوان از نظــم مــدرن و سمتوســوهای مختلفــی
کــه خلــق کــرده غفلــت کــرد .دامنــۀ گســتردة ایــن انتقــادات و وجــود طیفهــای
فکــری مختلــف مؤیــد ایــن موضــوع اســت کــه احتجاجــات در بــاب مدرنیتــه ،هــم
بــرای زندگــی بشــری و هــم بــرای تفکــر سیاســی ،خطیــر و حیاتــی اســت .بهزعــم
نویســندة ایــن ســطور ،در ایــن فراینــد موضــوع مهــم فهــم مدرنیتــه ،صورتبنــدی
سیاســی و اخالقــی و شــناخت تقریرهــا و تقابلهــای گوناگــون علیــه آن اســت ،و
داوری میــان طیفهــای فکــری متعــارض و برتــری یــک طیــف بــر طیــف دیگــر
بــه درجــة دوم اهمیــت تقلیــل مییابــد .بــه ســخن دیگــر ،اگــر انتقادیبــودن
برخــی نگرشهــا را ـ در اینجــا اندیشــة تــورن ـ دشــمنی یــا برتــری بــر دیگــر
نگرشهــا تلقــی کنیــم ،نهفقــط منطــق درونــی نظــام فکــری جهــان مــدرن را
درک نکردهایــم ،بلکــه از درک و فهــم تضــارب و معرکــة آراء نیــز دور خواهیــم
شــد .بهســخن دیگــر ،هــدف اصلــی از بررســی چنیــن دیدگاههایــی صرفــاً درک
و فهــم بخشهایــی از اندیشــههای سیاســی و اجتماعــی معاصــر در مواجهــه
بــا مدرنیتــه و ابعــاد سیاســی و اخالقــی آن اســت .همیشــه وسوســه میشــویم
بدانیــم باالخــره حــق بــا مدافعــان مدرنیتــه (تــورن ،گیدنــز ،هابرمــاس و  )...اســت
یــا منتقــدان و گلهمنــدان آن؟ (اشــتراوس ،مــک اینتایــر ،فوکــو ،دریــدا ،لیوتــار
و  .)...بهنظــر میرســد کــه طــرح چنیــن پرسشــی از اســاس اشــتباه اســت و
موضــوع مهمتــر فهــم منطــق درونــی ایــن نــوع اندیشــهها از ســوی متفکــران
مــورد بحــث اســت .بــه نظــر نویســنده ،مســئلة اصلــی برقــراری و حفــظ ارتبــاط و
دیالــوگ بیــن منتقــدان و مدافعــان مدرنیتــه اســت و ایــن موضــوع بیشــتر از داوری
و قضــاوت میــان مواضــع موافقــان و مخالفــان مدرنیتــه بــرای مــا اهمیتــی حیاتــی
دارد .مســئلة اصلــی ایــن اســت کــه نخواهیــم یــک طــرف را برنــده و دیگــری را
بازنــده اعــام کنیــم ،بلکــه دریابیــم مــا انســانهای معاصــر و قــرن بیس ـتویکمی
چهچیزهایــی را هنــوز بایــد بیاموزیــم یــا الاقــل بفهمیــم چهچیزهایــی را نبایــد
فرامــوش کنیــم؟!
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و سیاســی ایــران ،بــا ذکــر نکتــهای قابــل اهمیــت از ســوی ویــل کمیلیــکا
متفکــر معاصــر بحــث را ادامــه میدهیــم .او ایــن پرســشهای مهــم را مطــرح
کردهاســت کــه «ربــط تفکــر سیاســی و اجتماعــی غربــی بــه ایــران چیســت؟ و
آیــا نوعــی از تفکــر سیاســی کــه در غــرب روئیدهاســت ربطــی بــه بافتارهایــی بــا
امروزیــن بســیار متفــاوت هــم دارد یــا خیــر؟ بهبیــان دیگــر
تاریــخ و واقعیــات
ِ
آیــا اصــول اخالقــی و سیاســی اعتبــار جهانــی دارنــد ،یــا فقــط بــرای زمــان و
مکانــی کــه در بســتر آن روئیــده انــد معتبرنــد؟» (کمیلیــکا،1396 ،ص.)17 .
در پاســخ کمیلیــکا بیــان مــیدارد« :همانطــور کــه در غــرب یــک ســنت غربــی
واحــد وجــود نــدارد ،بلکــه ســنتهای غربــی بســیاری داریــم ،ایــن ســخن را مــی
ِ
ســنت یکدســت فکــری
تــوان در مــورد ایــران نیــز گفــت .چیــزی بهنــام یــک
ایرانــی یــا یــک سـ ِ
ـنت یکدســت فکــری اســامی نداریــم ،بلکــه ســنتهای فکــری
ایرانــی ـ اســامی بســیاری وجــود دارنــد کــه برخیشــان لیبــرال ،ســکوالتر و یــا
انســانگراتر از بقیهانــد .در ایــران بایــد هــر نســل جدیــدی از روشــنفکران خــود
تصمیــم بگیرنــد کــه کدامیــک از ایــن شــاخههای فکــری متفــاوت در مواجهــه بــا
مســائل روز بیــش از بقیــه مفیدترنــد» (کمیلیــکا ،1396 ،ص .)17 .از ایـ�ن منظـ�ر،
موضوعــی کــه بهعنــوان حلقــة ارتبــاط میــان تفکــر سیاســی معاصــر غربــی ـ در
اینجــا اندیشــة تــورن ـ بــا جامعــة ایرانــی دانســت ،گفتگــوی «میانفرهنگــی» و
«بینافرهنگــی» اســت .چنیــن گفتگوهایــی در عصــر «جهانیشــدن »1و گفتگــوی
تمدنهــا بــا دیگــر فرهنگهــا و تمدنهــا و ادبیــات فکــری آنــان الزمــة زیســت
انســان معاصــر ایرانــی اســت .نکتــة دیگــر اینکــه برخــی مفاهیــم و موضوعــات
مطرحشــده ماننــد نقــد مدرنیتــه ،مســئلة معنــا ،ســوژهمحوری ،حقــوق فرهنگــی،
دربــارة حجــاب ،مســئلة اقلیتهــا و موضــوع شناســایی آنهــا ،مســئلة زنــان و
جامعــۀ زنانــه ،مســائل مرتبــط بــا جنســیت و سکســوالیته و...کــه در پارادایــم جدی ِد
تــورن مطــرح شدهاســت ،از مهمتریــن و حیاتیتریــن مباحــث موجــود در جامعــة
ایرانــی نیــز مــی باشــند کــه تئوریزهکــردن ایــن مباحــث توســط متفکرانــی ماننــد
تــورن شــاید بتوانــد در فهــم و حلوفصــل برخــی مســائل و مشــکالت موجــود در
جامعــة سیاســی ایــران راهگشــا باشــد .بــرای نمونــه ،جامعــة ایــران را کــه انــواع
مختلفــی از فرهنگهــا ،هویتهــا ،قومیتهــا ،زبانهــا و ســبکهای متفــاوت در
آن ســکونت دارنــد ،میتــوان جامعـهای «چندفرهنگــی »2دانســت .در جامعــة ایرانی
کــه از کثــرت فرهنگــی برخــوردار اســت ،مباحــث چندفرهنگگرایــی مطرحشــده
در اثــر مذکــور و از جملــه بحثهــای مرتبــط بــا بازشناســی ـ نــه بازتوزیــع ـ
میتوانــد امکانــات زیــادی بــرای کاربردیشــدن و گســترش «عدالــت اجتماعــی»
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جمعبندی و ارزیابی نهایی
مســئلة اصلــی نوشــتار حاضــر نقــد و بررســی کتــاب ارزشــمند پارادایــم جدیــد
بودهاســت .کتــاب مذکــور در ســال  1396بــه فارســی ترجمــه شدهاســت .هــدف
اصلــی نگارنــده در ایــن کتــاب ارائــة شــرحی منســجم از ســیر تحــول پارادایمــی
زندگــی بشــری از پارادایــم مذهبــی بــه پارادایــم فرهنگــی در دنیــای متأخــر
بشــری اســت .او ایــن تحــول پارادایمــی را بهخوبــی در هشــت فصــل اصلــی کتــاب
تجزیــه و تحلیــل کــرده و مترجــم نیــز آن را بهدقــت بــه زبــان فارســی انتقــال
دادهاســت .تــورن بــرای پرداختــن بــه مســئلة اصلــی خــود و تشــریح ابعــاد ایــن
پارادایــم نوظهــور فرهنگــی ،مجموعـهای ارزنــده تــدارک دیــده و بــه ســراغ برخــی
از مهمتریــن مباحــث در تفکــر معاصــر رفتهاســت .نویســنده بــا ســاختاری کام ـ ً
ا
حسابشــده ،مطالــب را در فصلهــای مختلــف کتــاب بهخوبــی و کام ـ ً
ا منســجم
ارائــه نمودهاســت .علیرغــم تمامــی اهمیتــی کــه اثــر مــورد بررســی بــرای جامعــة
علمــی و روشــنفکری مــا در پــی دارد ،ایــن اثــر همچــون بســیاری آثــار دیگــر
میتوانــد دارای برخــی مشــکالت شــکلی و محتوایــی باشــد کــه بهصــورت موجــز
بــه برخــی از آنهــا اشــاره گردیــد .نکتــة پایانــی اینکــه معضــات موجــود در
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داشــته باشــد .بــرای نمونــه ،ایــن نــوع تفکــر میتوانــد جامعــة مــا را بهســمت
پذیــرش و بهرسمیتشــناختن اجتماعــات و جماعتهــای مختلــف و احتــرام بــه
تفاوتهــای آنهــا ســوق دهــد .ســخن آخــر اینکــه علیرغــم تمامــی انســداد
سیاســی موجــود ،جامعــة ایــران تافت ـهای جــدا بافتــه از جامعــة جهانــی نیســت.
نیروهــای اجتماعــی در جامعــة ایــران بهواســطۀ گســترش شــبکههای اجتماعــی
جدیــد و گســترش ارتباطــات ناشــی از جهانیشــدن مســائل و دســتورکارهای خــود
را متناســب بــا ســطح جهانــی آن مطــرح کردهانــد .در ایــران تغییــرات گســتردة
فرهنگــی و اجتماعــی ،بهویــژه در کالنشــهرها و نیــز توســعة ارتباطــات و وســایل
جمعــی زمینههــای مناســبی را بــرای شــکلگیری جنبشهــا و کنشهــای
جمعــی فراهــم ســاختهاند .ایــن تحــوالت را بهخوبــی میتــوان در جوانــی
جمعیــت ،نــرخ شهرنشــینی ،نــرخ دسترســی بــه رســانهها ،نــرخ ســفرهای داخلــی
و خارجــی ،نــرخ مکالمههــای بینالمللــی و مــواردی از ایندســت مالحظــه نمــود.
شــرایطی کــه برخــی صاحبنظــران آن را ورود بــه وضعیتــی جدیــد در جامعــة
ایرانــی تلقــی کردهانــد .بهگون ـهای کــه آلــن تــورن بعــد از ســفر خــود بــه ایــران
در اظهارنظــری چنیــن گفــت« :اولیــن چیــزی کــه در ایــن کشــور بهچشــم
میخــورد آن اســت کــه شــما در حاشــیة مدرنیزاســیون قــرار نداریــد ،بلکــه دقیقــا
در متــن آن قــرار گرفتهایــد»( تــورن ،1381 ،ص.)6 .

راهی به رهایی

منابع

تــورن ،آلــن ( .)1396پارادایــم جدیــد ،ترجمــة ســلمان صادقــیزاده ،تهــران :علمــی و
فرهنگــی.
 .)1381/1/26( ------تصویر من از ایران ،مصاحبه در روزنامه ایران.کیملیــکا ،ویــل ( .)1396درآمــدی بــر فلســفه سیاســی معاصــر ،ترجمــة میثــم بادامچــی و
محمــد مباشــری ،تهــران :نــگاه معاصــر.
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جامعــة امــروز ایــران عمدتــاً دارای ریشــههای فرهنگــی و سیاســی هســتند کــه
بهنظــر میرســد پارادایــم فرهنگــی موردنظــر تــورن میتوانــد در فهــم بهتــر
مســائل بــه نیروهــای فکــری و اجتماعــی یــاری رســاند .از ایــن حیــث مطالعــة ایــن
اثــر بــه همــة عالقهمنــدان علــوم اجتماعــی و فعــاالن سیاســی در حــوزة جامعــة
مدنــی پیشــنهاد میشــود.

