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 مختار نوری
دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

بررسی و نقد کتاب پارادایم جدید

چکیده
ــار مطــرح در تفکــر سیاســی و اجتماعــی معاصــر اســت کــه  پارادایــم جدیــد از جملــه آث
ــرداِز  ــورن نظریه پ ــت. ت ــگارش شده اس ــوی ن ــهیر فرانس ــر ش ــورن متفک ــن ت ــط آل توس
ــر به بررســی  مدرنیتــه و به عنــوان یکــی از مطرح تریــن جامعه شناســان معاصــر، در ایــن اث
ســیر تحــوالت پارادایمیــک زندگــی سیاســی و اجتماعــی دنیــای غــرب پرداخته اســت. او 
بــا ابتنــای بــر رهیافــت پارادایمــی نشــان می دهــد کــه چگونــه انســان معاصــر از پارادایــِم 
ــِم فرهنگــی در دنیــای متأخــر رسیده اســت. امــروز  ــه پارادای مذهبــی در قــرون گذشــته ب
ــت  ــی از اهمی ــة ایران ــه در جامع ــا و ازجمل ــای دنی ــی در همه ج ــی و هویت ــائل فرهنگ مس
ویــژه ای برخــوردار شده اســت، و اهمیــت ایــن نــوع مســائل را نمی تــوان در جوامــع 
مختلــف نادیــده انگاشــت. از ایــن رو در نوشــتار حاضــر تــالش خواهــد شــد ضمــن معرفــی 
ــه  ــرد. این ک ــرار گی ــتور کار ق ــی آن در دس ــد و ارزیاب ــور، نق ــر مذک ــزی اث ــوع مرک موض
ــع موجــود  ــگاه آن در مناب ــر و جای ــن اث ــر چیســت؟ هــدف ای ــون تمرکــز اث مســئله و کان
ایــن حــوزه بــه چــه صورتــی اســت؟ و ارتبــاط ایــن اثــر بــا وضعیــت اندیشــه ورزی سیاســی 
ــنده در  ــه نویس ــتند ک ــی هس ــن موضوعات ــت؟ مهم تری ــروز چیس ــران ام ــی در ای و فرهنگ

تــالش اســت تــا حــد امــکان بــه آن هــا بپــردازد.

واژه های کلیدی: 
مدرنیته، جامعه شناسی، پارادایم، پارادایم فرهنگی، چندفرهنگ گرایی.
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مقدمه
ــار منتشــره از چنــان اهمیتــی در حوزه هــای دانشــی و از جملــه دانــش  برخــی آث
ــی  ــه و بررس ــوان مطالع ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــد ک ــی برخوردارن ــی و اجتماع سیاس
ــار  ــن آث ــی از مهم تری ــوان یک ــد به عن ــم جدی ــت. پارادای ــده انگاش ــا را نادی آن ه
برجســتة تــورن نیــز در ایــن چارچــوب قابــل طــرح و بررســی اســت. فصــول مختلف 
ــئلة  ــدن، مس ــد جهانی ش ــا مانن ــرح در آن ه ــات مط ــرفصل ها وموضوع ــاب و س کت
ــوق فرهنگــی،  ــه، ســوژه باوری، جنبش هــای اجتماعــی، حق ــا، موضــوع مدرنیت معن
ــور جــدی  ــر به ط ــة اخی ــد ده ــان و... در طــول چن ــی، مســئلة زن چندفرهنگ گرای
در کانــون مباحــث فکــری متفکــران مختلــف معاصــر بوده انــد. از ایــن رو می تــوان 
ــث  ــورن از حی ــار ت ــن آث ــن و جامع تری ــرة مهم تری ــور در زم ــر مذک ــه اث ــت ک گف
شــمول بــر موضوعــات و مباحــث مطــرح در دنیــای معاصــر اســت. پارادایــم جدیــد 
ــددی  ــای متع ــه زبان ه ــته شــده و ب ــان فرانســه نوش ــه زب ــال 2007 ب ــه س ــه ب ک
ترجمــه شــد نقطــة تالقــی تمامــی آثــار پیشــین تــورن در بــاب روش شناســی علــوم 
اجتماعــی، مدرنیتــه، مطالعــات زنــان و مهاجــران، جامعــة پســاصنعتی، تاریخ منــدی 
ــورن نیــز محســوب می شــود.  ــر ت ــن اث و ســوژه گی اســت و از ایــن حیــث مهم تری
در جامعــة روشــنفکری ایــران تــورن را به عنــوان مبــدع نظریــة جنبش هــای 
ــه  اجتماعــی جدیــد می شناســند و نقــد مدرنیتــه تنهــا کتابــی اســت کــه از وی ب
فارســی ترجمــه شده اســت. تــورن دارای ابعــاد فکــری گســترده ای اســت، از ایــن رو 
ترجمــة پارادایــم جدیــد به خاطــر تأکیــد آن بــر عنصــر فرهنــگ می توانــد هرچــه 
بیشــتر جامعــة ایرانــی را بــا پتانســیل ها و ظرفیت هــای نظــری ایــن متفکــر بــرای 
حــل و فصــل بحران هــای موجــود آشــنا ســازد. زیــرا همان طــور کــه تــورن بیــان 
ــر  ــه تفک ــت رســیده اند ک ــان درجــه ای از اهمی ــه چن ــد مســائل فرهنگــی ب می کن

■ تورن، آلــن )1396(. پارادایــم جدید، ترجمة 
سلمان صادقی زاده، تهران: علمی و فرهنگی.

شابک؛  978-600-436-351-8
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ــورن، 1396،  ــد )ت ــازماندهی کن ــا س ــور آن ه ــول مح ــود را ح ــد خ ــی بای اجتماع
ــاب،  ــی کت ــث اصل ــم و مباح ــنده، مترج ــی نویس ــس از معرف ــه پ ص17(. در ادام
بررســی و ارزیابــی آن به بحــث گذاشــته خواهــد شــد. در نهایــت بــا ارزیابــی جایــگاه 
ــان  ــب را به پای ــروز، مطال ــران ام ــرای جامعــة روشــنفکری و سیاســی ای ــر ب ــن اث ای

خواهیــم رســاند. 

معرفی نویسنده و مترجم اثر
آلــن تــورن از جامعه شناســان شــهیر فرانســه اســت کــه به ماننــد 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 اعتصاب هــا باعــث شــد بــه 
مطالعــات اجتماعــی عالقه منــد شــود. ســپس مجــدداً بــه پاریــس بازگشــت و ایــن 
بــار فلســفه خوانــد. تــورن در ســال 1950 بــه مرکــز ملــی پژوهــش علمــی فرانســه 
رفــت و زیــر نظــر ژرژ فریدمــن کار کــرد. فریدمــن تأثیــری عمیــق بــر او گذاشــت و 
موجــب شــد عمیقــاً وارد مطالعــات جامعه شناســی شــود. ســال 1952 بــه آمریــکا 
رفــت و دســتیار بــزرگان جامعه شناســی یعنــی پارســونز و الزارســفلد شــد. تــورن 
ــوده و مرکــز  ــوم اجتماعــی نیــز ب ــی مطالعــات عل ــر پژوهشــی در مدرســة عال مدی
ــر فرانســوی  ــن متفک ــی را تأســیس کرده اســت. ای ــای اجتماع ــات جنبش ه تحقیق
ــناخته  ــاصنعتی« ش ــة پس ــالح »جامع ــاد اصط ــرای ایج ــده ای ب ــر ای ــش از ه بی
ــوان  ــوده و به عن ــز ب ــوم اجتماعــی پاریــس نی ــورن اســتاد مدرســه عل شده اســت. ت
ــس کرده اســت. او  ــاالت متحــده تدری ــن دانشــگاه های ای ــو در مهم تری اســتاد مدع
ــیار  ــری بس ــر تأثی ــه اخی ــت و در دو ده ــی اس ــته در جامعه شناس ــره ای برجس چه
عمیــق بــر متفکــران جامعــة اطالعاتــی داشته اســت؛ به طوری کــه مانوئــل کاســتلز 
از او خواســت تــا مقدمــه ای بــرای ترجمــة فرانســوی کتــاب ظهــور جامعــه شــبکه ای 
بنویســد. همچنیــن ایــن موضــوع نیــز در معرفــی او قابــل توجــه اســت کــه آلــن 
ــا  ــوی تمدن ه ــز گفت وگ ــران و مرک ــگاه ته ــوت دانش ــه دع ــال 1380 ب ــورن س ت
بــرای شــرکت در کنفرانــس آمریــکای التیــن بــه تهــران آمــد. بــه هــر ترتیــب او از 
ــودی  ــا وج ــن اســت و ب ــکای التی ــا و آمری ــان در اروپ ــن جامعه شناس تأثیرگذارتری
کــه در ایــاالت متحــده توجــه کمتــری بــه او شــده، تقریبــاً همــة آثــار اصلــی اش 
ــه  ــوان ب ــورن می ت ــار ت ــن آث ــت. از مهم تری ــه شده اس ــی ترجم ــان انگلیس ــه زب ب
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: وجــدان کارگــران و تغییــرات تکنولوژیکــی )1965(؛ مــه 
ــا و  ــات، درگیری ه ــاصنعتی: طبق ــه پس ــات )1968(؛ جامع ــالب و اصالح 68: انق
فرهنــگ در جامعــه برنامه ریزی شــده )1971(؛ سیســتم های آکادمیــک در جامعــه 
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آمریــکا )1974(؛ جامعــه خــود ـ تولیــد )1977(؛ صــدا و چشــم: تجزیــه و تحلیــل 
جنبش هــای اجتماعــی )1981(؛ همبســتگی: تحلیــل جنبــش اجتماعــی کارگــران 
لهســتان )1982(؛ نقــد مدرنیتــه1 )1992(؛ آیــا مــا می توانیــم بــا همدیگــر زندگــی 
کنیــم؟ )2000(؛ پارادایــم جدیــد )2007(؛ متفــاوت اندیشــیدن )2009(؛ پــس از 
ــم  ــز مترج ــی زاده نی ــلمان صادق ــا )2012(. س ــن کتاب ه ــران )2010(؛ کمپی بح
کتــاب پارادایــم جدیــد می باشــد. وی فارغ التحصیــل جامعه شناســی سیاســی 
دانشــگاه تهــران و هــم اکنــون در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
مشــغول فعالیــت پژوهشــی اســت. آیــا مــا می توانیــم بــا همدیگــر زندگــی کنیــم؟، 
ــان  ــه زب ــورن اســت کــه از ســوی صادقــی زاده در حــال ترجمــه ب ــار ت از دیگــر آث

فارســی اســت.

معرفی اثر و اهمیت آن در حوزة دانش سیاسی
گام بعــدی بحــث حاضــر معطــوف بــه معرفــی کتــاب و ســرفصل های مختلــف آن 
ــش جامعه شناســی  ــی و باالخــص دان ــوم اجتماع ــر در حــوزة عل ــن اث ــگاه ای و جای
ــة  ــا ترجم ــت.کتاب A New Paradigm for Unders  tanding  todays World ب اس
ــا شــمارگان 1000 نســخه از ســوی انتشــارات  ــد در ســال 1396 ب ــم جدی پارادای
ــه،  ــاب از مقدم ــوای کت ــاب عرضــه شده اســت. محت ــه بازارکت علمــی و فرهنگــی ب
تشــکیل  کتاب نامــه،  و  نتیجه گیــری  فصــل،  هشــت  و  بخــش  دو  دیباچــه، 
شده اســت. به طــور کلــی در ایــن کتــاب نظریــة چرخش هــای پارادایمــی2 از 
ســوی تــورن طــرح می شــود. ایــن چرخش هــا ناظــر بــر تغییــر الگــوواره مناســبات 
کالن اجتماعــی و در نتیجــه خلــق اندیشــه و کنــش نوینــی هســتند. از نظــر تــورن 
ــر  ــر ب ــاص و ناظ ــبات خ ــي دارای مناس ــي جمع ــاي زندگ ــک از پارادایم ه ــر ی ه
مبــارزه بــرای کســب حقــوق معینــی اســت و برخــالف مفهــوم گفتمــان کــه ناظــر 
بــر سوبژکســیون )انقیــاد( اســت، پارادایــم بــر سوبژکتیویکاســیون )فراینــد ســاخت 

ــه تجــدد پرداخته اســت و از  ــه انتقــادات کالســیک نســبت ب ــورن از یک ســو ب ــاب ت ــن کت 1. در ای
ــورن  ــد. ت ــي می کن ــا را بررس ــن انتقاده ــاده انگاري هاي ای ــا و س ــا، افراط ه ــر تناقض ه ــوی دیگ س
ــه از  ــائلي را ک ــکالت و مس ــرد و مش ــت مي پذی ــدد شده اس ــه تج ــه ب ــي را ک ــیاري از انتقادهای بس
ــراي  آن ناشــي شــده را به رســمیت مي شناســد، امــا معتقــد اســت کــه نقــد تجــدد جــز تالشــي ب
ــود،  ــتنباط می ش ــورن اس ــة ت ــه از اندیش ــه ک ــر آن گون ــر دیگ ــد. به تعبی ــد باش ــالح آن نمي توان اص
ــه نیســت، امــا  ــر جــاي آن قــرار گیــرد واقع بینان مدرنیتــه جایگزیــن نــدارد و تصــور چیــزي کــه ب
ــراي آسیب شناســي انتقــادی آن به خــرج داد. ایــن کتــاب درواقــع دو  مي تــوان تــالش مســتمري ب
جلــد در یــک جلــد اســت و نویســنده در ابتــداي آن متذکــر شــده کــه ایــن دو قســمت مي توانــد 
ــد و تحقــق مدرنیتــه پرداختــه و  ــي تول ــه بازخوان ــده شــود. بخــش اول ب مســتقل از یکدیگــر خوان
بخــش دوم بحــران مدرنیتــه را هــدف قــرار داده اســت. کتــاب مذکــور بــا ترجمــة مرتضــي مردیهــا 

ــو به چــاپ رسیده اســت. ــه شــده و از ســوي انتشــارات گام ن ــه فارســی ترجم ب
2. Paradigm Swi tch
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ــالش  ــر ت ــن اث ــی ای ــورن، 1396، ص. 24(. به طــور کل ــد )ت ــز می کن ســوژه( تمرک
ــا اتخــاذ نگرشــي تاریخــي تحــوالت کالن اجتماعــي را فهــم کنــد و  ــا ب مي کنــد ت
در ایــن راســتا بــه نحــوة گــذار و تغییــر و تحــول چهــار پارادایــم موردنظــرش بــه 

ــردازد: ــل مي پ ــرح ذی ش

پارادایم مذهبی 
ــم  ــر زندگــی جمعــی و بشــری، پارادای ــم حاکــم ب ــورن نخســتین پارادای از نظــر ت
مذهبــی و فراطبیعــی بوده اســت. در ایــن الگــو شــاهد بازنمایــی مذهبــی از ســازمان 
اجتماعــی و ارجــاع امــر جمعــی بــه امــر دینــی هســتیم. به تعبیــر دیگــر مذهــب در 
ایــن دوره دارای هژمونــی گســترده ای بوده اســت و دیگــر ابعــاد دارای تــوان رقابــت 
ــول  ــروعیت دارای اص ــم مش ــن پارادای ــد. در ای ــی نبوده ان ــع فراطبیع ــن منب ــا ای ب
بیرونــی اســت و ســنگ بنای آن نــه در ناســوت کــه در الهــوت و بیــرون از مناســبات 
ــام  ــی تم ــم مذهب ــر در پارادای ــه ســخن دیگ ــاده شده اســت. ب ــی نه ــی جمع زندگ
ــی و عناصــر  ــود و بیــاِن اجتماعــی انســان دارای مبان ــه خــدا ب ارجاعــات بشــری ب
ــای  ــکالت و چالش ه ــائل و مش ــل مس ــی راه ح ــم مذهب ــود. در پارادای ــی ب مذهب
ــود. در  ــت ب ــل دریاف ــا قاب ــوع نهاده ــان آن ن بشــری در نهادهــای مذهبــی و متولی
ایــن شــرایط، منبــع معنــا نیــز مشــخص بــود و انســان بیــش از زمیــن رو به ســوی 
ــی  ــان مذهب ــت. انس ــم برجسته اس ــن پارادای ــری در ای ــتعال نگ ــود و اس ــمان ب آس
ــی حــل و فصــل  ــع فرازمین ــه مناب ــا ارجــاع ب ــور خــود را ب ــی ام می کوشــید تمام

ــی از اعــراب نداشــتند. ــی بشــر هنــوز محل کنــد و ســایر جنبه هــای عقالن

پارادایم سیاسی 
به لحــاظ تاریخــی دومیــن پارادایــم موردنظــر تــورن، پارادایــم سیاســی اســت کــه 
ــر  ــود. اگ ــوب می ش ــیون محس ــد مدرنیزاس ــتین دوره از فراین ــال نخس ــن ح در عی
پیش تــر وقایــع اجتماعــی بــه مشــیت الهــی یــا خواســت نیروهــای ماورایــی نســبت 
ــر  ــی نظی ــون مفاهیم ــبات سیاســی پیرام ــا و مناس ــا نیروه ــد، در این ج داده می ش
حکومــت و دولــت، پادشــاه و ملــت، جمهوریــت، مــردم و انقــالب بــر صــدر اندیشــه 
ــر  ــی در براب ــح داخل ــی، صل ــر بی نظم ــم در براب ــئلة نظ ــیند و مس ــش می نش و کن
خشــونت و همبســتگی جامعــه در برابــر اســتبداد شــاهزادگان و جنگ ســاالران بــه 
ــا شــکل گیری موجودیت هــای  دغدغــة اصلــی بــدل می شــود. ایــن دوران مقــارن ب
ــهرها و  ــت ـ ش ــدرن، دول ــای م ــه، دولت ه ــاهی های مطلق ــل پادش ــن از قبی نوی
دولــت ـ ملت هــا بــوده و در آن تحلیــل سیاســی به معنــای کالســیک متولــد 
ــه  ــو ادام ــز و روس ــط هاب ــد، توس ــاز ش ــی آغ ــا ماکیاول ــه ب ــی ک ــود؛ تحلیل می ش
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پرونده ویژه

ــر  ــورش ب ــا ی ــی ب ــت مل ــن دوره دول ــد. در ای ــم گردی ــل خت ــه دوتوکوی ــت و ب یاف
ــد  ــت را آفری ــام مل ــی به ن ــی سیاس ــه موجودیت ــیِک مطلق ــای مونارش حکومت ه
ــا جامعــة مدنــی داشــت. سکوالریســم فرزنــد ایــن دورة  کــه پیوندهــای عمیقــی ب
ــی  ــای جدای ــو گوی ــه از یک س ــت ک ــی اس ــة سیاس ــف مدرنیت ــی و هم ردی تاریخ
شــهروند از اجتمــاع و از دیگــر ســو کلیســا )نهــاد دیــن( از دولــت )نهــاد سیاســت( 
اســت. بــه نظــر تــورن اصــل سکوالریســم بــا اعــالم خودمختــاری جامعــة سیاســی 
از اصــول و اعمــال مذهبــی، حقــوق فــردی را گســترش داد و پایه هــای دموکراســی 
ــب  ــون کس ــزی پیرام ــزاع مرک ــن دوران ن ــم آورد. در ای ــدرن فراه ــع م را در جوام
حقــوق سیاســی تکویــن می یافــت. امــری کــه خــود را در قامــت ایــدة شــهروندی 
نمایــان ســاخت. مفهــوم شــهروندی ناظــر بــر کســب حقــوق برابــر بــرای همــگان و 
ــا  ــن دوران را عصــر انقالب ه ــوان ای ــود. می ت ــک ب ــک کشــور دموکراتی ــب ی در قال
ــکا  نامیــد. از انقالب هایــی کــه پادشــاهی های مطلقــه را در هلنــد، انگلســتان، امری
ــای  ــا انقالب ه ــه ت ــد گرفت ــاقط کردن ــکا س ــپانیایی امری ــتعمرات اس ــتر مس و بیش

ــوران نمــود.  ــرون از آن ف ــا و بی ــه در سراســر اروپ ــر ک نزدیک ت

پارادایم اقتصادی ـ اجتماعی
ــط  ــازمانی مرتب ــف س ــکال مختل ــت، اقتصــاد و اش ــعة صنع ــا توس ــورن ب ــر ت از نظ
بــا آن در محوریــت امــر اجتماعــی قــرار گرفــت و پارادایــم اقتصــادی ـ اجتماعــی 
ــی  ــی )بازنمای ــن دو بازنمای ــی ای ــع توال ــد. درواق ــی ش ــم سیاس ــن پارادای جایگزی
اقتصــادی و اجتماعــی( در یــک مجموعــة تاریخــی گســترده ولــی یکســان رخ داد. 
در ایــن پارادایــم شــاهد تولــد موجودیــت جدیــدی بــه نــام جامعــه هســتیم. پیــش 
ــه رو بودیــم کــه پیرامــون مقــوالت هویتــی  ــا جماعت هایــی روب از ظهــور جامعــه ب
شــکل گرفتــه بودنــد. در قالــِب جامعــه، انحــراف و جــرم بــر ایــن پایــه کــه تهدیــدی 
ــواده و آمــوزش نهــادی،  ــف مــی شــدند و خان ــد، تعری ــرای نظــم اجتماعــی بودن ب
ــای  ــی، گروه ه ــادی و اجتماع ــم اقتص ــل پارادای ــد. ذی ــام گرفتن ــری ن جامعه پذی
ــی  ــی زمان ــات اجتماع ــوم طبق ــد. مفه ــود آم ــات به وج ــه طبق ــی از جمل اجتماع
ــان  به وجــود آمــد کــه گروه هــای مختلفــی از مزدبگیــران، کــه نخســتین گــروه آن
ــد، بیــش از هــر چیــز به واســطة ارتباطــات اجتماعــی ای کــه  کارگــران یــدی بودن
ــات  ــر طبق ــی نظی ــن دوران، عبارات ــف می شــدند. در ای ریشــه در کار داشــت، تعری
ــربندی و  ــاری، قش ــای تج ــا، اتحادیه ه ــورژوازی و پرولتاری ــروت، ب ــی و ث اجتماع
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 شــکل گیری جنبش هــای اجتماعــی در راســتای اســتقرار 
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دموکراســی صنعتــی )آن چــه بعــداً دموکراســی اجتماعــی نامیــده شــد( انجامیــد. 
ــق خــود  ــر خال ــد ب ــود، هرچــه بیشــتر می بالی ــه ب ــود مدرنیت ــه مول ــد جامع هرچن
ــا و  ــه ارزش ه ــود ک ــه ب ــه مدرنیت ــه و ن ــن جامع ــه ای ــد. تاجایی ک ــر می ش چیره ت
ــز را در  ــرده و همه چی ــل ک ــی تحمی ــگران اجتماع ــر کنش ــود را ب ــای خ هنجاره

ــود.  ــام نم ــری ادغ ــه جامعه پذی هاضم

پارادایم فرهنگی 
دورة مابیــن فروپاشــی دیــوار برلیــن تــا وقایــع یــازده ســپتامبر نوعــی دورة حائــل 
ــی  ــادی ـ اجتماع ــم اقتص ــت از پارادای ــر گسس ــر ب ــه ناظ ــود ک ــوب می ش محس
ــان  ــذار از زب ــر گ ــر ب ــم ناظ ــن پارادای ــت. ای ــن اس ــی نوی ــه پارادایم ــت ب و پیوس
ــن معطــوف  ــه پیــش از ای ــی ک ــار جمع ــان فرهنگــی اســت. رفت ــه زب ــی ب اجتماع
ــار جمعــی  ــه رفت ــود، جــای خــود را ب ــر طبیعــت ب ــه ب ــال غلب ــه بیــرون و به دنب ب
مــی دهــد کــه معطــوف بــه درون بــوده و رو بــه ســوی خــود و همــة افــرادی کــه 
ــه  ــی ب ــام اجتماع ــی از نظ ــا مرکزیت زدای ــن ب ــد، دارد. همچنی در درون آن می زین
ســوِد کنشــگران فــردی و جمعــی مواجهیــم. ایــن دوران بــا مبــارزه بــر ســر حقــوق 
ــه  ــد ب ــورن ذیــل ایــن پارادایــم جدی ــرار دارد. ت ــدی تنگاتنــگ ق فرهنگــی در پیون
طــرح مباحــث مهمــی ماننــد گــذار از ســنت جامعه شناســی کالســیِک فرانســوی، 
ــردازد  ــوژه می پ ــه و بازگشــت س ــاع از مدرنیت ــة پســااجتماعی و دف ــه جامع ورود ب

ــد شــد. ــاره خواه ــا اش ــه بدان ه ــه در ادام ک

گذار از جامعه شناسی کالسیک 
تــورن ســنت جامعه شناســی کالســیک فرانســوی را بــه نقــد کشــیده و آن را علــم 
ــی  ــل آن تمام ــه ذی ــد ک ــی می دان ــگران اجتماع ــه کنش ــی و ن ــای اجتماع نظام ه
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــی می ش ــی بررس ــای اجتماع ــات و قالب ه ــور در درون نظام ام
پیش بینــی مقــام فــرد در نظــام آموزشــی بــا ارجــاع بــه خاســتگاه اجتماعــی فــرد 
ــی  ــی معرف ــاب سیاســی عقالی ــای انتخ ــد مبن ــغل و درآم ــت و ش صــورت می گرف
می شــد. در ایــن میــان، مطالعــات اقتصــادی به نوبــة خــود نظریــة انتخــاب 
عقالیــی را دنبــال می کردنــد کــه بــه آن هــا اجــازه مــی داد تــا متغیرهــای خاصــی 
ــوط  ــت مرب ــه فردی ــه ب ــی ک ــد ـ متغیرهای ــم بودن ــده و مبه ــی پیچی ــه خیل را ک
ــل  ــان مفاص ــاط می ــه ارتب ــه مطالع ــود را ب ــته و کار خ ــار گذاش ــدند ـ را کن می ش
ــم انداِز  ــن چش ــورن، چنی ــاد ت ــه اعتق ــه ب ــد. البت ــص دهن ــادی تخصی ــام اقتص نظ
علی االطــالق  به نحــوی  هرگــز  »جامعه شناســی گرایانه«ای  مترجــم  به بیــان 
ــلط را در درون  ــی مس ــه جایگاه ــا همیش ــد؛ ام ــوق نگردی ــی متف ــر جامعه شناس ب
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ــونز و  ــا پارس ــم ت ــه از دورکی ــی ک ــاص داد. جریان ــود اختص ــی به خ جامعه شناس
ــری جامعه شناســی  ــورن برت ــه اعتقــاد ت ــر ب ــا امــروز ادامــه داشته اســت، امــا بناب ت

ــت. ــان یافته اس ــا پای ــا و هنجاره ــی نهاده ــل فروپاش ــیک به دلی کالس

ورود به جامعة پسااجتماعی
ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــه درک می ش ــدة جامع ــطه ای ــعه به واس ــی توس ــدل اروپای م
ــهمگین  ــی س ــاج حمالت ــوالت آم ــی تح ــرود برخ ــراز و ف ــه از ف ــت جامع موجودی
ــت  ــا هدای ــه ب ــد ک ــی جدی ــای اجتماع ــرود، جنبش ه ــت: اول از ف ــرار گرفته اس ق
کنشــگران فــردی و جمعــی در پــی احقــاق حقــوق فرهنگــی اســت. دوم از 
ــا تضعیــف تمامــی مرزهــا، دیــوار گرداگــرد جوامــع را  ــازار کــه ب فــراز، نیروهــای ب
ــل جامعه پذیــری  ــد. ظهــور پدیــدة غیراجتماعی شــدن )کــه نقطــة مقاب فروریخته ان
ــن  ــه بحــران در نهادهــای بنیادی ــع اســت. امــری کــه ب اســت( گــواه مــرگ جوام
جامعــه ماننــد مدرســه منتــج شده اســت. در چنیــن شــرایطی زندگــی اجتماعــی 
توســط نیروهــای غیــر فــردی )و همچنیــن غیــر اجتماعــی( ماننــد نیروهــای بــازار 
ــی  ــای اجتماع ــه جنبش ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــه و ای ــرار گرفت ــوم ق ــورد هج م
ــه اصالحــات اجتماعــی ایــن هجمــه را دفــع کننــد. تنهــا  ــا توســل ب نمی تواننــد ب
ــر اجتماعــی اســت کــه  ــه کنش هــای برخاســته از نیروهــای غی راه توســل یافتن ب
معطــوف بــه حقــوق افــراد هســتند. امــری کــه بــا دو پدیــدة مهــم یعنــی بازگشــت 
ســوژه و حقــوق فرهنگــی در پیونــد است.کنشــگران مســلط در دورة قبلــی کــه در 
ــد کــه  ــد، نوعــی نظــام قطب گــرا از اندیشــه و کنــش را برنهادن ــع مــردان بودن واق
ــا  ــا ســرمایه حاکــم اســت ی ــا آن. مثــاًل ی ــا ایــن اســت ی براســاس آن هرچیــزی ی
مــردم. براســاس ایــن نظــام فرهنگــی شــما ناچاریــد میــان طبیعــت و فرهنــگ، کار 
ــد. در  ــاب کنی ــی را انتخ ــت، یک ــی از این دس ــی و دوگانگی های ــی خصوص و زندگ
ــی اســت و  ــر دو اصــل پیچیدگــی و همزمان ــان مبتنــی ب ــل، نظــام فکــری زن مقاب
نتیجــة آن تفکــر دوســویه اســت. از ایــن منظــر می تــوان جامعــة پســااجتماعی را 

ــان دانســت.  جامعــة زن

دفاع از مدرنیته و بازگشت سوژه 
ــا امــر مــدرن مطالــب بســیار کلیــدی ای را طــرح کــرده و آن  تــورن در مواجهــه ب
ــه  ــد. مدرنیت ــیون می دان ــم و مدرنیزاس ــه، مدرنیس ــم مدرنیت ــه قس ــر س ــر ب را ناظ
ــه خــرد و  ــرام ب ــی دارد: احت ــه دو ســتون اصل ــوم جهانشــمول اســت ک ــک مفه ی
ــی. مدرنیســم مفهومــی ایدئولوژیــک اســت کــه ســعی دارد  پذیــرش حقــوق جهان
ــه سراســر جهــان تســری دهــد. و  ــة مدرنیزاســیون غربــی را برتــری داده و ب تجرب
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ــا زمینه هــای تاریخــی غیرمــدرن  ــد مدرنیتــه ب در آخــر مدرنیزاســیون شــیوة پیون
ــی جهانشــمول دارد،  ــه بنیادهای ــد مدرنیت ــه هرچن ــد اســت ک ــورن معتق اســت. ت
ــد  ــی می توان ــت اجتماع ــر موجودی ــت و ه ــرد اس ــری منحصربه ف ــیون ام مدرنیزاس
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 توســعه نیافته 
ــرا،  ــاختارگرا، کارکردگ ــد صریــح جریان هــای س ــا نق ــورن ب ــود. ت ــد گش خواه
ــش  ــرای بی ــه ب ــد ک ــی می دان ــا را ایدئولوژی های ــی، آن ه ــم و گفتمان پست مدرنیس
ــرده و کنشــگران  ــداد ک ــه قلم ــل مطالع ــی قاب ــام را موجودیت ــا نظ ــرن تنه از دو ق
ــورن  ــل ت ــتند. در مقاب ــار گذاش ــه کن ــخ از مطالع ــه تاری ــروی محرک ــه نی را به مثاب
ــی  ــای اجتماع ــی و جنبش ه ــی تاریخ ــای اجتماع ــور جنبش ه ــد ظه ــا می کن ادع
جدیــد خــود ردیــه ای بــر ایــن نگــرش اســت. تــورن معتقــد اســت فــرد می توانــد 
ــر ناخــودآگاه اســت(،  ــه ناظــر ب ــاوت نمایانگــر شــود: مــن )ک در ســه هیئــت متف
خویــش )کــه حاصــل درونی شــدن تصویــر دیگــران از خــود اســت( و ســوژه )کــه 
ــد  ــم جدی ــب پارادای ــی خــودآگاه و خودتحقق بخــش اســت(. آن چــه در قل موجویت
یعنــی پارادایــم فرهنگــی قــرار دارد، نیــاز بــرای ایجــاد و خلــق ســوژة فــردی اســت. 

نقد و بررسی اثر
تاکنــون کانــون تمرکــز بحــث بــر تشــریح هرچنــد مختصــر کتــاب پارادایــم جدیــد 
اســتوار بوده اســت. 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 به معنــای شــناخت ســره از ناســره و زدودن 
ــوف  ــور معط ــر مذک ــا از اث ــادی م ــا نق ــد. در این ج ــف کرده ان ــا تعری ناخالصی ه
ــا  ــث را ب ــت. بح ــر اس ــن اث ــتی های ای ــازات و کاس ــان ِامتی ــودن توأم ــه مطرح نم ب
ــی  ــه در معرف ــور ک ــم. همان ط ــاز می کنی ــازات آن آغ ــت و امتی ــای مثب ویژگی ه
ــر حاضــر به طــور مبســوط و  ــد اذعــان نمــود کــه اث ــه بای ــر گفتــه شــد، منصفان اث
ــن دســتورکارها و مباحــث مطــرح  ــد توانسته اســت به برخــی از مهم تری ــاًل مفی کام
ــورن  ــاب ت ــردازد. کت ــوی آن بپ ــنت فرانس ــر در س ــی معاص ــوزة جامعه شناس در ح
توانسته اســت شــرحی مفیــد از برخــی از مهم تریــن مفاهیــم و موضوعــات مطــرح 
ــن  ــندة ای ــث نویس ــن حی ــد. از ای ــه نمای ــر ارائ ــی معاص ــی سیاس در جامعه شناس
ــی  ــی سیاس ــوزة جامعه شناس ــان ح ــرای محقق ــورن را ب ــر ت ــودن اث ــطور مفیدب س
ــن  ــودن ای ــئله مند ب ــه مس ــر ب ــة دیگ ــد. نکت ــد می نمای ــران تأیی ــص در ای باالخ
ــا هــم  ــاط ب ــف را در ارتب ــورن مباحــث مختل ــه ای کــه ت ــاز می گــردد، به گون ــر ب اث
و پیرامــون مســئلة مهمــی چــون تحــوالت پارادایمیــک در زندگــی بشــری مطــرح 
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نموده اســت. تــورن خــود در زمــرة جامعه شناســان برجســتة معاصــر اســت، امــا او 
بــدون هــر گونــه تعصــب فکــری و بــا بی طرفــی علمــی توانسته اســت بحــث هــای 
ــه نمایــد.  ــة مــا ارائ ــاب تحــوالت فکــری و جامعه شــناختی زمان موشــکافانه ای در ب
ــده  ــث مطرح ش ــی مباح ــیر منطق ــت س ــر توانسته اس ــن متفک ــر، ای ــخن دیگ به س
ــا حقــوق فرهنگــی و  ــا ت ــه اروپ در جامعه شناســی معاصــر از جهانی شــدن و اتحادی
جامعــة زنانــه را به خوبــی تجزیــه و تحلیــل نمایــد. نــوع بررســی و مواجهــة تــورن بــا 
مفاهیــم مطــرح در جامعه شناســی 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 آموزنــدة جامعه شناســی 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 توانسته اســت اثــری 
ســاختارمند در حــوزة جامعه شناســی معاصــر را در دســترس جامعــة دانشــگاهی و 
ــم اســت و صــورت  ــل فه ــر روان و قاب ــد. ترجمــة اث ــرار ده ــی ق روشــنفکران ایران
ظاهــری کتــاب نیــز کــه از ســوی انتشــارات علمــی و فرهنگــی منتشــر شــده دارای 
ــر صــورت شــکلی  ــا ایــن اوصــاف، برخــی اشــکاالت نیــز ب ــی اســت. ب ســطح خوب
ــد،  ــه باش ــاب دارای نمای ــود کت ــب ب ــه مناس ــورت ک ــت، بدین ص ــاب وارد اس کت
همچنیــن به جهــت ترجمــه ای بــودن اثــر بهتــر آن بــود کــه واژه نامــة انگلیســی بــه 
ــا خواننــده فهــم بهتــری نســبت  ــه می گردیــد ت فارســی نیــز در پایــان کتــاب ارائ

بــه برخــی اصطالحــات تخصصــی کســب نمایــد.
ــة  ــادی اندیش ــط انتق ــرح و بس ــل دارد در ش ــنده تمای ــب نویس ــة مطال در ادام
ــد.  ــاره کن ــه اش ــر از مدرنیت ــن متفک ــاع ای ــون دف ــکات پیرام ــی ن ــورن به برخ ت
ــترش  ــر گس ــادی و در عص ــردی انتق ــا رویک ــورن ب ــد، ت ــان ش ــه بی ــور ک همانط
اندیشــه های پســامدرن همچنــان طرفــدار مدرنیتــه اســت. از ایــن منظــر می تــوان 
ــه  ــا مدرنیت ــه ب ــاس در مواجه ــورن و هابرم ــه های ت ــان اندیش ــباهت هایی می ش
ــه  ــه را به مثاب ــد مدرنیت ــه نق ــمندان هرگون ــته از اندیش ــرا این دس ــرد، زی ــدا ک پی
ــی  ــن از آن تلق ــه فرارفت ــم و ن ــن پارادای ــدن در ای ــت مان ــی آن جه آسیب شناس
ــه  ــت معطــوف ب ــاس »عقالنی ــا هابرم ــو ب ــت را همس ــن وضعی ــواه ای ــد. خ می کنن
گفتگــو« بدانیــم یــا به شــیوة تــورن آن را »عقالنیــت معطــوف بــه فرهنــگ« تلقــی 
ــم  ــرد. علی رغ ــاهده ک ــان مش ــان آن ــانی را می ــای همس ــوان تالش ه ــم، می ت کنی
ــی  ــم سیاس ــه و نظ ــروزه مدرنیت ــدرن، ام ــر م ــر تفک ــود ب ــادات موج ــی انتق تمام
ــادی در همه جــای جهــان به عنــوان  ــا حــدود زی برآمــده از آن یعنــی لیبرالیســم ت
نظمــی مطلــوب مــورد شناســایی قــرار گرفته اســت، امــا ایــن پذیــرش و طرفــداری 
ــازات و  ــی امتی ــود تمام ــا وج ــرا ب ــت؛ زی ــاد نبوده اس ــی از انتق ــه خال از مدرنیت
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ــداران و  ــان طرف ــی را در می ــی منازعات ــوع جهان بین ــن ن ــه، ای ــن مدرنیت محاس
ــه  ــه ک ــه مدرنیت ــاداران ب ــداران و وف ــی طرف ــت. برخ ــدان آن برانگیخته اس منتق
ــی آن  ــی و اخالق ــدی سیاس ــدرن و صورت بن ــای م ــی دنی ــدان اصل ــود از منتق خ
ــا آسیب شناســی از نظــم مــدرن همچنــان  ــا ب ــد ت محســوب می شــوند، در تالش ان
ــاس،  ــن هابرم ــه یورگ ــوان ب ــاداران می ت ــن وف ــه ای ــد. از جمل ــادار بمانن ــه آن وف ب
جــان رالــز، آلــن تــورن، آنتونــی گیدنــز و... اشــاره کــرد کــه همگــی آن هــا ضمــن 
انتقــاد از مدرنیتــه و لیبرالیســم می کوشــند بــا ابزارهــا و امکانــات درونــی گفتمــان 
ــد.  ــی نماین ــود در آن معرف ــالت موج ــت از معض ــرای برون رف ــی ب ــدرن راه های م
ــه  ــه و اصالح کــردن آن ب ــدن در مدرنیت ــه مان ــان ب ــن طیــف از متفکــران همچن ای
ــل طیفــی دیگــر از اندیشــمندان سیاســی  ــد. در مقاب ــوب امیدوارن شــیوه های مطل
ــد  ــی از آن ناامی ــه، به طــور کل ــه مدرنیت ــادارای ب ــه به جــای وف معاصــر هســتند ک
ــری را در  ــم دیگ ــا نظ ــد ت ــغ نموده ان ــعی بلی ــان س ــده اند و در آثارش ــوس ش و مأی
ــوان  ــوس می ت ــران مأی ــه متفک ــد. از جمل ــن آن نماین ــب پسامدرنیســم جایگزی قال
ــرد  ــاره ک ــان اش ــدا و همفکرانش ــار، ژاک دری ــوا لیوت ــو، ژان فرانس ــل فوک ــه میش ب
کــه در آثارشــان از صورت بنــدی جدیــدی تحــت عنــوان »وضعیــت پســت مدرن« 
نــام می برنــد. ایــن دســته از متفکــران را بایــد منتقدانــی دانســت کــه بــه چیــزی 
ــی  ــاختارهای اصل ــا و س ــا، نهاده ــه، فراروایت ه ــروج از مدرنیت ــور و خ ــر از عب کمت
آن رضایــت نمی دهنــد. در ایــن چارچــوب، دســته ای دیگــر از متفکــران معاصــر را 
ــه مدرنیتــه به دنبــال آسیب شناســی  ــاداران ب ــه ماننــد وف ــرد کــه ن ــام ب ــوان ن می ت
ــد  ــی بمانن ــدرن باق ــای م ــان در دنی ــا همچن ــتند ت ــی آن هس ــی و بازاندیش درون
ــه  ــکل دهی ب ــه و ش ــروج از مدرنیت ــور و خ ــه عب ــدان ب ــف ناامی ــد طی ــه مانن و ن
ــه  ــتند ک ــی هس ــا معترضان ــند. آن ه ــی می اندیش ــد و فرامدرن ــدی جدی صورت بن
ــده از آن  ــفة برآم ــدرن و فلس ــای م ــی دنی ــری و اخالق ــی فک ــن آسیب شناس ضم
ــه  ــتند. از جمل ــی هس ــم و یونان ــر قدی ــه عص ــت ب ــت از آن و بازگش ــی برگش در پ
ــه هســتند  ــام معترضــان و برگشــت خورد گان از مدرنیت ــه شایســتة ن ــی ک متفکران
ــم  ــر بخواهی ــرد. اگ ــاره ک ــر اش ــدیر مک اینتای ــتراوس و الس ــو اش ــه لئ ــوان ب می ت
ــته بندی  ــن دس ــیوه هایی روش ــم و ش ــب مفاهی ــوق را در قال ــه گانة ف ــیر س تفاس
ــی  ــم سیاس ــه و نظ ــا مدرنیت ــورد ب ــیوة برخ ــه ش ــه س ــت ک ــوان گف ــم، می ت کنی
ــروج1،  ــد از : خ ــیوه ها عبارتن ــن ش ــه ای ــود دارد ک ــده از آن وج ــی برآم و اخالق
اعتــراض2 و وفــاداری3. نتیجــه آن کــه تفاســیر ســه گانة مذکــور طیــف گســترده ای 
از مباحــث و موضوعــات ارزشــمند را در اختیــار مــا قــرار می دهنــد. به گونــه ای کــه 

1. Exi t
2. Voice
3. Loyal ty
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ــی  ــوان چارچوب ــه می ت ــه مدرنیت ــادی مذکــور ب ــگاه انتق ــو ســه رویکــرد و ن در پرت
ــت، آزادی،  ــت، عدال ــون عقالنی ــی چ ــات متنوع ــل موضوع ــرای تحلی ــک ب تئوری
ــت، جنبش هــای اجتماعــی و...  ــل، دموکراســی، دول گفتگــو، ســوژه، اخــالق، فضای
ــد چنــان تحول آفریــن  فراهــم آورد. به هرحــال مدرنیتــه در مقــام یــک نظــم جدی
ــی  ــوهای مختلف ــدرن و سمت وس ــم م ــوان از نظ ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــت ک بوده اس
کــه خلــق کــرده غفلــت کــرد. دامنــة گســتردة ایــن انتقــادات و وجــود طیف هــای 
فکــری مختلــف مؤیــد ایــن موضــوع اســت کــه احتجاجــات در بــاب مدرنیتــه، هــم 
بــرای زندگــی بشــری و هــم بــرای تفکــر سیاســی، خطیــر و حیاتــی اســت. به زعــم 
نویســندة ایــن ســطور، در ایــن فراینــد موضــوع مهــم فهــم مدرنیتــه، صورت بنــدی 
سیاســی و اخالقــی و شــناخت تقریرهــا و تقابل هــای گوناگــون علیــه آن اســت، و 
ــر طیــف دیگــر  ــری یــک طیــف ب داوری میــان طیف هــای فکــری متعــارض و برت
ــودن  ــر انتقادی ب ــر، اگ ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــل می یاب ــت تقلی ــة دوم اهمی ــه درج ب
ــر  ــر دیگ ــری ب ــا برت ــورن ـ دشــمنی ی ــا اندیشــة ت ــا را ـ در این ج برخــی نگرش ه
ــدرن را  ــان م ــری جه ــام فک ــی نظ ــق درون ــط منط ــم، نه فق ــی کنی ــا تلق نگرش ه
ــم  ــز دور خواهی ــة آراء نی ــارب و معرک ــم تض ــه از درک و فه ــم، بلک درک نکرده ای
ــاً درک  ــی صرف ــن دیدگاه های ــی از بررســی چنی ــدف اصل ــر، ه شــد. به ســخن دیگ
و فهــم بخش هایــی از اندیشــه های سیاســی و اجتماعــی معاصــر در مواجهــه 
ــویم  ــه می ش ــه وسوس ــت. همیش ــی آن اس ــی و اخالق ــاد سیاس ــه و ابع ــا مدرنیت ب
بدانیــم باالخــره حــق بــا مدافعــان مدرنیتــه )تــورن، گیدنــز، هابرمــاس و ...( اســت 
ــار  ــدا، لیوت ــو، دری ــر، فوک ــک اینتای ــتراوس، م ــدان آن؟ )اش ــدان و گله من ــا منتق ی
ــت و  ــتباه اس ــاس اش ــی از اس ــن پرسش ــرح چنی ــه ط ــد ک ــر می رس و ...(. به نظ
ــران  ــوی متفک ــه ها از س ــوع اندیش ــن ن ــی ای ــق درون ــم منط ــر فه ــوع مهم ت موض
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 
ــده و دیگــری را  ــن اســت کــه نخواهیــم یــک طــرف را برن ــی ای دارد. مســئلة اصل
بازنــده اعــالم کنیــم، بلکــه دریابیــم مــا انســان های معاصــر و قــرن بیســت ویکمی 
ــد  ــی را نبای ــم چه چیزهای ــل بفهمی ــا الاق ــم ی ــد بیاموزی ــوز بای ــی را هن چه چیزهای

فرامــوش کنیــم؟!

ارتباط و اهمیت اثر در جامعة ایرانی
موضــوع پایانــی ایــن بحــث درخصــوص ارتبــاط اثــر مــورد بررســی بــا جامعــة ایــران 
ــنفکری  ــة روش ــا جامع ــر ب ــر حاض ــاط اث ــت، ضــرورت و ارتب ــاِب اهمی اســت. در ب
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ــکا  ــل کمیلی ــوی وی ــت از س ــل اهمی ــه ای قاب ــر نکت ــا ذک ــران، ب ــی ای و سیاس
ــرح  ــم را مط ــش های مه ــن پرس ــم. او ای ــه می دهی ــث را ادام ــر بح ــر معاص متفک
ــران چیســت؟ و  ــه ای ــی ب ــی غرب ــر سیاســی و اجتماع ــط تفک ــه »رب کرده اســت ک
آیــا نوعــی از تفکــر سیاســی کــه در غــرب روئیده اســت ربطــی بــه بافتارهایــی بــا 
ــر  ــان دیگ ــر؟ به بی ــا خی ــم دارد ی ــاوت ه ــیار متف ــِن بس ــات امروزی ــخ و واقعی تاری
ــان و  ــرای زم ــط ب ــا فق ــد، ی ــی دارن ــار جهان ــی اعتب ــی و سیاس ــول اخالق ــا اص آی
ــکا، 1396،  ص. 17(.  ــد؟« )کمیلی ــد معتبرن ــده ان ــتر آن روئی ــه در بس ــی ک مکان
ــی  ــک ســنت غرب ــرب ی ــه در غ ــی دارد: »همانطــور ک ــان م ــکا بی در پاســخ کمیلی
واحــد وجــود نــدارد، بلکــه ســنت های غربــی بســیاری داریــم، ایــن ســخن را مــی 
ــری  ــت فک ــنِت یکدس ــک س ــام ی ــزی به ن ــت. چی ــز گف ــران نی ــورد ای ــوان در م ت
ایرانــی یــا یــک ســنِت یکدســت فکــری اســالمی نداریــم، بلکــه ســنت های فکــری 
ــا  ــد کــه برخی شــان لیبــرال، ســکوالتر و ی ایرانــی ـ اســالمی بســیاری وجــود دارن
ــود  ــنفکران خ ــدی از روش ــل جدی ــر نس ــد ه ــران بای ــد. در ای ــانگراتر از بقیه ان انس
تصمیــم بگیرنــد کــه کدام یــک از ایــن شــاخه های فکــری متفــاوت در مواجهــه بــا 
مســائل روز بیــش از بقیــه مفیدترنــد« )کمیلیــکا، 1396، ص. 17(. از ایــن منظــر، 
ــی ـ در  موضوعــی کــه به عنــوان حلقــة ارتبــاط میــان تفکــر سیاســی معاصــر غرب
ــی دانســت، گفتگــوی »میان فرهنگــی« و  ــا جامعــة ایران ــورن ـ ب این جــا اندیشــة ت
ــی در عصــر »جهانی شــدن1« و گفتگــوی  »بینافرهنگــی« اســت. چنیــن گفتگوهای
ــة زیســت  ــان الزم ــات فکــری آن ــا و ادبی ــا و تمدن ه ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــا ب تمدن ه
ــات  ــم و موضوع ــه برخــی مفاهی ــر این ک ــة دیگ ــی اســت. نکت انســان معاصــر ایران
مطرح شــده ماننــد نقــد مدرنیتــه، مســئلة معنــا، ســوژه محوری، حقــوق فرهنگــی، 
ــان و  ــئلة زن ــا، مس ــایی آن ه ــوع شناس ــا و موض ــئلة اقلیت ه ــاب، مس ــارة حج درب
جامعــة زنانــه، مســائل مرتبــط بــا جنســیت و سکســوالیته و...کــه در پارادایــم جدیِد 
تــورن مطــرح شده اســت، از مهم تریــن و حیاتی تریــن مباحــث موجــود در جامعــة 
ایرانــی نیــز مــی باشــند کــه تئوریزه کــردن ایــن مباحــث توســط متفکرانــی ماننــد 
تــورن شــاید بتوانــد در فهــم و حل و فصــل برخــی مســائل و مشــکالت موجــود در 
ــواع  ــران را کــه ان ــه، جامعــة ای ــرای نمون ــران راهگشــا باشــد. ب جامعــة سیاســی ای
ــاوت در  ــبک های متف ــا و س ــا، زبان ه ــا، قومیت ه ــا، هویت ه ــی از فرهنگ ه مختلف
آن ســکونت دارنــد، می تــوان جامعــه ای »چندفرهنگــی2« دانســت. در جامعــة ایرانی 
کــه از کثــرت فرهنگــی برخــوردار اســت، مباحــث چندفرهنگ گرایــی مطرح شــده 
ــع ـ  ــه بازتوزی ــی ـ ن ــا بازشناس ــط ب ــای مرتب ــه بحث ه ــور و از جمل ــر مذک در اث
ــت اجتماعــی«  ــرای کاربردی شــدن و گســترش »عدال ــادی ب ــات زی ــد امکان می توان
1. Globaliza tion
2. Mul ticul tural
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ــمت  ــا را به س ــة م ــد جامع ــر می توان ــوع تفک ــن ن ــه، ای ــرای نمون ــد. ب ــته باش داش
ــه  ــرام ب ــف و احت ــای مختل ــات و جماعت ه ــناختن اجتماع ــرش و به رسمیت ش پذی
ــداد  ــی انس ــم تمام ــه علی رغ ــر این ک ــخن آخ ــد. س ــوق ده ــا س ــای آن ه تفاوت ه
ــی نیســت.  ــه از جامعــة جهان ــه ای جــدا بافت ــران تافت سیاســی موجــود، جامعــة ای
ــی  ــران به واســطة گســترش شــبکه های اجتماع ــة ای ــی در جامع ــای اجتماع نیروه
جدیــد و گســترش ارتباطــات ناشــی از جهانی شــدن مســائل و دســتورکارهای خــود 
ــرات گســتردة  ــران تغیی ــد. در ای ــی آن مطــرح کرده ان ــا ســطح جهان را متناســب ب
فرهنگــی و اجتماعــی، به ویــژه در کالن شــهرها و نیــز توســعة ارتباطــات و وســایل 
جمعــی زمینه هــای مناســبی را بــرای شــکل گیری جنبش هــا و کنش هــای 
جمعــی فراهــم ســاخته اند. ایــن تحــوالت را به خوبــی می تــوان در جوانــی 
جمعیــت، نــرخ شهرنشــینی، نــرخ دسترســی بــه رســانه ها، نــرخ ســفرهای داخلــی 
و خارجــی، نــرخ مکالمه هــای بین المللــی و مــواردی از این دســت مالحظــه نمــود. 
ــة  ــد در جامع ــی جدی ــه وضعیت ــران آن را ورود ب ــی صاحب نظ ــه برخ ــرایطی ک ش
ــران  ــه ای ــورن بعــد از ســفر خــود ب ــن ت ــه ای کــه آل ــد. به گون ــی تلقــی کرده ان ایران
ــم  ــور به چش ــن کش ــه در ای ــزی ک ــن چی ــت: »اولی ــن گف ــری چنی در اظهارنظ
می خــورد آن اســت کــه شــما در حاشــیة مدرنیزاســیون قــرار نداریــد، بلکــه دقیقــا 

ــورن، 1381، ص. 6(. ــد«) ت ــرار گرفته ای ــن آن ق در مت

جمع بندی و ارزیابی نهایی
ــد  ــم جدی ــاب ارزشــمند پارادای ــد و بررســی کت ــتار حاضــر نق ــی نوش مســئلة اصل
ــه فارســی ترجمــه شده اســت. هــدف  بوده اســت. کتــاب مذکــور در ســال 1396 ب
ــة شــرحی منســجم از ســیر تحــول پارادایمــی  ــده در ایــن کتــاب ارائ اصلــی نگارن
ــر  ــای متأخ ــی در دنی ــم فرهنگ ــه پارادای ــی ب ــم مذهب ــری از پارادای ــی بش زندگ
بشــری اســت. او ایــن تحــول پارادایمــی را به خوبــی در هشــت فصــل اصلــی کتــاب 
ــال  ــی انتق ــان فارس ــه زب ــت ب ــز آن را به دق ــم نی ــرده و مترج ــل ک ــه و تحلی تجزی
ــن  ــه مســئلة اصلــی خــود و تشــریح ابعــاد ای ــرای پرداختــن ب ــورن ب داده اســت. ت
پارادایــم نوظهــور فرهنگــی، مجموعــه ای ارزنــده تــدارک دیــده و بــه ســراغ برخــی 
ــا ســاختاری کامــاًل  از مهم تریــن مباحــث در تفکــر معاصــر رفته اســت. نویســنده ب
حساب  شــده، مطالــب را در فصل هــای مختلــف کتــاب به خوبــی و کامــاًل منســجم 
ارائــه نموده اســت. علی رغــم تمامــی اهمیتــی کــه اثــر مــورد بررســی بــرای جامعــة 
ــر  ــار دیگ ــیاری آث ــون بس ــر همچ ــن اث ــی دارد، ای ــا در پ ــنفکری م ــی و روش علم
می توانــد دارای برخــی مشــکالت شــکلی و محتوایــی باشــد کــه به صــورت موجــز 
ــود در  ــالت موج ــه معض ــی این ک ــة پایان ــد. نکت ــاره گردی ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ب
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ــه  ــی و سیاســی هســتند ک ــاً دارای ریشــه های فرهنگ ــران عمدت ــروز ای ــة ام جامع
ــر  ــم بهت ــد در فه ــورن می توان ــر ت ــی موردنظ ــم فرهنگ ــد پارادای ــر می رس به نظ
مســائل بــه نیروهــای فکــری و اجتماعــی یــاری رســاند. از ایــن حیــث مطالعــة ایــن 
ــوم اجتماعــی و فعــاالن سیاســی در حــوزة جامعــة  ــه همــة عالقه منــدان عل ــر ب اث

ــود. ــنهاد می ش ــی پیش مدن

منابع
ــی و  ــران: علم ــی زاده، ته ــلمان صادق ــة س ــد، ترجم ــم جدی ــن )1396(. پارادای ــورن، آل ت

ــی. فرهنگ
------- )1381/1/26(. تصویر من از ایران، مصاحبه در روزنامه ایران.

کیملیــکا، ویــل )1396(. درآمــدی بــر فلســفه سیاســی معاصــر، ترجمــة میثــم بادامچــی و 
محمــد مباشــری، تهــران: نــگاه معاصــر.
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