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 کژمدرن ایرانتحلیل جامعه 

 یوردنجان یعیرف محمد



یهااگذااتهمدرنومدرن تهازجت هم ا  یه تندهههتترجامعهایباآندرگ رنبود اس ااز

معارضداخ ایوچاهدرمقابالیهاگرو ههچهدرمقابلاندبود منت فبهدنبالآنیهام  دور

انتقاداتراگرفتهوضاتنیهاهجتهمعاندخارجیدس بههارهاییبزنندتابتوانندج وییروها ن

یهااتوطئاهااتتادسازیداخ ی،بهمقاب هجدیبان روهایخاارجیبپردازنادونگذارناددااتنباا

یهااروشاف اانهایموجبااتاک ا رافاراهمهنادالاذادراتناادیهایپردازتب  غاتیودروغ

همپویاییجامعههاروشههاینندیجویممنت فیسودیهاک تاهتوهاک تکنازهام  پ شرف ،

رادربردااتهباادوهممتناسببامقتت اتزمانهوارایطزمانیومکانیپ شرف هتاهجانباهرا

دربرگ ردا

بالازگ اترشرواباطبا ندور،چهب ااقیهاگذاتهجامعهایرانن زازجت هجوامعیاس ههاز

ه بب شترینمقبول  ومشروا  بود اس ااینحره بهسات یهارا ،بهدنبالیافتنهام  

منت فهمایرانصادرهنناد یهازمانهترا بود اس ههدرییهاب نشبهترادنگاهیبافرازو

یهنامنش انوصفوی،مانهتنهااازهتچونپادااهییهادور الگوودریاف هنند الگوهرد اس ا

وبااقتباسازالگویایران،را حالآمدندیم،حتیگاهیداتنانمیآمدیماهد ن ازهایداخ یبر

انتونهآننحو برخوردپادااهیایرانبازنادان انباود هاهماوردتوجاهافتندییممشکالتخودرا

توار فرهنگهتابوهتابخاوانیوجایگاا ا اموا امروم انقرارگرفتهبودویادرجایدیگره

اساسیدرنحاو یهاضعفورزیایران اندرنزداا وخاصزبانزدبوداامادرسویدردیگرماااهد

حکوم رانیبودیمههبااثرهودوننوتایران انادا

انقالبٔدور متتایزبرایایران انهههتوار مایهسرافرازیبود اس وخواهدبود،یهادورانیکیاز

الهیداا ههیهاارزش،هترا خودهاگذاتهمآب یهاارزشاسالمیایراناس ههضتندریاف 

اص لاسالمیبافرهنگغنیایرانیموجباکلگ ریسبکزندگیاسالمیایرانییهاارزشامتزاج

(درر (اروعوبازاا داریاما خامناهای)مدظ اهالعاالی)ین ختااینالگوههباحره اما اد

حالجریاناس ،بهقدریدارایقدرتمقاب هگریاس ههالگویهایجهانیمنجت هل برال  ام

وازهروماره   م،بهرغمدراخت اردااتنتتامیقدرتمادیجهانی،آنراخطریبزرگدان ته

اهنندینتوس  هایبراینابودیفروگذاری
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امااینالگوخودداراینقاطقوتوضعفیاس ههبرهره یپوا د ن   ااول ننقطهقوتایان

ٔدربار اسنناودیمالگومتزاجقوان نالهیباقراردادهایزم نیاس هههتتردرجاییدیگردید 

ایاننوااتهخاارجٔاهاد ههازخواهدیمایننظا فرصتیمتاافیهایژگیوچگونهاکلگ ریو

ایناس ههجامعهپ اانقالبایرانبهرغمتالشبرایرسا دناودیماس ،اماآنچهدراینجاب ان

ب کاهدرساطحهااشاهیاند،دچارهجرویاد اسا اایانهاجرویناهدرساطحآلبهنقطهاید 

 باهخاوبیج اویانحرافااتواااتباهاتافارادرابگ ارداهتا نهاهنتوان اتهاساات کردهاس 

س اسیواجتتاایزم نهسازبهه جاندرآمدنن روهایمعاندخارجیوداخ یاد یهایناهتگون

اس ا

جامعهپ اانقالبایران،بهتوضا حایانم ائ هیهایژگیودرادامهضتنپرداختنبهاصولاول هو

ادایرانموردتوجهقرارگرف وچهادههجامعهایرانیازاصولمنحرفبشودوههچهمیپردازیم

بهجایاینکهبتوانددرم  رم تق محره هندوبهپ شرف برسد،دچارهجرویاودا

هههرح قهایباح قهبعدیخودهاس متفاوتقبلازتوض حجامعهایرانبایدگف جامعهزنج ر 

وجامعاهحاصالهاسا تفااوتمتفاوتاس ادرظاهرهتگونیاسا ولایدربااطنس  ا هایاز

ودیگربایدگف ههجامعاههتاوار درانداد دوختهییهااتصالاس ههدرهنارهمباییها یهو

اارایطومقتتا اتیزماانیوحالادناس یعنیههدرحالتکاملادناس اجامعهبارطباق

الذابعتایرسدیمههجامعهبهتکاملهاس تحولودرایناودیمدچارتحولدیآیممکانیپ ش

مواقعاگرجامعهدچارتغ  روتحولیباادههخودزم ناهساازتکامالوپ شارف ااودمتادوحو

ن   ههازقبلبهیکصورتپ ندید اس ادرواقعجامعهیکه  تین بیاس وبهاینصورت

ه   ساختهاد وتتا اد باادب کهجامعهدرطولتاریخبراساساارایطیهاهبارایشپا ش

ااودیمتکت لدیآیم

،جامعاهاسا بااایانخص صاههاه،جامعاهیاناسجامعهواحدتح  لدر:دیگویمالبتهه  نش

(اایانجامعاهایهاه1311ه  نش،اس )بنشسامانمجزا،دارایان جا درونیوخودیاد یپد

نهبدانمعنیاس ههجامعهبیتفاوتاس ب کهیعنیجامعهبراساستغ  راتیهاهاودیممطرح

اودیمازیکان جا درونیبرخوردارواودیمخودسامانبنشدهدیمدردرونخودشرخ

حولوپ شرف ،مابایداصولخودراهناربگاذاریموازالبتهنبایداینتصورراپنداا ههبهخاطرت

دس بشوی مودیگربهدنبالاصولجدیدیباا مب کهبدانمعنیاس ههضتنبرخاورداریهاآن

ازمبانیم تحکمخود،ازالگوهایجدیدومنطبقبراساسمقتت اتزمانهبهر ج  ا
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بهطوره یجامعهایرانیباالخصبعدازانقالبدارایدوویژگیاس ههااه هاص یایانجامعاهرا

:یکیزندگیارزایدااتنمرد ودیگریسن گرابودنادهدیمتشک ل

هوی جامعهایرانیریشهدرایندوامردارد،البتهجامعهایرانتنهاتهارانن  ا ادرتتاامینقااط

اافرادیههحاضره تندبهاودیمارزایبودنمرد دید یهارگههپ اانقالبایرانمنت فجامع

آنهش سالدفاعمقدسبودههنشانهٔنتونهوسن خودازهرچ زیبگذرند،شانیهاارزشحاظر

اادیماوجدینمحوربودنافرادمح وب

اتقادبهم ا لمتاف زیکیدرنژادایران ااندربابارزایزندگیهردنمرد ایرانبایدگف هتوار ا

نهفتهاس نهبهاینمعنیههژنایرانیمعنوی گرااس ب کاهباهخااطرانبااا تجرباهوتااریخ

طوالنیدرااتقادبهدالیلفرازم نی،اینامرراباخونونژادایران انآغشتههارد اسا ودرگاذر

ااینامرباهخاوبیدرجامعاهپ ااانقاالبایارانمشااهد اودیمزمانهتتربهم ا لمادیتوجه

هاامالًیهااارزشٔهیاپاگف انقالبایرانیکانقالبارزایاس وبارتوانیم،تاجاییههاودیم

معنویبنااد اس وازطرفدیگرهرم ئ هایههبااصاولاساال مناالفباااد،هناارگذاااته

ااودیم

ه اتندکزمشتر چیکدرینیوتارییاناناختهاد اامازابتدایههتهادهمااتقاددارده دور

بهارمقدسبنشمقادسمر بنشغ-2بنشمقدس-1اباادیممجهانبهدوبنش وآنتق 

ایایازناوعهتااهنگیزها،باورهاومراسماهرگا امورمقدسباهمروابطا ازچیاس ازمجتواها

 دااتهبااند،  تبع

رایگاریوم اتقلازهاردساتگا دیوحدتدرونایبرخوردارازنوایلدستگاهک هتشهیبهنحو

ا)ااجاییآورنادیمرابهوجودی،مذهبهاآننصورتمجتواهباورهاومراسممربوطبهیبدهنددرا

(1310زند،

روای بعدازپ روزیانقالبایرانروایتیدگرگونهبودافتایحاهمبرایندوران،ناگهااندردرواقع

تشات زی  معرفتی،فرهنگی،هنجاری،اجتتاایوس اسیب  اریازایران اننوایاختاللواالم

کیایبارنظا اندیشگیودینایآناانراهاهمبتناراز  اوتعارضایجادهردارونداتابانانقالب،

در"و"اسا  سدر"ییچاارچوباود،دگرگاونهاردوساامانآنرادر"قادرتبار"و"اس  سبر"نید

(ا1311تاج ک،نتود)بازتول د"قدرت

دریاکبهطوره یدیندرجامعهایراننهفتهاس ،البتهنههرنوعدینیب کهدینس اسایااد ا

تاوانزایهامالا نایبرخاوردارن  ا ،مایااایدهت شاهازماباهاههبندیانتزاایجامع،دسته

تق ا مهارد:دساتهنوعحتوردیندرجامعهرابهچهاارٔدربار موجوداحتتاالًهایمتکنودیدگا 
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دیادگاهیهاهازدو دیدگا ضددینیههآرمانآنحذفدینازح اتاجتتااایوان اانیاسا ا

ترت بااتاجتتااایهرگوناههندوخواهاناد مداخ هدیندرتنظا مخصوصیادندیندفاعمی

بهصورتدیدگا دو دراتلتوانایندودیدگا رادرهمادغا هرد،زیرادیدگا نن  دراس امی

نهسالاخ ربرجامعهمااو   بآیدادیدگا دیگردیدگا س اس دینیاس اایندیدگا ههدرمی

ایفعالدااتهاجتتاایمداخ هبات ترتگ ریهتهحاهمبود اس ،طالبآناس ههدیندراکل

هنند راارا هنتایدامحصولحال افراطیایانباادوبهمآابهداورنهاییاتلهندومالهاتتع  ن

دگیخصوصیآدم انران ازباتوجاهباهزنینیدگراییدینیاس ههدرآنس اس دیدگا تتام  

گ ردادیدگا چهار دیادگاهیاسا هاهسازوهارهاییههدراخت ارداردسراسرب نانهتح نظرمی

ارایطاجتتاایموجودازآنباهاناوانبهنهدوباانای دارانهنا میدانشتندانآنراس اس دین

گ ریواخ ردینرایکیازاناصردخ لدراکل دگایدایمتکنومط وبسننمیگوینداگزینه

داندوهتهااکالانحصارگراییرابرح بتح  لوضع  اجتتااایدهیترت باتاجتتاایمیاکل

هنداازچن نموضعیهرسهگزینهدیگرانحصاارگرایانهاسا :دیادگا اولومدرننامط وبت قیمی

دیدگا سو مدافعانحصارگراییدینای؛درحاالیهاهدیادگا اندوغ ردینیییانحصارگرادو مدافع

گراامکانتحققاناختیدروضع تیهآرتجامعهخوانیداردوازنظرگراهمهآرتیت وضعچهار با

یابداپایدارمی

سنتیبودنجامعهایرانامریاس پذیرفتهاد درب ندانشتنداناهتوار دااتننگا بهگذاتهاز

باود ر تاأثایران انبود اس االبتهاینبدانمعنین   ههارایطدرتفکرافرادبدونیهاخص  

اس ،ب کهدااتندیدیمآب بهگذاتهویادهردنبهن کیازتاریخهتوار م ببسن گرااادن

 اههنا م،هاردوایران انبود اس ابهطورمآالاگربنواه مب ندوجامعهایرانیوژاپنایرامقای

ردپایاواطفرادررواباطاجتتااایدوو هنندیمجامعهسن گراه تندوازگذاتهبهن کییاد

ازهاایژاپنولیفرقدراینجااس ههدرجامعهایرانیبرخالف مشاهد هردتوانیمهشوربهوضوح

گاا خاودشرادراارایطها چجامعاهایارانبایدگفا البتهاهنندینتگذاتهبرایآیند استفاد 

وحرها اوباهسات نکرد گراییهاتول کدورانقرونوسطیمالحظهمفهو سن بهگراییسن 

مدرن تهومدرن  منهبراساستبع  ودرراستایتق  دازغرب،ب کاهدرم ا ریجاداازآنقارار

بود اس ؛یعنایاگاردرماذهب«پروت تانت ز درخود»ع تشههگفتهاد،اس ،زیراچناندااته

هاماساال اد اس ادرتش عوپروت تاناهت  دادنبههارواموردن ویامرمهتیمح وبمی

ازل گزیدنودن ارارهاهردنباهاادتبراکسپرداختنبههارواموردن اب  ارسفارشاد و

(ا1316مصاحبهبادهترخرمشاد،خردنامههتشهری،اس )مذمو 
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االبتهبایداودیمههدرهرق تتیازجامعهاناسیس اسیایراندید بااندیمنکاتاص یهانیا

گف جامعهپ اانقالبایرانبینقصنبودب کهباگذا زمانتغ  راتوسا عیراتجرباهنتاوداباا

درمح اوستغ  راتایاااهدر (،اما )وبعدازرح جنگدردورانبعدازخصوصاًزمان)گذا 

هاا"یخاود"ادندوبعتیاز"یخود"ها،"دگر"ه ت م،بعتیاز"یدگرگون"هایهاودرونتایهسویه

ابزاریباهتانهردناد؛ب ا اریازننبگانادند؛ب  اریازننبگانفکری،جامهلیتبد"دگر"بههم

خااران"نقاشدر"ارانغاری"ازیار ب وارزشبهپاسدارانقدرتتبدیلادند؛دانشتول دهنندگان

(ا1311تاج ک،ادند)لیتبدهاظاهرادند؛ب  اریازاعارهابهاعریدرخاطر "را 

ایهاهدرآنمدتبودناس ایعنیجامعاهنکتهاص یهتانهوتا ایرانجامعهایهوتا مدتاس ،

چشماندازب ندمدتیچهدرزندگیهالنوچهدرزندگیخردوجودنداردایعنیاینکههمدرچشام

اندازجامعههوتا مدتاس وهمدرزندگیفردیااینضربالتآلهاییههدرادب اتماوجوددارد

یاکسا برا»یا«ازاینستونتاآنستونفرجاس »یا«رد ،هیزند ؟اشما دیگرهیم»هه

ههه چمع او هندیمصحب ازاینهانیاهته«تاب ایدپای نخوردیمههب ندازیباالد تاچرخ

(ا1300هاتوزیان،افتد)یمن   چهاتفاقی

دان  ههریشهدرنفسییهایروهجدرتوانیمبهطوره یضعفدرجامعهایرانبعدازانقالبرا

آدمیدارد،ن روهایاجتتاایههب ترسازانقالبادند،خوددرمقابلانقالبقرارگرفتندوریازش

ن روهایاحتتاایدان  ب کهآنچاهبارایماایهازشیرمشکلجامعهایرانراتوانینتهردنداتنها

اس ههچهبهصورتخواستهویاناخواستهقطاارانقاالبییهایفهتوهجهایرت بصمهماس بی

ایرانراخواستندهندهنندا

،البتهاد ایم ا لازروینادانیاس هندیمهجروییکامرآگاهانهاس درب نافرادظهورپ دا

یشهدراماآنچهبااثاد اس ههبهپ شرف نرس مویادررا رس دنبهآندچارانحرافاویمر

سنتیومدرنرابااهتادیگریهاارزش،ت ف قاینایرانامروزیجامعهدر  دارداهایرت بصهت نبی

ایارانیاماروزجامعهوجودایناناصرمتعارضوبهظاهرمتتاددرالبتهتوان مبهخوبیبب ن مامی

صحب هنندههبااثجامعهفراواندراینیهاپارادوهسایازمتحققانازوجودبااثاد ههاد 

ساننایاراندر«هوی بحران»ازایاد اس وبههت ندل لهمه  ههاد یادیزهایتنش

توان متوجهبهبرخیآدابورسو واعا رمذهبیمانندرفتنبهمراسمحجوااره گویندامیمی

اتارآوریماالبتاه انبهایرانم انگراییدرهایمهمسن درمراسمتاسوااواااوراراهمازااخصه

م الباهماآالًتوان ممالحظههنا مهاواناصرتجددگراییراهممیدرمقابلآنب  اریازااخصه

مدرن زاس ون(،رواجساکوالریز درمدرن)بهاستفاد ازمظاهرل مگراییادیددرم انجوانان،ا م
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ااودگفا هاهتااحادودیقابالتوجاهه اتنداهاهممیواااههآنایرانهاییازمرد م انبنش

بشوداجامعههرحالمتکناس ههایناناصرمتعارضدرپ وندباهمبااثایجادتتاددربه

ویفرهنگا،یاجتتااادرفتایهدرایندوران،ااهدتغ  راتیدرسااختارهایس اسای،اقتصاادی،

فزایناد یاگوناههایدن ویباهیابندوارزشاجتتاایافزایشمییهاینابرابرروانیجامعهه ت ما

ااود؛زنادگیب ا اریازایران ااندگرگاونمایو  اوسبکاوند؛معنویمییهاارزشجایگزین

،ون روحاانااود؛متقاضایروباروماینیهتتارا ت هبااحوز افتند؛ازرونقسنتیخودمیم اجد

(ا1311تاج ک،دهند)ازدس مییار ب منزل واانگرو مرجعیخودرادرم اناندکاندک

جامعهایرانرادردوبنشتوض حداد:فکریواجرایییهاب آستوانیمبهطوره ی

درمقا نظری،جامعهبعدازانقالبایراننتوان  برایخودازمنابعمعنویالگوسازیهندودرحد

ب کهازمنابعجدیدمیابود نظریهپردازیمانداامااینبدانمعنین   ههبهلحاظاندیشهایناقص

وان نوس اسا ورزیقدرتومنابعدینینتوان ت مالگوسازیهن موازطارفدیگاردراجارایقا

ضع فاتلهردیموبادورادنازرا راس زم نهفراهمادنانحرافدرجامعهرافراهمهردیمادر

خاصدینیوسنتیخودشبتواندبریهایژگیوگف بهجایاینکهجامعهایرانآنهمباتوانیمواقع

ر تاأثههبررویجامعاهایاراناندود بس اسییهاانیجربگذارد،اینر تأثس اسییهاانیجرروی

انادخواساتهخوداانجامعهواهدافواالیآنرابههرساتتیهاهیهادگا یدوبرطبقاندگذااته

فراوانایینهادهاا،چاهب اابردیماجامعهایرانازموازیهاریفرهنگیوس اسیرنجاندداد سوق

وحتیازوجودهتدیگرهمخبرندارندادهندیمهههارهایهامالًیک انیانجا بااندیم

برایاینکهبتوان مدرم  رصح حقد برداریمبایدبهدونکاتیاساسیتوجههن م:

دینایبرآینادتااضاتنهاای اانبنالز اس ههننبگانمادرصددالگوساازیباراسااس -1

 برخورداریازاصولاول هومبانیدینی،باارایطزمانیومکانیمنطبقباادا

الز اس ضتنبرخورداریازسن قویایرانی،اسالمیبرایآیند خودبراساسنظریاتو -2

 اص لبرنامهریزیاودایهاگفتتان
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