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تكينه باشند .با توجه به امكانات اين مـد  ،ميتـوان ضـمن مقايسـه دولـت-
ملتهــاي مختلــف ،بــدون فــرو كاســتن مقايســه بــه تكامــلگرايي ،در انــواع
آيندههاي باورپذير ،سياستهايي جايگزين را تـدوين نمـود و بـهجاي منطـق
پيشبيني ،از منطق آيندهپژوهانه در سياستگذاري كمک گرفت.
واژههاي كليدي :مدرنيته ،نهادمندي ،خشونت ،مشـاركت ،حـق تعيـين
سرنوشت

مقدمه
چگونه ميتوان راههاي مدرن شدن دولت ملتها را مقايسه كرد مدرن شدن يا نو
شدن ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشورها ،همواره مورد توجه جامعهشناسان بوده
است بهگونهاي كه ميتوان تمام پژوهشهاي كالسيکها را درگير اين مقوله دانست.
اين درگيري در كار جامعهشناسان مدرن و متأخر نيز دنبا شده و از زواياي گوناگون
به آن پرداخته شده است .در سخن از مدرنيته ،تداخل مباحث در جايگاه نيروهاي
حوزههاي مختلف ،محل مناقشههاي جدي نظري و سياستگذارانه شده است و در
اغلب رويكردها ،نيروهاي حوزههاي مختلف ،پيرو نيروهاي يک حوزه تصور شدهاند.
در مجموع ،در بررسي مدرنيته ،به سه خطاي متداو ميتوان اشاره كرد:
 .1اغلب ،اصل را بر تحو نيروهاي موجود در يک ساختار ميگذارند و در
تحليل خود ،ساختارهاي ديگر را تابع فرض ميكنند .اين شيوه بيشتر به صورتي ضمني
در ميانه توصيف ،تحليل و يا نتيجهگيري روي ميدهد و اين كه اصل بر تحو نيروهاي
يک حوزه قرار داده شده است ،بازگو نميگردد .براي نمونه ،وقتي در مكتب انتقادي
فرانكفورت از آلمان هيتلري بهعنوان فاجعه مدرنيته سخن گفته ميشود ،مدرنيزاسيون
صنعتي ،نظامي و رسانهاي با مدرنيته يكسان انگاشته ميشود و آنگاه از پيامدهاي
سياسي نظام نازيستي در جايگاه كليتي به نام مدرنيته انتقاد ميشود.
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 .2بسياري از رويكردها ،باوجود كوشش براي پرهيز از نگاه تكاملي و جهان روا،
سرانجام به دام نوعي تكاملگرايي ميافتند و مدرن شدن را مسيري مشخص از دامنه تا
قله ميانگارند و تنوع شكلهاي مدرن شدن را ناديده ميگيرند؛ براي نمونه ،هرگاه
توسعهگرايان از مدرنيته سخن ميگويند ،صنعتي شدن را سرآغاز تحو اجتماعي
مدرنيته از جامعه مبتني بر توليد كشاورزي در نظر ميگيرند و جامعه پساصنعتي را
پس ازآن مرحله و الي آخر .اشتباه بودن اين نوع نگاه ،از طريق بررسيهاي تطبيقي
دانكوارت راستو ،موردكاوي هاي كليفورد گيرتز ،پديد آمدن چرخش فرهنگي در تحليل
اجتماعي و مواردي ازايندست ،مشخص شده است.
 . 3در سخن از مدرن شدن ،سه موضوع مدرنيته ،مدرنيزاسيون و مدرنيسم گاهي
باهم آميخته و باعث سردرگمي شدهاند .جدايي تحليلي اين سه ،الزم است .مدرنيته به
تجربه زندگي روزمره مدرن و وجهي نرم ،ذهني و نهادين از نو شدن اشاره دارد؛
مدرنيسم ،انديشه فلسفي ،مكتب يا ايدئولوژي مدرن شدن است و مدرنيزاسيون به
معناي ساختن اجباري و ابزاري دنياي مدرن است و يا دستكم ،جنبه سختافزاري و
تجهيزاتي و سازماني نمودن نهادها را ميرساند.
در توضيح سه مشكل ياد شده ميتوان گفت در حوزه بررسي اجتماعي ،خطاي
نخست از نگاه كليت گرا ناشي شده است .انگار كليتي به نام مدرنيته وجود دارد كه
علل ،فرايند و پيامدهايي دارد .حا آنكه ممكن است گروهي ،مردمي و يا كشوري را
بيابيم با كارخانههاي مدرن ،بيانديشه مدرن يا با بازار و دانشگاههاي مدرن ،بدون
صنعت مدرن و يا داراي ارتش مدرن بدون دولت مدرن .چنين تنوعي بهتدريج بيشتر
شده است و امروز ما با اين موارد و بيش از اين موارد برخورد ميكنيم ،پس شايسته
است كه جداسازي حوزهها را ،گرچه بسياري از بزرگان در مكاتب فكري و تحليلي
گوناگون در نظر نگرفتهاند ،جدي بگيريم.
خطاي دوم معموالً آنجا روي ميدهد كه سنت را سدي در برابر مدرنيته
ميانگارند .گويي بايد اين سد فروريزد تا سرزمينهاي سترون در سنت ،آبياري و
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حاصلخيز شوند حا آنكه پژوهشهاي دهههاي اخير (براي نمونه ،دِ سوتو 1389 ،يا
كاستلز )1393 ،بهطورمعمو  ،چگونگي بازآرايي عناصر و روابط سنتي ،براي يافتن راه
ويژه مدرنيته مردم يک منطقه را موردپژوهش قرار ميدهند .انديشمندان بسياري نيز
(مانند Girtz, 1963؛ بديع 1380 ،و يا بومن )1396 ،با برخورد انتقادي نسبت به اين
نوع نگاه ،اشكاالت آن را شرح دادهاند و در نظر گرفتن ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي
كشورها و مردم گوناگون ،را گفتهاند.
خطاي سوم ،معموالً از نوشتههاي مطبوعاتي و نيز پژوهشها و نظريهپردازيهاي
ميانرشتهاي به بررسيهاي دانشگاهي وارد شده است .آميختن بحث مدرنيته ،مدرنيسم
و مدرنيزاسيون باعث ميشود در تحليل مدرنيته ،به بيراهه برويم و اين بيراهه بهصورت
وسيع در تحليل وضعيت كشورهاي جهان سوم روي داده است ،چرا كه نوسازي يا
مدرنيزاسيون دولتي را مدرنيته فرض كردهاند و از ناسازگاري مدرنيته بافرهنگ و
سنتها نوشتهاند حا آنكه سخن اصلي ،انتقاد از تحميل ايدئولوژيک يا مدرنيسم
سازماني و دولتي و مدرنيزاسيون در شكل صنعتي سازي و اداري كردن امور با
الگوبرداري از كشورهاي غربي و پديد آمدن تداخلهاي فرهنگي و مشكالت ديگر
بوده است .بهعبارتديگر ،اصالً مدرنيته يا تجربه نو شدن پديد نيامده است و درواقع،
در چنين حالتي ،بايد از مشكل مدرنيسم يا مدرنيزاسيون بدون مدرنيته سخن گفت.
مدرنيته چيزي نيست كه از آسمان فروافتد و سنتها هم آداب جامد و دگرگون نشدني
نيستند و پويايي خود را دارند .مدرنيسم و سنت دگم و تحجر ،با مدرنيته و سنت در
چنين پژوهشهايي اشتباه گرفته ميشوند و از مدرنيته همچون دشمن سنت ،انتقاد
ميشود .معضل چنين نگاهي اين است كه نيازهاي برآورده نشده در سنت موجود را
دستكم ميگيرد يا انكار ميكند و خواسته يا ناخواسته به دامان بنيادگرايي ميافتد.
مدرنيته يا نو شدن ،به معناي تجربه دنياي نوين و پديد آمدن ابزار ،ساخت
اجتماعي ،سبک زندگي ،سازوكار اداري و رسمي ،سياستها و برنامهها و انديشههاي
نو در زندگي مردم است و بنابراين ،ويژگي نرم ،فرهنگي و اجتماعي دارد .مدرنيسم يا
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نوگرايي ،ايدئولوژي نو شدن و يا دستكم ،گفتمان نو شدن است پس حاوي گزارههاي
جدي و الزامآور در مورد نو شدن است و مدرنيست به فرد يا گروهي با يک گرايش
فكري يا يک مكتب اشاره دارد .مدرنيزاسيون يا نوسازي ،شكل مادي و ابزارهاي
فيزيكي يا پديد آوردن نهادهاي مدرن و دگرگون نمودن جامعه براي نو شدن را
ميرساند؛ بنابراين ،به فناوريهاي سختِ مدرن شدن و نيز انجام سياستها و برنامهها،
بهويژه به شكل دستوري ،اشاره دارد.
بنابراين ،ما در اين مقاله در وهله او به مدرنيته اشاره داريم و نه مدرنيسم و
مدرنيزاسيون .مدرنيته سياسي را بررسي ميكنيم نه كليتي به نام مدرنيته را .مدرنيته
سياسي را امري چندشكلي ميبينيم نه جهان روا؛ گرچه ممكن است ابعادي جهاني در
مدرنيته باشد ،تأكيد ما بر راهي براي جداسازي انواع مدرنيته سياسي است .سرانجام اين
كه مدرنيته سياسي را نه مسيري واحد براي همه دولت  -ملتها و نه به مقصدي واحد
ميبينيم .البته هر دولت و مردمي در مسير مدرنيته سياسي ،در برخي ارزشها به تكامل
ميرسند و منظور ما از تفاوت مسيرها ،نسبي نگري مطلق نيست .چنانكه خواهيم ديد،
بُعد ارزشي اين راه ،مشخص است اما هنجارهاي ساختن و طي كردن راه ،و تركيب
تكامل در مسير اين ارزشها ،متفاوت است.

مباني و چارچوب نظري
در ادبيات نظري ،پژوهشي كه بهگفته ژانيير ( ) 1383با جداسازي بُعد سياسي مدرنيته
از ابعاد ديگر ،گام مهمي برداشت ،مدرنيته سياسي موريس باربيه ( )1383است .باربيه
در اين كتاب ،واژه مدرنيتهسياسي را از كاربرد گذشته اين واژه در نگاه فلسفي آرنت يا
نگاه كاركردي جامعهشناسي آمريكايي جدا ميكند و در محدوده ليبراليسم فرانسوي،
نظريهپردازي مينمايد؛ اما از اين گذشته ،معياري اساسي تعيين ميكند و بر اساس
آنها ،كشورهاي موفق ،در مسير موفقيت و ناموفق در مدرنيته سياسي را جدا ميكند.
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اين معيار ،جدايي دولت از جامعه است به اين مفهوم كه هر شخصي بايد بتواند جداي
شهروند يک دولت بودن ،فردي از جامعه باشد و حقوقي اساسي داشته باشد .يكي از
اين حقوق ،حق آزادي انتخاب مذهب است و بر همين اساس ،حقوق مذاهب بايد
برابر باشد و هيچ مذهبي در حكومت دخالت نداشته باشد تا بر ديگر مذاهب اعما
سلطه كند و حقوق ويژهاي براي مؤمنان خود وضع نمايد و ديگران را از آن حقوق
محروم سازد.
باربيه از سويي تأكيد ميكند كه مدرنيته سياسي يک طيف گفتاري و عملكردي
است و معياري صفر و يكي ارائه نميدهد و از سوي ديگر ،راههاي مدرنيته سياسي را
بيشمار ميداند .اما در ادامه ،وي براي اين كه جامعهاي به مدرنيته گام نهد ،دو شر
اساسي هم تشخيص ميدهد :دولت قراردادي بهجاي دولت قومي و دموكراسي
نمايندگي بهجاي همه شكلهاي ديگر حكومت .در ادامه ،الزم است با تفصيل بيشتري،
مباحث وي را بازخواني كنيم.
باربيه ،كليت طرح مفهوم مدرنيته سياسي را با جداسازي دولت پيش مدرن و
مدرن بدين ترتيب مشخص ميكند كه «دولت پيش مدرن ،گروه انساني سازمانيافته يا
باهمستاني سياسي است كه ضروريات زندگياش را در اختيار دارد و ميتواند نيازهاي
خود را برآورده سازد ...اعضاي اجتماع ،اجزاي يک كل شمرده ميشوند؛ نه
خودمختاري شخصي و نه هستي ويژهاي بيرون از جماعت دارند ...بلكه به عضوي از
گروهي كه به آن تعلق و وابستگي دارند فرو كاسته ميشوند (باربيه )17 :1383 ،اما
«دولت مدرن دو عنصر متمايز دارد :دولت ،كه به قلمرو سياسي ربط دارد و جامعه يا به
معناي دقيق ،جامعه مدني ...انسان از سويي شهروند دولت است ...از سوي ديگر ،فرد
خصوصي متعلق به جامعه مدني ....دولت از مجموعه شهروندان تشكيل يافته است ...و
جامعه مدني از مجموعه افراد ...جدايي دولت و جامعه به انسان فرصت ميدهد از
چيرگي گروه بگريزد و فرد خودمختار ،موجوديت يابد» (باربيه.)18 :1383 ،
بهاينترتيب« ،مدرنيته سياسي ،به جدايي ميان دولت و جامعه مدني ،ميان پهنه عمومي و
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پهنه خصوصي و ميان شهروند و فرد مربو است ...نه به آزادي سياسي و مشاركت،
تفكيک قوا ،رأيگيري همگاني ،روش فرمانروايي ،نظام مالياتي و مانند اينها؛ اين
جداييها ،براي نخستين بار در قرن هجدهم ،در اياالتمتحده و فرانسه تحقق يافت و
در طو دو سده در ديگر كشورهاي اروپا دامن گسترد» (باربيه.)19 :1383 ،
پس مفهوم مدرنيته سياسي باربيه متفاوت است با آن نگرش معمو كه مدرنيته
سياسي را وجه سياسي مدرن شدن جوامع ميداند .دولتي برآمده از احزاب باشد،
محدوده سرزميني ،ارتش و نيروي انتظامي واحد و نيز اقتدار در سرتاسر جغرافيا و
جمعيت كشور داشته باشد ،دولت ملي باشد و بهطوركلي ،جامعه و دولت سازمان مدرن
پيداكرده باشند ،الزاماً مدرنيته سياسي تحققنيافته است .مدرنيته ،جدايي فرد و جامعه و
بنيان نهادن حقوق سياسي جداي حقوق مدني است .بهاينترتيب ،تاريخ مدرن همواره
پس از تاريخ پيش مدرن قرار ندارد و ممكن است جوامع مدرن و پيش مدرن سياسي،
همزمان وجود داشته باشند؛ همچنين ،ممكن است جامعهاي كه به مدرنيته سياسي
دستيافته است ،به سياست ،دولت و جامعه سياسي پيش مدرن روي برگرداند .مدرنيته
سياسي باربيه ،بازگشتپذير است و البته توجه داريم كه اين مفاهيم همچون انواع مثالي
(ايده آ تايپهاي) وبري هستند و نه واقعيت عيني .آبل ژانيير در شرحي بر ايده
باربيه مينويسد :چهار انقالب علمي ،سياسي ،فرهنگي و فني صنعتي ،گذار به مدرنيته
را متعين كردند .ميتوان دريكي يا برخي از اين ابعاد ،مدرن و در ابعادي ديگر ،سنتي
بود .معموالً ابعاد مدرنيته را درست مشخص نميكنند و با اختال

ابعادي و

مضمونهايي ارزشي ،به بررسي بحرانهاي آن ميپردازند .باربيه كوشيده است مدرنيته
سياسي را دراينبين مشخص و از ابعاد ديگر جدا كند» (ژانيير.)1383 ،
باربيه ( )140-157 :1383براي اين كه طرح مفهومي خود را بيازمايد ،به پژوهشي
تاريخي و تطبيقي در ميان انديشههاي شاخص سياسي در چندين كشور و شواهد
تاريخي از تحوالت نهادي جامعه و سياست آنها ميپردازد و در اين راه ،فرايندهايي را
مييابد كه مدرنيته سياسي را بر ميسازند ،پس بودونبود آن را ميتوان با اين فرايندها
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سنجيد .نخستين آنها ،پديد آمدن حقوق مدني يا حقوق بشر در كنار حقوق سياسي
است .او باور به تفويض اختيار سياسي با نمايندگان حكومتي را از اسپينوزا ،حق آزادي
دين ،بيان و دارايي (مادي و معنوي) را از الک و تفكيک قوا در عرصه سياسي در كنار
حقوق بنيادين (زنده ماندن ،محل زندگي ،شغل ،درآمد و مانند اينها) را از مونتسكيو
برميشمارد و زايش مفهوم فردي كه نمايندگاني در دولت دارد و حق تغيير دولت را
نيز دارد و درعينحا  ،حكومت دولت ،بيرون از عرصه فردي او است ،تشخيص
ميدهد و سپس حكومت اياالت متحد امريكا را در زمان استقال از بريتانيا ،اولين نمود
مدرنيته سياسي مينامد (باربيه )1383:160 ،كه پسازآن ،با فراز و نشيبهايي در
اروپاي غربي دنبا ميشود.
اما چه ساختها و برساختهايي ،چه گفتارها و عملكردهايي ،هستند كه اين
تجربه دگرگوني را با آنها ميتوان شناخت باربيه ،نخست به باريکبيني بنژامن
كنستان اشاره ميكند« :مدرنيته سياسي نه بر تضعيف دولت بلكه بر محدودسازي دامنه
دولت در حصار مشروعش استوار است» (باربيه )193 :1383 ،و اينجاست كه از تفكر
روسويي دموكراسي مستقيم ،ميگريزيم .بازگشت به دموكراسي مستقيم يوناني،
فراموش كردن اين است كه در آن حكومتها ،يكساني دين و آداب شهروندان،
دستاويز اشتراک اهداف بود و گفتوگوي سياسي و اجتماعي در محدوده آن توافق
صورت ميپذيرفت (در شرحهاي ديگر از كنستان نيز اين نكته وجود دارد ،مانند:
 Rosenblatt, 2008: 209و  .)Todorov, 1999: 218بنابراين ،راه متداو در ساختن
دولت و سياست مدرن ،دموكراسي نمايندگي است .دموكراسي نمايندگي است كه
مي تواند حق تعيين سرنوشت را به فرد بدهد و فرد و جامعه را پيوند بزند .به اين
موضوع در بخش بعدي اين مطالعه ميپردازيم.
در اينجا بازگشت بهدقت نظري ماركس در ايدئولوژي آلماني ،كارگشا است؛
ازنظر وي ،دولت پيش مدرن با فقدان جدايي ميان دولت سياسي و دولت غيرسياسي
(جامعه مدني) مشخص ميشود .تشكيل ،رشد و گسترش نظام قانونمند سياسي تنها با

مدلي براي سنجش سطح مدرنيته سياسي در 9 ...

وجود قلمروهاي خصوصي ممكن است .بااينحا  ،در پي جدايي ميان دولت سياسي و
جامعه مدني ،در خود انسان نيز شكافي پديد ميآيد .انسان خود را بهمثابه دوپارگي فرد
خصوصي و شهروند دولت مييابد .از نظر باربيه ،تنها دموكراسي فراگير است كه
يگانگي دولت و جامعه مدني را از نو برقرار ميسازد .همهگستريِ حق رأي ،تمايز
دولت و جامعه مدني را ميزدايد .خود انساني بيگانه شده در دولت و دوپارگي انسان
زماني از ميان ميرود كه انسان ،در خويشتن خويش ،شهروند را بازيابد و نيروي
اجتماعي را به شكل نيروي سياسي از شهروند حذف نكند (باربيه)206-210 :1383 ،
كمونيسم ماركس ،حذف دولت براي رفع اين بيگانگي است اما مدرنيته سياسي باربيه،
ايجاد نظام نمايندگي تا حد بازنمايي مطلوب افراد در دولت است .البته در اينجا ،باربيه
راه و هنجار را با ارزش يا هدف غايي يكي كرده است .چنانكه در بخش بعدي اشاره
خواهيم كرد.
در چگونگي تشكيل دولت مدرن ،از سييس ( )Sieyès, 1791بايد كمک گرفت
كه ملت قومي فرهنگي را از ملت قراردادي جدا كرده است .ملت قومي فرهنگي به
افراد ،هستي و هويت ميبخشد و افراد همچون اعضا و اجزا و تابع كل هستند .ملت با
عاملي قومي ،ديني ،زباني ،فرهنگي و يا همبازي و درهمفرورفتگي اينها تعريف
ميشود .پيشينه تاريخي و فرهنگي است كه ملت را بر ميسازد (باربيه)213 :1383 ،
اين ملت ،سياست و دولتي پيش مدرن خواهد داشت .در مقابلِ ملت قومي فرهنگي كه
ملتي است طبيعي ،ملت قراردادي نيز وجود دارد .مردم اياالت متحد كه نخستين نمونه
عيني گام برداشتن بهسوي مدرنيته سياسي را پديد آوردند ،ملتي قراردادي بودند .آنان
خواستار پيكرهاي متشكل از شهروندان همچون شريكان يک ايده بودند و تحت قواعد
قانوني عام و يكسان كه به آن باور داشتند و نظام قانونگذاري واحدي اين مردم را
نمايندگي ميكرد .آنان پيماني ارادي بستند بر پايه اين تعهد ذهني كه جداي هر تفاوت
قومي فرهنگي ،قانوني را پايهگذارند كه از فرد فرد آنان ،بهگونهاي برابر حمايت كند
(باربيه .)234 :1383 ،گرچه اياالت متحد درواقع اينگونه نبودند و حق آزادي بردگان و
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رأي زنان هنوز پديد نيامده بود اما نوع مثالي دولت مدرن سياسي ،برپايه قراردادي بين
افراد با ذهنيت ايجاد آزادي و برابري است .ملت قراردادي يا ملت سياسي را با
قانونهاي ويژه مربو به گروههاي قومي ،ديني ،و زباني كاري نيست زيرا سروكارش
تنها با افراد همپيمان است و آنها را به رعايت قانونهاي عام و يكسان براي همگان
واميدارد (باربيه.)235 :1383 ،
بنابراين ،باربيه ،دموكراسي نمايندگي بهجاي دموكراسي مستقيم و ملت سياسي
بهجاي ملت قومي فرهنگي را بخشي از فرايند ،پيامد و نيز نشانه مدرنيته سياسي
ميشمارد .ملتهاي قومي فرهنگي ،در جامعه مدني جاي دارند و ملت سياسي است كه
دولت مدرن برپايه ايدههاي آن عمل ميكند .اگر دولت بر پايه ايدههاي قومي ،فرهنگي،
زباني و مانند اينها عمل كند ،رهاورد آن بازتوليد برتريجويي قومي فرهنگي است كه
با اصل تشكيل ملت سياسي در تعارض است .ملت سياسي از اساس وقتي ممكن است
پديد آيد كه ايدههاي برتري قومي فرهنگي را كنار گذارد.
مي بينيم كه هدف محوري و نهايي باربيه در اينجا همان هدف نهايي دولت مدرن
يعني رفع منازعه يا حل كشمكش به شكل مسالمتآميز است .براي حل كشمكش به
شكل مسالمت آميز ،قانون و قواعد جاري الزم است و اين قانون ،تنها در صورتي
موردپذيرش همگان خواهد بود كه همگان را برابر فرض كند و همه در تصويب و
تأييد دائمي آن نقش داشته باشند چراكه به سخن دوورژه ،قانون مادام كه برآمده از
جامعه نباشد ،كاغذ پارهاي بيش نيست .برابري ،راهي است براي مستحكم كردن توافق
و توافق ،راهي است براي تداوم قانون و احترام به مقررات جاري بر اساس قانون.
بنابراين ،باربيه بازهم هنجار رسيدن به يک هدف را جانشين آن هدف كرده است.
ميخواهيم به حل كشمكش به شكل مسالمتآميز و قانوني برسيم و درواقع ،دولت
مدرن مهمترين كارويژه و فلسفه وجودي خود را انجام دهد .البته پژوهش باربيه به ما
مي گويد ،راه رسيدن به اين هدف ،ملت قراردادي يا سياسي است اما به نظر ميرسد راه
را نبايد بر جاي هدف نشاند.
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بنابراين خالصه مباحث ازنظر باربيه چنين شد :دولت -ملتهايي كه به ملت
قراردادي و دموكراسي نمايندگي برسند ،خواهند توانست حقوق فرد را از دولت جدا
كنند و به مدرنيته سياسي گام نهند ،اما آيا اينيک روش و هنجار مدرنيته سياسي
نيست آيا ارزشهايي كه مدرنيته سياسي براي آنها آغاز ميشود و ادامه مييابد،
چيزهاي ديگري نيست اگر مدرنيته سياسي ،چنين است ،چرا باربيه ( :1381دو فصل
آخر) در مقايسه كشورهاي مدرن و پيش مدرن و نشان دادن برتري مدرنها ،خشونت
كمتر ،آزادي بيان و حق اعتراض ،مشاركت مردم ،وجود نهادهاي سياسي مانند :احزاب
و مانند اينها را ميآورد
آيا نميتوان گفت كه ملت قراردادي و دموكراسي نمايندگي ،تنها شكلي موفق
براي رسيدن به مدرنيته سياسي بوده است در ضمن ،مدرنيته يا مدرن شدن سياسي،
چه ارتباطي با فرآيند ساخت دولت مدرن ،توسعه سياسي و دموكراسي سازي دارد آيا
اينها همه تجربههاي مدرنيته سياسي نبودهاند در ادامه خواهيم كوشيد به اين مباحث
بپردازيم.

پرسش پژوهش
چگونه ميتوان مدرنيتههاي سياسي گوناگون را باهم مقايسه كرد

شيوه پژوهش
اين پژوهش ،اسنادي و برپايه مرور اسناد دستدوم براي ساختن يک مد نظري براي
مقايسه مدرنيتههاي سياسي دولت  -ملتها است.

يافتهها :پيشنهاد مدلي براي مقايسه مدرنيتههاي سياسي
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مدرنيته سياسي به معناي تجربه شكلي نو از سياست است ،اما چرا بايد به دنبا شكلي
نو از سياست باشيم چنين پرسشي را در جامعهشناسي سياسي بهطورمعمو در مبحث
دولت پاسخ دادهاند .در يک جمعبندي (اوزر )3 :1386 ،ميتوان گفت كه بزرگترين
دگرگونيهاي سياسي در جوامع با پيدايش دولت يا دگرگوني در دولت بهعنوان
نيرومندترين نهاد سياسي جامعه ،پديد آمدهاند بهگونهاي كه با نوعي تناظر بين دگرگوني
دولت و سياست و پيدايش شكلهاي مدرن آنها روبهرو بودهايم .چنين تناظري ،ما را
به سمت بررسي دولت مدرن براي شناخت مدرنيته سياسي ميكشاند .گرچه چنين
نگاهي انتقادهايي را هم برانگيخته است اما حتي انتقادها از بحث در مورد دولت
بهعنوان جريان اصلي بحث ،از مدرنيته در سياست ميآغازند .اما چنانكه در مقدمه
اشاره كرديم ،مدرنيته در جوامعي كه پيشرفته يا توسعهيافته خوانده ميشوند ،همزمان با
روند مدرنيزاسيون صنعتي و شهري شدن ،پديد آمده است و مدرنيسم حكايتي شده
است از اين روند اما در كشورهايي كه مدرنيزاسيون ناقص و مدرنيسم وارداتي دارند و
هنوز در حا تجربه نو شدن هستند و بهاصطالح ،دچار تأخر فرهنگي هستند ،مدرنيته
شكل مبهمتري دارد .مدرنيته سياسي نيز درگير روند مدرنيزاسيون سياسي است كه
توسعه سياسي ناميده شده است.
توسعه سياسي ،همان مدرن ساختن دولتها و بسترسازي اجتماعي براي پذيرش
سازوكار سياست مدرن است .بنابراين ،مقايسه مدرنيته سياسي بهويژه در كشورهاي
درحا توسعه ،به بررسي توسعه سياسي پيوند ميخورد و بهتر آن است كه بگوييم،
مدرنيته سياسي ،مفهومي است كه توسعه سياسي را نيز در برميگيرد .توسعه سياسي،
همچون راهبردي بوده است براي آفرينش چشمانداز مدرنيته سياسي .اين راهبرد بهويژه
پس از جنگ جهاني دوم ،موردتوجه قرارگرفته است .بنابراين جداي جنبههاي ابزاري و
شكلي توسعه سياسي ،بايد ببينيم هدف و ارزش غايي اين روند چيست توسعه سياسي
از اين نگاه كه راهبردي براي مدرنيته سياسي است ،چه هدفي را دنبا ميكند آنگاه
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ميتوان ميزان دستيابي به آن هدف را شاخصي براي حركت در جهت مدرن شدن
سياسي دانست.
اما توسعه سياسي ،از نگاه تحليل تاريخي ،به تجربه دموكراسي سازي پيوند
ميخورد .بهويژه پس از فروپاشي بلوک شرق ،دموكراسي سازي بهعنوان عنصر
جداييناپذير توسعه سياسي مطرح شد .اگر تا پيش از آن ،از انواع راههاي توسعه
سياسي و مدرن شدن (مانند راههاي فاشيستي و كمونيستي اشاره شده توسط مور،
 )1369سخن گفته ميشد ،اما پس از دهه  ،1990دموكراسي از عناصر اصلي يک
ساخت سياسي مدرن محسوب ميشود و كشورهاي مختلف ،انواع پروژهها و
پروسههاي دموكراسي سازي را پياده و تجربه كردهاند .بنابراين ،دموكراسي سازي را
ميتوان تجربهاي در د توسعه سياسي ديد همانگونه كه توسعه سياسي ،تجربهاي بود
درون مدرنيته سياسي .درمجموع ،آنچه تاكنون گفته شد را ميتوان در نمودار  1ديد .در
توضيح مواردي كه اين نمودار نشان ميدهد ميتوان نكات زير را يادآوري نمود:
 .1جامعه مدرن ،با بازآرايي عناصر و ارتباطات جامعه سنتي بنا ميشود بنابراين
عناصر وارداتي نرم يا سخت (فكري و هنجاري يا سازماني ابزاري) الزم است با افراد و
امكانات جامعه سنتي پديد آيند .بر اين اساس ،چيزي به نام جامعه مدرن وجود ندارد
چراكه جامعه مدرن امروز ،جامعه سنتي فرداست و در عوض ،ميتوان از جامعه پيش
مدرنها سياسي و مدرنيتههاي سياسي در چرخه تاريخي سخن گفت .به همين دليل ،از
شكل نمادين «يين و يانگ» كه دا بر يگانگي متضادهاست در نشان دادن آن استفاده
شده است.
 .2اين در يين و يانگ ،به شكل متكثر نشان داده شده است چراكه ما از
مدرنيتههاي سياسي سخن ميگوييم.
 .3مدرنيته سياسي اعم است به ترتيب بر دولت و سياست مدرن ،توسعه سياسي،
دموكراسي سازي و اينها راهبردهايي در آفرينش تجربه سياسي مدرن يا مدرنيته
سياسي هستند.
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شكل  -1مدرنيته سياسي ،توسعه سياسي و دموكراسي سازي

در ادامه ،هدف نهايي يا ارزش بنيادين هر يک از سه عنصر اين نمودار يعني
دولت مدرن ،توسعه سياسي و دموكراتيزاسيون را برخواهيم شمرد و بر اساس آن ،مدلي
براي تعيين مختصات هر دولت  -ملت در تجربه مدرنيته سياسي پيشنهاد خواهيم نمود
كه بتوان با آن ،جايگاه هر دولت  -ملت در راه مدرنيته سياسي در مقايسه با گذشته و
آينده مطلوبش و ديگر دولت  -ملتها را تعيين نمود .آشكار است كه به دليل ارزشي
بودن اين مد  ،ممكن است با منابع ،ابزارها و سازمانهاي متفاوت ،دو كشور در يک
وضعيت قرار گيرند.
دولت و سياست مدرن :حل مسالمتآميز و قانونمند كشمكش
نظريه پردازان همواره دولت مدرن را ابزار حفظ امنيت و بقاي جامعه در منازعات
يا كشمكشها دانستهاند چه در مقابل كشمكشهاي دروني و بين گروههاي مدعي
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قدرت و چه براي كشمكشهاي بيروني يا جنگها (بنگريد به وينسنت 1390 ،براي
توصيف و بديع 1387 ،براي تحليل) .دولت -ملتها گرچه براي كاستن از
كشمكش هاي دروني پديد آمدند اما هرگاه تأكيد خود را بر چيزي جز رفع كشمكش
گذاشتند ،باعث جنگ و درگيري بيشتر شدند .انديشه دولت و سياست مدرن ،هرگونه
كه مطرح شود ،نقطه ثقل و ارزش بنيادين آن ،حل منازعه يا كشمكش به شكل
صلحآميز است و اهميت قانون ،دقيقاً از همين نقطه است كه برميآيد.
دولت بهعنوان راهحل گريز از خشونت و حل مسالمتآميز كشمكشهاي جامعه
بهويژه منازعات بر سر توزيع قدرت ،براي مدير جامعه ،قرارداد اجتماعي ،ابزار ايجاد
آزادي و برابري يا تعيينكننده قوانين و حقوق افراد و گروهها ديده شده است (اوزر،
 .)1386آنان كه دولت را همچون مدير جامعه ديدهاند ،به راههاي متفاوت مشكل
خشونت را حل كردهاند .وبر ،انحصار خشونت را به دست دولت داد .هابز ،زمام امور
افراد را كالً به دولت داد .مونتسكيو ،آرنت و برخي ديگر ،كوشيدند با طرح تقسيم
قدرت مشروع و نامشروع براي دولت و تكهتكه كردن نهادهاي آن ،امكان اعما
خشونت از سوي خود دولت بر افراد و گروههاي جامعه را محدود كنند .آنان هر جا از
دولت مدرن و دولت بهعنوان نهادي جديد و متفاوت با سيستم حاكم در دنياي باستان
سخن گفتند ،درگيريشان توقف يا كاهش خشونت بود.
قرارد اد گرايي نيز چنين وضعيتي دارد .الک ،اسپينوزا و ديگر اصحاب قرارداد نيز
همواره دولت مدرن يا دولت مبتني بر قانون اساسي يا بهطور اعم ،قرارداد ،را دولتي
دانستند براي حل منازعات .قرارداد ،برابري افراد و تصميمگيري مختار آنان و در نتيجه،
مسؤوليت و تعهدشان را در بردارد .حتي تضادگراياني كه جامعه را مبتني بر ستيز
طبقاتي و غيرقابل ابتنا بر قرارداد ميدانستند ،درنهايت طرح آرمانيشان ،صلح جهاني
وجود داشت مانند دنياي كمونيستي ماركس و انگلس .آزاديگرايان بر بحث تئوريهاي
دولت مانند توكويل ،ميل و پوپر ،همواره به دولت حداقلي براي حفظ حقوق فرد مقابل
ديگران اما بدون دخالت در مالكيت فرد تأكيد داشتهاند .اينجا نيز دغدغه حفظ فرد در
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مقابل خشونت ديگري را ميبينيم .حتي آنجا كه عدالتخواهي بهمثابه انصاف در بحث
عدالت سياسي مطرح ميشود ،هنوز هدف اصلي ،پيشگيري از خشونتآميز شدن
كشمكش ها و بيرون رفتن منازعات از مدار قانون است .مباحث حقوق سياسي مدرن
نيز چنين است .چه آنجا كه كانت جدايي قدرتها و دولت دنيوي را مطرح ميكند يا
بوكانن از وظيفه حمايتگري دولت ميگويد و حتي فون هايک كه از رد دولت حقوقي
و دولت بهمثابه برآمده از رقابت و حافظ رقابت بازار حرف ميزند ،هنوز حل كشمكش
و تعيين قوانين و قراردادهايي كه مانع خشونت شوند ،مدنظر است .از اين هم باالتر،
انديشمنداني همچون راتبارد كه از مخالفان دولت هستند يا نوزيک كه دولت حداقل را
مطرح مي كند ،بر خشونت دولتي تأكيد دارند يعني استثناها مقوم قاعده هستند .نيچه نيز
كه از مخالفان دولت مدرن است ،آن را دولت رحم و ابزار چيرگي ضعيفان بر
نيرومندان ميشمارد .خالصه اين كه بحث بر سر ارزش و چگونگي مهار خشونت و
قانونمندي است .به همين ترتيب است كه دولت قراردادي مورد تأكيد باربيه را ميتوان
راهحلي براي حل كشمكش دانست.
توسعه سياسي :تركيب نهادمندي و مشاركت
برخي صاحبنظران ،توسعه سياسي را بخشي از كل پروژه مدرنيته دانستهاند
(واينر و هانتينگتون ،)1379 ،براي نمونه ،لئونارد بايندر ميگويد نه يک كشور خاص كه
كل جهان در حا مدرن شدن است و مدرن شدن ساختارهاي سياسي در ميانه اين
وضعيت رخ ميدهد و لوسين پاي بر لزوم مشاركت مردم عالوه برساختن نهادهاي
سياسي مدرن تأكيد ميكند (پاي و همكاران .)1380 ،بهطوركلي ،توسعه سياسي اين دو
قطب نهادمندي و مشاركت را بهعنوان الزمه مدرن شدن ،از آغاز داشت اما چنانكه پاي
نيز اشاره ميكند ،مشاركت مردم در آغاز ،پيرو مدرنيزاسيون سياسي پنداشته ميشد.
برتران بديع ( )1387اين تصور را آشكارتر بيان ميكند .او سه رويكرد كلي متوالي را به
توسعه سياسي در ميان جامعهشناسان ميبيند :نخست رويكرد تكاملي كه همه كشورها
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را در مسابقه مدرن شدن ميبيند و تفاوت آنها در مسير فقط زودرس يا ديررس بودن
است وگرنه مسير همان است كه بود .دوم ،نوبت رويكرد صوري است كه مفاهيمي
انتزاعي همچون فرهنگ سياسي مي آفريند تا نشان دهد ،عامل يا عوامل مشتركي در
تمام روندهاي نوسازي وجود دارند كه بايد آنها را شناخت و بر مبناي آنها
برنامهريزي كرد  .تا اينجا هنوز بحث از يكسان پنداشتن مدرنيزاسيون و مدرنيته است.
رويكرد سوم اما پس از چرخش فرهنگي به ميدان آمده است و ميكوشد راه ايجاد
نهادهاي مدرن سياسي در هر كشوري را متكي به فرهنگ و تاريخ آن پي بگيرد .در
اينجا وي از پژوهشهاي مركز-پيرامون و نيز پژوهشهاي هانتينگتون ،اپتر و آيزنشتاد،
بنديكس و ركان بهعنوان نمونهاي از اين پژوهشها نام ميبرد.
گرچه ميتوان نشان داد كه در كار تمام اين نظريهپردازان ،مشاركت و نهادمندي
سياسي بهعنوان دو ارزش حضور دارند ،ما از اين كار صرفنظر ميكنيم و تنها به نظريه
نوسازي و نهادمندي هانتينگتون ( )1392اشاره ميكنيم كه بهطور مستقيم اين دو ارزش
را در بردارد .چنانكه در مورد دولت مدرن نيز اشاره شد ،هنجارهاي ايجاد دولت مدرن
و پيرو آن ،نهادهاي سياسي مدرن ممكن است بسيار متفاوت باشد (بنگريد به سو،
 )1378اما ارزشهايي كه بر روند توسعه سياسي حاكم است در همه اين نظريهها و
تجربه ها هست .آنچه هانتينگتون بر آن دست گذاشته است بسيار مهم است و آن اين
كه مشاركت سياسي ،تنها ارزش بنيادين توسعه سياسي نيست و نهادهاي سياسي نيز بر
اثر مدرنيزاسيون اقتصادي و حتي سياسي پديد نميآيند .به اين ارزش بايد رسيد و
ميتوان ميزان آن را با ميزان عضويت سياسي آزادانه و مؤثر افراد جامعه سنجيد اما اين
كه نهادمندي چگونه پديد آيد ،فرمو از پيش معيني ندارد و تابع شرايط كشور مورد
بررسي است.

18

فصلنامه علوم اجتماعي ،سال  ،26شماره  ،76بهار 1396

دموكراسي سازي :حق تعيين سرنوشت
همانطور كه در بخش نظري ديديم ،باربيه دموكراسي نمايندگي را در كنار ملت
سياسي ،از شرايط مدرنيته سياسي ميشمارد .دموكراسي ،بهواقع نيز در اكثر قريب
بهاتفاق مدرنيته هاي سياسي وجود دارد اما ارزش بنياديني كه دموكراسي بهمثابه روش
برآورده ميسازد ،حق تعيين سرنوشت است (گمبل )1381 ،و دقيقاً براي همين حق
است كه تجربه سياسي مدرن ،پروژهاي ناتمام و همواره در جريان است .همواره
مواردي هستند كه اين حق را كه بايد براي يكايک افراد جامعه برقرار باشد و شامل
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است ،محدود ميكنند و موجهاي دموكراتيزاسيون در
كشورهاي توتاليتر به همين دليل است (هانتينگتون.)1373 ،
اريک رايت در بحث تعميق دموكراسي و راديكا دموكراسي ( Fung & Wright,

 )2003به شكلي شفاف اين حق را درواقع ،عمق دموكراسي ميداند ،يعني دموكراسي
عبارت است از حق انتخاب براي فرد در هر آنچه از امور جامعه كه به وي مربو
است .فرد ،هيچ بخش از حق خود را به دولت واگذار نميكند مگر اين كه بر اِعما آن
نظارت داشته باشد و در غير اين صورت ،حق وي سلب شده است .چنين حقي در
واقع سنگ بناي عملي دموكراسي نمايندگي بود .وقتي اياالت متحد بر بريتانيا شوريدند،
سخن آنان اين بود كه ماليات وضع شده بر مبناي كدام نمايندگي بوده است حاكم،
نمايندگي را از حكومت شوندگان ميگيرد اما اين نمايندگي ،هرلحظه مشرو

به

پذيرش توسط آنان است .گرچه اين مبحث از ليبرا دموكراسي استخراج شده است،
هيچكدام از منتقدان اين دموكراسي با آن ،مخالف نيستند (كارتر و استوكس.)1386 ،
بااينحا بايد توجه داشت كه شرايط كما اين شر همواره موردبحث بوده و از
همين رو ،جنبشهاي تعميق و راديكا سازي دموكراسي ،پايانناپذير و همواره جذاب
بودهاند .چنانكه واگنر ( )1394در جامعهشناسي مدرنيته ،اين وضع را همچون رفت و
برگشتي بين آزادي و انضبا توضيح ميدهد .وضعيتي كه آرمانشهر ليبرالي را نامحقق
گذاشته است و «ديگري» مسئله اساسي آن است .از زمان پيدايش دولت مدرن و
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ساختن ملت ،دردسر تعيين ديگري ،سبب شده است كه در تعيين سرنوشت ،كساني از
حقوحقوق خود محروم شوند .در انواع مد هاي دموكراسي (هلد ،)1384 ،بحث از
هدف دموكراسي بهخوديخود ،محدوديتهايي را پديد ميآورد و درمجموع ميتوان
گفت كه هر هدفي جز تعميق حق تعيين سرنوشت ،شنا كردن برخالف جريان مدرنيته
سياسي بوده است .به هر ترتيب ،انواع گذار به دموكراسي را ميتوان ازنظر مفهومي و
نظري بررسي نمود (براي نمونه ،كديور )1386 ،و هيچكدام را نميتوان مخالف اين
حق يافت اما ،مسئله اين است كه تجارب مدرن شدن سياسي ،تا چه اندازه در عمل به
اين ارزش دستيافتهاند
در جمعبندي ،پيشنهاد ما اين است كه مدرنيته سياسي در چهار بُعد ديده شود كه
عبارت است از:
 .1جايگزين شدن حل مسالمتآميز و قانونمند كشمكشها بهجاي خشونت
(حذف و جنگ)
 2و  .3مشاركت سياسي نهادمند بهجاي مشاركتهاي تودهاي يا نهادمندي سياسي
بدون حضور مردم
 .4حق تعيين سرنوشت براي يكايک افراد جامعه يا انتخاب حاكمان هر جا كه
حكومت بر فرد اعما ميشود.
پس موارد مورد اشاره باربيه و ديگران ،به صورتها يا هنجارها بوده كه نبايد با
ارزشهاي بنيادين يا محتواي مدرنيته سياسي يكسان فرض شوند .نمودار  2مدلي است
كه مي توان با آن مقايسه و تحليل روند را انجام داد و وضعيت و پويايي مدرنيته سياسي
هر دولت -ملتي را با جايابي روي اين نمودار بررسي نمود.
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شكل  -2مدل مقايسه و بررسي روند مدرنيته سياسي دولت ملتها

جمعبندي
پرسش اين بود كه چگونه ميتوان مدرنيتههاي سياسي در دولت  -ملتها را مقايسه
نمود .ديديم كه با تعيين وضعيت در چهار طيف حل مسالمتآميز/حذفي كشمكش،
همگاني بودن/محدود بودن حق تعيين سرنوشت ،مشاركت نهادمند/تودهاي يا
همگاني/محدود در سياست ،ميتوان جايگاه يک دولت -ملت در مختصات مدرنيته
سياسي را تعيين كرد .شكل  ،3حركت فرضي سه دولت -ملت نمونه يا سه نوع حركت
يک دولت ملت براي رسيدن از پيش مدرنترين وضعيت سياسي به مدرنترين وضع را
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نشان ميدهد .آشكار است كه اين مد  ،به ابزارهاي اين مسيرها كاري ندارد و
تقسيمات نواحي آن بر مبناي ارزشهاي بنيادين مدرنيته سياسي است .براي مثا ،
دولت -ملت فرضي الف ،نخست ،با تعميق نهادمندي ،به تحكيم حق سرنوشت براي
عدهاي محدود از مردم ،آنگاه به سمت افزايش مشاركت و سپس ،كاهش برخورد
حذفي در كشمكشها گام برميدارد.

شكل  -3سه نمونه پويايي مدرنيته سياسي براي سه دولت -ملت فرضي الف ،ب ،ج
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پيشنهاد سياستي
برمبناي مد

ارائه شده (شكل  )2ميتوان مقايسهاي بين وضعيت سياسي

كشورهاي مختلف از جهت ميزان دستيابي يا نوع سير به مدرنيته انجام داد .اين مد به
ما كمک ميكند كه نقا

تمركز بر پارامترهاي مختلف دموكراسي ،توسعه سياسي و

مدرن شدن دولت در ايران را در تركيبي جامع ببينيم و نه براي تکتک آنها بلكه براي
مدرنيته سياسي ،سياست گذاري كنيم .آشكار است كه با توجه به تدوين بر اساس
ارزشهاي بنيادين مدرنيته سياسي ،اين مد فارغ از گرايش به مذهب ،قوميت ،گروه و
كشور خاصي است و ميتوان از توانايي مقايسهاي و آيندهنگارانه آن در «تحكيم الگوي
مردمساالري ديني و توسعه كارآمد» كه تصريح سند چشمانداز  20ساله نظام جمهوري
اسالمي ايران در افق  1404است ،بهره گرفت.
توانايي آيندهنگارانه اين مد  ،بهاينترتيب قابل بهرهگيري است كه با ديدهباني
جمعي از نخبگان سياسي ،حركت كشور در مدرنيته سياسي ،پايش شود و براي تصحيح
انحرافها ،اقدامات مناسب پيشنهاد گردد .همچنين ،الزم است نمونهاي از جامعه
ذينفعان سياسي كه عبارتاند از همه درگيران عرصه سياسي ايران ،اين پايش و
گزارش وضعيت را پديد آورند .بدين ترتيب ،در ميانمدت ميتوان به سير حركت
كشور در مدرنيته سياسي آگاهي يافت و با پيشبيني سناريوهاي مناسب براي آيندههاي
باورپذير ،به استقبا هر آينده سياسي ممكن رفت.
افزون بر اينها ،ميتوان با بهرهگيري از متخصصان حوزههاي مختلف (عالوه بر
حوزه سياسي) ،محيط اين دگرگوني مورد ديدهباني را پويش نمود و مجموعه شرايط
مناسب براي حركت تدريجي و دور از تنش به مدرنيته سياسي را در هر وضعيت
احتمالي ،پيشنهاد نمود و تا حد ممكن پديد آورد ،چرا كه اين مد  ،از ابزارهاي رسيدن
به ارزشهاي مدرنيته سياسي چيزي نميگويد .وقتي چيزي از ابزارها گفته نشود ،از
سوي ي از مخاطرات سوگيرانه در تحليل به دور هستيم اما از سوي ديگر ،چگونگي طي
مسير را نميتوانيم تعيين كنيم .به ديگر سخن ،اين مد همچون قطبنماست نه
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همچون نقشه .بنابراين ،متناسب با نوع شرايط محيطي سياست (از جمله :جامعه،
فناوري ،محيطزيست ،اقتصاد ،حقوق) ميتوان به تهيه نقشه اقدام نمود .بنابراين ،دو
سياستِ سياسي ميتوان پيشنهاد نمود:
 .1ديدهباني و آيندهنگاريِ مكان هندسي و سناريو نگاري مسير مدرنيته سياسي
كشور در مختصات مد 2
 .2تعيين ابزارهاي موجود و مطلوب در محدوده آيندههاي باورپذير اين مسير
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