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 -دولـت هتـوان ضـمن مقايسـيمـد ، م ينباشند. با توجه به امكانات ا ينهتك
در انــواع  گرايي،بــدون فــرو كاســتن مقايســه بــه تكامــل ،هــاي مختلــفملت

جاي منطـق نمـود و بـه ينرا تـدو يگزينجا هاييستيا، سباورپذير هاييندهآ
 كمک گرفت. گذاريياستدر س پژوهانهيندهاز منطق آ بيني،يشپ

مدرنيته، نهادمندي، خشونت، مشـاركت، حـق تعيـين  :هاي كليديواژه

 سرنوشت

 

 مقدمه
 ون اي شدن مدرنها را مقايسه كرد  هاي مدرن شدن دولت ملتتوان راهچگونه مي

 بوده شناسانجامعه توجه مورد همواره كشورها، ياسيس و ياجتماع يرهاساختا شدن

. ستدان مقوله نيا ريدرگ را هاکيكالس يهاپژوهش تمام توانيم كه ايگونهبه است

 گوناگون و از زواياي شده دنبا  زين متأخر و مدرن شناسانجامعه كار در يريدرگ نيا

 يهاروين گاهيجا در مباحث تداخل ته،ينمدر از سخن در. است شده به آن پرداخته

است و در  شده گذارانهاستيس و ينظر جدي يهامناقشه محل ي مختلف،هاحوزه

. اندشده ي مختلف، پيرو نيروهاي يک حوزه تصورهاحوزهاغلب رويكردها، نيروهاي 

 :توان اشاره كردمي متداو  يخطا به سه ،مجموع، در بررسي مدرنيته در

در  و ندرگذامي ساختار کي در موجود يروهاين تحو  بر را اصلاغلب،  .1

تي ضمني اين شيوه بيشتر به صور .كننديم فرض تابع را گريد يساختارها تحليل خود،

هاي نيرو اصل بر تحو  اين كهدهد و گيري روي ميتوصيف، تحليل و يا نتيجه هدر ميان

دي نتقاانمونه، وقتي در مكتب  گردد. براياست، بازگو نمي شده يک حوزه قرار داده

سيون شود، مدرنيزامدرنيته سخن گفته مي هعنوان فاجعفرانكفورت از آلمان هيتلري به

اي امدهشود و آنگاه از پياي با مدرنيته يكسان انگاشته ميصنعتي، نظامي و رسانه

 شود.سياسي نظام نازيستي در جايگاه كليتي به نام مدرنيته انتقاد مي
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 ان روا،جه و يتكامل نگاه از زيپره يبرا كوشش باوجود كردها،يرو ي از. بسيار2

 تا امنهد از مشخص يريمس را مدرن شدن و افتنديم ييگراتكامل ينوع دام به سرانجام

هرگاه  گيرند؛ براي نمونه،هاي مدرن شدن را ناديده ميو تنوع شكل انگارنديم قله

ي را سرآغاز تحو  اجتماع صنعتي شدن، گويندگرايان از مدرنيته سخن ميتوسعه

ا رعتي پساصن هگيرند و جامعمبتني بر توليد كشاورزي در نظر مي هجامعمدرنيته از 

ي هاي تطبيقيبررسازآن مرحله و الي آخر. اشتباه بودن اين نوع نگاه، از طريق پس

ل تحلي هاي كليفورد گيرتز، پديد آمدن چرخش فرهنگي دريموردكاودانكوارت راستو، 

 است. شده دست، مشخصاجتماعي و مواردي ازاين

اهي . در سخن از مدرن شدن، سه موضوع مدرنيته، مدرنيزاسيون و مدرنيسم گ3

ته به درني. جدايي تحليلي اين سه، الزم است. ماندشده باهم آميخته و باعث سردرگمي

رد؛ شاره داذهني و نهادين از نو شدن ا مدرن و وجهي نرم، هروزمرزندگي  هتجرب

به  فلسفي، مكتب يا ايدئولوژي مدرن شدن است و مدرنيزاسيون هيشاندمدرنيسم، 

ي و افزارسخت هجنبكم، معناي ساختن اجباري و ابزاري دنياي مدرن است و يا دست

 رساند.يمتجهيزاتي و سازماني نمودن نهادها را 

اعي، خطاي بررسي اجتم هحوزتوان گفت در يم شده در توضيح سه مشكل ياد

د كه دار است. انگار كليتي به نام مدرنيته وجود شده نخست از نگاه كليت گرا ناشي

را  شوريكه ممكن است گروهي، مردمي و يا كعلل، فرايند و پيامدهايي دارد. حا  آن

دون ي مدرن، بهادانشگاهمدرن يا با بازار و  هانديشي مدرن، بيهاكارخانهبيابيم با 

 تدريج بيشترداراي ارتش مدرن بدون دولت مدرن. چنين تنوعي به صنعت مدرن و يا

ته پس شايس ،كنيميمين موارد برخورد ااست و امروز ما با اين موارد و بيش از  شده

يلي را، گرچه بسياري از بزرگان در مكاتب فكري و تحل هاحوزهجداسازي كه است 

 ، جدي بگيريم.اندنگرفتهدر نظر  گوناگون

 تهيمدرن برابر در يسد را سنت كه دهديم يرو آنجامعموالً  دوم يخطا

 و ياريآب سنت، در سترون يهانيسرزم تا فروريزد سد نيا ديبا ييگو. انگارنديم
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 اي 1389 سوتو، دِ نمونه، يبرا) رياخ يهادهه يهاپژوهش آنكهحا  شوند يزحاصلخ

 راه افتني يبرا ،يسنت وابطر و عناصر ييبازآرا يچگونگ طورمعمو ،به( 1393 كاستلز،

انديشمندان بسياري نيز  .دهنديم قرارموردپژوهش  را منطقه کي مردم هتيمدرن ويژه

( با برخورد انتقادي نسبت به اين 1396، بومنو يا  1380؛ بديع، Girtz, 1963)مانند 

ي هاي تاريخي و فرهنگيژگيوو در نظر گرفتن  انددادهآن را شرح  نوع نگاه، اشكاالت

 .اندگفته گوناگون، راكشورها و مردم 

هاي پردازييهنظرو  هاپژوهشمطبوعاتي و نيز  يهانوشته ازمعموالً سوم،  يخطا

 رنيسممد ته،يمدرن بحث ختنيآم. است شده وارد دانشگاهي يهايبررس به ايرشتهيانم

صورت اهه بهيريته، به بيراهه برويم و اين بمدرنشود در تحليل يمباعث  ونيزاسيمدرن و

 كه نوسازي يا چرا ،داده است يل وضعيت كشورهاي جهان سوم رويتحلوسيع در 

 ورهنگ و از ناسازگاري مدرنيته باف اندكردهمدرنيزاسيون دولتي را مدرنيته فرض 

يسم آنكه سخن اصلي، انتقاد از تحميل ايدئولوژيک يا مدرنحا  اندنوشته هاسنت

ا و اداري كردن امور ب صنعتي سازياسيون در شكل سازماني و دولتي و مدرنيز

ر ي فرهنگي و مشكالت ديگهاتداخلالگوبرداري از كشورهاي غربي و پديد آمدن 

واقع، ت و درنو شدن پديد نيامده اس هتجربمدرنيته يا  اصالًديگر، عبارتبوده است. به

 فت.گيته سخن در چنين حالتي، بايد از مشكل مدرنيسم يا مدرنيزاسيون بدون مدرن

ي شدنندگرگون هم آداب جامد و  هاسنتمدرنيته چيزي نيست كه از آسمان فروافتد و 

در  سنت ونيستند و پويايي خود را دارند. مدرنيسم و سنت دگم و تحجر، با مدرنيته 

قاد شوند و از مدرنيته همچون دشمن سنت، انتيميي اشتباه گرفته هاپژوهشچنين 

ا رموجود  سنتدر  نشدهبرآورده گاهي اين است كه نيازهاي شود. معضل چنين نيم

 افتد.يمي كند و خواسته يا ناخواسته به دامان بنيادگراييمگيرد يا انكار كم ميدست

 ساخت ابزار، آمدن ديپد و نينو يايدن هتجرب يمعنا به شدن، نو اي تهيمدرن

 يهاشهياند و هابرنامه و هااستيس ،يرسم و يادارسازوكار  ،يزندگ سبک ،ياجتماع

 اي مدرنيسم. دارد ياجتماع و يفرهنگ ،نرم يژگيو ن،يبنابرا و است مردم يزندگ در نو
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 يهاگزاره يحاو پس است شدن نو گفتمان كم،دست اي و شدن نو يدئولوژيا ،يينوگرا

 يشگرا کي با يگروه اي فرد به ستيمدرن و است شدن نو مورد در آورالزام و يجد

 يابزارها و يماد شكل ،ينوساز اي ونيزاسيمدرندارد.  اشاره مكتب کي اي يفكر

 را نو شدن يبرا جامعه نمودن دگرگون و مدرن ينهادها آوردن ديپد اي يكيزيف

 ها،برنامه و هااستيس انجام زين و مدرن شدن سختِ يهايفناور به ن،يبنابرا رساند؛يم

 .دارد اشاره ،يدستور شكل به ويژهبه

 ورنيسم ه مداو  به مدرنيته اشاره داريم و ن هاين، ما در اين مقاله در وهلبنابر

 هدرنيتا. مركنيم نه كليتي به نام مدرنيته سياسي را بررسي مي همدرنيزاسيون. مدرنيت

ر ني دگرچه ممكن است ابعادي جها ؛بينيم نه جهان رواسياسي را امري چندشكلي مي

اين سرانجام  سياسي است. هبراي جداسازي انواع مدرنيتمدرنيته باشد، تأكيد ما بر راهي 

د دي واحها و نه به مقصملت -دولت  هسياسي را نه مسيري واحد براي هم همدرنيت كه

تكامل  ها بهسياسي، در برخي ارزش هبينيم. البته هر دولت و مردمي در مسير مدرنيتمي

يد، كه خواهيم دنيست. چنان رسند و منظور ما از تفاوت مسيرها، نسبي نگري مطلقمي

كيب بُعد ارزشي اين راه، مشخص است اما هنجارهاي ساختن و طي كردن راه، و تر

 ها، متفاوت است.تكامل در مسير اين ارزش

 

 مباني و چارچوب نظري
( با جداسازي بُعد سياسي مدرنيته 1383ير )ژاني هگفتدر ادبيات نظري، پژوهشي كه به

 باربيه است.( 1383) هيبارب سيمور ياسيس هتيمدرنمهمي برداشت، از ابعاد ديگر، گام 

 اي آرنت يفلسف نگاه در واژه نيا هگذشت كاربرد از را ياسيسهتيمدرن هواژ كتاب، نيا در

 ي،فرانسو يبراليسمل همحدود در و كنديم جدا يكاييآمر شناسيجامعه يكاركرد نگاه

 اساس بر و كنديم نييتع ي اساسياريمع ،گذشته نيا از اما ؛دنماييم پردازيهينظر

. كنديم جدا را ياسيس هتيمدرن در ناموفق و تيموفق ريمس در موفق، يكشورها ها،آن
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 يجدا بتواند ديبا يشخص هر كه مفهوم نيا به است جامعه از دولت ييجدا ،اين معيار

 از يكي .باشد داشته ياساس يحقوق و باشد جامعه از يفرد بودن، دولت کي شهروند

 ديبا مذاهب حقوق اساس، نيهم بر و است مذهب انتخاب يآزاد حق حقوق، نيا

 اعما  مذاهب گريد بر تا باشد نداشته دخالت حكومت در يمذهب چيه و باشد برابر

 حقوق آن از را گرانيد و دينما وضع خود مؤمنان يبرا ايژهيو حقوق و كند سلطه

 .سازد محروم

 يدعملكر و يگفتار فيط کي ياسيس هتيمدرن كه كنديم ديتأك ييسو از هيبارب

 را ياسيس هتيمدرن هايراه گر،يد يسو از و دهدينم ارائه يكي و صفر ياريمع و است

شر   هد، دوناي به مدرنيته گام جامعه اين كهداند. اما در ادامه، وي براي يم شماريب

مي و دموكراسي جاي دولت قودهد: دولت قراردادي بهاساسي هم تشخيص مي

ي، يشترهاي ديگر حكومت. در ادامه، الزم است با تفصيل بشكل هجاي همنمايندگي به

 مباحث وي را بازخواني كنيم.

 و پيش مدرن دولت يجداساز با را ياسيس هتيمدرن مفهوم طرح تيكل ه،يبارب

 اي افتهيسازمان يانسان گروه پيش مدرن، دولت» كه كنديم مشخص بيترت نيبدمدرن 

 يازهاين توانديم و دارد ارياخت در را اشيزندگ اتيضرور كه است ياسيس يباهمستان

 نه شوند؛يم شمرده كل کي ياجزا اجتماع، ياعضا... سازد برآورده را خود

 از يعضو به بلكه... دارند جماعت از رونيب ياژهيو يهست نه و يشخص يخودمختار

 اما( 17: 1383 ه،يبارب) شونديمفرو كاسته  دارند يوابستگ و تعلق آن به كه يگروه

 به اي جامعه و دارد ربط ياسيس قلمرو به كه دولت،: دارد زيمتما عنصر دو مدرن دولت»

 فرد گر،يد يسو از... است دولت شهروند ييسو از انسان... يمدن هجامع ق،يدق يمعنا

 و... است افتهي ليتشك شهروندان همجموع از دولت.... يمدن هجامع به متعلق يخصوص

 از دهديم فرصت انسان به جامعه و دولت ييجدا... افراد همجموع از يمدن هجامع

 .(18: 1383 ه،يبارب) «ابدي تيموجود خودمختار، فرد و زديبگر گروه يرگيچ

 و يعموم هپهن انيم ،يمدن هجامع و دولت انيم ييجدا به ،ياسيس هتيمدرن» ترتيب،اينبه
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 مشاركت، و ياسيس يآزاد به نه... است مربو  فرد و هروندش انيم و يخصوص هپهن

 نيا ها؛نيا مانند و ياتيمال نظام ،ييفرمانروا روش ،يهمگان يريگيرأ قوا، کيتفك

 و افتي تحقق فرانسه و متحدهاياالت در هجدهم، قرن در بار نينخست يبرا ها،ييجدا

 .(19: 1383 ه،يبارب) «گسترد دامن اروپا يكشورها گريد در سده دو طو  در

 هتيمدرنكه  معمو  نگرش آن بامتفاوت است  هيبارب ياسيس هتيمدرن مفهومپس 

 ،باشد احزاب ي برآمده ازدولت. داندمي جوامع مدرن شدن ياسيس وجه را ياسيس

 و ايافجغر سرتاسر در اقتدار و نيز واحد يانتظام يروين و ارتش ،ينيسرزم همحدود

 مدرن سازمان دولت و جامعه طوركلي،به و باشد دولت ملي ،داشته باشد كشور تيجمع

 و معهجا و فرد ييجدا ته،يمدرن. است نيافتهتحقق ياسيس هتيمدرنالزاماً  ،باشند پيداكرده

 وارههم مدرن خيتار ترتيب،اينبه. است يمدن حقوق يجدا ياسيس حقوق نهادن انيبن

 ،يسايس پيش مدرن و مدرن وامعج است ممكن و ندارد قرار مدرن شيپ خيتار از پس

 ياسيس هتيمدرن به كه ياجامعه است ممكن ن،يهمچن باشند؛ داشته وجود همزمان

 هتيرنمد .برگرداند يرو پيش مدرن ياسيس هجامع و دولت است،يس به است، يافتهدست

 يمثال نواعا همچون ميمفاه نيا كه ميدار توجه البته و است ريپذبازگشت ه،يبارب ياسيس

 يدها بر يشرح در رييژان. آبل ينيع تيواقع نه و هستند يوبر هاي(تايپ آ  يدها)

 تهيمدرن به گذار ،يصنعت يفن و يفرهنگ ،ياسيس ،يعلم انقالب چهار: سدينويم هيبارب

 يسنت گر،يد يابعاد در و مدرن ابعاد، نيا از يبرخ اي يكيدر توانيم. كردند نيمتع را

 و يابعاد اختال  با و كنندينم مشخص درست را تهيمدرن ابعاد. معموالً بود

 هتيدرنم است دهيكوش هيبارب. پردازنديم آن يهابحران يبررس به ،يارزش ييهامضمون

 (.1383 ر،ييژان) «كند جدا گريد ابعاد از و مشخص بيندراين را ياسيس

 يپژوهش به د،يازمايب را خود يمفهوم طرح اين كه يبرا( 140-157: 1383) هيبارب

 شواهد و كشور نيچند در ياسيس شاخص يهاشهياند انيم در يقيتطب و يخيتار

 را ييندهايفرا راه، نيا در و پردازديم هاآن استيس و جامعه ينهاد تحوالت از يخيتار

 ندهايفرا نيا با توانيم را آن بودونبود پس سازند،بر مي را ياسيس هتيمدرن كه ابدييم
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 ياسيس حقوق كنار در بشر حقوق اي يمدن حقوق آمدن ديپد ها،آن نينخست. ديسنج

 يآزاد حق نوزا،ياسپ از را يحكومت ندگانينما با ياسيس ارياخت ضيتفو به باور او .است

 كنار در ياسيس هعرص در قوا کيتفك و الک از را( يمعنو و يماد) ييدارا و انيب ن،يد

 يونتسكوم از را( هانيا مانند و درآمد شغل، ،يزندگ محل ماندن، زنده) نياديبن حقوق

 را دولت رييتغ حق و دارد دولت در يندگانينما كه يفرد مفهوم شيزا و شمارديبرم

 صيتشخ، استاو  يفرد هعرص از رونيب دولت،حكومت  حا ،درعين و داردنيز 

 مودن نياول ا،يتانيبر از استقال  زمان در را كايامر متحد االتيا حكومت سپس و دهديم

 در ييهابينش و فراز با ازآن،پس كه( 1383:160 ه،يبارب) نامديم ياسيس هتيمدرن

 .شوديم دنبا  يغرب ياروپا

 نيا كه هستند ،ييعملكردها و گفتارها چه ،ييهابرساخت و هاساخت چه اما

 بنژامن ينيبکيبار به نخست ه،يبارب شناخت  توانيم هاآن با را يدگرگون هتجرب

 هدامن يمحدودساز بر بلكه دولت فيتضع بر نه ياسيس هتيمدرن»: كنديم اشاره كنستان

 فكرت از كه نجاستيا و( 193: 1383 ه،يبارب) «است استوار مشروعش حصار در دولت

 ،يوناني ميمستق يدموكراس به بازگشت. ميزيگريم م،يمستق يدموكراس ييروسو

 شهروندان، آداب و نيد يكساني ها،حكومت آن در كه است نيا كردن فراموش

 قتواف آن همحدود در ياجتماع و ياسيس يوگوگفت و بود اهداف اشتراک زيدستاو

 :دمانن وجود دارد، نكته نيا زين كنستان از گريد يهاشرح در) رفتيپذيم صورت

Rosenblatt, 2008: 209 و Todorov, 1999: 218)ن . بنابراين، راه متداو  در ساخت

درن، دموكراسي نمايندگي است. دموكراسي نمايندگي است كه دولت و سياست م

به اين  تواند حق تعيين سرنوشت را به فرد بدهد و فرد و جامعه را پيوند بزند.مي

 پردازيم.موضوع در بخش بعدي اين مطالعه مي

 است؛ كارگشا ،يآلمان يدئولوژيا در ماركس ينظر دقتبه بازگشت نجايا در

 ياسيرسيغ دولت و ياسيس دولت انيم ييجدا فقدان با مدرنپيش  دولت ،يو ازنظر

 با تنها ياسيس مندقانون نظام گسترش و رشد ل،يتشك. شوديم مشخص( يمدن هجامع)
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 و ياسيس دولت انيم ييجدا يپ در حا ،بااين. است ممكن يخصوص يقلمروها وجود

 فرد يدوپارگ مثابهبه ار خود انسان. ديآيم ديپد يشكاف زين انسان خود در ،يمدن هجامع

 كه است ريفراگ يدموكراس تنهانظر باربيه،  از .ابدييم دولت شهروند و يخصوص

 زيتما ،يرأ حق يِگسترهمه. سازديم برقرار نو از را يمدن هجامع و دولت يگانگي

 انسان يدوپارگ و دولت در شده بيگانه يانسان خود. ديزدايم را يمدن هجامع و دولت

 يروين و ابديباز را شهروند ش،يخو شتنيخو در انسان، كه روديم انيم از يزمان

( 206-210: 1383 ه،يبارب) نكند حذف شهروند از ياسيس يروين شكل به را ياجتماع

 ،ي باربيهاسيس هتيمدرن اما است يگانگيب نيا رفع يبرا دولت حذف ماركس، كمونيسم

البته در اينجا، باربيه  .است دولت در ادافر مطلوب ييبازنما حد تا يندگينما نظام جاديا

كه در بخش بعدي اشاره راه و هنجار را با ارزش يا هدف غايي يكي كرده است. چنان

 خواهيم كرد.

 گرفت كمک ديبا( Sieyès, 1791) سييس از مدرن، دولت ليتشك يچگونگ در

 به گيقومي فرهن ملت. است كرده جدا يقرارداد ملت از را قومي فرهنگي ملت كه

 با ملت. هستند كل تابع و اجزا و اعضا همچون افراد و بخشديم تيهو و يهست افراد،

 فيتعر هانيا يرفتگوفردرهم و يهمباز اي و يفرهنگ ،يزبان ،ينيد ،يقوم يعامل

( 213: 1383 ه،يبارب) سازديم بر را ملت كه است يفرهنگ و يخيتار هنيشيپ. شوديم

 كه قومي فرهنگي ملت مقابلِ در. داشت خواهد يش مدرنپ يدولت و استيس ملت، نيا

 هنمون نينخست كه متحد االتيا مردم. دارد وجود زين يقرارداد ملت ،يعيطب است يملت

 آنان. بودند يقرارداد يملت آوردند، ديپد را ياسيس هتيمدرن سويبهبرداشتن  گام ينيع

 و تحت قواعد بودند دهيا کي كانيشرشهروندان همچون  از متشكل ياكرهيپ خواستار

 را اين مردم يواحد يگذارقانون نظام و كه به آن باور داشتند كساني و عام يقانون

 تفاوت هر يجدا كه يذهن تعهد نيا هيپا بر بستند ياراد يمانيپآنان . كردمي يندگينما

 كند تيحما برابر ايگونهبه آنان، فرد فرد از كه گذارنديهپا را يقانون قومي فرهنگي،

 و بردگان يآزاد حق و نبودند گونهاين درواقع متحد االتيا گرچه(. 234: 1383 ه،يبارب)
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 نيب يقرارداد هيبرپا ،ياسيس مدرن دولت يمثال نوع اما بود امدهين ديپد هنوز زنان يرأ

 با را ياسيس ملت اي يقرارداد ملت. است يبرابر و يآزاد جاديا تيذهن با افراد

 سروكارش رايز ستين يكار يزبان و ،ينيد ،يقوم يهاگروه به مربو  ويژه يهاقانون

 همگان يبرا كساني و عام يهاقانون تيرعا به را هاآن و است مانيپهم افراد با تنها

 .(235: 1383 ه،يبارب) دارديموا

 ياسيس ملت و ميمستقدموكراسي  جايبه يندگينما يدموكراسباربيه،  ن،يبنابرا 

 ياسيس هتيمدرن هنشان زين و امديپ ند،يفرا از يبخش را قومي فرهنگي ملت جايبه

 كه تسا ياسيس ملت و دندار ي جايمدن هجامع در قومي فرهنگي، هايملت. رداشممي

 ،يفرهنگ ،يقوم يهادهيا هيپا بر دولت اگر. كنديم عمل آن يهادهيا هيبرپا مدرن دولت

 كه است يقومي فرهنگ ييجويبرتر ديبازتول آن رهاورد كند، عمل هانيا مانند و يزبان

 ممكن است وقتي اساس از ياسيس ملت. است تعارض در ياسيس ملت ليتشك اصل با

 د.گذار كنار را قومي فرهنگي يبرتر يهادهيا كه يدآ ديپد

ن مدر بينيم كه هدف محوري و نهايي باربيه در اينجا همان هدف نهايي دولتمي

 آميز است. براي حل كشمكش بهل كشمكش به شكل مسالمتيعني رفع منازعه يا ح

رتي آميز، قانون و قواعد جاري الزم است و اين قانون، تنها در صوشكل مسالمت

 وو همه در تصويب  فرض كندموردپذيرش همگان خواهد بود كه همگان را برابر 

ده از رآمب تأييد دائمي آن نقش داشته باشند چراكه به سخن دوورژه، قانون مادام كه

فق ن تواي بيش نيست. برابري، راهي است براي مستحكم كرداكاغذ پارهجامعه نباشد، 

. انونقو توافق، راهي است براي تداوم قانون و احترام به مقررات جاري بر اساس 

ست. اهنجار رسيدن به يک هدف را جانشين آن هدف كرده  بازهمبنابراين، باربيه 

ت آميز و قانوني برسيم و درواقع، دوله شكل مسالمتخواهيم به حل كشمكش بمي

به ما  ربيهوجودي خود را انجام دهد. البته پژوهش با هترين كارويژه و فلسفمدرن مهم

رسد راه يمگويد، راه رسيدن به اين هدف، ملت قراردادي يا سياسي است اما به نظر مي

 را نبايد بر جاي هدف نشاند.



  

 

 

 
 11  ...    مدلي براي سنجش سطح مدرنيته سياسي در

لت هايي كه به مملت -نظر باربيه چنين شد: دولتمباحث از هبنابراين خالص

دا لت جقراردادي و دموكراسي نمايندگي برسند، خواهند توانست حقوق فرد را از دو

ي ياسس هيک روش و هنجار مدرنيتاما آيا اين ،سياسي گام نهند هكنند و به مدرنيت

، يابدادامه مي شود وها آغاز ميسياسي براي آن ههايي كه مدرنيتنيست  آيا ارزش

و فصل : د1381سياسي، چنين است، چرا باربيه ) هچيزهاي ديگري نيست  اگر مدرنيت

ها، خشونت كشورهاي مدرن و پيش مدرن و نشان دادن برتري مدرن هآخر( در مقايس

زاب اح :كمتر، آزادي بيان و حق اعتراض، مشاركت مردم، وجود نهادهاي سياسي مانند

 آورد ها را ميو مانند اين

وفق توان گفت كه ملت قراردادي و دموكراسي نمايندگي، تنها شكلي مآيا نمي

، ياسيسياسي بوده است  در ضمن، مدرنيته يا مدرن شدن س هبراي رسيدن به مدرنيت

يا د  آي دارساز يدموكراسسياسي و  هچه ارتباطي با فرآيند ساخت دولت مدرن، توسع

مباحث  اين اند  در ادامه خواهيم كوشيد بهسي نبودهسيا ههاي مدرنيتها همه تجربهاين

 بپردازيم.

 

 پژوهش پرسش
 را باهم مقايسه كرد  گوناگونهاي سياسي توان مدرنيتهچگونه مي

 

 پژوهش هشيو
 براي براي ساختن يک مد  نظري دومدستمرور اسناد  هاين پژوهش، اسنادي و برپاي

 است.ها ملت -هاي سياسي دولت مدرنيته همقايس

 

 هاي سياسيمدرنيته هها: پيشنهاد مدلي براي مقايسيافته
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شكلي  نبا داما چرا بايد به  ،شكلي نو از سياست است هسياسي به معناي تجرب هيتمدرن

بحث مطورمعمو  در شناسي سياسي بهنو از سياست باشيم  چنين پرسشي را در جامعه

ين تربزرگتوان گفت كه ( مي3: 1386بندي )اوزر، اند. در يک جمعدولت پاسخ داده

عنوان سياسي در جوامع با پيدايش دولت يا دگرگوني در دولت به هايدگرگوني

ني ن دگرگور بياي كه با نوعي تناظگونهاند بهنيرومندترين نهاد سياسي جامعه، پديد آمده

ما را  ايم. چنين تناظري،رو بودهها روبههاي مدرن آندولت و سياست و پيدايش شكل

كشاند. گرچه چنين سياسي مي هيتمدرنبه سمت بررسي دولت مدرن براي شناخت 

لت د دونگاهي انتقادهايي را هم برانگيخته است اما حتي انتقادها از بحث در مور

ه كه در مقدماما چنان آغازند.از مدرنيته در سياست مي ،عنوان جريان اصلي بحثبه

ا مزمان بهشوند، يافته خوانده ميكه پيشرفته يا توسعه اشاره كرديم، مدرنيته در جوامعي

 هشد ، پديد آمده است و مدرنيسم حكايتيشدن يشهرروند مدرنيزاسيون صنعتي و 

ارند و تي داست از اين روند اما در كشورهايي كه مدرنيزاسيون ناقص و مدرنيسم واردا

ه درنيتمرهنگي هستند، ، دچار تأخر فاصطالحبهنو شدن هستند و  ههنوز در حا  تجرب

 ت كهسياسي نيز درگير روند مدرنيزاسيون سياسي اس هتري دارد. مدرنيتشكل مبهم

 است. شده سياسي ناميده هتوسع

ها و بسترسازي اجتماعي براي پذيرش سياسي، همان مدرن ساختن دولت هتوسع

شورهاي ويژه در كسياسي به همدرنيت هسازوكار سياست مدرن است. بنابراين، مقايس

خورد و بهتر آن است كه بگوييم، سياسي پيوند مي هتوسعه، به بررسي توسعدرحا 

سياسي،  هگيرد. توسعسياسي را نيز در برمي هسياسي، مفهومي است كه توسع همدرنيت

ويژه سياسي. اين راهبرد به هانداز مدرنيتهمچون راهبردي بوده است براي آفرينش چشم

هاي ابزاري و وردتوجه قرارگرفته است. بنابراين جداي جنبهپس از جنگ جهاني دوم، م

سياسي  هسياسي، بايد ببينيم هدف و ارزش غايي اين روند چيست  توسع هشكلي توسع

كند  آنگاه سياسي است، چه هدفي را دنبا  مي هاز اين نگاه كه راهبردي براي مدرنيت
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در جهت مدرن شدن  توان ميزان دستيابي به آن هدف را شاخصي براي حركتمي

 سياسي دانست.

وند دموكراسي سازي پي هتجربسياسي، از نگاه تحليل تاريخي، به  هاما توسع

عنوان عنصر ويژه پس از فروپاشي بلوک شرق، دموكراسي سازي بهخورد. بهمي

 ههاي توسعسياسي مطرح شد. اگر تا پيش از آن، از انواع راه هناپذير توسعجدايي

، توسط مور شده هاي فاشيستي و كمونيستي اشارهدن )مانند راهسياسي و مدرن ش

، دموكراسي از عناصر اصلي يک 1990 هپس از دهاما شد، ( سخن گفته مي1369

ها و شود و كشورهاي مختلف، انواع پروژهساخت سياسي مدرن محسوب مي

ا رازي سسي . بنابراين، دموكرااندكردههاي دموكراسي سازي را پياده و تجربه پروسه

اي بود سياسي، تجربه هگونه كه توسعسياسي ديد همان هتوسعاي در د  توان تجربهمي

د. در دي 1 نموداردر توان سياسي. درمجموع، آنچه تاكنون گفته شد را مي هدرون مدرنيت

 ود:توان نكات زير را يادآوري نمدهد ميميتوضيح مواردي كه اين نمودار نشان 

براين شود بناسنتي بنا مي هبا بازآرايي عناصر و ارتباطات جامع مدرن، ه. جامع1

فراد و ابا  عناصر وارداتي نرم يا سخت )فكري و هنجاري يا سازماني ابزاري( الزم است

دارد ود نمدرن وج هسنتي پديد آيند. بر اين اساس، چيزي به نام جامع هجامعامكانات 

يش پ هتوان از جامعست و در عوض، ميسنتي فردا همدرن امروز، جامع هچراكه جامع

ز ل، اتاريخي سخن گفت. به همين دلي ههاي سياسي در چرخها سياسي و مدرنيتهمدرن

 ستفادهاكه دا  بر يگانگي متضادهاست در نشان دادن آن « يين و يانگ»شكل نمادين 

 است. شده

از  است چراكه ما شده يين و يانگ، به شكل متكثر نشان دادهدر . اين 2

 گوييم.هاي سياسي سخن ميمدرنيته

سي، سيا هسياسي اعم است به ترتيب بر دولت و سياست مدرن، توسع هيتمدرن. 3

 هيتسياسي مدرن يا مدرن هها راهبردهايي در آفرينش تجربدموكراسي سازي و اين

 سياسي هستند.
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 مدرنيته سياسي، توسعه سياسي و دموكراسي سازي -1 شكل

 

عني يف نهايي يا ارزش بنيادين هر يک از سه عنصر اين نمودار در ادامه، هد

دلي ن، مآسياسي و دموكراتيزاسيون را برخواهيم شمرد و بر اساس  هدولت مدرن، توسع

د يم نموسياسي پيشنهاد خواه همدرنيت هملت در تجرب -براي تعيين مختصات هر دولت 

شته و با گذ سياسي در مقايسه هيتملت در راه مدرن -كه بتوان با آن، جايگاه هر دولت 

ي ل ارزشها را تعيين نمود. آشكار است كه به دليملت -مطلوبش و ديگر دولت  هآيند

يک  ر درهاي متفاوت، دو كشوبودن اين مد ، ممكن است با منابع، ابزارها و سازمان

 وضعيت قرار گيرند.

 

 آميز و قانونمند كشمكشدولت و سياست مدرن: حل مسالمت

پردازان همواره دولت مدرن را ابزار حفظ امنيت و بقاي جامعه در منازعات يهنظر

هاي مدعي هاي دروني و بين گروهاند چه در مقابل كشمكشها دانستهيا كشمكش



  

 

 

 
 15  ...    مدلي براي سنجش سطح مدرنيته سياسي در

براي  1390ها )بنگريد به وينسنت، بيروني يا جنگ هايقدرت و چه براي كشمكش

ا گرچه براي كاستن از هملت -براي تحليل(. دولت 1387توصيف و بديع، 

هاي دروني پديد آمدند اما هرگاه تأكيد خود را بر چيزي جز رفع كشمكش كشمكش

دولت و سياست مدرن، هرگونه  هو درگيري بيشتر شدند. انديش جنگگذاشتند، باعث 

ثقل و ارزش بنيادين آن، حل منازعه يا كشمكش به شكل  هكه مطرح شود، نقط

 آيد.يقاً از همين نقطه است كه برميدقن، آميز است و اهميت قانوصلح

هاي جامعه آميز كشمكشحل گريز از خشونت و حل مسالمتعنوان راهدولت به

ايجاد  بزارامدير جامعه، قرارداد اجتماعي،  رايويژه منازعات بر سر توزيع قدرت، ببه

اوزر، است ) هشد ها ديدهقوانين و حقوق افراد و گروه هكننديينتعآزادي و برابري يا 

شكل هاي متفاوت ماند، به راه(. آنان كه دولت را همچون مدير جامعه ديده1386

مور ام ااند. وبر، انحصار خشونت را به دست دولت داد. هابز، زمخشونت را حل كرده

سيم رح تقبه دولت داد. مونتسكيو، آرنت و برخي ديگر، كوشيدند با ط كالًافراد را 

  تكه كردن نهادهاي آن، امكان اعماوع براي دولت و تكهقدرت مشروع و نامشر

از  ر جاههاي جامعه را محدود كنند. آنان خشونت از سوي خود دولت بر افراد و گروه

تان باس عنوان نهادي جديد و متفاوت با سيستم حاكم در دنيايدولت مدرن و دولت به

 شان توقف يا كاهش خشونت بود.يريدرگسخن گفتند، 

اد گرايي نيز چنين وضعيتي دارد. الک، اسپينوزا و ديگر اصحاب قرارداد نيز قرارد

طور اعم، قرارداد، را دولتي همواره دولت مدرن يا دولت مبتني بر قانون اساسي يا به

نتيجه،  گيري مختار آنان و دردانستند براي حل منازعات. قرارداد، برابري افراد و تصميم

. حتي تضادگراياني كه جامعه را مبتني بر ستيز برداردمسؤوليت و تعهدشان را در 

شان، صلح جهاني دانستند، درنهايت طرح آرمانيميطبقاتي و غيرقابل ابتنا بر قرارداد 

هاي گرايان بر بحث تئوريوجود داشت مانند دنياي كمونيستي ماركس و انگلس. آزادي

لي براي حفظ حقوق فرد مقابل دولت مانند توكويل، ميل و پوپر، همواره به دولت حداق

حفظ فرد در  هاند. اينجا نيز دغدغديگران اما بدون دخالت در مالكيت فرد تأكيد داشته
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مثابه انصاف در بحث خواهي بهبينيم. حتي آنجا كه عدالتمقابل خشونت ديگري را مي

آميز شدن شود، هنوز هدف اصلي، پيشگيري از خشونتعدالت سياسي مطرح مي

مباحث حقوق سياسي مدرن  ها و بيرون رفتن منازعات از مدار قانون است.كشمكش

كند يا ها و دولت دنيوي را مطرح مينيز چنين است. چه آنجا كه كانت جدايي قدرت

گويد و حتي فون هايک كه از رد دولت حقوقي گري دولت ميحمايت هبوكانن از وظيف

زند، هنوز حل كشمكش بت بازار حرف ميمثابه برآمده از رقابت و حافظ رقاو دولت به

و تعيين قوانين و قراردادهايي كه مانع خشونت شوند، مدنظر است. از اين هم باالتر، 

مخالفان دولت هستند يا نوزيک كه دولت حداقل را از انديشمنداني همچون راتبارد كه 

ستند. نيچه نيز كند، بر خشونت دولتي تأكيد دارند يعني استثناها مقوم قاعده همطرح مي

كه از مخالفان دولت مدرن است، آن را دولت رحم و ابزار چيرگي ضعيفان بر 

بحث بر سر ارزش و چگونگي مهار خشونت و  اين كهشمارد. خالصه نيرومندان مي

توان قانونمندي است. به همين ترتيب است كه دولت قراردادي مورد تأكيد باربيه را مي

 نست.حلي براي حل كشمكش داراه

 

 سياسي: تركيب نهادمندي و مشاركت هتوسع

 انددانستهمدرنيته  هپروژسياسي را بخشي از كل  هنظران، توسعبرخي صاحب

گويد نه يک كشور خاص كه براي نمونه، لئونارد بايندر مي ،(1379)واينر و هانتينگتون، 

اين  هكل جهان در حا  مدرن شدن است و مدرن شدن ساختارهاي سياسي در ميان

نهادهاي  برساختندهد و لوسين پاي بر لزوم مشاركت مردم عالوه وضعيت رخ مي

سياسي اين دو  هتوسعطوركلي، (. به1380كند )پاي و همكاران، سياسي مدرن تأكيد مي

كه پاي مدرن شدن، از آغاز داشت اما چنان هعنوان الزمقطب نهادمندي و مشاركت را به

 شد.ردم در آغاز، پيرو مدرنيزاسيون سياسي پنداشته ميكند، مشاركت منيز اشاره مي

كند. او سه رويكرد كلي متوالي را به ( اين تصور را آشكارتر بيان مي1387برتران بديع )

كشورها  هبيند: نخست رويكرد تكاملي كه همشناسان ميسياسي در ميان جامعه هتوسع
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سير فقط زودرس يا ديررس بودن ها در مبيند و تفاوت آنمدرن شدن مي هرا در مسابق

است وگرنه مسير همان است كه بود. دوم، نوبت رويكرد صوري است كه مفاهيمي 

آفريند تا نشان دهد، عامل يا عوامل مشتركي در انتزاعي همچون فرهنگ سياسي مي

ها ها را شناخت و بر مبناي آند كه بايد آننتمام روندهاي نوسازي وجود دار

. تا اينجا هنوز بحث از يكسان پنداشتن مدرنيزاسيون و مدرنيته است. ريزي كردبرنامه

كوشد راه ايجاد رويكرد سوم اما پس از چرخش فرهنگي به ميدان آمده است و مي

نهادهاي مدرن سياسي در هر كشوري را متكي به فرهنگ و تاريخ آن پي بگيرد. در 

 يزنشتاد،اپتر و آ ينگتون،انتي ههاپيرامون و نيز پژوهش-هاي مركزاينجا وي از پژوهش

 برد.ها نام مياي از اين پژوهشعنوان نمونهبه و ركان يكسبند

ندي هادمپردازان، مشاركت و نتوان نشان داد كه در كار تمام اين نظريهگرچه مي

 هينظره كنيم و تنها بنظر ميعنوان دو ارزش حضور دارند، ما از اين كار صرفسياسي به

ن دو ارزش طور مستقيم ايكنيم كه به( اشاره مي1392هادمندي هانتينگتون )نوسازي و ن

ت مدرن دول كه در مورد دولت مدرن نيز اشاره شد، هنجارهاي ايجادرا در بردارد. چنان

 سو، و پيرو آن، نهادهاي سياسي مدرن ممكن است بسيار متفاوت باشد )بنگريد به

ها و اين نظريه هسياسي حاكم است در هم هتوسعهايي كه بر روند ( اما ارزش1378

ن اين ها هست. آنچه هانتينگتون بر آن دست گذاشته است بسيار مهم است و آتجربه

بر  نيز سياسي نيست و نهادهاي سياسي همشاركت سياسي، تنها ارزش بنيادين توسع كه

 وسيد رآيند. به اين ارزش بايد اثر مدرنيزاسيون اقتصادي و حتي سياسي پديد نمي

اين ما انجيد سآزادانه و مؤثر افراد جامعه  توان ميزان آن را با ميزان عضويت سياسيمي

ورد مشور نهادمندي چگونه پديد آيد، فرمو  از پيش معيني ندارد و تابع شرايط ك كه

 بررسي است.
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 دموكراسي سازي: حق تعيين سرنوشت 

ت ر ملنمايندگي را در كنا طور كه در بخش نظري ديديم، باربيه دموكراسيهمان

ب قري واقع نيز در اكثرشمارد. دموكراسي، بهسياسي مي هسياسي، از شرايط مدرنيت

مثابه روش هاي سياسي وجود دارد اما ارزش بنياديني كه دموكراسي بهاتفاق مدرنيتهبه

حق  يقاً براي هميندق( و 1381سازد، حق تعيين سرنوشت است )گمبل، برآورده مي

ره اي ناتمام و همواره در جريان است. همواسياسي مدرن، پروژه هكه تجرباست 

امل شد و مواردي هستند كه اين حق را كه بايد براي يكايک افراد جامعه برقرار باش

ر ون دهاي دموكراتيزاسيكنند و موجحق انتخاب شدن و انتخاب كردن است، محدود مي

 (.1373نتينگتون، است )ها دليلتر به همين يتوتالكشورهاي 

 ,Fung & Wrightاريک رايت در بحث تعميق دموكراسي و راديكا  دموكراسي )

يعني دموكراسي  ،داند( به شكلي شفاف اين حق را درواقع، عمق دموكراسي مي2003

عبارت است از حق انتخاب براي فرد در هر آنچه از امور جامعه كه به وي مربو  

بر اِعما  آن  اين كهكند مگر را به دولت واگذار نمي است. فرد، هيچ بخش از حق خود

 است. چنين حقي در شده نظارت داشته باشد و در غير اين صورت، حق وي سلب

واقع سنگ بناي عملي دموكراسي نمايندگي بود. وقتي اياالت متحد بر بريتانيا شوريدند، 

بوده است  حاكم،  بر مبناي كدام نمايندگي شده وضعسخن آنان اين بود كه ماليات 

گيرد اما اين نمايندگي، هرلحظه مشرو  به نمايندگي را از حكومت شوندگان مي

است،  شده پذيرش توسط آنان است. گرچه اين مبحث از ليبرا  دموكراسي استخراج

 (.1386كدام از منتقدان اين دموكراسي با آن، مخالف نيستند )كارتر و استوكس، هيچ

داشت كه شرايط كما  اين شر  همواره موردبحث بوده و از  حا  بايد توجهبااين

ناپذير و همواره جذاب هاي تعميق و راديكا  سازي دموكراسي، پايانهمين رو، جنبش

شناسي مدرنيته، اين وضع را همچون رفت و ( در جامعه1394كه واگنر )اند. چنانبوده

شهر ليبرالي را نامحقق آرمان دهد. وضعيتي كهبرگشتي بين آزادي و انضبا  توضيح مي

اساسي آن است. از زمان پيدايش دولت مدرن و  همسئل« ديگري»گذاشته است و 
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است كه در تعيين سرنوشت، كساني از  شده ساختن ملت، دردسر تعيين ديگري، سبب

(، بحث از 1384هاي دموكراسي )هلد، وحقوق خود محروم شوند. در انواع مد حق

توان آورد و درمجموع ميهايي را پديد ميخود، محدوديتوديخهدف دموكراسي به

 هگفت كه هر هدفي جز تعميق حق تعيين سرنوشت، شنا كردن برخالف جريان مدرنيت

توان ازنظر مفهومي و سياسي بوده است. به هر ترتيب، انواع گذار به دموكراسي را مي

توان مخالف اين م را نميكدا( و هيچ1386نظري بررسي نمود )براي نمونه، كديور، 

مسئله اين است كه تجارب مدرن شدن سياسي، تا چه اندازه در عمل به  ،حق يافت اما

 اند يافتهاين ارزش دست

د كه ه شوسياسي در چهار بُعد ديد هبندي، پيشنهاد ما اين است كه مدرنيتدر جمع

 عبارت است از:

جاي خشونت ها بهشآميز و قانونمند كشمك. جايگزين شدن حل مسالمت1

 )حذف و جنگ(

ياسي اي يا نهادمندي سهاي تودهجاي مشاركت. مشاركت سياسي نهادمند به3و  2

 بدون حضور مردم

كه  . حق تعيين سرنوشت براي يكايک افراد جامعه يا انتخاب حاكمان هر جا4

 .شودحكومت بر فرد اعما  مي

ا بكه نبايد  بودهيا هنجارها  هابه صورت ،باربيه و ديگران هاشارمورد پس موارد 

لي است مد 2سياسي يكسان فرض شوند. نمودار  ههاي بنيادين يا محتواي مدرنيتارزش

 سياسي هيترنمدتوان با آن مقايسه و تحليل روند را انجام داد و وضعيت و پويايي كه مي

 ملتي را با جايابي روي اين نمودار بررسي نمود. -هر دولت
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 هادل مقايسه و بررسي روند مدرنيته سياسي دولت ملتم -2 شكل

 

 بنديجمع
ها را مقايسه ملت -هاي سياسي در دولت توان مدرنيتهپرسش اين بود كه چگونه مي

آميز/حذفي كشمكش، نمود. ديديم كه با تعيين وضعيت در چهار طيف حل مسالمت

اي يا د/تودهمحدود بودن حق تعيين سرنوشت، مشاركت نهادمن/بودن يهمگان

 هملت در مختصات مدرنيت -توان جايگاه يک دولتهمگاني/محدود در سياست، مي

ملت نمونه يا سه نوع حركت  -، حركت فرضي سه دولت3شكل سياسي را تعيين كرد. 

ترين وضع را ين وضعيت سياسي به مدرنترمدرن يشپيک دولت ملت براي رسيدن از 
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د ، به ابزارهاي اين مسيرها كاري ندارد و دهد. آشكار است كه اين منشان مي

سياسي است. براي مثا ،  ههاي بنيادين مدرنيتتقسيمات نواحي آن بر مبناي ارزش

ملت فرضي الف، نخست، با تعميق نهادمندي، به تحكيم حق سرنوشت براي  -دولت

آنگاه به سمت افزايش مشاركت و سپس، كاهش برخورد  ،اي محدود از مردمعده

 دارد.يبرمها گام ر كشمكشحذفي د

 

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

اي بين وضعيت سياسي توان مقايسه( مي2)شكل  شده ارائهبرمبناي مد  

به اين مد   كشورهاي مختلف از جهت ميزان دستيابي يا نوع سير به مدرنيته انجام داد.

و  سياسي هنقا  تمركز بر پارامترهاي مختلف دموكراسي، توسعكه كند ما كمک مي

ها بلكه براي آن تکتکمدرن شدن دولت در ايران را در تركيبي جامع ببينيم و نه براي 

اس گذاري كنيم. آشكار است كه با توجه به تدوين بر اسسياسي، سياست همدرنيت

وه و ، گر، اين مد  فارغ از گرايش به مذهب، قوميتسياسي ههاي بنيادين مدرنيتارزش

 يلگوا يمحكت»آن در  هنگاراناي و آيندهتوان از توانايي مقايسهكشور خاصي است و مي

مهوري نظام ج هسال 20انداز كه تصريح سند چشم« كارآمد هتوسع يني ود يساالرمردم

 است، بهره گرفت. 1404اسالمي ايران در افق 

باني ديده گيري است كه باترتيب قابل بهرهايناين مد ، به هنگارانهيندآتوانايي 

 صحيحسياسي، پايش شود و براي ت هجمعي از نخبگان سياسي، حركت كشور در مدرنيت

 هاي از جامعها، اقدامات مناسب پيشنهاد گردد. همچنين، الزم است نمونهانحراف

و  سياسي ايران، اين پايش هعرصدرگيران  هاز هم اندعبارتنفعان سياسي كه ذي

ت توان به سير حركمدت مييانمگزارش وضعيت را پديد آورند. بدين ترتيب، در 

هاي يندهآبيني سناريوهاي مناسب براي سياسي آگاهي يافت و با پيش هكشور در مدرنيت

 سياسي ممكن رفت. هيندآباورپذير، به استقبا  هر 

هاي مختلف )عالوه بر گيري از متخصصان حوزهتوان با بهرهها، ميافزون بر اين

شرايط  هباني را پويش نمود و مجموعديده موردسياسي(، محيط اين دگرگوني  هحوز

سياسي را در هر وضعيت  همناسب براي حركت تدريجي و دور از تنش به مدرنيت

رسيدن  كه اين مد ، از ابزارهاي چرا ،احتمالي، پيشنهاد نمود و تا حد ممكن پديد آورد

گويد. وقتي چيزي از ابزارها گفته نشود، از سياسي چيزي نمي ههاي مدرنيتبه ارزش

ي از مخاطرات سوگيرانه در تحليل به دور هستيم اما از سوي ديگر، چگونگي طي يسو

نماست نه توانيم تعيين كنيم. به ديگر سخن، اين مد  همچون قطبمسير را نمي
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: جامعه، جمله ازبا نوع شرايط محيطي سياست ) همچون نقشه. بنابراين، متناسب

نقشه اقدام نمود. بنابراين، دو  هتوان به تهيزيست، اقتصاد، حقوق( مييطمحفناوري، 

 توان پيشنهاد نمود:سياستِ سياسي مي

ي ياسس هنگاريِ مكان هندسي و سناريو نگاري مسير مدرنيتباني و آيندهه. ديد1

 2مد  كشور در مختصات 

 سيرمهاي باورپذير اين آينده همحدوديين ابزارهاي موجود و مطلوب در . تع2
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