بازنگری در تاریخ تجدد ایران
با نگاهی به کتاب تجدد بومی

نیما عیسیپور

زض گطًٍسضیؿِ هاضکؽ جولِ هتٌالطًوایی تِ چكن هیذَضز کِ حاٍی ًکتِای تِ غایت هْن تطای ّط تحلیل تاضیری اؾت:
«کلیس حل هؿوای آًاتَهی هیوَى آًاتَهی اًؿاى اؾت» .هاضکؽ تا ایي گعاضُ هیکَقس تط ایي ًػط پای تفكطز کِ تٌْا ایٌجا ٍ
اکٌَى تاضید اؾت کِ ًؿثت ها ضا تا گصقتِ تؿییي هیکٌس .تِ ؾثاضت زیگط ،هؿألِؾاظی ها اظ ضّگصض هؿعلِ ٍظؿیت کًٌَی
اؾت کِ تط ضّیافت ها تِ گصقتِ ًَض هیتاتاًس.
اظ ایٌجایی کِ ایؿتازُاین ،زض صس ٍ اًسی ؾال اظ تاضید هؿاصط ایطاى زٍ اًمالب تأثیطگصاض ضخ زازُ اؾت کِ ظٍایای هؿتَض ٍ ؾط
تِ هْط تؿیاضی زاضز .زض ؾطح شٌّیت کٌكگطاىٍ ،لَؼ زٍ اًمالب ؾیاؾی-اجتواؾی ؾػین ،یؿٌی اًمالب هكطٍطِ (ٍ )5821
اًمالب تْوي  ،15تیتطزیس ًكاى اظ ؾَتػکتیَیتِای زاضز کِ زض ّیأت ایي زٍ ضذساز ؾلیِ ًػن ٍ ٍظؽ هَجَز قَضیس ٍ تالـ
کطز فصل جسیسی ضا زض تاضید ایي هُلک ضلن ظًس .اظ زیگط ؾَ ،زض ؾطح ؾیٌی ،ایي زٍ اًمالب هثیي تکثط هلًَی اظ اهَض ٍالؽ
اؾت کِ ،ؾلیضغن تالـّای ًػطی اًجامگطفتِ ،ترف لاتلتَجْی اظ آًْا ٌَّظ تِ ؾطح هفَْم تطکكیسُ ًكسُ اؾت .اظ ایيضٍ،
هیقَز ازؾا کطز کِ فْن ها اظ فطٍتؿتگیّاً ،اکاهیّا ٍ تيتؿتّای ٍظؽ هَجَز زض گطٍ اضائِ ضٍایت ٍ تحلیلی ؾمالًی ٍ
تاضیری اظ ایي زٍ اًمالب اؾت .تحلیلی کِ گصقتِ ضا تِ هٌعلِ اهطی تواهیتیافتِ ٍ زضگصقتِ تملیل ًویزّس تل آى ضا ًاتوام ٍ
ٌَّظ ظًسُ هیًوایاًس تا اظ ایي ضّگصض اهکاًی تطای تغییط ٍ هساذلِ زض تاضید فطاّن قَز .ها زض اضائِ تحلیلی ؾمالًی -تاضیری اظ
تاضید پط فطاظ ٍ ًكیة ذَز تَفیك چٌساًی کؿة ًکطزُاین کِ ّیچ ،زض زٍض تاطلی گطفتاض آهسُاین کِ صَضتتٌسی ًػطی غالة
آى ؾکِ زؾتؾَزُ ؾٌت ٍ تجسز اؾت .قایس تْتطیي ضاّثطز تطای تیطٍىجْیسى اظ ایي زٍض تاطل تطضؾی چگًَگی تكکیل ٍ
تمَین ایي زٍ گفتاض ،ضاتطِ زیالکتیکی تیي آًْا ٍ هحسٍزیتّای تاضیری ،اجتواؾی ٍ ؾیاؾیقاى اؾت.
اظ ایي هٌػط ،کتاب «تجسز تَهی ٍ تاظاًسیكی تاضید»ًَ 5قتِ هحوس تَکلی ططلی ،اؾتاز تاضید زاًكگاُ تَضًتَ ،کَقكی اؾت
تطای «تاظًگطی زض تاضید تجسز زض ایطاى» .زض ایي «تاظًگطی» تَکلی تالـ هیکٌس هفاّین هؿلنفطضقسُای ًػیط «ؾٌت»،
«تجسز»ٍ« ،طي»« ،ایطاى»« ،ؾیاؾت»« ،ؾسالت» ٍ غیطُ ضا زض تؿتط گفتاضّای ًَغَْض «تاضیدپطزاظی ًَ»« ،فطًگؾتایی»،
«فطًگؾتیعی» ٍ «ؾطبؾتیعی» تطضؾی کٌس .هاحصل ضٍایتی اؾت جصاب اظ ،تِ لَل ذَز اٍ« ،ذاططُگعیٌی»ّایی کِ تا
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«ذاططُظزایی» ّوطاُ ٍ «آضهاىؾاظی»ّایی کِ تا «اّطیويپطزاظی» ّوگام قسُاًس .تَکلی زض زیثاچِ ٍیطاؾت زٍم ایي کتاب،
زض تثییي هفَْم «تجسز تَهی» هسؾای هطکعی هکتة پؿااؾتؿواضگطایی ضا ٍام هیگیطز تا ًكاى زّس هسضًیتِ یا هؿاهحتاً ّواى
تجسز «ضًٍسی ّوعهاى جْاًی ٍ تَهی» اؾت .اٍ زض ازاهِ ازؾا هیکٌس کِ «تطذالف ًػطیِ فطاگیط هاکؽ ٍتط ،تجسز» ًِ
«فطآٍضزُ ذطز غطتی» تل هحصَل «آهیعـ ٍ پیًَس فطٌّگّا ٍ هطزهاى ؾطاؾط جْاى ٍ پیسایف تجطتیات ًَ زض تاظًگطی ٍ
تاظآضایی آیٌسًُگطاًِ ذَیف» تَزُ اؾت .هؽشلک ،اظ زٍ جْت هیقَز ایي ًگاُ ضا ًمس کطزً .رؿت ایٌکِ زض ایي تِ اصطالح
«پیًَس فطٌّگّا ٍ هطزهاى» ،اظ لحاظ هیعاى تأثیطگصاضیٍ ،ظى فطٌّگ اضٍپاهحَض تِهطاتة تیكتط اؾت ،ظیطا هیاًجی ؾلطِ ٍ
تؿلط آى (یؿٌی زلیماً ّواى چیعی کِ پؿااؾتؿواضگطایاى ًالس آًٌس) تْطُکكی ؾطهایِزاضاًِ اؾت کِ زض پیًَس تا لؿوی
تْطُکكی فطٌّگی ّػهًَی پیسا هیکٌس .زٍم ایٌکِ زض ًگاُ ٍتط ًَؾی ضاتطِ ؾلت ٍ هؿلَلی تیي ذطز غطتی ٍ زیگط گفتاضّا (اظ
جولِ ؾطهایِزاضی تِهٌعلِ یک گًَِ ذال اظ فؿالیت التصازی کِ زض یک پیًَس حازث تا هسضًیتِ ذصلتی کلی ()universal
هییاتس) تطلطاض ًیؿت ،تلکِ ایي گفتاضّا تا گًَِای لطاتت گعیسُ ( )elective affinitiesتا ذطز غطتی زض ظهیٌِّا ٍ
ظهاًوٌسیّای تَهی ٍ جْاًی تأؾیؽ هیقًَس.
اها فاضـ اظ ًمس جسی کِ هیتَاى تِ هسؾای تٌیازیي کتاب ٍاضز کطز ،ضٍایت تَکلی اظ پیًَس تیي اًگاضُّای تَهی ٍ «فطًگِ
تافطٌّگ» حاٍی تصیطتّای ًػطی زضذكاى اؾت .فیالوثل زض ّواى ترف اٍل کتاب ،اٍ تِ تحَل هْوی اقاضُ هیکٌس کِ
طی لطٍى  51 ٍ 52هیالزی زض «گعاضـ تاضید» ٍ «گفتواى ؾیاؾی» ایطاى زض ًتیجِ «ضٍیاضٍیی  ...فطٌّگی تا ٌّس ٍ فطًگ»
پسیس آهس .تِ ظؾن ٍی ،ایي تحَل «ًحَ (گطاهط) جسیسی تطای تاظتَلیس ٍ گعاضـ گصقتِ ،ظتاى ٍ فطٌّگ ایطاًی» فطاّن آٍضز.
هَضذاى ایطاًی ،زض هَاجِْ تا غطب ٍ گفتاض قطققٌاؾی ،زض ضٍایت تاضید« ،ظهاى تالٌسُ» یا ذطی ( )linear timeضا جایگعیي
«ظهاى چطذٌسُ» یا زٍضی ( )cyclical timeکطزًس .تِ تیاى زیگطٍ ،لایؽًگاضی ( )chronicleکِ اغلة تِ «فطاظ ٍ فطٍز
پازقاّاى» هیپطزاذت جای ذَز ضا هیزّس تِ تاضیدًگاضی کِ «گعاضـ تِ ّن پیَؾتِای» تَز تا «آغاظ ٍ اًجاهی ؾثطتآهَظ».
ططفِ آًکِ ٍلایؽًگاضی لسین کِ «اغلة تا آفطیٌف آزم آغاظ ٍ تا ضؾالت حعطت هحوس پایاى هییافت» تِ کٌاض ضفت ٍ زض ضٍایتی
«ایطاىهساض»« ،آزم پسض ؾاهیاى ٍ کیَهطث اًؿاى ًرؿتیي» للوساز گكت .ایي لؿن ایطاىهساضی زض گعاضـ تاضید همسهِای تَز
تطای تأؾیؽ یک گفتاض ًاؾیًَالیؿتی تاؾتاىگطا ٍ تثسیل ایطاى تِ یک زٍلت-هلت هسضى ،گفتاضی کِ هتؿالثاً تَؾط حکَهت
پْلَی اٍل تِ یک ایسئَلَغی ًاؾیًَالیؿتی ٍ ضؾوی تسل گكت .اّویت ایي ًاؾیًَالیؿن تاؾتاىگطا ،کِ هیکَقس تطای جثطاى
ؾمةهاًسگی ذَز گصقتِای هتوسى ضا تِ ضخ تکكس ،زض ایي اؾت کِ ،تِ لَل ّاتعتام ،قکلگیطی ًاؾیًَالیؿن زض همام یک
ایسئَلَغی ّوَاضُ همسم تط تكکیل ٍ تأؾیؽ زٍلت -هلت اؾت .اظ ایيضٍ ،تَگَیی اًمالب هكطٍطِ ًِ فمط ٍاکٌكی تَز تِ
فمساى ٍجَز یک زٍلت -هلت تلکِ تكکیل ٍ تأؾیؽ آى ضا ًیع تؿْیل هیکطز.
2
www.thesis11.com

تَکلی زض فطاظی زیگط اظ کتاب تِ تحَل هفَْهی هْوی هیپطزاظز کِ زض تحثَحِ اًمالب هكطٍطِ تِ ٍلَؼ پیَؾت ٍ ًتایج
ؾولی غیطلاتل اًکاضی زاقت ،یؿٌی گصاض اظ قاُ زض همام «پسض ٍطي» تِ ایطاى زض ّیأت «هازض ٍطي» .اٍ لمةگطفتي قاُ تِؾٌَاى
«پسض تاجساض ٍطي» ضا هحصَل قکلگیطی ًْازّای جسیسی ًػیط «هجلؽ حفعالصحِ» تطای ؾاهاىزازى تِ ؾالهت ؾوَهی،
ازاضُ ًػویِ تطای تعویي «اهٌیت ؾاهِ» ٍ زاضالفٌَى تِؾٌَاى یک ًْاز آهَظقی ٍ تِ تثؽ آى «ًْازیٌِقسى زٍلت ٍ
ؾوَهیتیافتي ؾلطٌت» هیزاًس .تَکلی تِ زضؾتی یازآٍض هیقَز کِ ایي ًْازّا تٌیاى هازی هؿطفی قاُ ضا زض همام پسض ٍطي
فطاّن آٍضزًس .لیکي پؽ اظ پصیطـ هكطٍطیت تَؾط هػفطالسیي قاُ ٍ هطگ ٍی ٍ هرالفت هحوسؾلی قاُ تا هجلؽ قَضا،
ضٍظًاهِّا ٍ هٌَضالفکطاى هكطٍطِذَاُ قاُ ضا اظ جایگاُ ًوازیي «پسض ٍطي» ؾعل کطزًس .اها گصاض فَقالصکط ظهاًی ضخ هیزّس
کِ ّویي هٌَضالفکطاى تا ٍلَف تِ تحَالت اجتواؾی ٍ ؾیاؾی زض فطًگ تِ گًَِای احؿاؼ ًاّوعهاًی تا «توسى ّوعهاى»
غطب زچاض گكتٌس کِ زض ًتیجِ آى ایطاى اظ لافلِ پیكطفت جاهاًسُ تلمی هیقس .آًاى ایطاى ضا تِ هازض پیط قف ّعاضؾالِ
تیواضی تكثیِ کطزًس تا ًگطاًی ذَز اظ اٍظاؼ هولکت ضا تِ ّوگاى اًتمال زٌّس .ایي اؾتیعاح ّوگاى هؿطَف تِ ایي تَز کِ
جولگی فطظًساى ایي هازض تط اهطاض ٍی هؿطفت پیسا کطزُ تِ پطؾتاضی ٍ تیواض اٍ هثازضت ٍضظًس .آًچِ ها ضا زض ایٌجا ٍ
اکٌَىهاى تِ تاظذَاًی ضذساز اًمالب هكطٍطِ ؾَق هیزّس ًِ اضائِ یک ضٍایت تاضیری صطف تلکِ گصقتِای اؾت ًاتوامً ،اکام
ٍ قکؿتذَضزُ کِ تٌْا قایس زض پیًَسـ تا ظهاى حال تتَاًس آیٌسُای زیگطگَى ضا ضلن ظًس.
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