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  اقبال به مدرنيسم در حوزه نظر
روند مدرنيته در كش��ورهاي غيرغربي با يك تأخير فاز آغاز 
ش��د. بعد از اينكه آثار مدرنيس��م و تحوالت اساس��ي آن در 
دامنه علم، سياست، صنعت، اقتصاد، اجتماع و... رخ نماياند، 
پرسشي اساس��ي براي طبقه تحصيلكرده و جوياي نام پديد 
آمد. چرا غرب به پيشرفت و تكنولوژي رسيده و چرا ما از آن 
عقب مانده ايم؟ اين پرسش و نحوه پاس��خ به آن را مي توان 

نقطه سرآغاز مدرنيزاسيون ايراني تلقي كرد. 
بسياري از خواص جامعه در اين برهه زماني كه شايد بتوان 
جرقه هاي آن را در ميانه سده سيزدهم خورشيدي جست وجو 
كرد، در صدد پاسخ به اين پرسش برآمدند. پاسخ هاي متفاوت 
به اين پرس��ش، رويكردهاي مختلفي را ب��راي فرم دهي به 

جامعه ايران در دهه هاي بعد مهيا كرد. 
شايد نخس��تين نس��لي كه با پيش��رفت هاي غرب مواجه و 
محصوالت آن را كارآمد دانس��تند نسل روش��نفكر جامعه 
ايراني بودند و از همين رهگذر به دنبال تغيير ماهيت ايران 
و غربي كردن آن بودند. طبيعتاً در اليه هاى ژرف و بنيادين 
اين سؤال، نوعى حقارت و درماندگى و حيرتي در پي جستار 
هويتى تازه نهفته بود كه انساِن انديشه مند معاصِر ايراني را 
دچار حسي نامطلوب و آزاردهنده مي كند. حسي كه شايد تا 
همين امروز هم بتوان رگه هاي آن را در كالم برخي چهره هاي 

دچار مفتون تبعات تكنولوژيك غرب دنبال كرد. 
شايد نسل اول ايرانيان مسلمانى كه به دنبال مرتفع كردن اين 
حس حقارت بودند، اقتباس از غرب و پيروي از رويه تاريخي 
كه غرب پيموده بود را تجويز كردند. در ابتدا اين حس همراه 
با نوعي وطن پرس��تي و تالش براي رس��اندن ايران به سطح 
تكنولوژي غرب همراه بود. ميرزاتقي خان فراهاني را مي توان 
از جمله روشنفكران ايراني دانست كه با حس ايران دوستي 
خود درصدد اقتباس از تجارب بش��ري كه در غرب انباشت 
ش��ده بود، برآمد. وي براي اين كار از اقدامات��ي چون اعزام 
محصل به كشورهاي غربي، استفاده از مستشاران غربي در 

كشور و راه اندازي مدرسه به سبك مدرن اشاره كرد. 
هدف امثال اميركبير، كسب توان رويارويى با غرب يا حداقل 
حفظ هويت خودى بود ولي اين هدف در نس��ل هاى بعدى 
كه عمدتاً ش��امل تحصيل كردگاني بود كه توسط اميركبير 
به فرنگ اعزام شده بود، تبديل به شيفتگي نسبت به اصول 
ليبراليسم و مبانى مدرنيته غربى شده و خصوصاً با تماشاي 
ظواهر ملل غربي و توسعه زندگي صنعتي، حالتى مبهوت و 
متحير به خود گرفتند. پاسخ اين نسل به پرسش مطرح شده 

در ابتداي متن اين بود: غربي سازي ايران. 
اين گرايش در حد افراطى خود به چيزي تبديل شد كه بعدها 

توسط جالل آل احمد »غرب زدگى« تعبير شد. 
گزينش فرهنگ و تكنولوژي غربي در اين نگرش، نه به طور 
آگاهان��ه بلكه لجام گس��يخته و فاقد آينده نگ��ري آن هم در 
همه زمينه ها بوده است و متأس��فانه نه تنها عالقه به حفظ 
موجودي��ت فرهنگ خوي��ش در آن معنايى ن��دارد بلكه در 
ادبيات افراد شاخص موج اول مدرنيته نوعي خودزني و تحقير 

فرهنگ خودي به چشم مي خورد . 
روشنفكران پيرو اين گرايش را اساس��اً نمي توان »متفكر« 
دانست چراكه اساساً مبناي چنين گرايشي بيش از فلسفه، 
تقليد است. به عبارتي مي توان نتيجه گرفت ورود مدرنيته به 
ايران به رغم غرب، همراه با تفكر و فلسفه نبوده و جهان بيني 
پش��ت آن وجود نداش��ته اس��ت. از همين رو رهبر انقالب 
شكل گيري روش��نفكري را در ايران به نوزادي ناقص الخلقه 

تشبيه مي كنند. 

بررسي نگرش و گرايش برخي از روشنفكران همين حقيقت 
را بيان مي كند.

  مارتين لوتر ایرانی و پروتستانيسم اسالمی!
 از جمله روش��نفكران م��وج نخس��ت مدرنيت��ه در ايران، 
ميرزافتحعلى آخوند زاده اس��ت. وى كه به عن��وان مترجم 
زبان هاى ش��رقى در روسيه مش��غول خدمت بود، در تاريخ 
معاصر به عنوان پيشتاز تفكر غربى و تجددگرايي يا به عبارتي 
ترقى خواهى شناخته مي شود. حتي در نوشته هايش خود را 
مارتين لوتر ايران دانسته و مدعى تز »پروتستانيسم اسالمى« 
اس��ت. تأثير اصول مدرنيته در تفكرات او به وضوح مشخص 
اس��ت. موضوعاتي همچون حريت كامله، مس��اوات، آداب 
انسانيت )اومانيسم(, ترقى و عقل گرايى از جمله موضوعاتي 

است كه وي بر آن تأكيد دارد. 
در انديشه هاى آخوند زاده آمده است: »اما مردم آسيا »حريت 
كامله« را به يكبارگى گم كرده اند و از لذت مساوات و از نعمت 
حقوق بشريت كليتاً محرومند و بر فهم آن حرمان عاجزند.«

 وى  در جاى ديگر مى نويسد: »دين اسالم بنابر تقاضاى عصر 
و اوضاع زمانه به پروتس��تانتيزم محتاج است. پروتستانتيزم 

كامل موافق شروط پروقره و سيويلزاسيون، متضمن آزادى 
و مس��اوات حقوقيه ه��ر دو نوع بش��ر )زن و م��رد(، محقق 

ديسپوتيزم سالطين شرقيه.« 
آخوندزاده حتى كوش��يد به تغيير الفباى فارسى بپردازد و 
حتي كتابچ��ه اى در اين زمينه به ن��گارش درآورد. فريدون 
آدميت در اين زمينه مى نويس��د: »انديش��ه اصالح و تغيير 
الفبا از آثار برخورد تمدن مش��رق و مغرب و استيالى تمدن 
اروپاس��ت ]كه[ پيش��رو آن فكر و س��ازنده خ��ط جديد در 
جامعه هاى اسالمى، ميرزافتحعلى و از او به عثمانى سرايت 
كرد. البته وى هدف خود را از تغيير خط، پاگذاشتن به دايره 
»ترقى« و رسيدن به اهالى اروپا در تمدن اعالم مى كند: غرض 
من از تغيير خط اسالم اين بود كه آلت تعلم و علوم و صنايع 
سهولت پيدا كرده، كافه ملت اسالم شهرى يا دهاتى... مانند 
ملت »پروس« به تحصيل سواد و تعليم علوم و صنايع، امكان 
يافته و پا به دايره »ترقى« گذارد و رفته رفته در عالم تمدن، 

خود را به اهالى اروپا برساند.«
حتي آخوند زاده راه رسيدن به تجدد را از ميان برداشتن اسالم 
عصر خود مى بيند: »... خالصه مطلب آنكه بعد از چندى به 
خيال اينكه سد راه الفباى جديد و سد راه سيويلزسيون در 
ملت اسالم، دين اسالم و فناتيزم آن است براى هدم اساس 
اين دين و رف��ع فناتيزم و براى بيدار كردن طوايف آس��يا از 
خواب غفلت و نادانى و براى اثبات وجوب پراتيس��تانتزم در 

اسالم به تضعيف كمال الدوله شروع كردم...«
  ادعاهای یک ارمنی زاده مسيحی

ميرزا ملكم خان از ديگر روش��نفكران موج نخست است كه 
شيفتگى به مبانى مدرنيته در آثار وي نيز كه از مصاديق بارز 
تأثير موج اول مدرنيته در ايران مى باشد، كاماًل هويداست. او 
در شرح حال خود مى نويسد: »من خود ارمنى زاده مسيحى 
هستم ولى ميان مسلمين پرورش يافتم و وجهه نظرم اسالمى 
است... در اروپا كه بودم سيس��تم هاى اجتماعى و سياسى و 
مذهبى خوب را مطالع��ه كردم. با اص��ول مذاهب گوناگون 
دنياى نصرانى و همچنين تشكيالت سرى و فراماسونرى آشنا 
شدم. طرحى ريختم كه عقل و سياست مغرب را با خرد ديانت 
مشرق به هم آميزم. چنين دانستم كه تغيير ايران به صورت 
اروپا كوشش بى فايده اى اس��ت از اين رو فكر »ترقى مادى« 

را در »لفافه دين« عرضه داش��تم تا هموطنانم آن معانى را 
نيك دريابند. دوستان و مردم معتبرى را دعوت كردم كه در 
محفل خصوصى از لزوم »پيرايش گرى اسالم« سخن راندم و 
به شرافت معنوى و جوهرى آدمى توسل جستم يعنى انسانى 

كه مظهر »عقل« و كمال است.«
ملكم خان در ج��اى ديگر آبادانى ايران را در گرو اومانيس��م 
دانسته و مى گويد: »آبادى ايران را بسته به آبادى دنيا و آبادى 
دنيا را موقوف به انتشارات علم مى دانم... آبادى دنيا تعلق به 
عموم انسانيت دارد. اين وسعت انديشه را در »اصول تعاليم 

آدميت« مى بينيم.« 
از نظر او، اص��ل ترقى اروپاييان در آيين تم��دن بروز كرده و 
»ملل يوروپ«  هر قدر كه در كارخانجات فلزات ترقى كرده اند 
صد مراتب بيشتر در »كارخانجات انس��انى« پيشرفته اند و 
به نظر او چيزى كه ما در اي��ران الزم داريم اين كارخانجات 
انسانى پيشرفته اند. او همچنين توصيه هايى درباره اخذ اصول 
مملكت دارى از فرنگ و دعوت از متخصصان خارجى به ايران 
و سپردن تش��كيالت دولت به آنها و فراخوانى كمپانى هاى 

خارجى براى سرمايه گذارى در ايران اراده مى كند. 
  ویرانگر سنت های تاریخ نگاری

ميرزا آقاخان كرمانى از ديگر بزرگان موج نخس��ت مدرنيته 
در ايران است. انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى نيز آيينه اى 
اس��ت كه تأثير مبانى مدرنيته در آن به روش��نى پيداست. 
البته او ش��يفته همه مظاهر غربى نيست. فريدون آدميت او 
را از جمله نمايندگان روح نوجويى زمان خود مى شمارد كه 
مهجور مانده و مقامش ناشناخته اس��ت. به اعتقاد آدميت، 
ميرزا آقاخان از پيش��روان حكمت جديد در ايران محسوب 
مى شود كه نخستين بار برخى از آراى فيلسوفان اخير مغرب 
را در نظام فكرى واحدى به فارسى درآورد و حكمت را از قالب 
معقوالت و سنت هاى فلسفى پيشينيان آزاد ساخت و بر پايه 

دانش طبيعى و تجربى بنيان نهاد. 
آدميت او را بنيان گذار فلسفه تاريخ ايران و ويرانگر سنت هاى 
تاريخ نگارى مى داند و نيز او را اولين كس��ى مى داند كه علم 
اجتماع و فلس��فه مدنيت را عنوان كرده و مجموع بنيادهاى 
مدنى و مظاهر تمدن را يك كاسه مورد بحث قرار داده است و 
پيوستگى آنها را با يكديگر و با شرايط مادى جامعه شناسايى 
كرده و قانون تحول تكاملى را بر همه منطبق گردانيده است. 
او همچنين ميرزا آقاخان را منادى اخ��ذ دانش و بنيادهاى 
مدنى اروپايى، نقاد استعمارگرى، هاتف مذهب انسان دوستى 
و نماينده نحله اجتماعى و متفكر انقالبى پيش از مشروطيت 

قلمداد مى كند. 
آدميت درباره انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى مى نويسد: 
»مجموع انديشه هاى سياسى ميرزا آقاخان به تأسيس دولت 
»مشروطيه« و بر پا كردن »اس��اس مدنيت و مشروطيت«  
مى رسد. در تعريف دولت ملى مى گويد: حكومت »مشروطيه 
قانونيه« همانا ام��ر بين االمرين اس��ت و حكومت »منفرده 
مس��تبده« در اعمال خود به هيچ قانونى »مشروط و مقيد و 
مربوط« نيست و مردم از »حقوق آزادى و بشريت« محروم 
هستند. به اعتقادش، دولت مطلقه نتيجه جهل و بى خبرى 
جمهور ملت از »حقوق بش��ريت و محاس��ن آزادى و منافع 

مساوات« مى باشد. 
تأثير اين موج بر روش��نفكران ايرانى منحصر به افراد مذكور 
نيست بلكه اين امر از ميرزايعقوب ارمنى پدر ميرزا ملكم خان 
و عبدالرحيم طالبوف و كسروى گرفته تا برخى از روشنفكران 
برجسته انقالب مشروطه تداوم داشته و دنباله آن امروز نيز 

مشهود است.

روشنفكران موج نخست مدرنيته در ایران، 
ميرزافتحعلی آخوند زاده اس�ت. وی كه به 
عنوان مترجم زبان های ش�رقی در روسيه 
مش�غول خدمت ب�ود، در تاری�خ معاصر به 
عنوان پيشتاز تفكر غربی و تجددگرایي یا 
به عبارتي ترقی خواهی ش�ناخته مي شود. 
حتي در نوش�ته هایش خود را مارتين لوتر 
ایران دانس�ته و مدعی تز »پروتستانيس�م 
اس�المی« اس�ت. تأثير اص�ول مدرنيته در 
تفك�رات او ب�ه وض�وح مش�خص اس�ت

زايش روشنفكري بیمار در ايران
فرآیند شكل گيري موج اول مدرنيته در كشور

  دكتر حسين علي رمضاني
حيات طيبه در سايه سار حق و صراط مسقيم دين اسالم ممكن خواهد 
بود. ديني كه در سير نزول وحي، منطبق بر تكامل وجودي انسان ها به 
نقطه كمال رسيده كه اَلْيْوَم أَكَملُْت لَكْم ديَنكْم َو أَتَْمْمُت َعلَيكْم نِْعَمتي 
َو َرضيُت لَكُم اْلِْسالَم ديناً")مائده/ آيه 3(. انسان الجرم براي رسيدن به 
حقيقت، بايد از طريق دين به سوي كمال، حركت دائمي داشته باشد و در 
اين سير و شدِن كمالي، بايد به دو ثقل اكبر قرآن و عترت تمّسك جويد. 
ُتْم بِِهَما  ��كْ َقلَْيِن َما آن تََمَسّ َو َقاَل َصلَّى الََلُهّ َعلَْيِه َو آلِِه: إِنِّي تَاِرٌك فِيُكُم اَلَثّ
لَْن تَِضُلّوا بَْعِدي ِكَتاَب الََلِهّ َو ِعْتَرتِي أَْهَل بَْيِتي َو إِنَُّهَما لَْن يَْفَتِرَقا َحَتّى يَِرَدا 
َعلََيّ اَلَْحْوَض. دو ثقلي كه نقش عظيم واليت را در نظام تكوين و تشريع 
بر عهده دارند. قرآن كتاب انزال پس از غدير خم به كتاب تنزيل تبديل 
شد و از سماء با ورود عترت در سير تكويني عالم و تشريعي معرفت، بار 
ديگر جهت انضمامي شدن با زندگي بشر بر ارض نازل گرديد. قرآن پس 
از انزال بر قلب نازنين حضرت ختمي مرتبت )ص( بعد از واقعه غدير ُخم، 
در اركان روابط بشري، با همه ابعاد وجودي او - چه آفاقي و چه انفسي- 
سير كمال را طي نمود. غدير؛ جمع قلب آخرين پيامبر وحي)ص( با عقل 
اولين امام تفسير عملي وحي)ع( در نظام تكوين بوده است و حيات طيبه 

بشر منوط به تبعيت از اين دو حامل قلب و عقل شد.
واليت، ثقل اكبر نظام هستي است و مسير رشد بشر وابسته به آن است 
و خوشا سعادت انساني كه در سير واليت حق و در صراط مستقيم دين 
اُغوِت َو  ْش��ُد ِمَن الَْغِيّ َفَمْن يَْكُفْر بِالَطّ اسالم گام بردارد كه ...َقْد تََبَيَّن الُرّ
يُْؤِمْن بِالَلِهّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقى  اَل انِْفصاَم لَها... )بقره/ آيه 256(. 
و عروه الوثقي، همان واليت قرآن و عترت است. اين دو ثقل عامل تعادل 
نظام تكوين هستي و نظام تشريع معرفتي است و وحدت بين همه ابعاد 

وجودي انسان را به ارمغان مي آورد.
واليت در دو طيف الل و كفر قرار دارد و ايمان به غيب مبناي واليت الل 
بوده و كفر و الحاد مبناي واليت طاغوت اس��ت. ميزان ايمان انسان به 
عوالم ديگر هس��تي كه در گزاره هاي ديني بيان شده و بر اساس اصول 
و قواعد براهين عقالني- اينجا منظور عقل س��الم و نه عقل مش��وب به 
وهم- به آن مهر تأييد  زده ش��ده است، به واليت الل نزديك مي شود. در 
اين سير انسان مؤمن، در ظّل واليت الل از عالِم متكّثِر ظلماني به سوي 
عالِم كوثِر نوراني هدايت مي ش��ود كه الَلُهّ َولُِيّ الَّذيَن آَمنوا يُخِرُجُهم ِمَن 

ُلماِت إِلَى الّنوِر... )بقره/ آيه 257(. الُظّ
طيف ديگر واليت، واليت طاغوت اس��ت كه بر اثر پوشش هاي عاريتي، 
انس��ان عوالم ديگر غيب را انكار نموده و بر حق و حقيقت كفر مي ورزد 
و در اين س��ير از فطرت پاك بشري به س��وي قهقراي نفسانيت سقوط 
خواهد كرد و الجرم از عالم نور به س��وي عالم ظلمات مي رس��د كه ...َو 
ُلماِت...  اُغ��وُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن الُنّ��وِر إِلَي الُظّ الَّذيَن كَفُروا أَْولِياُؤُهُم الَطّ

)بقره/ آيه 257(.
بروز و ظهور واليت الل در عالم تكوين در دو ثقل اكبر قرآن و كبير عترت 
است. اين دو در كنار هم و با هم انسان را به كمال مي رسانند و يكي بدون 
ديگري انسان را از صراط حق به ُس��ُبل انحراف، خرافه و افراط و تفريط 
مي كشاند. قرآن همچنان كه كتاب ش��فا و رحمت براي مؤمنين است، 
براي انسان هاي ظالم، جز خسارت چيزي نيست. ظهور عيني و عملي 
قرآن در سيره و گفتار ائمه اطهار)ع( نهاده ش��ده است و اين دو مكمل 
يكديگر هستند. مفّسرين واقعي وحي ائمه معصومين )ع( بوده و باب هر 

نوع تفسير به رأي از آيات وحي را از ديگر آحاد بشري مي بندند.
قرار گرفتن در مس��ير واليت الل، تنها با گذر كردن از عالم متكثر مادي 
ممكن خواهد بود. عبور انس��ان ها از ظلمات شهوت، غضب و قوه خيال 
با هدايت ثقلين صورت پذيرفته و در اين مس��ير براي قليل ديانون اين 
امر ممكن شد. افرادي كه در اين طريقت استقامت پيشه كرده اند، طبق 
س��ّنت اليتغير الهي در اين عالم به مقام حكمت رس��يده و طبق وعدة 
اليتخلّف حضرت حق در عالم ديگر، نزد ق��رآن و عترت از حوض كوثر 
ِريَقِة  خواهند نوشيد يا  نوشانده مي ش��وند، كه َو آن لَِو اْسَتقاُموا َعلَى الَطّ

َلَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً )جّن/ آيه 16(.
آنگاه كه در غدير خم، دين كامل ش��د و واليت از عالم رسالت- هرچند 
مقام واالي نبي اكرم )ص( نيز در مقام امامت قرار دارد- به سمت و سوي 
عالم امامت سوق يافت، حّجت و نعمت بر كل عالميان تمام شد و انسان ها 
بايد در روز حساب نسبت به اين نعمت پاسخگو باشند. ثَُمّ لَُتْسَألَُنّ يَْوَمِئٍذ 
ِعيِم )تكاثر/ آيه 8(. نعمت واليت، مانند مصباح هدايتي در ظلمات  َعِن الَنّ
جهل معرفتي و س��فينه نجاتي در عالم متالطم و آشوب زده هستي را 
ماند كه انسان هاي قابل، اليق و مستعد را سوار كرده و به ساحل امن و 
اطمينان مي رساند. سفينه اعظم اسالم كه سكاندار آن عظمت ائمه اطهار 
)ع( هستند و قرآن به عنوان سفينه و امامان )ع( به عنوان سكانداران آن، 

هر دو نقش واليت بر كل موجودات »بَِما كاَن َو بَِما يكوَن« دارند.
هر چن��د پيامبر اس��الم)ص( هنگام بازگش��ت از حجه ال��وداع در 18 
ذي الحّجه س��ال دهم قمري در مكاني به نام غدير خم، امر واليت را به 
حضرت علي )ع( مي سپارد، اما سعه وجودي واقعه غدير خم و امر عظيم 
واليت معطوف و محكوم به يك زمان و مكان خاص نيس��ت، بلكه تمام 
ساحات زماني و مكاني را درمي نوردد. امر واليت، جهت زندگي انسان ها 
را نشان مي دهد و انسان هاي كمال جو، خود را در صراط واليت وحي و 
ائمه معصومين)ع( قرار مي دهند و در اين مس��ير براي رسيدن به كوثر 
ناب حقيقت، خود را از هر نوع دلبستگي به امور عاريتي اين عالم متكّثر 

دور نگه مي دارند.
واليت الل به واسطه امامان معصوم )ع( و در صورت غيبت معصوم )ع(، 
توس��ط واليت فقيه بر اّمت مؤمن و موّحد ظهور و ب��روز عيني مي يابد. 
واليت شيطان نيز به واس��طه ائمه كفر و طاغوت بر مردم خواهان تكاثر 
ظهور مي يابد. يكي به س��وي فالح در شدني دائمي اس��ت كه َقْد أَْفلََح 
الُْمْؤِمُنوَن )مؤمنون/ آيه 1( و ديگري در بيع و ش��رايي برآمده از غرور و 
اللََة  جهالت در خسراني ابدي به سر مي برد كه أُولِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَضّ

بِالُْهدى  َفما َربَِحْت تِجاَرتُُهْم َو ما كانُوا ُمْهَتِدينَ  )بقره/ آيه 16(.
��كيَن بِِوالَيِة أَِميِر  ي َجَعلََنا ِمَن الُْمَتَمِسّ ِهّ الَّ��ذِ و آِخُر َدعَويَنا آن الَْحْمُد لِلَ

اَلُم. ِة َعلَيِهمُ الَسّ الُْمْؤِمِنيَن َو الَأْئَِمّ

 جايگاه »واليت« 
در سير كمال انسان ها

درنگ
عليرضا پدرام

   تحليل

دوران مدرن را مي توان در دسته بندي هاي مختلف به زیردسته هایي تقسيم 
كرد كه نشان دهنده تاریخ تطور این برش از حيات بشري به حساب مي آیند. 
نظریات مختلفي كه با نگاه فيلس�وفانه به تاریخ مدرنيته پرداخته اند عمدتًا 
دوره اول آن را مربوط به شكل گيري اصول و مباني مدرنيته در سطح نخبگان 

تلقي مي كنند. همين فرآیند و ش�كل گيري موج تجدد در ای�ران نيز از روند 
تاریخ مدرنيته پيروي مي كن�د و تقریبًا مي توان گفت همان س�ير تحولي بر 
جامعه ایران نيز در برهه اي از زمان وارد شده است. همان سير و موجي كه الوین 
تافلر به آن موج دوم زندگي بشري مي گوید و لئواشتراوس به عنوان موج اول 

مدرنيته یاد مي كند. موج اول مدرنيته در سطح تفكر و اجتماع ایراني كه از چند 
دهه قبل مشروطه آغاز شد، اثربخشي مهمي داشت و تا حدودي در فرم دهي 
یک قرن و نيم بعد از خود تأثيري مستقيم داش�ت. در این یادداشت به برخي 
مختصات جامعه ایراني در برهه رخداد نخس�تين موج مدرنيته می پردازیم. 
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