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 متعدد يها تهیهگل و مدرن
  

 آرش اباذري
  هاي بنیاديدانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه دانش

 خالصه:
هاي  نظریه«ا توان آنها ر که می-دسته اول ادعاي توان به دو دسته تقسیم کرد:  هاي درباره مدرنیته را می به صورت کلی، نظریه

محقق  غربچیزي است که اکنون در  که تنها و تنها یک شکل زندگی مدرن وجود دارد و آن همان آن است -نامید» مدرنیزاسیون
مبتنی بر ایده  اش نظام سیاسیمبتنی بر بازار آزاد است و  داري سرمایه نظام ،اش نظام اقتصادياي که  یعنی شکل زندگی شده است؛

  شود. میافراد تعیین   تک نظرات تکاز طریق جمع جبري  گیریهاي کالن جامعه تصمیم آنحقوق بشر و دموکراسی نمایندگی که در 
شکل  دارد. بلکهنشمول به نام مدرنیته وجود  اساسا چیزي جهان کنند ادعا می کههستند  »هاي پسااستعماري هنظری« ،دسته دوم

اما این شکل زندگی  در همان غرب مشروعیت دارد؛تنها  ،در غرب شکل گرفته استبیش اتقاقی و ی کمبه صورتابتدا زندگی مدرن که 
چیزي به  ،هاي پسااستعماري ق نظریه. مطابشمول جا زده است خود را به شکل جهان ،غرب بر جهان طریق تفوق نظامی یا اقتصادياز 

فرهنگ و  شمول وجود ندارد و هر حتی علم جهان) ترش (و در اشکال افراطی، شمول جهان ، یا فلسفهشمول جهان نام علوم اجتماعی
  دارد.را و علم بومی خود  بومی فلسفه ، علوم اجتماعی بومی ،کشور غیر غربی

روي ما   مدرنیته پیش راه سومی درباره فهم اش فکر کنیم، ب بخوانیم و دربارههگل را خواگر آن است که  سخنرانی ادعاي من در این
نجارهاي مدرنیته قطعا اگرچه آرمانها و ه -تش را در سخنرانی بیان خواهم کردکه جزییا- دهد: بر طبق این راه سوم قرار می

 جوامع مدرن در سرتاسر دنیا که ساختار کنونیویژه  (به وجود ندارد  اقتصادي و سیاسی مدرنممکن ختار تنها یک سا شمولند، جهان
عرصه اقتصادي و  یعنی براي ساماندهی متفاوتی از ،جدیدي از مدرنیته  راه براي تجربه ،بنابراین مملو از تناقضات و مشکالت است).

 باز است. براي همه کشورهاي دنیا (غربی یا غیر غربی) ،مدرن سیاسی
 

 
 

 18الی  16، ساعت  1400  آذر  1زمان: دوشنبه، 
 

 : لینک ورود به جلسه سخنرانی
1fall202-seminars-https://www.skyroom.online/ch/ipmseminars/ipm 
 

 :تمام کاربران می توانند با استفاده از نام کاربري و رمز ورود زیر به سخنرانی وارد شوند

 biweeklyseminars نام کاربري:

 biweeklyseminars رمز ورود:
 کاربران می توانند پس از ورود به عنوان میهمان، نام نمایشی خود را تغییر دهند.
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