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پرسش از امکان مدرنیسم اسالمی ایرانی در 
 گذار به سوی پیشرفت اسالمی ایرانی

 ٢٣/٠٦/١٤٠٠تاريخ تأييد:  ٢٥/٠٢/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
 *حسین رمضانی  ------------------------------------------- 

 چکیده
مقالۀ حاضـــر تحقیقی در باب امکان طرح نظری و تحقق عینی مدرنیســـم اســـالمی ایرانی و 

اکاوی رو پس از و از این ؛ چیستی رهیافت صحیح طرح تجدد و نوگرایی اسالمی ایرانی است
ه وقایع بنیادهای فلســفی مدرنیســم را با توجه ب، معنایی ابعاد معرفتی و تکنولوژیک مدرنیســم

به  ،روند تکّون مدرنیته تشـریح نموده است تا ابعاد هویتی مدرنیسم را آشکار ساخته تاریخی و
کاوی نهدر ادامه با اتخاذ روش زمی. گیرد به کار، شدهمثابه مبنای تحلیل در ِقبال پرسـش مطرح

های فکری در ایران در مواجهه با گیری جریانشـــکـل رونـد تـاریخی، اجتمـاعی -تـاریخی
های پس از انقالب اسالمی را بررسی نموده است تا فضای خصوص آرا و جریانبه، مدرنیسم

، استورزِی دوران معاصر شکل دادهای که به تاروپود اندیشههای نظری و عملیکلی گرایش
ـیم شـوددر قالب مدل ارائه ها به سـپس بر مبنای تحلیل ناشی از انباشت آرا و نقادی. شـده ترس

ـای ارزیـابی گرایش ـیده اســـت که طرح موجود پرداختـه و درنهایت به این جمعه بندی رســ
طرحی خودمتناقض بوده و به منظور نیل به پیشـــرفت و توســـعۀ ، مدرنیســـم اســـالمی ایرانی

پس از نقادی ، همراه بـا حفظ اســـتقالل و هویت اســـالمی ایرانی الزم اســـت، بخشتعـالی
ـان  ،مبنا قرار گیرد که بر اســـاس مبادیرهیافتی ، های مختلف تجددخواهی و منتقدان آنجری

ی فرهنگی و اجتماعی ایران اسالم، مبانی و روش معرفت اسـالمی و با توجه به میراث تاریخی
 .تقّوم یافته است

 .پیشرفت، تجدد، مدرنیزاسیون، مدرنیته، مدرنیسم :واژگان کلیدی

                                                      
 h.ramezani@chmail.irاستادیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  *
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 مقدمه

ــم اروپایی در دورۀ معاصــر تحوالت مهمی در تاریخ ایران منشــأ ، مواجهۀ ایرانیان با مدرنیس
این  .)۱۸۶ص، ۱۳۸۲، رجـایی( ترین مقوالت برای هویت ایرانی اســـتبوده و یکی از حســـاس

اند با الگوگیری از ای شده است که سعی کردهخواه اجتماعیمواجهه سبب ایجاد نیروهای تحول
وژیک و تکنولعلمی ، امنیتی، اقتصادی، سـیاسـی، اجتماعی، فرهنگی، توسـعه و تحوالت فکری

ــبک زندگی و نظام، غرب ــی، اجتماعی، های فرهنگیچارچوب فکری و س ــیاس ــادی و ، س اقتص
، های متنوع فکریاز این روند که در قالب جریان. امنیتی و کًال زنـدگی ایرانیان را متحول نمایند

ــته ــر ایران بروز داش ــادی در تاریخ معاص ــی و اقتص ــیاس ــودیاد می» تجددخواهی« به، اندس  ش
 .)۵۹ص، ۱۳۸۴، زادگانمهدوی(

ــتگی درونی ــم، علی رغم پیوس ــت میان تأثیرپذیری از وجوه زیربنایی و فکری مدرنیس  الزم اس
یم) مدرنیزاســیون( و وجوه علمی و ابزرای آن) مدرنیته( مدرنیته روح کلی دوران . تمایز قایل شــو

یـت زیربنایی و فکری دوران مدرن مـدرن را بـازنمـایی می  در حالی که؛ اشــاره داردکنـد و بـه هو
، دوار(» های امروزی استروزکردن یک چیز با نیازها یا شیوهمدرنیزاسـیون به معنای هماهنگ یا به«

های فعال ذیل هویت زیربنایی و فکری یا روبنایی و مطـالعـه و بـازخوانی جریـان .)۲۳ص، ۱۳۸۹
یرگذاری آنها بر واقعیت تکنولوژیـک مـدرنیســم و نیروهـای منتقـد و معـارض بـا آن و نقش و تـأث

دارای اهمیت و برای فهم هویت و هدایت جریان نوگرایی و پیشرفت اسالمی » اکنون ما« اجتماعی
های همگرا با چراکه مدرنیسم پیوسته در حال تجهیز نیروها و جریان؛ ایرانی دارای ضـرورت اسـت

 .خود به منظور مهندسی و مدیریت فضای زیست جهانی است
چراکه باید مالحظه ؛ ن مدرنیتۀ اسالمی ایرانی در همین راستا دارای اهمیت استپرسش از امکا

آیا این  ؟کرد پذیرش عناصر معرفتی و تکنولوژیک مدرنیسم با هویت اسالمی ایرانی چه نسبتی دارد
 ؟اندسیاسی و اقتصادی قابل جمع، اجتماعی، دو در یک پیکرۀ فرهنگی

بخش و این پرســش به تأمل بپردازد که گفتمان توســعۀ تعالیمقالۀ پیش رو در نظر دارد دربارۀ 
پیشـرفت اسالمی ایرانی باید ریشه در کدام بنیاد معرفتی و فرهنگی داشته باشد و در ابعاد اجتماعی 

با استفاده  نخست، برای پاسخ؟ های فلسفی آن داردو تکنولوژیک خود چه نسبتی با مدرنیته و بنیان
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درن و های معرفتی غرب مبنیان، فلسـفی در گسترۀ تاریخ تحوالت نظری از رویکرد تحلیل مفاهیم
در قـالب واقعیت اجتماعی حیات انســان در جوامع غربی مورد مطالعه قرار  نحوۀ امتـدادیـافتن آن

اجتماعی  -روند تاریخی، اجتماعی -تاریخیکاوی ســپس بـا اتخـاذ روش زمینـه. گرفتـه اســت
 ورزی ناشی از گفتمان انقالبانه و نیز جریان نوگرایی و پیشرفتهای تجددخواهگیری جریانشکل

ــالمی در ایراِن پس از انقالب ــت، اس ــی قرار گرفته اس در ادامه با توجه به تحلیل نظری . مورد بررس
ای از نحوۀ مواجهۀ بندیصــورت، های یادشــدهآمـده از ارزیـابی آرا و نظریـات جریاندســتبـه

یسـم و قطب مقابل آن یعنی تفکر و جریان احیاگرایانۀ پیشـرفت اسالمی اندیشـمندان ایرانی با مدرن
 .ایرانی ارائه شده است

 یافتگی اجتماعی آنظهور مدرنیته و درنگی در مبانی و ساخت. ۱

مدرنیته نتیجه تکّون و تحوالت تاریخی انسان و جامعه در اروپا و سپس آمریکا در فرایند تکامل 
در یک نگاه کالن  .)۵۵ص، ۱۳۹۰، برینتون( قرن پیش به این ســوســتتاریخی ایشـان از حدود پنج 

، ماعیاجت، معرفتی و الهیـاتی و روبنـایِی فرهنگی، این تحوالت دارای دو ُبعـد زیربنـایی فلســفی
ــی ــیاس ــادی، س ــتند ...امنیتی و نظامی و، اقتص ــرفت؛ هس ــگرف ابزاری وبه بیان دیگر پیش  های ش

 تمایز میان این دو الیه از. معرفتی و الهیاتی دارند، فلســفی بنیـادهـایی، تکنولوژیـک در روبنـاهـا
 ،در برداشــت تاریخی. اســت» مدرنیزاســیون« و» مدرنیته« مســتلزم تمایز مفهومی میان، تحوالت

حاکی از نوع نگاه انســان مدرن به جهان اســت و مدرنیزاســیون حاکی از نوع کنش انســان ، مدرنیته
بنیاد فرهنگ مدرن است و مدرنیزاسیون روح حاکم بر فناوری مدرنیته . مدرن در جهان مادی اسـت

ین دو ا، در فرایند تحول تکاملی تاریخ امر مدرن. و تکنولوژی بـه مثـابه روش ایجاد تغییر در جهان
 .)۸ص، ۱۳۷۴، پیسی( انددارای پیوندی متقابل و وثیق

 ،این نگاه خاص. تربیت انســانی با نگاهی خاص به جهان اســت، ترین تحول در مدرنیتهمهم
ــت که در کوجیتوی  ــر جدید اس  بروز دکارتهمان جهان معنایی و ســاختار بنیادین معرفت در عص

من «، کوجیتو .)۴۱ص، ۱۳۸۵، دکارت( فلســفی یـافتـه و نقطۀ عطف تاریخ مدرنیته شــده اســت
 تقدم معرفت، نخست: متضمن حداقل دو بنیاد اساسی عصر مدرن است ،»اندیشـم پس هستممی
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گاهی انسانهستی و صورتبر  یافتن انسان در محوریت، دوم؛ بندی جهان به مثابه امری پدیدار بر آ
 صورت، و متعاقب آن) کندآن گونه که انسان ادراک می( بنیادنهادن صـورت قابل شـناسـایِی جهان

 و »ُامانیســم« ،»ســوبژکتیویســم« مقوم، این دو بنیاد. قابل تأســیس در عمل اخالقی و عمل نهادی
بدین شکل تمام بنای نظر و عمل انسان در عصر مدرن در حوزۀ فردی . انددر اندیشۀ مدرن» کلیت«

 .بر اساس و در امتداد این اصول بروز یافتند، و عمومی
شاید رساترین تعبیر در توصیف انسان و جهان اخالقی ، در این تلقی از انسان و جهان پدیداری

ی از انسـان در عصـر روشــنگر کانترا بتوان تعبیر و تفســیر و جهان نهادِی قابل تأسـیس توسـط او 
ای مستحکم قصد خروج از نابالغِی ناشی از ضعف ارادۀ خود و انسانی که با دلیری و اراده: دانست

وده و به بین بانسانی که به آینده خوش؛ شـکسـتن هر گونه بنیادی فراتر از عقل خودبنیاد را دارددرهم
، ۱۳۸۶، کانت( گونـه اتوریتـه و مرجعیت بیرون از خود واقف اســت مســئولیـت خود در نفی هر

طبیعت اراده کرده اســت که انســان تمام آنچه را که در ورای نظم « کانتبه بیانی دیگر از  .)۳۱ص
تمامًا از درون خود برآورد و فقط در کمال و ســعادتی ســهیم ، مکانیکی وجود حیوانی او قرار دارد

 ،بیدیصانعی دره(» به واسطۀ عقل خود فراهم آورده باشد، از دخالت] غریزه باشد که فارغ از [و آزاد

ه در حرکت ب» بینیخوش«، خاطرنشان نموده است گلن واردکه چنان، بدین ترتیب .)۱۲ص، ۱۳۸۸
احت در س» شناخت مطلق و کلی« ی که مسـتلزم» عقالنیت خودبنیاد« بر پایۀ» پیشـرفت« سـوی

 های اساسیویژگی، اقتصاد و هر ساحت دیگری از زندگی شود، استسـی، جامعه، تکنولوژی، علم
 .)۲۱ص، ۱۳۸۹، وارد( اند و این همه رهاورد ظهور ُامانیسم و انسان خودبنیاد استعصر مدرن

یسـم و ُامانیسـم بژکتیو ، ریسمسکوال. سـکوالریسم دیگر بنیاد مهم مدرنیسم است، پیرو سـو
ـــتراوسکـه چنـان ایمان به کتاب مقدس « و» نمودندنیوی«، در عبـارتی کوتاه بیان نموده لئو اش

سازی منجر به نفی مرجعیت علمی و ناسوتی این .)۱۳۹ص، ۱۳۸۷، اشتراوس( است» جهانیاین
اقتصاد و امنیت ، سیاست، اجتماع، فرهنگ، اخالق، علم، عملی دین آسمانی در ساحت معرفت

ــدو دیگر حوزه ــم به معنای نفی توجه . های عمومی ش ــکوالریس ــت که س به این مطلب الزم اس
بســـا که دین در حوزۀ ای .مرجعیـت علمی و عملی دین اســـت نـه بـه معنـای نفی منبعیت دین

 ؛های فردی و حتی جمعی باشدها یا انگیزشدیدگاه، خصـوصـی و عمومی بتواند منبع الهامات
چراکه با ؛ ای مرجعیت نباشــدلکن اصــل مبنا و اصــل مفروض غرب مدرن آن اســت که دین دار
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 حضور دین« از کانتاین همان معنایی است که . خودبنیادی نظر و عمل انسـانی در تنافی است
بخش عقل یعنی بـازخوانی امر دینی در چارچوب تعین؛ مـد نظر دارد» در محـدودۀ عقـل تنهـا

 .)۱۰۰ص، ۱۳۸۱، کانت( خودبنیاد انسانی
وندی ُامانیسم و سکوالریسم و در پی، جاذبۀ معرفتی سوبژکتیویسمامر اخالقی در مدرنیته نیز در 

با . بنیاد استامری انسـان، امر اخالقی در هویت مدرن خود. متقابل با آنها بنیادی ُامانیسـتی یافت
با نفی . بنیـاد نیز نفی شــداخالق الهیـاتی و دین، نفی مرجعیـت علمی و عملِی دین و شــریعـت

ه آموزگار اخالق شــد و مســیحیت به مثابه دینی ایجابی و دینی که مســیح نبی تبدیل ب، شــریعت
و ) ۱۲۶و  ۷۲، ۵۵-۵۴صــص، ۱۳۸۹، هگل( نفی گردید، خاســتگاهی فوق طبیعی و فراانســانی دارد

 .دین طبیعی به جای آن مستقر شد
: امر اخالقی عمومًا در قالب سـه روند متفاوت معنا و بسط یافت، در تاریخ محقق غرب مدرن

النیت با عق هگلبا عقالنیت خودبنیاد اســتعالیی و  کانتبنیاد که مظهر بارز آن اخالق عقل) الف
گرا که بنیاد آن عواطف و احســاســات اخالقی اخالق عاطفه) ب؛ اندتاریخی -اســتعالییخودبنیاد 

و  تاسمی، تساوچ، هیومویژه گرای بریتانیایی بهاسـت و مظهر بارز فلسفی آن آرای فیلسوفان تجربه
مسئولیت  آزادی مطلق و، گرای اگزیستانسیالیستی که بر پایۀ وانهادگیاخالق اراده) ج؛ هسـتند بنتام

ــت و بر تحقق امکانات وجودی  ــکل گرفته اس ــبت به انتخاب خود و تقدم عمل بر نظر ش ــر نس بش
کید بنیادین دارد  .انسان تأ

ای ونهبه گ؛ ضعیت بیشینۀ آن استتحقق ارادۀ آزاد در و، آرمان اخالق عقل خودبنیاد اسـتعالیی
، ۱۳۹۴، کانت( بخش به اراده و عمل باشــدکه تنها این انســان باشــد که واضــع قوانین عام انضــباط

دستیابی ، گراو آرمان اخالق عاطفه) ۱۰۵و  ۳۴بند : ۱۴۳و  ۶۹صص، ۱۳۹۴، / هگل۱۲۵و  ۹۹صـص
آرمـان اخالق  و) ۱۸-۱۹ص، ۱۳۹۲، هیوم( بـه خـیرخواهی و جلـب منفعـت بیشــینـه اســـت

های هایی که در پی هدفطرح؛ های بشر برای زندگی خود استتحقق طرح، اگزیسـتانسـیالیسـتی
، ۱۳۸۹، ســارتر( اندگرایی و درک وجود خود در جهان تعین یافتهبرتری هســتنـد کـه بر پـایۀ درون

ین اهر سۀ ، شـایان ذکر است با نفی مرجعیت علمی و عملی مسیحیت کلیسایی در غرب .)۷۹ص
ع نظام اجتماعی و تببه. گرایانه و البته با تلقی دین طبیعی شــکل گرفتندها در بســتری طبیعتجریان

 .گرایانه داردبنیاد و طبیعتهویتی انسان، هانهادی و حقوقی برآمده از این بنیان
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که موضــوع  ..).معیشــت و رفاه و، امنیت، تربیت، ســیاســت، هنر، فرهنـگ( حوزۀ عمومی
 تحقق تلفیقی از این، در تاریخ انضمامی مدرنیسم، ظری علوم انسـانی و اجتماعی استمطالعات ن

ــرلوحۀ تدابیرآرمان ــت، ها را س ــیاس ، آزادی در نیل به آگاهی« یعنی؛ ها و اقدامات خود قرار دادس
 .»خیرخواهی و منافع بیشینه همراه با ِاعمال ارادۀ خودمختار و خودسر بشری

زۀ علوم انســانی و اجتمـاعی و متعـاقـب آن علوم فنی و مهندســی و در حوزۀ عمومی و در حو
یل تحل. غلبۀ نظری و عملی یافت، گرایانه از میان این ســه آرمانقرائت عاطفه، تکنولوژیـک مدرن

ای ۀ قارهو اگزیسـتانسیالیستی که در حوزۀ فلسف گرایانهگرایانه بر قرائت عقلدالیل غلبۀ قرائت عاطفه
لکن در کلیت ؛ نیازمند مجال واسعی است، لیسم آلمانی از این آرمان پدید آمدخصـوص ایدئاو به
ــت که قرابت اخالق عاطفهمی ــاره داش ــعیت ُعرفی و هرروزهتوان به این امر اش ای که گرایانه با وض

تر و خصوص علوم اقتصادی و سیاسی و تدبیر دنیویبه، علوم انسانی و اجتماعی با آن سروکار دارند
ــت، دهدتری که ارائه میگرایانهطبیعت ــیوع این قرائت شــده اس ، گربه بیان دی؛ منجر به تســلط و ش

 جویی خیرپی، تبیین نموده اســت افســانۀ زنبوران و شــرور خصــوصــیدر رســالۀ  مندویلکه چنان
ــینه و در چارچوب اخالقی غایت ــتیابی به منافع بیش ــت که به همگانی در قالب دس نگرانه امری اس

تا تحقق ) Mandeville, 1988( تر اســتقعیت هرروزۀ زندگی انســان متعارف نزدیکطبع و وا
نهاده  اش پیشگرایانهگرایانه و وظیفهدر چارچوب اخالق فضیلت کانتای که ملکوت غایات عقلی

یاسی عصر بنیاد اقتصاد س، از این روسـت که فلسـفۀ اقتصـاد کالسیک بر بنیان طبیعت بشر؛ اسـت
 .)۴۶ص، ۱۳۸۹، ویکهارت پیت و( جدید است

یی منافع بهبه هر حال پی ، جویی منفعت شخصیخصـوص قرائت فردگرایانۀ آن یعنی پیجو
 متفکران عصر روشنگری. تبدیل به موتور انگیزشی واقعیت دوران مدرن شد، ذیل آرمان یادشـده

وتور انگیزشــی این م» ارنظام باز« یافتن به نقشبا التفات، گرایان بریتانیاییویژه در حوزۀ تجربهبه
یی منفعت شـــخصـــیپی« یعنی ، را مبنای نظریات توصـــیفی و هنجاری در حوزۀ اجتماع» جو

 سـیاسـت و اقتصـاد قرار داده و توانستند مهندسی تغییرات اجتماعی را بر اساس آن سامان دهند
 .)۹ص، ۱۳۹۰، هایلبرونر(

به مثابه منطق تحرک اجتماعی و مهندسی نظام اجتماع » جویی منفعت شـخصـیپی« توجه به
ـــمیت، الک، هیوم، هابزهای کســانی همچون در آثـار و دیدگاه  و دورکیم، بنتام، کنت، مندویل، اس
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عنا در تحلیل این م. تقریبًا تمامی فیلسـوفان و متفکران عصر روشنگری و پس از آن تبیین شده است
چراکه  ؛داری نیز قابل مشاهده استتستانتیسم در ظهور سرمایهاز نحوۀ تأثیر پرو ماکس وبرتاریخی 

کار بیشـتر به قصد جلب منافع بیشینه و کسب درآمد بیشتر به مثابه اخالق و روحیۀ  وبرطبق تحلیل 
ای است که پروتستانتیسم بخش اجتماعی موجب شرافت و ارزش اجتماعی است و این آموزهتحرک

هواهای نفسانی و در کتاب  آلبرت هیرشـمن .)۵۷ص، ۱۳۹۰، وبر( آن را بسـط و عمق بخشیده است

از این منطق و روش ) گیریداری پیش از اوجهای سـیاسـی به طرفداری از سرمایهاسـتدالل( منافع
، ۱۳۷۹، هیرشمن( کندیاد می» عاَلم تحت فرمان منافع« مدیریت و مهندسی اجتماعی تحت عنوان

 .)۵۴ص
سیاست و اقتصاد ، در ساحت اجتماع، مدیریت و مهندسی اجتماعیبخش در این منطق تحرک

الگوی لیبرال ، نخست: اروپا و آمریکای مدرن خود را در قالب دو الگوی کالن محقق ساخته است
ــرمایه ــیس ــخص ــینه از منافع ش کید بر مقولۀ آزادی فردی و برخورداری بیش ــاخ، داری که با تأ ت س

الگوی مارکسـیسـتی سوسیالیستی که با الهام از ، دوم؛ سـتسـیاسـی و اقتصـادی یافته ا، اجتماعی
کید بر برخورداری عادالنه و آزاد طبقات جامعه از منافع بیشــینۀ  کارل مارکسهای انـدیشــه و با تأ

گفتنی  .)۲۰ص، ۱۳۸۶، گیدنز( سـیاسـی و اقتصـادی پیدا نموده اسـت، سـاخت اجتماعی، طبقاتی
. ده استداری پدیدآمیه و در اعتراض به نظام سرمایهاست الگوی مارکسیستی سوسیالیستی در حاش

یافتگی اجتماعی در دوران معاصر و در طول دو سدۀ اخیر بسط علمی این دو الگوی کالن سـاخت
تنها واقعیت اجتماعی اروپا و آمریکا بلکه ســاخت اجتماعی تمام جهان را انـد و نـهو عملی یـافتـه

 .اندتحت تأثیر قرار داده

هـای فکری و اجتماعی پس از انقالب اســـالمی با عرفتی جریـانمواجهـۀ م. ۲
 تجدد: مدرنیسم

ای داشــته و به ســدۀ ای چندســدهبه لحاظ تاریخی مواجهۀ جامعۀ ایرانی با مدرنیســم تاریخچه
برخی محققـان و  .)۲۲ص، ۱۳۸۶، آزاد ارمـکی( گرددبر می) شـــانزدهم میالدی( دهـم هجری

مواجهۀ ایرانیان با مدرنیسم و تاریخ تحوالت تجدد در ایران را به چهار برهۀ ، پژوهان معاصـرتاریخ
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ــیم کرده ــفویه تا دوران ) الف: اندتقس های از آغاز انحطاط ایران بعد از جنگ) ب میرزاعباساز ص
ــروطیت ــال) ج؛ ایران و روس تا دورۀ مش ــروطیت تا س ــالمی های اوجاز دورۀ مش گیری انقالب اس

 .)۱۸۷ص، ۱۳۸۲، / رجایی۲۶-۲۷ص، ۱۳۸۵، نجفی( پیروزی انقالب اسالمی تا امروزاز ) د؛ ایران
از بررســی نحوۀ مواجهۀ معرفتی جامعۀ ایرانی با ، در این مقـالـه با توجه به تنگنای صــفحات

بررسی  کنیم و تنها بهپوشی میمدرنیسـم تا پیش از انقالب اسـالمی و تبارشناسی معرفتی آن چشم
 .پردازیمانقالب اسالمی تا کنون میهای پس از جریان

 سیاسی و، اجتماعی، فرهنگی، های فکریپس از انقالب اسـالمی و در امتداد تاریخی رهیافت
 ،اقتصـادی پیش از انقالب اسالمی در نسبت با ابعاد زیربنایی معرفتی و فلسفی و روبنایی فرهنگی

ــم، اجتماعی ــادی مدرنیس ــیاســی و اقتص ــاهد جریان، س ، عی در درون گفتمان فرهنگیهای متنوش
چهار جریان اصــلی به همراه برخی ، در این مجال. اجتماعی و ســیاســی انقالب اســالمی هســتیم

اجتماعی مورد توجه قرار  -کاوانۀ تاریخیبر اساس تحلیل زمینه، های فرعی زیرمجموعۀ آنهاجریان
های ســازگار و همگرا با اندیشــههای جریان) دوم ؛)تکنوکرات( ســاالرجریان فن) اول: اندگرفته

ا به گرایی و مدرنیسم با اتکهای منتقد غربجریان) سوم؛ شناختی مدرنیسمفلسفی و جامعه، فکری
 ،تفکر احیاگرانۀ اســالمی ایرانی با اتکا به منابع) چهارم؛ گراییهای تفکر انتقادی و ســنتمـایهبن

 .روش و مقاصد معرفت و حکمت دینی

 )تکنوکرات( الرساجریان فن) الف

ه بنیادهای نسبت ب، مدرنیسم را به ابعاد مدرنیزاسیونی و تکنیکی آن تقلیل داده، ساالرجریان فن
ــی، معرفتی ــالی نمی، ارزش ــم توجه بنیانی و اص ا این نوع مواجهه ب. کندفرهنگی و تاریخی مدرنیس

و خدمات/ پولی و  تجارت، تولید( سـیاسـی و اقتصادی، دغدغۀ توسـعۀ ابعاد اجتماعی، مدرنیسـم
ــته) مالی ــبت به تأثیر و تأثرات ابعاد روبنایی و تکنولوژیک ، و علمی و تکنولوژیکی ایران را داش نس

ارزشی و هنجاری جامعه نسبت به هم یا دچار غفلت یا تغافل و ، مدرنیسم و ابعاد زیربنایی معرفتی
 .همگرا با غرب معرفتی و تمدنی است، در برخی موضوعات و مسائل

ــته، علم و تکنولوژی مدرن، ز نگاه این جریانا ــی داش ــرف، رهیافتی پوزتیو و غیر ارزش ت و پیش
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 .به بیان دیگر توسعه و پیشرفت از سنخ مهندسی است؛ ای علمی و تکنولوژیک استمقوله، توسعه
 و اخالق، به معرفت یربط ایاست که  یو فن کالیصرفًا تکن یامر شرفتیتوسـعه و پ شـانیدر نگاه ا

ــرف و کاربســت فناور ایفرهنگ ندارد   .آن جادیو ا دیاســت نه تول یارتباط آن محدود به مقام مص
، دیتول مقاماخالق و فرهنگ در ، از ارزش یعلم و فناور یینادانسته بر جدا ایعمومًا دانسـته  شـانیا

ــ، یمعرفت پیامدهایتبع به لوازم و به، کرده دیتأک ــات خود چندا یفرهنگ ی وارزش تفات ن المفروض
فرهنگی و هنجاری یک جامعه در ، ارزشــی، در نگاه ایشــان زیربناهای معرفتی، درنتیجه. نـدارند

را که از نظر ایشــان  کنند علم و تکنولوژیلذا ســعی می؛ گیرندحـاشــیۀ علم و تکنولوژی قرار می
بق مطا. گیرنددر نســبت با نیازهای جامعه به کار ، شــمول و پوزیتو و غیر ارزشــی داردماهیتی جهان

فرهنگی و هنجاری در ماهیت علم و تکنولوژی ، ارزشــی، زیربناهای فلســفی و معرفتی، این نگاه
 :شونددخالتی ندارند و تأثیرات این مبانی در سه حوزه محدود می

سـعی دارند علم و تکنولوژی را در نسـبت با مشکالت و ، به مثابه پیوسـت موضـوعی) ۱

 .مسائل بومی به کار گیرند

ــت اخالقی) ۲ ــعی دارند برخی مالحظات اخالقی را در تولید و کاربرد ، به مثابه پیوس س

 .علم و تکنولوژی تذکر دهند

سعی دارند برخی مالحظات فرهنگی را در نحوۀ کاربست و ، به مثابه پیوست فرهنگی) ۳

 .اشاعۀ علم و تکنولوژی پیشنهاد کنند

و نیز برخی  ورزان و دانشگاهیاناندیشـه ها و عملکرد برخیمصـادیق این جریان در اندیشـه
ــت، کارگزاران ــاهده اس ــتمداران قابل مش ــیاس ــراج و اخوان( مدیران و س اتخاذ چنین  .)۱۳۹۵، س

 ،سیاست، دیدگاهی به معنای آن اسـت میان توسـعه در ساحت فرهنگ با توسعۀ در ساحت علم
ــاد ــعهچنین رهی. توان تمایز واقعی قایل بودمی ...امنیت و، اقتص بنایی و رهیافتی رو، افتی به توس

ابزاری دارد و از درک ابعاد زیربنایی توسعه و نقش فرهنگی و تاریخی توسعه در ایجاد تحوالت و 
اکس ماین سنخ از عقالنیت که . تغییرات انسـانی و اجتماعی و حتی محیط زیسـتی ناتوان است

ــوری« از آن تحت عنوان وبر منجر به غلبۀ نگاه  ،)۱۶۶ص، ۱۳۹۳، وبر( کندیاد می» عقالنیت ص
بورکراتیک به مدرنیسم شده و ابعاد متعالی و استعالیی آن را که مربوط به اخالق و فرهنگ الهی و 

 .گذاردمغفول می، انسانی است
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 یسمشناختی مدرنفلسفی و جامعه، های فکریهای سازگار و همگرا با اندیشهجریان) ب

 ،فلســفی، زان دانشــگاهی و متفکران حوزۀ تأمالت تاریخیورها در ســطوح اندیشــهاین جریان
 قابل مشاهده و، الهیات و علوم انسـانی و اجتماعی و نیز روشـنفکران سـکوالر و روشـنفکران دینی

کوشند با ها آن است که میترین ویژگی عام طیف متفکران مندرج در این جریانمهم. اندشـناسـایی
رِی ارزشی و هنجا، شناسی و بازسازی معرفتیآسـیب، تحلیلتوسـل به مفاهیم و نظریات مدرن به 

ــرفت جامعۀ ایرانی بپردازند ــعه و پیش ــت ک. حیات فردی و اجتماعی و توس ه تذکر این نکته الزم اس
 و» دین« ها در گرایش میان دو قطباوًال طیفی از دیدگاه، هاشده ذیل این جریانمتفکران شـناسایی

شان مورد مالحظه ورزی شخصیهای ایشان فارغ از دینثانیًا دیدگاه؛ اندنمودهرا ارائه » عقل مدرن«
 .پردازیمها میدرادامه به بیان مدعیات محوری این جریان. است

 روشنفکران غیر دینی یا سکوالر) ۱

ــتدالل، جریان روشــنفکری غیر دینی یا ســکوالر ــکارترین مدعیات و اس ــب با آش ها را در تناس
عقالنیت مدرن را به مثابه پایۀ زندگی ، متفکران مندرج ذیل این جریان. نمایده میمـدرنیســم ارائـ

تقدیری که تاریخ جهانی در ؛ دانندمی» تقدیر زمانه« شــمول وواقعیتی جهان، اجتماعی معاصــر
و دین باید عرصۀ زندگی اجتماعی را ) ۳۵۵ص، ۱۳۸۵، طباطبایی( دوران معاصـر جز بسط آن نیست

باید با  ،اظهار داشته است علی میرسپاسیدر مصاحبه با  سـیدجواد طباطباییکه د و چنانبه آن واگذار
با اتخاذ بینش برآمده از مدرنیته و غرب ، به نظر او، حتی فراتر از این؛ هـای مـدرنیته کنار آمدارزش

های شهدیتوانند انهای جدید تفکر و متفکران نویی باشیم که میتوانیم منتظر سـبکاسـت که ما می
ــی( ما را دگرگون کنند ــپاس ــریح دارد که تاریخ  .)۳۱۰-۳۰۹ص، ۱۳۸۵، میرس در جای دیگری او تص

گاه« به بیان دیگر؛ نویسی اروپایی نوشتآیندۀ ایران را باید با لحاظ دستاوردهای تاریخ ما » ی ملیآ
 .)۳۵۵ص، ۱۳۸۵، طباطبایی( شودمان در پرتو تاریخ مدرنیته آشکار میاز آینده
عارف های متبه ساختارشکنی و انتقاد از دوگانه میرسپاسیبرخی همچون ، بساای ،این مسـیر در

ــنت و مدرنیته، نظیر شــرق و غرب، مدرنیته دینی و ســکوالر هم اقدام ورزند و از افول مدرنیتۀ ، س
ولی درنهـایـت در چـاچوب مفهومی و نظری و رهیـافتی از ؛ متجزم و اروپـامحور ســخن گوینـد

اخالقی و ، شــناختی غرب مدرن و معاصــر به تحلیل حیات فکریی فلســفی یا جامعههارهیافت
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» مدرنیتۀ ناتمامی« از پروژۀ میرسپاسیچه اینکه . کنندمدنی انسـان و جامعۀ معاصر ایرانی اقدام می
در تناســب با » های جدیدمدرنیته« دفاع کرده و از امکان ظهور، کـه در حال تأمل در خود اســت

کند چنین دیدگاهی که البته همو اذعان می. دهـدو فرهنگی جوامع مختلف خبر می شــرایط فکری
از آن جهت که خصــیصــۀ ، هـای متنوع از مدرنیته اســتموجـب پـذیرش امکـان ظهور روایـت

های با مخالفت شــدید گفتمان حاکم مدرنیته و مدرنیســت، کندگرایـانۀ مدرنیته را نفی میجهـان
 دانندگرایی میچنین دیـدگاهی را به منزلۀ حمله به عقل و عقل روســت و ایشــانارتـدوکس روبـه

 .)۳۱۳ص، ۱۳۸۹، میرسپاسی(
عرفانی و معنوی دارند و این مطلب در ، های دینیگرچه دغدغه، برخی دیگر از متفکران معاصر

در عمل به سوی پذیرش استیالی عقل مدرن و مدرنیته در واقعیت تاریخی ، آثارشان منعکس است
او  .در دورۀ متأخر تفکرش است داریوش شایگاننمونۀ بارز چنین متفکری . انداجتماعی میل کردهو 

رفته که مدرنیته را باعث امپریالیســم و فقدان معنا و روح در جهان  در نقـادی مـدرنیته تا آنجا پیش
کید دارد که همۀ تمدن؛ داندمعاصر می آن  خود را با، وندهای عالم باید تابع مدرنیته شبا این حال تأ

 در غیر این صــورت از مســیر حرکت جهان کنار خواهند ماند. تطبیق دهنـد و از آن الهـام گیرنـد

 .)۳۱-۳۰ص، ۱۳۸۱، شایگان(

مهم  دو مقدمۀ. او را به چنین قضاوتی رسانده است، شایگانهای فکری متعددی در تفکر مؤلفه
از این قرارند که اوًال نظام ارزشــی ، اســت در نگاه او که منجر به پدیدآمدن چنین دیدگاهی شــده

، ها و حقوق مذهبیهای مدرنیته کرد و ارزشدیگری وجود نـدارد کـه بتوان آن را جـانشــین ارزش
به حیطۀ گنگ و نامشــخص آرمان و آرزو تعلق « از نظر او ...مســیحی و، اســالمی، حقوق هندو

های هجنب، پردازدو اقتصادی انسان می سـیاسـی، مدرنیته صـرفًا به چارچوب حقوقی« ثانیاً  ؛»دارند
 .)۳۱ص، ۱۳۸۱، همان(» درونی حیات از حیطۀ نفوذ آن خارج است

ورزان دانشگاهی همگرا با مدرنیسماندیشه) ۲

ورزان دانشـگاهی حوزۀ علوم انسانی و اندیشـه، های همگرا با مدرنیسـمطیف دیگری از جریان
های مدرن حوزۀ تخصصی ایران معاصر را بر اساس نظریهاند که مسـیر توسعه و پیشرفت اجتماعی

چنین رویکردی باعث شـده اسـت دیدگاه ایشان نسبت به . اندخود شـناسـایی و به تصـویر کشـیده
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محروم از درکی بنیادین نســبت به ماهیت توســعه و پیشــرفت باشــد و رهیافتی ، توســعه و پیشــرفت
ر ادبیات یک حوزه از علوم انســانی و اجتماعی و بلکه مبتنی ب، گرایانه نباشــدنگرانـه و کـلجـامع

 .درنتیجه فقط معطوف به اهداف همان حوزه باشد
 شناسی رشد و توسعۀ ایران تحت عنواندر آسیب محمدعلی همایون کاتوزیاننمونه دیدگاه برای 

 .دیدگاهی از منظر تاریخ اقتصاد سیاسی پیش از انقالب اسالمی است» جامعۀ کوتاه مدت، ایران«
نظریات اقتصاد کالسیک و رهیافت ، شـناسـی رشـد و توسعۀ ایراندر آسـیب کاتوزیانمبنای نظری 

ثباتی موجود در نظام مشروعیت و جانشینی یا حکمرانی به نظر او بی. مدرنیزاسیونی به توسعه است
شــرط  عدم احترام جان و مال رعیت در برابر تعدی حاکمان و عدم انباشــت ســرمایه به عنوان، ایران

سـه عامل اصـلی عدم رشد و توسعۀ ایران در ادوار تاریخی گذشته ، الزم رشـد و توسـعۀ اقتصـادی
اند اوًال به واسطۀ اعمال قدرت سیاسی و ها باعث شدهاین آسـیب .)۳۸ص، ۱۳۹۸، کاتوزیان( اسـت

 هسـیاسـی و اقتصادی و نظم قانونی الزم برای رشد و توسع، ثبات اجتماعی، هااقتصـادِی حکومت
خریب شود ت، ثانیًا سرعت تحوالت بسیار زیاد شود و آنچه قابل استفاده و ترمیم است؛ شکل نگیرد

ثالثًا مالکیت ؛ و بدین ترتیب انباشــت درازمدت علم و دانش و ســرمایه و فرهنگ مشــکل شــود
د و کارهای مول اندازی کسبنوآوری و راه، خصوصی از امنیت الزم برای اکتساب و انباشت سرمایه

، همو( ها به عقب رانده شــود و درجا زندبرخوردار نباشــد و پیوســته توســط ِاعمال قدرت حکومت

 .)۲۱۴ص، ۱۳۸۰
خصوص توسعۀ از کلیت توسعه و به العلممحمود سـریعهای هنجاری و توصـیه همچنین دیدگاه
نایی از برداشتی روبدر شرایط ایران پس از انقالب اسالمی نیز بر اساس ، المللسیاسی و روابط بین

او در تفکرش در باب توســعه از . الگوهای توسـعۀ اقتصـادی و سـیاســی مدرن اقتباس شـده اسـت
کند و بر مبنای دانش خود در زمینۀ روابط مواجهـۀ فلســفی با بنیادهای فلســفِی مدرنیته پرهیز می

ــتبین ــیع فلســفی و کهکشــانی: «الملل معتقد اس ــائل مهم جا، تفکر وس ری و عینی و ما را از مس
نتیجۀ درک و دیدگاه او از روند  .)۳۱۷ص، ۱۳۸۲، القلمسریع(» امنیت مادی دور نگاه خواهد داشت

، گرانههمحاسب، -به معنای عقالنیت ابزاری-عقالنی ، اتخاذ رویکردی روادارانه، بایستۀ توسعۀ ایران
ی که غرب؛ ر قبال غرب اســتد، غیر حماسـی و به دور از ادبیات اسـتعمارسـتیزانه و اسـتبدادگریزانه

توان با از نظر او می .)۳۳۰ص، همان( درواقع خودشــناســی ماســت العلمســریعشــناخت آن از نظر 
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 .سیاسی و اقتصادی با غرب همکاری نمود، های علمیهای فرهنگی در زمینهحفظ اصالت
هادهای توســعـه را در چـارچوب نظام نهادی و کارکرد ن، تقی آزاد ارمکیهمچون ، برخی دیگر

نگاه  نوع: «نویسدنیافتگی ایران میشناسی توسعهاو در زمینۀ آسیب. داندمطلوب می، جامعۀ مدرن
بدبینانه و همراه با شـک و دودلی نسبت به جهان مدرن است که امکان کافی در تحقق شرایط مدرن 

ــت همچنین به نظر  .)۶۵ص، ۱۳۸۶، آزاد ارمکی(» در جهان غیر غربی چون ایران را فراهم نکرده اس
 اند روند مدرنیزاسیون در ایران بابرنامۀ پژوهشـی و پارادایم فکری باعث شده، او فقدان نظام معنایی

 .)۲۹۹ص، همان( رو شودشکست روبه

 روشنفکران دینی) ۳

ــهاز جمله جریان ــازگار و همگرا با اندیش ــمهای س ــفِی مدرنیس جریان ، های فکری و فلس
و  در عین تالش برای اثبات اولیت« سـیدحسین نصرن به تعبیر ایشـا. روشـنفکری دینی اسـت

یـت شـــریعت به میزان زیادی از زبان و آرای ایدئولوژیک و انقالبی اروپای قرن نوزدهم ، اولو
جریان روشنفکری دینی پیش از انقالب در قالب دو  .)۱۸۴ص، ۱۳۸۹، نصر(» کننداستفاده می

نه آن گو» ایدئولوژیک« و مهدی بازرگانهای آن گونه که در قالب دیدگاه» گرایانهعلم« رهیافت
پس از پیروزی انقالب . بروز یافته بود، شودمشاهده می علی شـریعتیهای که در جلوۀ دیدگاه

ن جریان ای. شناختی پذیرفته استبیشـتر ماهیتی معرفت، جریان روشـنفکری دینی، اسـالمی
، ینشناختی نسبت به داد تغییر در بنیادهای نگرشی و معرفتپس از انقالب سـعی دارد با ایج

ــازد ــان آنچه پیش؛ اجتهاد و فهم دینی را دگرگون س ــته بس  محمد اقبال الهوریتر در قرن گذش
 .)۱۷۸ص، همان( منظور نظر داشت

های شــاخصی هستند که تحت عناوینی از چهره محمد مجتهد شـبسـتریو  عبدالکریم سـروش
سـعی در اصـالح و بازسـازی اندیشـۀ اسالمی در » نوگرایی اسـالمی« یا» ینیروشـنفکری د« نظیر

) Deconstruction( سازیبه تعبیر دیگر ویران؛ تناسـب با اقتضائات و نیازهای زمانۀ مدرن دارند
، متناسب با عصر مدرن، آن با هندسۀ جدید) Reconstruction( بنای سنتی دین و سپس بازسازی

، آشکار است عبدالکریم سروشآنچه در مورد  .)۱۲۳ص، ۱۳۸۳، کاظمی( منظور نظر ایشـان اسـت
ــنت به  ــومی در حال گذار از س ــر ایران را به عنوان یک جامعۀ جهان س ــت که جامعۀ معاص این اس
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ــوم و از یکی از ویژگی عبدالکریم ســـروشاز نظر . بیندمدرنیته می ــنفکر در جهان س های یک روش
بر مرز عقل و اسطوره یا مدرنیسم و سنت راه « آن اسـت که، انیجمله روشـنفکر دینی در جامعۀ ایر

زدن میان آن دو با ابداعات رود و کار مهمش تذکر به شکاف میان جهان قدیم و جهان جدید و پلمی
 .)۲۶ص، ۱۳۷۷، سروش(» تئوریک خویش است

) Historicism( نگریهای هرمنوتیک فلسفی و تاریخیشـناسـی ایشـان متأثر از رهیافتدین
 امری ســیال دانســته، را متناســب با شــرایط عصــرِی فرهنگ و جوامع» فهم دینی« چه اینکه؛ اسـت

خارج از دسترس فهم  ،)نومن( کانتنفسه حقیقت دین را بسان شیء فی ،)۵۶ص، ۱۳۸۱، سـروش(
کارل با پذیرش عقالنیت انتقادی  ســروشهمچنین  .)۱۸۱ص، ۱۳۸۶، همو( نماینددینی تصــویر می

تصــریح دارد که عقل انتقادی در حریم ایمان به ، بر تفاوت حریم عقل و ایمان تأکید ورزیده، پوپر
ــد ــتتعیین، هر دیدگاهی که برس ــان؛ کننده نیس ها به آن زیرا ایمان قلمرو و حوزۀ خود را دارد و انس

 رهیافتی ،شدن میان حریم عقل و ایمانبا تمایز قایل سروشبدین ترتیب رهیافت نوکانتی . نیازمندند
این رهیافت معرفتی با تأکید بر فهم سیال و عصری از دین و . را تقّوم بخشـیده است» گرایانهایمان«

شود کنندۀ نوعی برداشت حداقلی از دین میتقویت، نیز تجربۀ خصـوصی از حقایق دینی و عرفانی
، ۱۳۷۸، موه( ســپاردبه علم می، کـه مـدیریـت حوزۀ عمومی را از ذیـل وظـایف دین خارج کرده

 .شودمی *منجر به سکوالریسم عینی، و در عمل) ۹۴-۹۵ص

تقادی های تفکر انمایهگرایی و مدرنیسم با اتکا به بنهای منتقد غربجریان) ج
 گراییو سنت

سـیاسـی و اقتصادی خود در اروپا و آمریکا ، اجتماعی، فرهنگی، مدرنیسـم در فضـای معرفتی
های انتقادی در چارچوب مبانی مدرنیســم و درون این رهیـافتبرخی از . دارای منتقـدانی اســت

 طلبانه از درون با مدرنیسمای رفرمیستی یا اصالحها مواجههاین رهیافت. گیرندگفتمان آن جای می

                                                      
ــم عینی * ــکوالریس ــاره داردچنان)، حداقلی( س ها را از دین معنای غایی زندگی و ارزش، که ماکس وبر نیز بدان اش

 بر خالف سـکوالریسـم ذهنی. سـپاردبه خود انسـان و علوم بشـری میهای اجتماعی را گیرد و احکام و برنامهمی
، وبر: ک. ر( ها را از عقل خودبنیاد انسانی و علوم بشری اخذ نمایدها و روشکه سعی دارد همۀ ارزش) حداکثری(

 ).  ۴۱۱-۴۰۲ص، ۱۳۸۹
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ــان رهیافت انتقادی مکتب فرانکفورت و به طور خاص ؛ دارند ــیا  یورگن هابرماسبس  کینوآم چامس
ز آمیی در صــدد اصــالح نظم ناعادالنۀ نظام جهانی و رفتارهای مخاطرهکه به مثابه یک فعال اجتماع

برخی دیگر رهیافتی بنیادین و انقالبی در مواجهۀ انتقادی با مدرنیسم . داری استنظام لیبرال سرمایه
ین و سه رهیافت بیشترین طن، ذیل این نوع مواجهه با مدرنیسم. و تاریخ متافیزیک فراآورندۀ آن دارند

؛ دگرهایمارتیننظیر ، ایهای فلسفیانتقادِی هرمنوتیست -رهیافت تفسیری -۱: دارا هستند حجم را
ــت -۲ ــانی همچون رهیافت پس ــکنانۀ کس ــاختارش ــوم به  -۳؛ فوکوو  دریدامدرن و س جریان موس

و  رسـیدحسین نص، مارتین لینگز، فریتیوف شـوآن، رنه گنوننظیر ) Traditionalism( گراییسـنت
رب گرایی نسبت به تمدن غواجهۀ برآمده یا متأثر از دو رهیافت هرمنوتیک فلسفی و سنتم. دیگران

و البته مدرنیسم در فضای فکر فلسفی و اجتماعی ایران قبل و بعد از انقالب انعکاس بیشتری داشته 
 .است

 انتقادیـجریان تفسیری) ۱

متأثر از نگاه باطنی به قرآن کریم و حکمت و عرفان اسالمی  سیداحمد فردیدپیش از انقالب 
، ربتکنولوژی و اساسًا تمدن غ، علم، نسبت به مدرنیته دگرهایانتقادی -و نیز رهیافت تفسیری

 عقل مدرن، مواضع انتقادی او در مقام طرد و نفی کلیت تمدن غرب. مواضعی انتقادی ارائه نمود
نخسـتین کسی است که در فضای ، به تصـریح خود، او. آن اسـت و مدرنیته و نتایج تکنولوژیک

 ؛)۲۶ص، ۱۳۹۵، فردید( را طرح کرد» غربزدگی« اصطالح، ورزی پیش از انقالب اسالمیاندیشه
آن را از او اخذ کرد و البته با صـــداقت به اخذ این مفهوم در ابتدای  جالل آل احمدمفهومی کـه 

، به غربزدگی آل احمددر حالی که نگاه  .)۱۰ص، ۱۳۹۱، آل احمـد( کتـاب غربزدگی اذعـان کرد
یت اجتماعی و ملی بودآسیب فانی و عر، بنیاد و زبانی ِحکمی، فردیدنگاه ، شناختی و از منظر هو

ان مندی از رهیافت هرمنوتیکی به وزفلسفی در گسترۀ تحول تاریخی حیات انسان دارد که با بهره
حکمت . ۱: سه مبدأ داشت فردیدتفکر ، برخی شاگردان او به بیان؛ روح زمانه به سخن آمده است

، هاشمی( شـناسی یا اتیمولوژی تاریخیمبادی اسـم. ۳؛ دگرهایمارتینتفکر . ۲؛ ُانسـی اسـالمی

او مدرنیته یا دوران جدید را دوران خودبنیادی و طغیان نفس سرکش انسان مغرور  .)۷۶ص، ۱۳۸۶
بر حوالت یا ) Nihilism( انگاریاوهام و نیســـت، الحاد دورانی که باعث غلبۀ؛ داندبه دنیا می
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 .مبارزۀ من با مدرنیته است« او تصریح دارد که. تقدیر تاریخی انسـان عصـر حاضـر شـده است
» نقضی و تبرایی است، تنزیهی، سـلبی، وضـع بنده با تجدد و مدرنیته و دورۀ جدید به هر عنوان

 .)۱۵۸ص، ۱۳۹۵، فردید(
های خود را در تناســب با شــرایط پس از انقالب و روح پس از انقالب اســالمی دیدگاه فردید

ز متأثر از نی رضا داوری اردکانی. یابی و ارائه کردحاکم بر روزگار معاصر با صراحت بیشتری مصداق
، دفردیمانند او ب. انتقادی در نسبت با مدرنیسم اتخاذ کرده است -رهیافتی تفسیری سـیداحمد فردید

انیت نفس. شـناسـایدمعرفی می» نفسـانیت« مدرنیته را تجلی، در عین تذکر به لزوم شـناخت غرب
داوری  .)۶۵ص، ۱۳۷۳، داوری اردکانی( اخذ نموده است» سوبژکتیویسم« معادلی است که او برای

، این شناخت .)۷۸ص، ۱۳۹۱، همو( بر لزوم شـناخت صـحیح و دقیق غرب تأکید دارد فردیدبسـان 
یت اسالمی ایرانی است مقدمۀ م هو  .درک نسبت و مواجهۀ ما با غرب و مقوِّ

کید بر این مطلب که تاریخ غرب شـئون مختلفی دارد داوری ، فهبر این باور اسـت که فلس. با تأ
توان آنها را از هم اند که نمیاجزایی از شــئون تمدن معاصــر غرب، علم و تکنولوژی مدرن، فرهنگ

منجر ، ای در روند تاریخیچه اینکه چنین مواجهه؛ ال آنها را مصرف کردواسـازی نموده و بسـان کا
به بیان او قومی را که از گذشــتۀ خود بریده و آینده را در ظاهر و باطن ؛ شــودبه ازخودبیگانگی می

تۀ به گذشــ، بیند و به جای تفکر و طرح درســت مســئلهتاریخ قوم دیگر و در صــرف تمدن غرب می
چه رسد که در ، در حسـرت تمدن دیگر به سـتایش و نکوهش مشـغول استکند و خود پشـت می

فرهنگ و فلسـفه داشــته ، توانیم علمبه نظر او ما می .)۸۰ص، همان(؟ سـاخت تمدن مشـارکت کند
درنتیجه  .در صورتی که از تاریخ خود بریده نباشیم و اینها با جان و وجود ما درآمیخته باشد، باشـیم

ــاس  ــدنمیمدرنیته از اس ــاد ؛ تواند جزئی از هویت ما باش چراکه مدرنیته با مبادی هویت ما در تض
ا ام؛ ایمایم و زبان فارسـی و آداب قوی ایرانی داشتهما یک جامعۀ دینی بوده: «نویسـداو می. اسـت

 .)۱۰۹ص، ۱۳۸۶، همو(» تمدن غرب منشئیت اثر هر دو را نفی کرده است
ب نســـبت به قرن نوزدهم افول کرده و به مرحلۀ تقلید گرچه هیمنۀ تمدنی غر داوریبـه نظر 

شــدۀ غربی و اشــتغال به های قلبپذیرش ارزش، رســیده اســت و دیگر مرجع تقلید نیســت
برای رهایی الزم است . اندساز ماندن در چاه غربزدگیهای ایدئولوژیک همچنان زمینهکشمکش

توان از غربزدگی های غربی نمیهرا باید التفات داشـــت که با رســـم و. بـه تفکر مبادرت ورزید
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تماس با مآثر قومی و نظر به آینده هم صورت ، اگر چنین تفکری صورت جدی پیدا کند. گذشت
بر  آینده. شودهای گذشته با آینده مشتبه نمیشدۀ ارزشکند و دیگر صـورت مسـخجدی پیدا می

ید تفکر آینده چیســتمتواند از هشــود و هیچ کس نمیمبنای تفکر و با تفکر آغاز می  اکنون بگو
 .)۸۳ص، ۱۳۹۱، همو(

 گراییجریان سنت) ۲

 ؛گرایی در سدۀ اخیر مبنای نظر و عمل متفکران بسیاری در شرق و غرب عاَلم بوده استسـنت
، تبارســوئیســی آلمانی فریتیوف شــوآن، فرانســوی رنه گنونهندی گرفته تا  کی کوماراســوآمیای از

ایی در ایران پیش و گرسنت. انگلیسی و دیگران مارتین لینگز، تبارآلمانی سـوئیسی بورکهارت تیتوس
او ازجمله منتقدان بنیادین مدرنیسم . درآمیخته است سـیدحسین نصرپس از انقالب اسـالمی با نام 

 است) Kali Yuga» (عصر ظلمت« مقطع پایانی، دوران تجددگرایی، گرایاندر نگاه سنت. اسـت
ــر ظلمت .)۱ص، ۱۳۷۸، گنون( ــویی، عص آخرین دورۀ افول و غروب تدریجی معنویت اولیه ، از س

، ۱۳۸۵ ،نصر( اسـت و از سـویی طلیعۀ صبح شکوهمند بازگشت به معرفت حقیقی و راستین است

 و در پرتو) ۱۰۳ص، ۱۳۸۴، شوان( معرفت حقیقی بذری الهی در دل است، در نگاه ایشان .)۱۵۴ص
حقایق «، شود و سنتقل برین و شهود قلب سلیم انسان واقع میمشهود ع) Tradition» (سـنت«

، پیامبران، های مختلف معروف به رسوالنیا اصـولی است دارای منشأ الهی که از طریق شخصیت
برای ابنای بشــر و درواقع برای یک بخش کامل کیهانی ، لوگوس یـا دیگر عوامـل انتقال، هـاَاَوتـاره

 .)۱۵۵ص، ۱۳۸۵، نصر(» برگرفته شده استآشکار شده و نقاب از چهرۀ آن 
طریق تعالی انسان احیای سنت در گسترۀ  سیدحسین نصرگرایان و از جمله از منظر عموم سـنت

مورد خدشۀ ، وجود فرد و جامعه اسـت و این امری اسـت که در دوران مدرن و توسط مبانی مدرنیته
سازی معرفت و با فروکاستن عقل دنیویظاهری و ، زداییمدرنیته با قداست. جدی واقع شـده است

ــهودی ــتداللی) Intellect( ش  و محدودکردن قوۀ عاقله به زیرکی و زرنگی) Reason( به عقل اس
)Intelligence(، ناپذیر کرده و برای معرفت را بشــری و دنیوی نموده و معرفت قدســی را دســترس

اش و خلِق علمی رشت قدسیشدن معرفت از ستهی .)۴۰ص، همان( معنا سـاخته اسـتبرخی بی
ناسـوتی در پرتو عقل اسـتداللی باعث شد این آموزۀ سنتی دربارۀ انسان که او را برخوردار از امکان 
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ان به طاق نســی، داندمی الحقایقحقیقةشــناخت بالقوۀ اشــیا و نیز مبادی عالی و قدســی آن و نهایتًا 
گرایانه غییر الگوها و نظریات نســبیالتســپرده شــود و انســان و جـامعۀ انســانی در گرداب دائم

یت الهی و ازلی خود را مغفول گذارد، گرفتارشده  .)۴۳ص، همان( هو
 ،عالوه بر معرفت و دین، دنیای متجدد و مدرن، سیدحسین نصرگرایان و نیز از منظر عموم سنت

ــت ــترفتن ارزشباعث ازدس ــده اس  دنیایابتنای نظر و عمل در  نصــربه بیان . های اخالقی نیز ش
 -به معنای عقل اســتداللی-قول به اصــالت خرد ، ُامانیســم، متجـدد بر مـذهـب اصــالـت فرد

س رفتن حازدست، عصیان بر ضد اقتدار و مرجعیت امر دینی، جداافتادگی انسـان از ساحت قدس
ــدن خانوادهایذره، تنزه و تعالی روحی و معنوی شــدن جامعه به شــدن زندگی و فروکاســتهکّمی، ش

یت مورد داللت سنت را ، معرفت قدسـی، ای شـدهسـرجمع عددی افراد ذرهصـرف  اخالق و معنو
 بخشیدنبدین ترتیب علم جدید نیز دیگر در خدمت تعالی .)۳۵۱ص، ۱۳۸۹، همو( اندزایل سـاخته

طغیان  یافته وبلکه تنها به مثابه ابزاری در خدمت تأمین مطامع و اهداف متاعی انسان سقوط، نیست
، این روند، عالوه بر ساحت حیات انسانی .)۸۳ص، ۱۳۸۴، همو( سـی بشـر معاصـر اسـتپرومتئو

 زیســتی فراوانی شــده اســت وباعث بروز فجایع محیط، قداســت و ارزش طبیعت را نیز از بین برده
 .)۱۲۹ص، ۱۳۸۲، همو(» امکان عملی فروپاشی کامل نظام طبیعی را فراهم آورده است«

 ینیروش و مقاصد معرفت و حکمت د، ایرانی با اتکا به منابعتفکر احیاگرانۀ اسالمی ) د

معنوی و اجتماعِی برآمده از خواست ملت ، پس از انقالب اسالمی و با تکیه بر نیروی فکری
یت اسالمی ایرانی جریان احیاگر پیش از ، و استقالل ملی ایران جهت بازسـازی و پاسداشت هو

 ،آمده از انقالب مردم ایراننیروی اجتماعی و سیاسی فراهمدرواقع . انقالب اسالمی امتداد یافت
یت بنیان معرفتی و هویتی خود در همۀ عرصــه ر ترین مســئله در ســیبنیادی. هاســتبه دنبال تقو

تکاملی توجه به مقولۀ توسـعه و پیشـرفت و امتدادیافتن گفتمان معرفتی انقالب اسالمی به سوی 
برای این منظور الزم . سـی و اقتصادی ملت ایران استسـیا، های مختلف زندگی اجتماعیحوزه

، یارزش، است مبانی معرفتی برآمده از قرآن و سنت در ساخت اجتماعی جامعۀ ایران بسط نظری
ــالمی؛ هنجاری و راهبردی یابند ــرفت انقالب اس ــتلزم تحول در نظام ، از این رو گفتمان پیش مس
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به  ؛علمی و تکنولوژیکی است، اقتصادی، های مختلف سیاسیدانش و مدیریت راهبردی عرصه
ای است گیری علوم انسانی و اجتماعیبیان دیگر گفتمان پیشرفت انقالب اسالمی مستلزم شکل

ــند یا بر مبنای مبانی و نظام معرفت  ــالمی فراورده شــده باش که بر مبنای مبانی و نظام معرفت اس
 .اسالمی قابل توجیه و اشاعه باشند

ــترش بدین ترتیب تفکر  ــالمی ایرانی در تطور و تکاپوی تاریخی خود به دنبال گس احیاگرانۀ اس
تبع این روند در به. المللی اســتنظـام معنـایی و حفظ هویـت خود در همـۀ ســطوح ملی و بین

ه ب؛ روش و مقاصـد مندرج در معارف اسالمی قابل تحقق است، چارچوب تنظیمی و معنایی منابع
نظام جامع اجتهاد در تمامی موضــوعات و مســائل مرتبط با توســعه و بیان دیگر این حرکت نیازمند 

بدین معنا  ؛رهیافتی فعال و انتقادی دارد، تفکر احیاگرانه نسبت به تجربۀ مدرنیسم. پیشـرفت اسـت
ــم را در نظام مبانی معرفتی ــتاوردهای معرفتی و غیر معرفتی مدرنیس قهی اخالقی و ف، که تمامی دس

بـا تکیـه بر تراث عمیق و عنیق قرآنی و روایی و تـاریخ تفکر اجتهـادی و کنـد و خود ارزیـابی می
 .نمایددیدگاه و راهبرد خود را تبیین و ترسیم می، اشعقلی

، هاارزش ،مبانی، دیرینۀ دانشــی، تفکر احیاگرایانۀ اســالمی ایرانی مبتنی بر تاریخ معرفت
نهادی و عموم دســـتاوردهای ســـاختارهای ، هامفاهیم و نظریه، روش و اهـداف تمـدنی خود

جرح و تعدیل و بازسازی نموده ، معرفتی و غیر معرفتی مدرن را مورد تحلیل و نقادی قرار داده
نه به ، ممدرنیس، در نگاه تفکر احیاگرایانۀ اسالمی ایرانی. نمایدو به استخدام گرفته یا طرد می

یت بلکه به مثابه عینیت، مثابه تقدیر تاریخی و نیروی حاکم بر اندیشۀ انسان معاصر یافتگِی هو
ــائات موقعیتی آن دیار دارد ــه در فرهنگ و تاریخ و اقتض ــان و جامعۀ غربی که ریش مورد ، انس

کید بر شناخ، این بدان معناست که تفکر احیاگرایانۀ اسالمی ایرانی. مالحظه است ت ضمن تأ
گی و فرهن، اخالقی، فتیهویت معر؛ بر فراز تاریخ خود ایستاده است، و درک صحیح مدرنیسم
یش را می بدان وفادار است و عزم امتداد و غنابخشیدن به آن را دارد و ؛ شـناسـداجتماعی خو

یت خود  .پردازدبه تعامل با دیگران می، البته بر مبنای هو
دینی و سیاسی ایران پس از ، این معنا در چارچوب سـیرۀ نظری و عملی رهبران و مراجع معنوی

معنوی و ، خاص روش و عملکرد معرفتیبه طور . صـراحت قابل مشاهده استبه انقالب اسـالمی
ایشان با تکیه بر نگاه . پس از انقالب اسالمی مفید همین معناست  امام خمینیسـیاسـی حضرت 
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کید بر منهج فقه جواهری، جامعی که به همۀ معارف عرفانی ــتند و با تأ ــیعه داش  ،حکمی و فقهی ش
ــازی تمدن  ــالمی و جهان معرفتیمنادی بازس ــی، های اجتماعیجهان فرهنگی و نظام، اس ــیاس ، س

 اقتصادی و امنیتی ایران اسالمی و بلکه کل جهان اسالم در تناسب با اقتضائات زمان و مکان بودند
 .)۴۴۲ص، ۱۳۹۲، امام خمینی(

 های فکری و اجتماعی با مدرنیسمبندی و ارزیابی نحوۀ مواجهۀ جریانصورت. ۳

در یک نگاه کالن دارای دو خاستگاه بنیادین بوده ، تجدد در تاریخ ایران، برخی محققاناز منظر 
برخاسـته از شــیفتگی و ) ب؛ برخاســته از سـنت ملی و بومی ایرانی اسـالمی شــیعی) الف: اسـت

رسد با توجه به آرا به نظر می .)۴۵-۴۶ص، ۱۳۹۱، نجفی و نجفی( ازخودبیگانگی در برابر مدرنیسـم
های دارای طنین در توان به طیفی از دیدگاهمی، ای فکری مورد مطـالعـه در این مقـالـهو رویکردهـ

ــاره نمود به این معنا که تجددخواهی به معنای ؛ فضــای تفکر معاصــر در میانۀ این دو خاســتگاه اش
 و» ایزیربنایی اندیشــه« همپـای تغییرات و اقتضــائات زمانی و مکانی در ابعاد، نوگرایی و تحول

ــمامیروبن« ــت» ایِی انض به بیان دیگر تجدد در برابر تحجر امری مثبت و ؛ امری الزم و مطلوب اس
خودباختگی و نفی ، با این حال تجددخواهی چنانچه به معنای ازخودبیگانگی؛ پســنـدیده اســت

 ،سـنت و ادب اصـیل عقالنی و دینی و تقلید از غیر و نفی هویت دینی و ملی باشد، اخالق، باورها
اند حداکثر نوگرایی و هایی که توانســتهجریان، بـا لحـاظ این معیـار. اســت و نـه مطلوبنـه الزم 

در عین حال وفاداری به هویت ، آفرینی را متناســب با تغییرات و اقتضــائات زمانی و مکانیتحول
اند و هرچه در تأمین این معیار ضعف داشته دارای مطلوبیت بیشینه، اسـالمی ایرانی تحقق بخشـند

بیت آنها کاسته می، باشند  .شوداز مطلو
، در واقعیت تاریخی و انضــمامی جامعۀ کنونی ایران، گرچه صــورت آرمانی تحقق این معیار

ن بالنسبه با ای، سـیاسـی و اقتصادی موجود، اجتماعی، فرهنگی، های فکریجریان، محقق نیسـت
معاصر و با لحاظ تجارب تاریخی به زعم نگارنده در دورۀ . اندقابل سنجش و ارزیابی، معیار آرمانی

جریـان احیـاگرایانۀ اســالمی ایرانی دارای حداکثر مطلوبیت و امکانات ، پس از انقالب اســالمی
فرهنگی و اجتماعی برای تأمین باالترین مطلوبیت در هر دو ُبعد زیربنایِی ، روشی، ارزشی، معرفتی

، یاسیس ،یاجتماع یبازسازروبنایی  معنویت و فرهنگ اسالمی ایرانی و، تفکر، بازسازی عقالنیت
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 .است و فناورانه یعلم، یاقتصاد
های ها و آسیباند یا دچار کاستییا در تأمین این معیار ناموفق، هارسـد سـایر جریانبه نظر می

 هعمًال نتوانســت، در دورۀ معاصــر، جریان روشــنفکری غیر دینی یا ســکوالر. اندنگرشــی و عملیاتی
ــت از هیمنۀ معر ــیون خارج شــوداس و از این ر؛ فتی مدرنیته و غلبۀ ابزاری و تکنولوژیک مدرنیزاس

 اندهای مدرنیتهواســطه و دالِل بســط مبانی و ارزش، منـادی مـدرنیتـه یـا به تعبیر برخی محققان
ــانیا( ــان بر پایۀ نگاه خطی به تاریخ .)۵۴ص، ۱۳۹۱، پارس ــی ، ایش ــم و نظام لیبرال دموکراس مدرنیس

ــتیبرآمده از آن  ــیالیس ــوس ــیایی و س امل به مثابه اوج تک، را پس از عبور رویکردهای اقتدارگرای آس
گونه  و لذا هر) Fukuyama, 1992, p. 42( داندتاریخ جهانی یا به تعبیر فوکویاما پایان تاریخ می

نظام ) الف: دانندهای زیر میتوســعـه و پیشــرفـت امروز جـامعـۀ ایرانی را در گرو پذیرِش گزینه
چنین  .سیاسی و اقتصادی مدرنیسم، چارچوب حقوقی) ب؛ های مدرنیته یا لیبرال دموکراسیارزش

یت و ، نگاهی به روند ممکن و بایسـتۀ توسـعه و پیشـرفت کشور اوًال مستلزم غفلت و رهاسازی هو
ثانیًا موجب خودباختگی و مشــاهدۀ هویت خود در قالب هویت و ؛ تاریخ اســالمی و ایرانی اســت

 .است تاریخ غربی
توضیح داده شد که ، سـیاسـی و اقتصـادی مدرنیســم، در خصـوص پذیرش چارچوب حقوقی

سیاسی و  ،کنیم و روبنای اجتماعیمدرنیسم اساسًا بنیادی فلسفی دارد که از آن به مدرنیته تعبیر می
 اساسًا مدرنیسم بسط عقالنیت مدرن است و اتفاقاً . اقتصادی آن مستمد به زیربنای فلسفی آن است

سـیاسـی و اقتصـادی اســت که باعث بروز ، از طریق همان ابزارهای اجتماعی، این عقالنیت مدرن
شده  ...شدگِی انسان و طبیعت وازخودبیگانگی و شیء، نیهیلیسم، هایی همچون امپریالیسمآسـیب
ــ، روبنای اجتماعی، توان بنیاد فلســفی مدرنیســم را نادیده گرفتهحال چگونه می. اســت ی و ســیاس

 ؟صادی آن را تأیید کرداقت
های و چه در حوزه) تکنولوژی ســخت( های عملیاتی و ابزاریچه در حوزه، ســاالرجریان فن

 ،)تکنولوژی سایبری( و چه در حوزۀ مدیریت اطالعات) تکنولوژی نرم( مدیریت اجتماعی و نهادی
ر و عامل ترویج مدرنیزاسیون ، بدون توجه به ابعاد زیربنایی مدرنیسـم تبعًا  در ایران بوده است ومبشِّ

و اطالعاتی  نهادی، عمًال با بسط ابعاد ابزاری، با توجه به پیوستگی درونی زیربنا و روبنای مدرنیسم
ورداری از آنجا که نیاز به برخ. اندارزشی و فرهنگی آن نیز بسط و قوت یافته، مدرنیسم ابعاد معرفتی
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ه ب، پوشــی اســتغیرقابل چشــم، اطالعاتی مدرنیســم هایتجارب نهادی و توانایی، از ابعاد ابزاری
نهادی و اطالعاتی مدرنیسم و اصالح آثار و تبعات ، رسـد تنها راه مهار بسـط قدرت ابزارینظر می

 .مواجهۀ فعال و تولیدگرانه با آن است، آن
 از آن جهت که رهیافتی، نگارانه نســبت به تکنولوژیاین بدان معناســت که رهیافت پیوســت

ــتمنفعال ــت، نه اس ــب و راهگشــا نیس های نهادِی و خصــوص در مواجهه با تکنولوژیبه؛ مناس
الح ها توان اصپیوست، اقتصـادی و سـایبرنتیک، سـیاسـی، اطالعاتی مدرنیسـم در ابعاد اجتماعی

از این رو به جای مواجهۀ ؛ یـافته از ســوی ابزارهای نهادی و اطالعاتی مدرن را ندارندمســیر تعین
الزم است  درنتیجه. عل با مدرنیزاسـیون باید به مواجهۀ پیشینی و فعال با آن اقدام نمودپسـینی و منف

به خلق تکنولوژی در چارچوب ، ها و نوآوریشکوفایی توانمندی، از طریق ایجاد فضـای تولید علم
ــور و مالحظات ، مبانی معرفتی ــائل عینی کش ــاس مس ــالمی ایرانی و بر اس ــی و فرهنگی اس ارزش

 .فرهنگی و جغرافیایی مبادرت ورزید، خالقیاقتضایی ا
ــهیاندجریان  ــگاه ورزانش خصــوص در حوزۀ علوم انســانی و به، ســمیهمگرا با مدرن یدانش

ها و نظریات مدرن را ترجمه کرده و آنها را مبنای تحلیل علمی انگاره، اجتمـاعی نیز عمومـًا مفاهیم
قعیت انسانی و اجتماعی جامعۀ ایران بر اساس اند با شـناسایی و تحلیل واخود قرار داده و کوشـیده

سیاسی و اقتصادی و حتی روابط ، مسائل اجتماعی، آنها به ارائۀ تجویزات هنجاری در حوزۀ فرهنگ
ن با پذیرش ای. هـایی از این گونه افکار را در این مقاله بررســی نمودیمنمونـه. الملـل بپردازنـدبین

ات ها و نظریتدریس و بررسی اندیشه، زان دانشگاهی طرحورمطلب که یکی از وظایف ذاتی اندیشه
واماندگی و درجازدن در این نظریات و عدم تفکر ، آیدآنچه آسیب به شمار می، معاصر مدرن است

انی فرهنگ و اقتضائات زم، میراث تاریخی، دانش بومی، بخِش معرفت دینیبر مبنای عناصر هویت
ورزان دانشگاهی به هر میزان که البته اندیشه؛ روزگار معاصر استو مکانی انسان مسلمان ایرانی در 

یتی احتوانسته، اندبخش یادشده نزدیک شدهبه شـرایط تفکر بر مبنای عناصر هویت یاگرایانه اند هو
 .یابند

غۀ دغد، های شاخص این جریانچهره. تری دارنددر این میان روشنفکران دینی وضعیت پیچیده
لکن ؛ ی دارندرانیا یو فرهنگ اســالم تیمعنو، تفکر، تیعقالن یبازســازرینی و آفتحول، نوگرایی

ــاس برخی مفاهیماین دغدغه را بســان اندیشــه مبانی و نظریات ، هاانگاره، ورزان دانشــگاهی بر اس
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لیلی بنا ای یا فیلسوفان علم تحشده از برخی فیلسوفان قارهشـناختی اقتباسشـناختی و روشمعرفت
ان در نگاه ایش، معنویت و فرهنگ اسـالمی ایرانی، تفکر، این بدان معناسـت که عقالنیت .اندنهاده

در حالی که نیل به چنین مســتوایی مســتلزم پارادوکس ؛ الزم اســت هویتی همگرا با مدرنیته یابد
ه در حالی ک؛ چراکه مدرنیته در بنیاد خود نافی امر قدسـی و دینی و منادی بشرانگاری است؛ اسـت

ــلیم در برابر آنامر ق ــبت به آن و ایمان به وحی و تعالیم انبیای عظام و تس ــی و الهی و تعّبد نس  ،دس
چنین وضعیتی . معنویت و فرهنگ برآمده از آن اسـت، جوهرۀ عقالنیت و معرفت اسـالمی و تفکر

ل در هویتی ناپایدار و غیر اصی، باعث شـده اسـت روشـنفکری دینی متأثر از مبانی فلسفی مدرنیته
 ترویج دینی حداقلی باشد که از عمق معرفتی، یانۀ سنت اسالمی و مدرنیته داشته باشد و نتیجۀ آنم

ــریعت ــت و عمًال منجر به ش ــی چندانی برخوردار نیس ــباط و دقت اجتهادی و روش گریزی و و انض
 .فهم و باور دینی شود، شدن معرفتمایهکم

و جریان  انتقادی -ایران یعنی جریان تفسیریدو جریان منتقد مدرنیسم در فضای تفکر معاصر 
مدرنیســم توجه داشــته و » روبنایی انضــمامی« و» ایزیربنایی اندیشــه« به هر دو ُبعد، گراییسـنت

ین دو جریان با ا. ترین موقف نسبت به تفکر احیاگرایانۀ پیشرفت اسالمی ایرانی هستندحائز نزدیک
ر از انتقادی متأث -جریان تفسیری. اندو عبور از مدرنیسمدو رویکرد کامًال متفاوت در صـدد نقادی 

ــت و جریان ســنت ــفی اس ــنت به مثابهمبانی هرمنوتیک فلس ــت که از س  گرایی متأثر از درکی اس
چراکه ؛ تواند جزئی از هویت ما باشــددر نظر هر دو جریان مدرنیته نمی. دارد» حکمت جاودان«

التزام  ،آسیب مشترکی که این هر دو جریان بدان مبتالیند. مدرنیته با مبادی هویت ما در تضاد است
ک فلسفی انتقادی با پذیرش هرمنوتی -جریان تفسیری. گرایی معرفتی استبه نوعی نسبیت و کثرت

 گرایی با پذیرش کثرت صور قدسی و ظهور متکثر امر مطلق در قالب ادیان مختلفو جریان سـنت
ی اند که البته با مبادی و مبانگرایی معرفتینســبیت و کثرتعمًال مســتلزم  ،)۵۴۳ص، ۱۳۸۵، نصــر(

 .حکمت و معرفت اسالمی و قرائت متعارف آن تناسب ندارند
گیری آنها در نحوۀ مواجهۀ اندیشمندان ایرانی و جهت بندیدر جدول ذیل فضـای کلی صورت

سالمی به پیشــرفت انسـبت با مدرنیسـم و قطب مقابل آن یعنی تفکر و جریان احیاگرایانۀ معطوف 
گیری جریان مورد نظر و نیروی اجتماعی آن در این جدول فلش نماد جهت. ایرانی ارائه شـده است

که در جدول ذیل نمود ای که بیان شــد و چناناجتماعی -کاوانۀ تاریخیمطابق تحلیل زمینه. اســت
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، است )مدرنیزاسیون( ابزاری و) مدرنیته( همان طور که مدرنیسم دارای دو ُبعد معرفتِی ، یافته است
بازســازی ) الف: تفکر احیـاگرانۀ معطوف به پیشــرفت اســالمی ایرانی هم دارای دو ُبعد اســت

، دیاقتصا، سـیاسی، بازسـازی اجتماعی) ب؛ معنویت و فرهنگ اسـالمی ایرانی، تفکر، عقالنیت
 ....علمی و فناورانه و

 دینی یا سـکوالر گرایش تام و تمام به سوی جریان روشـنفکری غیر، مبتنی بر تحلیل آرا و انظار
جریان ، در وجه جامع. ســاالر گرایش تام و تمام به ســوی مدرنیزاســیونمدرنیته دارد و جریان فن

دانشـگاهیان همگرا با مدرنیسم به هر دو ُبعد معرفتی و ابزاری مدرنیسم گرایش دارند و جامعه را به 
ــالمی تر در یک الیه نزدیک. خوانندآن فرا می ــرفت اس به تفکر و جریان احیاگرایانۀ معطوف به پیش

ــازی عقالنیت، ایرانی ــنفکران دینی گرچه بازس ــالمی را به عنوان ، تفکر، روش یت و فرهنگ اس معنو
در محتوای معرفتی خود متـأثر از جریـان روشــنفکری غیر دینی و ، کننـدگیری مطرح میجهـت
رچه گ، لوم اجتماعِی همگرا با ابعاد اجتماعی مدرنیزاسیونورزان عاندیشه، در همین الیه. اندمدرنیته

در انجام ، را در کشور مد نظر دارند ...علمی و فناورانه و، اقتصادی، سـیاسـی، بازسـازی اجتماعی
منتقدان مدرنیسم ، در وجه جامع در همین الیه. سـاالران و مدرنیزاسیون هستنداین مهم متأثر از فن

را  گرچه تحقق پیشــرفت اســالمی ایرانی، گراییانتقادی و ســنت -فســیریهای تبا تکیه بر اندیشــه
 . اندسمیهمگرا با مدرن متأثر از برخی وجوه دانشگاهیان، منظور دارند

 

  اعتال و پيشرفت ايران اسالمي  

بازسازي عقالنيت، تفكر، معنويت و 

 فرهنگ اسالمي ايراني
 پيشرفت اسالمي ايراني

بازسازي اجتماعي، سياسي، 

 اقتصادي، علمي و فناورانه و...

روشنفكران ديني متأثر از برخي 

 مباني فلسفي مدرنيته

منتقدان مدرنيسم با تكيه بر 

 انديشه هاي انتقادي و سنت گرايي

انديشه ورزان علوم اجتماعيِ همگرا 

 با ابعاد اجتماعي مدرنيزاسيون

 فن ساالران دانشگاهيان همگرا با مدرنيسم روشنفكران غيرديني

 مدرنيزاسيون مدرنيسم مدرنيته
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 مدرنیسم اسالمی ایرانی یا بازنشر استعمار فرانوین: گیرینتیجه

بودن آن و نیز غیرالهیاتی بنیاد وخصوص انسانرسـد با لحاظ بنیاد فلسـفی مدرنیسم و بهبه نظر می
گفتن از مدرنیســم اســالمی ســخن، تجربۀ مواجهۀ فکری و اجتماعی اندیشــمندان ایرانی با مدرنیســم

های معرفتی و غیر معرفتی مدرنیســم البته این به معنای نفی ارزش. ایرانی محـل تـأمل جدی اســت
ــکـل رفتـاری جامعۀ ایرانی و اخالقی و ، معرفتی، دهی بـه هویـت دینینیســتف بلکـه ســخن در ش

علی رغم برخی تشابهات که در افق حیات ، بینی مدرنجهان. نمودن و اعتالبخشیدن به آن استحفظ
انسانی  -نفسانی و عقلی -مثالی، جسمانی -در افق حیات طبیعی، بینی اسـالمی داردطبیعی با جهان

ــالمی داردگیریجهت ــ. های مغایری با مبانی و معارف اس ــاس ــویر این دو اس ــان در تص ًا جهان و انس
ــورت چگونه می. اندبینی با یکدیگر متفاوتجهان ــاخت فرهنگیدر این ص ــت برس  ،توان انتظار داش

افق باشد تا بتوان از مدرنیسم اسالمی مورد داللت آنها یکسان یا هم ...اقتصادی و، سـیاسی، اجتماعی
المی بینی اسمند مشارکت افق معنایی جهانگفتن از مدرنیسم اسالمی نیازچراکه سخن؛ سـخن گفت

 .بینی برآمده از تجربۀ تاریخی غرب معاصر و دوران مدرن استبا جهان
گفتن از مدرنیســم ایرانی یا تجدد ایرانی بدون مالحظۀ هویت اســالمی مردم و همچنین ســخن

ــالمی ــر الگوهای فکری، درواقع، جغرافیای فرهنگی ایران اس ــت که در ادبازنش وار مختلف ای اس
، ۱۳۹۲، مطهری( اندخصــوص در دوران پهلوی دوم در صــدد تغییر فضــای فرهنگی ایران بودهبه

با حفظ وفاداری به ماهیت و ، به هر حال مسئلۀ مهم آن است که مدرنیسم اسالمی ایرانی .)۱۴۳ص
در واقعیت ، جـدای از آنکـه بـه لحاظ معرفتی مفهومی خودمتناقض اســت، اشهویـت فلســفی

ی های فلســفکارکرد ایجابی در بازنشــر بنیان) الف: اجتماعی جامعۀ ایران دو کارکرد اســاســی دارد
بخشــی به الگوهای نشــاندن و عینیتمدرنیته در ایران و ایجاد بســترهای معرفتی الزم برای جای

می بردن مبانی معرفتی و فرهنگی اسالمحاقکارکرد سلبی در محدودسازی یا به) ب؛ مدرنیزاسـیون
، کارکرد این هر دو. بخش و پیشرفت اسالمی ایرانیایرانی و الگوهای برآمده از گفتمان توسعۀ تعالی

اقتصادی  ،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بسط هیمنۀ معرفتی، کنند و آناهدافی تمدنی را پیگیری می
ــتر قدرت گفتما ...و ــالمی در بس ــگیری از ظهور ابعاد نوین تمدن اس  نی انقالبغرب مدرن و پیش

  .اسالمی ایران است



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۳
ار 

 به
/

۱۴
۰۱

  

١٤٤ 

 

 منابع

یخ سیاسی ایران؛ فریدون، آدمیت .۱  .۱۳۲۳، پیمان: تهران ؛امیرکبیر و ایران یا ورقی از تار
، مؤسـسـۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی: تهران، ۲چ ؛علم و مدرنیتۀ ایرانی؛ تقی، آزاد ارمکی .۲

۱۳۸۶. 
انتشارات علمی و : تهران، ۳چ؛ رجاییترجمۀ فرهنگ ؛ فلسـفۀ سیاسی چیست؛ لئو، اشـتراوس .۳

 .۱۳۸۷، فرهنگی
، ۲چ ؛)ماکان( ترجمۀ محمد بقایی ؛بازسـازی اندیشـۀ دینی در اسالم؛ محمد، اقبال الهوری .۴

 .۱۳۸۸، فردوس: تهران
 .۱۳۹۱، آدینۀ سبز: تهران، ۶چ؛ غربزدگی، جالل، آل احمد .۵
ــه امام خم ؛امام خمینی .۶ ــالمی و والیت فقیه در اندیش  تبیان آثار - )س( ینیحکومت اس

 .۱۳۹۲ ،)س( مؤسسۀ تنظیم و نشرآثار امام خمینی: تهران، ۵چ ؛)وپنجمدفتر چهل( موضوعی
 .۱۳۹۰، علم: تهران، ۱چ؛ ترجمۀ الهۀ هاشمی حائری؛ گیری افکار مدرنشکل؛ کرین، برینتون .۷
ــانیا .۸ ــنفکری حوزوی؛ حمید، پارس ــنفکری یا نگاه به روش کتاب : قم، ۱چ؛ انواع و ادوار روش

 .۱۳۹۱، فردا
یه؛ ریچارد و الین هارت ویک، پیت .۹ ــعهنظر ــطفی ازکیا و همکاران؛ های توس ، ۲چ؛ ترجمۀ مص

 .۱۳۸۹، لویه: تهران
 .۱۳۷۴، مرکز: تهران، ۲چ؛ ترجمۀ بهرام شالگونی؛ تکنولوژی و فرهنگ؛ آرنولد، ِپیسی .۱۰
 .۱۳۸۶، جوانکانون اندیشۀ : تهران، ۴چ؛ صفویه از ظهور تا زوال؛ رسول، جعفریان .۱۱
آن بر  قیگادامر و تطب کیاصول هرمنوت نییتب: ینید یشیو نواند کیهرمنوت؛ مسعود، یریجهانگ .۱۲

 .۱۳۹۲، یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم: قم، ۲چ؛ یرانیمسلمان ا شانینواند یمعرفت یمبان
ــروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق؛ عبدالهادی، حـائری .۱۳ ــیع و مش : تهران، ۵چ؛ تش

 .۱۳۹۲، امیرکبیر
 .۱۳۷۳، امیرکبیر: تهران، ۱چ؛ فلسفه در بحران؛ رضا، داوری اردکانی .۱۴
 .۱۳۸۶، هرمس: تهران، ۱چ، ویراست دوم؛ دربارۀ غرب؛ ـــــ .۱۵



 

 

درن
ن م

کا
 ام

ش از
رس

پ
ی

 سم
الم

اس
 یرانیا ی

سو
 به 

ذار
ر گ

د
یپ ی

ت
شرف

 
الم

اس
 یانر یا ی

 ١٤٥ 

١٤٥ 

 .۱۳۹۱، سروش: تهران، ۳چ؛ وضع کنونی تفکر در ایران؛ ـــــ .۱۶
 .۱۳۸۵، سمت: تهران، ۶چ؛ ترجمۀ احمد احمدی؛ تأمالت در فلسفۀ اولی؛ رنه، دکارت .۱۷
 ؛ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ: مشـکلۀ هویت ایرانیان امروز؛ فرهنگ، رجایی .۱۸

 .۱۳۸۲، نشر نی: تهران، ۱چ
: تهران، ۱۳چ؛ ترجمۀ مصطفی رحیمی؛ اگزیسـتانسـیالیسـم و اصـالت بشـر؛ ژان پل، سـارتر .۱۹

 .۱۳۸۹، نیلوفر
ــعهاز مکتب نیاوران تا کابینۀ ت؛ رضــا و محمـدجواد اخوان، ســراج .۲۰ تأملی بر مبانی و : گراوس

 .۱۳۹۵، دیدمان: تهران، ۲چ؛ گفتمان اعتدالهای شبهمؤلفه
 .۱۳۷۷، صراط: تهران، ۴چ؛ رازدانی و روشنفکری و دینداری؛ عبدالکریم، سروش .۲۱
 .۱۳۷۸، مؤسسۀ فرهنگی صراط: تهران؛ بسط تجربۀ نبوی؛ ـــــ .۲۲
 .۱۳۸۱، صراط: تهران، ۷چ؛ تر از ایدئولوژیفربه؛ ـــــ .۲۳
یعت؛ ـــــ .۲۴ یک شر  .۱۳۸۶، مؤسسۀ فرهنگی صراط: تهران، ۹چ؛ قبض و بسط تئور
 ؛ترجمۀ فاطمه ولیانی؛ هویت چهل تکه و تفکر ســیار: زدگی جدیدافسـون؛ داریوش، شـایگان .۲۵

 .۱۳۸۱، نشر و پژوهش فرزان روز: تهران، ۳چ
و مرکز هرمس : تهران، ۱چ؛ ترجمـۀ بـابـک عالیخانی؛ عقـل و عقـِل عقـل؛ فریتیوف، شــوان .۲۶

 .۱۳۸۴، هاالمللی گفتگوی تمدنبین
معنای تاریخ کلی « ترجمه و شرح مقالۀ کانت با عنوان: رشـد عقل؛ منوچهر، بیدیصـانعی دّره .۲۷

 .۱۳۸۸، نقش و نگار: تهران، ۲چ ؛»در غایت جهان وطنی
 ؛)گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران( زوال اندیشــۀ ســیاســی در ایران؛ ســیدجواد، طباطبایی .۲۸

 .۱۳۸۵، کویر: تهران، ۶چ، راستۀ جدیدوی
ــاد دولت و ملت؛ ونیهما یمحمدعل، انیکاتوز .۲۹ ــت در ایران: تض ــیاس ترجمۀ ؛ نظریۀ تاریخ س

 .۱۳۸۰، نشر نی: تهران، ۱چ؛ علیرضا طیب
، ینشر ن: تهران، ۱۳چ؛ یعبدالله کوثر ۀترجم؛ گرید ۀمقال ۳کوتاه مدت و  ۀجامع، رانیا؛ ـــــ .۳۰

۱۳۹۸. 
 .۱۳۸۳، طرح نو: تهران، ۱چ؛ شناسی روشنفکری دینی در ایرانجامعه؛ عباس، کاظمی .۳۱
 ترجمۀ حمید عنایت ؛)گفتاری در حکمت کردار( بنیاد مابعدالطبیعۀ اخالق؛ ایمانوئل، کانت .۳۲

 .۱۳۹۴، خوارزمی: تهران، ۲چ؛ و علی قیصری



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۳
ار 

 به
/

۱۴
۰۱

  

١٤٦ 

گردآورنده ؛ هاها و نظریهتعریف :روشنگری چیست ،»؟در پاسخ به روشنگری چیست«؛ ـــــ .۳۳
گاه: تهران، ۱چ، ویراست دوم ؛پورترجمۀ سیروس آرین، ارهارد بار  .۱۳۸۶، آ

 .۱۳۸۱، نگارونقش: تهران، ۱چ؛ بیدیترجمۀ منوچهر صانعی دره؛ دین در محدودۀ عقل تنها؛ ـــــ .۳۴
 .۱۳۷۸، امیرکبیر: تهران، ۳چ؛ ترجمۀ ضیاءالدین دهشیری؛ بحران دنیای متجدد؛ رنه، گنون .۳۵
، ۲چ ؛ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی؛ بازسازی سوسیال دموکراسی راه سـوم؛ آنتونی، گیدنز .۳۶

 .۱۳۸۶، شیرازه: تهران
شرکت سهامی : تهران، ۱چ؛ سـرآغاز نواندیشی معاصر دینی و غیر دینی؛ مقصـود، فراسـتخواه .۳۷

 .۱۳۷۳، انتشار
 .۱۳۹۵، فرنو: تهران، ۱چ ؛زدگیغرب و غرب؛ سیداحمد، فردید .۳۸
 .۱۳۸۳، هرمس: تهران، ۱چ؛ ترجمۀ محمد دهقانی؛ روشنفکران ایران در قرن بیستم؛ علی، قیصری .۳۹
یخ تهاجم فرهنگی غرب؛ مؤســســۀ فرهنگی قـدر والیـت .۴۰   :نقش روشــنفکران وابســته( تـار

 .۱۳۷۳، مؤسسۀ فرهنگی قدر والیت: تهران، ۱چ ؛)ناظم الدوله خانمیرزاملکم
 .۱۳۹۲، صدرا: قم، ۴۰چ؛ آیندۀ انقالب اسالمی ایران؛ مرتضی، مطهری .۴۱
ــعه«؛ داوود، زادگانمهدوی .۴۲ ــفی توس ، ۱چ؛ های تجدد در ایرانمؤلفه ،»نیافتگی ایرانتحلیل فلس

 .۱۳۸۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران
 های روشــنگری و ســیاســتبحثی دربارۀ گفتمان( تأملی در مدرنیتۀ ایرانی؛ علی، میرســپاســی .۴۳

 .۱۳۸۵، طرح نو: تهران، ۲چ؛ ترجمۀ جالل توکلیان ؛)مدرنیزاسیون در ایران
 .۱۳۹۳، نشر نی: تهران، ۲چ؛ ترجمۀ احمد عزیزی؛ آیندۀ قدرت؛ جوزف، نای .۴۴
ن ترجمۀ حس؛ گفتار و تنگنای اصـالت، سـیاسـت: روشـنفکران و دولت در ایران؛ نگین، نبوی .۴۵

 .۱۳۸۸، پردیس دانش: تهران، ۱چ؛ فشارکی
 .۱۳۸۵، امیرکبیر: تهران، ۲چ؛ فلسفۀ تجدد؛ موسی، نجفی .۴۶
شناسی تجدد در تاریخ تحوالت سیاسی بررسـی جریان«؛ موسـی و محمدسـجاد نجفی، نجفی .۴۷

 .۵۸-۴۳ص، ۱۳۹۱زمستان ، ۴ش، ۴۲دورۀ ؛ فصلنامۀ سیاست ،»ایران
؛ ویراسـتۀ احمدرضا جلیلی، ترجمۀ حسـن میانداری؛ نیاز به علم مقدس؛ سـیدحسـین، نصـر .۴۸

 .۱۳۸۲، مؤسسۀ فرهنگی طه: قم، ۲چ
: تهران، ۳چ؛ ترجمۀ عبدالرحیم گواهی ؛)بحران معنوی انسان متجدد( انسان و طبیعت؛ ـــــــ .۴۹

 .۱۳۸۴، دفتر نشر فرهنگ اسالمی



 

 

درن
ن م

کا
 ام

ش از
رس

پ
ی

 سم
الم

اس
 یرانیا ی

سو
 به 

ذار
ر گ

د
یپ ی

ت
شرف

 
الم

اس
 یانر یا ی

 ١٤٧ 

١٤٧ 

دفتر پژوهش و نشر : تهران، ۳چ؛ ترجمۀ انشـاءالله رحمتی؛ معرفت و معنویت؛ ـــــــــــــــ .۵۰
 .۱۳۸۵، سهروردی

 .۱۳۸۹، طرح نو: تهران، ۹چ؛ اسعدیترجمۀ مرتضی ؛ جوان مسلمان و دنیای متجدد؛ ـــــ .۵۱
 .۱۳۸۹، نشر ماهی: تهران، ۳چ؛ ترجمۀ قادر رنجبری و ابوذر کرمی؛ مدرنیسمپست؛ گلن، وارد .۵۲
: تهران، ۵چ؛ ترجمۀ عبدالمعبود انصاری؛ داریاخالق پروتسـتان و روح سرمایه؛ ماکس، وبر .۵۳

 .۱۳۹۰، سمت
، ۳چ؛ نژاد و مصطفی عمادزادهد ترابیترجمۀ عباس منوچهری و مهردا؛ اقتصاد و جامعه؛ ــــــ .۵۴

 .۱۳۹۳، سمت: تهران
 .۱۳۸۹، هرمس: تهران، ۴چ؛ ترجمۀ احمد تدین؛ جامعه، قدرت، دین؛ ـــــ .۵۵
: تهران، ۳چ؛ خواهترجمۀ مهدی حقیقت؛ رویـارویی فکری ایران بـا مدرنیت؛ فرزین، وحـدت .۵۶

 .۱۳۹۰، ققنوس
 .۱۳۸۶، کویر: تهران، ۳چ؛ احمد فردیداندیشان و میراث فکری هویت؛ محمدمنصور، هاشمی .۵۷
ــوفان دنیایی؛ رابرت ال، هایلبرونر .۵۸ ــاد دوران و ایده، زندگی( فیلس ــمندان بزرگ اقتص های اندیش

 .۱۳۹۰، فروزش: تبریز، ۱چ؛ ترجمۀ علیرضا ربیع ؛)سیاسی
یعت در مذهب مسیح؛ گئورگ ویلهلم فریدریش، هگل .۵۹ ، ۲چ؛ ترجمۀ باقر پرهام؛ اسـتقرار شر

 .۱۳۸۹، گاهآ: تهران
 .۱۳۹۴، نشر قطره: تهران، ۳چ؛ طلبترجمۀ مهبد ایرانی؛ عناصر فلسفۀ حق؛ ـــــ .۶۰
 داریهای سیاسی به طرفداری از سرمایهاسـتدالل( هواهای نفسانی و منافع؛ آلبرت، هیرشـمن .۶۱

 .۱۳۷۹، شیرازه: تهران، ۱چ؛ ترجمۀ محمد مالجو ؛)گیریپیش از اوج
 .۱۳۹۲، مینوی خرد: تهران، ۱چ؛ ترجمۀ مرتضی مردیها؛ اخالقکاوش در مبانی ؛ دیوید، هیوم .۶۲
ــن، پناهیزدان .۶۳ ــۀ نیاوران) جریان(«؛ محس ــس ــعه، مؤس روزنامۀ  ،»کامیابی و ناکامی در تحقق توس

 /shrghdaily. ir/fa/main/detail/190370: در، ۹/۴/۱۳۹۷منتشرشده در تاریخ ؛ شرق

64. Fukuyama, Francis; The End of History and The Last Man; New 

York: Macmillan, 1992. 
65. Mandeville, Bernard; The Fables of the Bees or Private Vices, Public 

Benefits; 2 vols. With a Commentary Critical, Historical, and 

Explanatory by F. B. Kaye, Indianapolis: Liberty Fund, 1988. 




