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چکیده
چیستی رهیافت صحیح طرح تجدد و نوگرایی اسﻼمی ایرانی است؛ از این رو پس از واکاوی
معنایی ابعاد معرفتی و تکنولوژیک مدرنیســم ،بنیادهای فلســفی مدرنیســم را با توجه به وقایع
تاریخی و روند ّ
تکون مدرنیته تشـریح نموده است تا ابعاد هویتی مدرنیسم را آشکار ساخته ،به
مثابه مبنای تحلیل در ِقبال پرسـش مطرحشده ،به کار گیرد .در ادامه با اتخاذ روش زمینهکاوی

تـاریخی -اجتمـاعی ،رونـد تـاریخی شـــکـلگیری جریانهای فکری در ایران در مواجهه با
مدرنیسم ،بهخصوص آرا و جریانهای پس از انقﻼب اسﻼمی را بررسی نموده است تا فضای
ورزی دوران معاصر شکل دادهاست،
کلی گرایشهای نظری و عملیای که به تاروپود اندیشه ِ

در قالب مدل ارائهشـده ترسـیم شـود .سـپس بر مبنای تحلیل ناشی از انباشت آرا و نقادیها به
ارزیـابی گرایش هـای موجود پرداختـه و درنهایت به این جمعبندی رســـیده اســـت که طرح
مدرنیســـم اســـﻼمی ایرانی ،طرحی خودمتناقض بوده و به منظور نیل به پیشـــرفت و توســـعۀ
تعـالیبخش ،همراه بـا حفظ اســـتقﻼل و هویت اســـﻼمی ایرانی ﻻزم اســـت ،پس از نقادی
جریـانهای مختلف تجددخواهی و منتقدان آن ،رهیافتی مبنا قرار گیرد که بر اســـاس مبادی،
مبانی و روش معرفت اسـﻼمی و با توجه به میراث تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ایران اسﻼمی
ّ
تقوم یافته است.
واژگان کلیدی :مدرنیسم ،مدرنیته ،مدرنیزاسیون ،تجدد ،پیشرفت.

* استادیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمیh.ramezani@chmail.ir .
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مقالۀ حاضـــر تحقیقی در باب امکان طرح نظری و تحقق عینی مدرنیســـم اســـﻼمی ایرانی و

مقدمه
مواجهۀ ایرانیان با مدرنیســم اروپایی در دورۀ معاصــر ،منشــأ تحوﻻت مهمی در تاریخ ایران
بوده و یکی از حســـاس ترین مقوﻻت برای هویت ایرانی اســـت )رجـایی ،۱۳۸۲ ،ص .(۱۸۶این
مواجهه سبب ایجاد نیروهای تحولخواه اجتماعی ای شده است که سعی کرده اند با الگوگیری از
توسـعه و تحوﻻت فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،سـیاسـی ،اقتصادی ،امنیتی ،علمی و تکنولوژیک
غرب ،چارچوب فکری و ســبک زندگی و نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،ســیاســی ،اقتصــادی و
ً
امنیتی و کﻼ زنـدگی ایرانیان را متحول نمایند .از این روند که در قالب جریان های متنوع فکری،
١٢٠

ســیاســی و اقتصــادی در تاریخ معاصــر ایران بروز داشــتهاند ،به »تجددخواهی« یاد میشــود
)مهدویزادگان ،۱۳۸۴ ،ص.(۵۹
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علی رغم پیوســتگی درونی ،ﻻزم اســت میان تأثیرپذیری از وجوه زیربنایی و فکری مدرنیســم
)مدرنیته( و وجوه علمی و ابزرای آن )مدرنیزاســیون( تمایز قایل شــویم .مدرنیته روح کلی دوران
مـدرن را بـازنمـایی می کنـد و بـه هویـت زیربنایی و فکری دوران مدرن اشــاره دارد؛ در حالی که
»مدرنیزاسـیون به معنای هماهنگ یا به روزکردن یک چیز با نیازها یا شیوههای امروزی است« )وارد،

 ،۱۳۸۹ص .(۲۳مطـالعـه و بـازخوانی جریـانهای فعال ذیل هویت زیربنایی و فکری یا روبنایی و
تکنولوژیـک مـدرنیســم و نیروهـای منتقـد و معـارض بـا آن و نقش و تـأث یرگذاری آنها بر واقعیت
اجتماعی »اکنون ما« دارای اهمیت و برای فهم هویت و هدایت جریان نوگرایی و پیشرفت اسﻼمی
ایرانی دارای ضـرورت اسـت؛ چراکه مدرنیسم پیوسته در حال تجهیز نیروها و جریانهای همگرا با
خود به منظور مهندسی و مدیریت فضای زیست جهانی است.
پرسش از امکان مدرنیتۀ اسﻼمی ایرانی در همین راستا دارای اهمیت است؛ چراکه باید مﻼحظه
کرد پذیرش عناصر معرفتی و تکنولوژیک مدرنیسم با هویت اسﻼمی ایرانی چه نسبتی دارد؟ آیا این
دو در یک پیکرۀ فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی قابل جمعاند؟
مقالۀ پیش رو در نظر دارد دربارۀ این پرســش به تأمل بپردازد که گفتمان توســعۀ تعالیبخش و
پیشـرفت اسﻼمی ایرانی باید ریشه در کدام بنیاد معرفتی و فرهنگی داشته باشد و در ابعاد اجتماعی
و تکنولوژیک خود چه نسبتی با مدرنیته و بنیانهای فلسفی آن دارد؟ برای پاسخ ،نخست با استفاده

از رویکرد تحلیل مفاهیم فلسـفی در گسترۀ تاریخ تحوﻻت نظری ،بنیانهای معرفتی غرب مدرن و
نحوۀ امتـدادیـافتن آن در قـالب واقعیت اجتماعی حیات انســان در جوامع غربی مورد مطالعه قرار
گرفتـه اســت .ســپس بـا اتخـاذ روش زمینـهکاوی تاریخی -اجتماعی ،روند تاریخی -اجتماعی
شکلگیری جریانهای تجددخواهانه و نیز جریان نوگرایی و پیشرفت ورزی ناشی از گفتمان انقﻼب
اســﻼمی در ایر ِان پس از انقﻼب ،مورد بررســی قرار گرفته اســت .در ادامه با توجه به تحلیل نظری
بـهدســتآمـده از ارزیـابی آرا و نظریـات جریانهای یادشــده ،صــورت بندیای از نحوۀ مواجهۀ
اندیشـمندان ایرانی با مدرن یسـم و قطب مقابل آن یعنی تفکر و جریان احیاگرایانۀ پیشـرفت اسﻼمی
ایرانی ارائه شده است.

١٢١
١٢١

 .۱ظهور مدرنیته و درنگی در مبانی و ساختیافتگی اجتماعی آن
تاریخی ایشـان از حدود پنج قرن پیش به این ســوســت )برینتون ،۱۳۹۰ ،ص .(۵۵در یک نگاه کﻼن
روبنـایی فرهنگی ،اجتماعی،
این تحوﻻت دارای دو ُبعـد زیربنـایی فلســفی ،معرفتی و الهیـاتی و
ِ
ســیاســی ،اقتصــادی ،امنیتی و نظامی و ...هســتند؛ به بیان دیگر پیشــرفتهای شــگرف ابزاری و
تکنولوژیـک در روبنـاهـا ،بنیـادهـایی فلســفی ،معرفتی و الهیاتی دارند .تمایز میان این دو ﻻیه از
تحوﻻت ،مســتلزم تمایز مفهومی میان »مدرنیته« و »مدرنیزاســیون« اســت .در برداشــت تاریخی،
مدرنیته ،حاکی از نوع نگاه انســان مدرن به جهان اســت و مدرنیزاســیون حاکی از نوع کنش انســان
مدرن در جهان مادی اسـت .مدرنیته بنیاد فرهنگ مدرن است و مدرنیزاسیون روح حاکم بر فناوری
و تکنولوژی بـه مثـابه روش ایجاد تغییر در جهان .در فرایند تحول تکاملی تاریخ امر مدرن ،این دو
دارای پیوندی متقابل و وثیقاند )پیسی ،۱۳۷۴ ،ص.(۸

مهمترین تحول در مدرنیته ،تربیت انســانی با نگاهی خاص به جهان اســت .این نگاه خاص،
همان جهان معنایی و ســاختار بنیادین معرفت در عصــر جدید اســت که در کوجیتوی دکارت بروز
فلســفی یـافتـه و نقطۀ عطف تاریخ مدرنیته شــده اســت )دکارت ،۱۳۸۵ ،ص .(۴۱کوجیتو» ،من
میاندیشـم پس هستم« ،متضمن حداقل دو بنیاد اساسی عصر مدرن است :نخست ،تقدم معرفت
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مدرنیته نتیجه ّ
تکون و تحوﻻت تاریخی انسان و جامعه در اروپا و سپس آمریکا در فرایند تکامل

بر هستی و صورت بندی جهان به مثابه امری پدیدار بر آگاهی انسان؛ دوم ،محوریت یافتن انسان در
شـناسـایی جهان )آن گونه که انسان ادراک میکند( و متعاقب آن ،صورت
بنیادنهادن صـورت قابل
ِ
ُ
قابل تأســیس در عمل اخﻼقی و عمل نهادی .این دو بنیاد ،مقوم »ســوبژکتیویســم«» ،امانیســم« و
»کلیت« در اندیشۀ مدرناند .بدین شکل تمام بنای نظر و عمل انسان در عصر مدرن در حوزۀ فردی
و عمومی ،بر اساس و در امتداد این اصول بروز یافتند.
در این تلقی از انسان و جهان پدیداری ،شاید رساترین تعبیر در توصیف انسان و جهان اخﻼقی
نهادی قابل تأسـیس توسـط او را بتوان تعبیر و تفســیر کانت از انسـان در عصـر روشــنگری
و جهان
ِ

١٢٢

نابالغی ناشی از ضعف ارادۀ خود و
دانست :انسانی که با دلیری و ارادهای مستحکم قصد خروج از
ِ
درهمشـکسـتن هر گونه بنیادی فراتر از عقل خودبنیاد را دارد؛ انسانی که به آینده خوشبین بوده و به
مســئولیـت خود در نفی هر گونـه اتوریتـه و مرجعیت بیرون از خود واقف اســت )کانت،۱۳۸۶ ،
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ص .(۳۱به بیانی دیگر از کانت »طبیعت اراده کرده اســت که انســان تمام آنچه را که در ورای نظم
ً
مکانیکی وجود حیوانی او قرار دارد ،تماما از درون خود برآورد و فقط در کمال و ســعادتی ســهیم
باشد که فارغ از ]و آزاد از دخالت[ غریزه ،به واسطۀ عقل خود فراهم آورده باشد« )صانعی درهبیدی،

 ،۱۳۸۸ص .(۱۲بدین ترتیب ،چنانکه گلن وارد خاطرنشان نموده است» ،خوشبینی« در حرکت به
سـوی »پیشـرفت« بر پایۀ »عقﻼنیت خودبنیاد« ی که مسـتلزم »شناخت مطلق و کلی« در ساحت
علم ،تکنولوژی ،جامعه ،سـیاست ،اقتصاد و هر ساحت دیگری از زندگی شود ،ویژگیهای اساسی
ُ
عصر مدرناند و این همه رهاورد ظهور امانیسم و انسان خودبنیاد است )وارد ،۱۳۸۹ ،ص.(۲۱
ُ
پیرو سـوبژکتیویسـم و امانیسـم ،سـکوﻻریسم دیگر بنیاد مهم مدرنیسم است .سکوﻻریسم،
چنـانکـه لئو اشـــتراوس در عبـارتی کوتاه بیان نموده» ،دنیوی نمودن« و » ایمان به کتاب مقدس
این جهانی« است )اشتراوس ،۱۳۸۷ ،ص .(۱۳۹این ناسوتی سازی منجر به نفی مرجعیت علمی و
عملی دین آسمانی در ساحت معرفت ،علم ،اخﻼق ،فرهنگ ،اجتماع ،سیاست ،اقتصاد و امنیت
و دیگر حوزههای عمومی شــد .توجه به این مطلب ﻻزم اســت که ســکوﻻریســم به معنای نفی
مرجعیـت علمی و عملی دین اســـت نـه بـه معنـای نفی منبعیت دین.ای بســـا که دین در حوزۀ
خصـوصـی و عمومی بتواند منبع الهامات ،دیدگاهها یا انگیزش های فردی و حتی جمعی باشد؛
لکن اصــل مبنا و اصــل مفروض غرب مدرن آن اســت که دین دارای مرجعیت نباشــد؛ چراکه با

خودبنیادی نظر و عمل انسـانی در تنافی است .این همان معنایی است که کانت از »حضور دین
در محـدودۀ عقـل تنهـا« مـد نظر دارد؛ یعنی بـازخوانی امر دینی در چارچوب تعینبخش عقل
خودبنیاد انسانی )کانت ،۱۳۸۱ ،ص.(۱۰۰
ُ
امر اخﻼقی در مدرنیته نیز در جاذبۀ معرفتی سوبژکتیویسم ،امانیسم و سکوﻻریسم و در پیوندی
ُ
متقابل با آنها بنیادی امانیسـتی یافت .امر اخﻼقی در هویت مدرن خود ،امری انسـانبنیاد است .با

عملی دین و شــریعـت ،اخﻼق الهیـاتی و دینبنیـاد نیز نفی شــد .با نفی
نفی مرجعیـت علمی و
ِ

شــریعت ،مســیح نبی تبدیل ب ه آموزگار اخﻼق شــد و مســیحیت به مثابه دینی ایجابی و دینی که
خاســتگاهی فوق طبیعی و فراانســانی دارد ،نفی گردید )هگل ،۱۳۸۹ ،صــص ۷۲ ،۵۵-۵۴و  (۱۲۶و
دین طبیعی به جای آن مستقر شد.
ً
در تاریخ محقق غرب مدرن ،امر اخﻼقی عموما در قالب سـه روند متفاوت معنا و بسط یافت:
خودبنیاد اســتعﻼیی -تاریخیاند؛ ب( اخﻼق عاطفهگرا که بنیاد آن عواطف و احســاســات اخﻼقی
اسـت و مظهر بارز فلسفی آن آرای فیلسوفان تجربهگرای بریتانیایی بهویژه هیوم ،ساوچت ،اسمیت و
بنتام هسـتند؛ ج( اخﻼق ارادهگرای اگزیستانسیالیستی که بر پایۀ وانهادگی ،آزادی مطلق و مسئولیت
بشــر نســبت به انتخاب خود و تقدم عمل بر نظر شــکل گرفته اســت و بر تحقق امکانات وجودی
انسان تأکید بنیادین دارد.
آرمان اخﻼق عقل خودبنیاد اسـتعﻼیی ،تحقق ارادۀ آزاد در وضعیت بیشینۀ آن است؛ به گونهای
که تنها این انســان باشــد که واضــع قوانین عام انضــباطبخش به اراده و عمل باشــد )کانت،۱۳۹۴ ،

صـص ۹۹و  /۱۲۵هگل ،۱۳۹۴ ،صص ۶۹و  :۱۴۳بند  ۳۴و  (۱۰۵و آرمان اخﻼق عاطفهگرا ،دستیابی
بـه خـیرخواهی و جلـب منفعـت بیشــینـه اســـت )هیوم ،۱۳۹۲ ،ص (۱۸-۱۹و آرمـان اخﻼق
اگزیسـتانسـیالیسـتی ،تحقق طرحهای بشر برای زندگی خود است؛ طرحهایی که در پی هدفهای
برتری هســتنـد کـه بر پـایۀ درونگرایی و درک وجود خود در جهان تعین یافتهاند )ســارتر،۱۳۸۹ ،

ص .(۷۹شـایان ذکر است با نفی مرجعیت علمی و عملی مسیحیت کلیسایی در غرب ،هر سۀ این
جریانها در بســتری طبیعتگرایانه و البته با تلقی دین طبیعی شــکل گرفتند .بهتبع نظام اجتماعی و
نهادی و حقوقی برآمده از این بنیانها ،هویتی انسانبنیاد و طبیعتگرایانه دارد.

١٢٣
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الف( اخﻼق عقلبنیاد که مظهر بارز آن کانت با عقﻼنیت خودبنیاد اســتعﻼیی و هگل با عقﻼنیت

١٢٣

حوزۀ عمومی )فرهنـگ ،هنر ،ســیاســت ،تربیت ،امنیت ،معیشــت و رفاه و (...که موضــوع
مطالعات نظری علوم انسـانی و اجتماعی است ،در تاریخ انضمامی مدرنیسم ،تحقق تلفیقی از این
آرمانها را ســرلوحۀ تدابیر ،ســیاســتها و اقدامات خود قرار داد؛ یعنی »آزادی در نیل به آگاهی،
خیرخواهی و منافع بیشینه همراه با ِاعمال ارادۀ خودمختار و خودسر بشری«.
در حوزۀ عمومی و در حو زۀ علوم انســانی و اجتمـاعی و متعـاقـب آن علوم فنی و مهندســی و
تکنولوژیـک مدرن ،قرائت عاطفه گرایانه از میان این ســه آرمان ،غلبۀ نظری و عملی یافت .تحلیل
دﻻیل غلبۀ قرائت عاطفهگرایانه بر قرائت عقلگرایانه و اگزیسـتانسیالیستی که در حوزۀ فلسفۀ قارهای
١٢٤

و بهخصـوص ایدئالیسم آلمانی از این آرمان پدید آمد ،نیازمند مجال واسعی است؛ لکن در کلیت
ُ
میتوان به این امر اشــاره داشــت که قرابت اخﻼق عاطفهگرایانه با وضــعیت عرفی و هرروزهای که
علوم انسانی و اجتماعی با آن سروکار دارند ،بهخصوص علوم اقتصادی و سیاسی و تدبیر دنیویتر و
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طبیعتگرایانهتری که ارائه میدهد ،منجر به تســلط و شــیوع این قرائت شــده اســت؛ به بیان دیگر،
چنانکه مندویل در رســالۀ افســانۀ زنبوران و شــرور خصــوصــی تبیین نموده اســت ،پیجویی خیر
همگانی در قالب دســتیابی به منافع بیشــینه و در چارچوب اخﻼقی غایتنگرانه امری اســت که به
طبع و واقعیت هرروزۀ زندگی انســان متعارف نزدیکتر اســت ) (Mandeville, 1988تا تحقق
ملکوت غایات عقلیای که کانت در چارچوب اخﻼق فضیلتگرایانه و وظیفهگرایانهاش پیش نهاده
اسـت؛ از این روسـت که فلسـفۀ اقتصـاد کﻼسیک بر بنیان طبیعت بشر ،بنیاد اقتصاد سیاسی عصر
جدید است )پیت و هارتویک ،۱۳۸۹ ،ص.(۴۶

به هر حال پیجویی منافع به خصـوص قرائت فردگرایانۀ آن یعنی پیجویی منفعت شخصی،
ذیل آرمان یادشـده ،تبدیل به موتور انگیزشی واقعیت دوران مدرن شد .متفکران عصر روشنگری
بهویژه در حوزۀ تجربه گرایان بریتانیایی ،با التفات یافتن به نقش »نظام بازار« این موتور انگیزشــی
یعنی »پیجویی منفعت شـــخصـــی« را مبنای نظریات توصـــیفی و هنجاری در حوزۀ اجتماع،
سـیاسـت و اقتصـاد قرار داده و توانستند مهندسی تغییرات اجتماعی را بر اساس آن سامان دهند
) هایلبرونر ،۱۳۹۰ ،ص.(۹

توجه به »پیجویی منفعت شـخصـی« به مثابه منطق تحرک اجتماعی و مهندسی نظام اجتماع
در آثـار و دیدگاههای کســانی همچون هابز ،هیوم ،ﻻک ،اســـمیت ،مندویل ،کنت ،بنتام ،دورکیم و

ً
تقریبا تمامی فیلسـوفان و متفکران عصر روشنگری و پس از آن تبیین شده است .این معنا در تحلیل
تاریخی ماکس وبر از نحوۀ تأثیر پروتستانتیسم در ظهور سرمایهداری نیز قابل مشاهده است؛ چراکه
طبق تحلیل وبر کار بیشـتر به قصد جلب منافع بیشینه و کسب درآمد بیشتر به مثابه اخﻼق و روحیۀ
تحرکبخش اجتماعی موجب شرافت و ارزش اجتماعی است و این آموزهای است که پروتستانتیسم
آن را بسـط و عمق بخشیده است )وبر ،۱۳۹۰ ،ص .(۵۷آلبرت هیرشـمن در کتاب هواهای نفسانی و

منافع )اسـتدﻻلهای سـیاسـی به طرفداری از سرمایهداری پیش از اوجگیری( از این منطق و روش
َ
مدیریت و مهندسی اجتماعی تحت عنوان »عالم تحت فرمان منافع« یاد میکند )هیرشمن،۱۳۷۹ ،
ص.(۵۴

این منطق تحرکبخش در مدیریت و مهندسی اجتماعی ،در ساحت اجتماع ،سیاست و اقتصاد
اروپا و آمریکای مدرن خود را در قالب دو الگوی کﻼن محقق ساخته است :نخست ،الگوی لیبرال
اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصـادی یافته اسـت؛ دوم ،الگوی مارکسـیسـتی سوسیالیستی که با الهام از
انـدیشــههای کارل مارکس و با تأکید بر برخورداری عادﻻنه و آزاد طبقات جامعه از منافع بیشــینۀ
طبقاتی ،سـاخت اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصـادی پیدا نموده اسـت )گیدنز ،۱۳۸۶ ،ص .(۲۰گفتنی
است الگوی مارکسیستی سوسیالیستی در حاشیه و در اعتراض به نظام سرمایهداری پدیدآمده است.
این دو الگوی کﻼن سـاخت یافتگی اجتماعی در دوران معاصر و در طول دو سدۀ اخیر بسط علمی
و عملی یـافتـهانـد و نـه تنها واقعیت اجتماعی اروپا و آمریکا بلکه ســاخت اجتماعی تمام جهان را
تحت تأثیر قرار دادهاند.

 .۲مواجهـۀ معرفتی جریـانهـای فکری و اجتماعی پس از انقﻼب اســـﻼمی با

مدرنیسم :تجدد

به لحاظ تاریخی مواجهۀ جامعۀ ایرانی با مدرنیســم تاریخچهای چندســدهای داشــته و به ســدۀ
دهـم هجری )شـــانزدهم میﻼدی( بر میگردد )آزاد ارمـکی ،۱۳۸۶ ،ص .(۲۲برخی محققـان و
تاریخپژوهان معاصـر ،مواجهۀ ایرانیان با مدرنیسم و تاریخ تحوﻻت تجدد در ایران را به چهار برهۀ

١٢٥
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ســرمایه داری که با تأکید بر مقولۀ آزادی فردی و برخورداری بیشــینه از منافع شــخصــی ،ســاخت

١٢٥

تقســیم کردهاند :الف( از صــفویه تا دوران عباس میرزا ب( از آغاز انحطاط ایران بعد از جنگهای
ایران و روس تا دورۀ مشــروطیت؛ ج( از دورۀ مشــروطیت تا ســالهای اوجگیری انقﻼب اســﻼمی
ایران؛ د( از پیروزی انقﻼب اسﻼمی تا امروز )نجفی ،۱۳۸۵ ،ص /۲۶-۲۷رجایی ،۱۳۸۲ ،ص.(۱۸۷

در این مقـالـه با توجه به تنگنای صــفحات ،از بررســی نحوۀ مواجهۀ معرفتی جامعۀ ایرانی با
مدرنیسـم تا پیش از انقﻼب اسـﻼمی و تبارشناسی معرفتی آن چشمپوشی میکنیم و تنها به بررسی
جریانهای پس از انقﻼب اسﻼمی تا کنون میپردازیم.
پس از انقﻼب اسـﻼمی و در امتداد تاریخی رهیافتهای فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
١٢٦

اقتصـادی پیش از انقﻼب اسﻼمی در نسبت با ابعاد زیربنایی معرفتی و فلسفی و روبنایی فرهنگی،
اجتماعی ،ســیاســی و اقتصــادی مدرنیســم ،شــاهد جریانهای متنوعی در درون گفتمان فرهنگی،
اجتماعی و ســیاســی انقﻼب اســﻼمی هســتیم .در این مجال ،چهار جریان اصــلی به همراه برخی
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جریانهای فرعی زیرمجموعۀ آنها ،بر اساس تحلیل زمینهکاوانۀ تاریخی -اجتماعی مورد توجه قرار
گرفتهاند :اول( جریان فنســاﻻر )تکنوکرات(؛ دوم( جریانهای ســازگار و همگرا با اندیشــههای
فکری ،فلسفی و جامعهشناختی مدرنیسم؛ سوم( جریانهای منتقد غربگرایی و مدرنیسم با اتکا به
بنمـایههای تفکر انتقادی و ســنتگرایی؛ چهارم( تفکر احیاگرانۀ اســﻼمی ایرانی با اتکا به منابع،
روش و مقاصد معرفت و حکمت دینی.
الف( جریان فنساﻻر )تکنوکرات(
جریان فنساﻻر ،مدرنیسم را به ابعاد مدرنیزاسیونی و تکنیکی آن تقلیل داده ،نسبت به بنیادهای
معرفتی ،ارزشــی ،فرهنگی و تاریخی مدرنیســم توجه بنیانی و اصــالی نمیکند .این نوع مواجهه با
مدرنیسـم ،دغدغۀ توسـعۀ ابعاد اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصادی )تولید ،تجارت و خدمات /پولی و
مالی( و علمی و تکنولوژیکی ایران را داشــته ،نســبت به تأثیر و تأثرات ابعاد روبنایی و تکنولوژیک
مدرنیسم و ابعاد زیربنایی معرفتی ،ارزشی و هنجاری جامعه نسبت به هم یا دچار غفلت یا تغافل و
در برخی موضوعات و مسائل ،همگرا با غرب معرفتی و تمدنی است.
از نگاه این جریان ،علم و تکنولوژی مدرن ،رهیافتی پوزتیو و غیر ارزشــی داشــته ،پیشــرفت و

توسعه ،مقولهای علمی و تکنولوژیک است؛ به بیان دیگر توسعه و پیشرفت از سنخ مهندسی است.
ً
در نگاه ایشـان توسـعه و پیشرفت امری صرفا تکنیکال و فنی است که یا ربطی به معرفت ،اخﻼق و
فرهنگ ندارد یا ارتباط آن محدود به مقام مصــرف و کاربســت فناوری اســت نه تولید و ایجاد آن.
ً
ایشـان عموما دانسـته یا نادانسته بر جدایی علم و فناوری از ارزش ،اخﻼق و فرهنگ در مقام تولید،
تأکید کرده ،به تبع به لوازم و پیامدهای معرفتی ،ارزشــی و فرهنگی مفروضــات خود چندان التفات
نـدارند .درنتیجه ،در نگاه ایشــان زیربناهای معرفتی ،ارزشــی ،فرهنگی و هنجاری یک جامعه در
حـاشــیۀ علم و تکنولوژی قرار میگیرند؛ لذا ســعی میکنند علم و تکنولوژی را که از نظر ایشــان
ماهیتی جهانشــمول و پوزیتو و غیر ارزشــی دارد ،در نســبت با نیازهای جامعه به کار گیرند .مطابق
این نگاه ،زیربناهای فلســفی و معرفتی ،ارزشــی ،فرهنگی و هنجاری در ماهیت علم و تکنولوژی
دخالتی ندارند و تأثیرات این مبانی در سه حوزه محدود میشوند:
مسائل بومی به کار گیرند.
 (۲به مثابه پیوســت اخﻼقی ،ســعی دارند برخی مﻼحظات اخﻼقی را در تولید و کاربرد
علم و تکنولوژی تذکر دهند.
 (۳به مثابه پیوست فرهنگی ،سعی دارند برخی مﻼحظات فرهنگی را در نحوۀ کاربست و
اشاعۀ علم و تکنولوژی پیشنهاد کنند.

مصـادیق این جریان در اندیشـهها و عملکرد برخی اندیشـه ورزان و دانشگاهیان و نیز برخی
کارگزاران ،مدیران و ســیاســتمداران قابل مشــاهده اســت )ســراج و اخوان .(۱۳۹۵ ،اتخاذ چنین
دیدگاهی به معنای آن اسـت میان توسـعه در ساحت فرهنگ با توسعۀ در ساحت علم ،سیاست،
اقتصــاد ،امنیت و ...می توان تمایز واقعی قایل بود .چنین رهیافتی به توســعه ،رهیافتی رو بنایی و
ابزاری دارد و از درک ابعاد زیربنایی توسعه و نقش فرهنگی و تاریخی توسعه در ایجاد تحوﻻت و
تغییرات انسـانی و اجتماعی و حتی محیط زیسـتی ناتوان است .این سنخ از عقﻼنیت که ماکس

وبر از آن تحت عنوان »عقﻼنیت صــوری« یاد میکند )وبر ،۱۳۹۳ ،ص ،(۱۶۶منجر به غلبۀ نگاه
بورکراتیک به مدرنیسم شده و ابعاد متعالی و استعﻼیی آن را که مربوط به اخﻼق و فرهنگ الهی و
انسانی است ،مغفول میگذارد.

١٢٧
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 (۱به مثابه پیوسـت موضـوعی ،سـعی دارند علم و تکنولوژی را در نسـبت با مشکﻼت و

١٢٧

ب( جریانهای سازگار و همگرا با اندیشههای فکری ،فلسفی و جامعهشناختی مدرنیسم
این جریانها در ســطوح اندیشــهورزان دانشــگاهی و متفکران حوزۀ تأمﻼت تاریخی ،فلســفی،
الهیات و علوم انسـانی و اجتماعی و نیز روشـنفکران سـکوﻻر و روشـنفکران دینی ،قابل مشاهده و
شـناسـاییاند .مهمترین ویژگی عام طیف متفکران مندرج در این جریانها آن است که میکوشند با

١٢٨

ری
توسـل به مفاهیم و نظریات مدرن به تحلیل ،آسـیبشناسی و بازسازی معرفتی ،ارزشی و هنجا ِ
حیات فردی و اجتماعی و توســعه و پیشــرفت جامعۀ ایرانی بپردازند .تذکر این نکته ﻻزم اســت که
ً
متفکران شـناسایی شده ذیل این جریانها ،اوﻻ طیفی از دیدگاهها در گرایش میان دو قطب »دین« و
ً
»عقل مدرن« را ارائه نمودهاند؛ ثانیا دیدگاههای ایشان فارغ از دینورزی شخصیشان مورد مﻼحظه
است .درادامه به بیان مدعیات محوری این جریانها میپردازیم.
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 (۱روشنفکران غیر دینی یا سکوﻻر

جریان روشــنفکری غیر دینی یا ســکوﻻر ،آشــکارترین مدعیات و اســتدﻻلها را در تناســب با
مـدرنیســم ارائـه مینماید .متفکران مندرج ذیل این جریان ،عقﻼنیت مدرن را به مثابه پایۀ زندگی
اجتماعی معاصــر ،واقعیتی جهان شــمول و »تقدیر زمانه« میدانند؛ تقدیری که تاریخ جهانی در
دوران معاصـر جز بسط آن نیست )طباطبایی ،۱۳۸۵ ،ص (۳۵۵و دین باید عرصۀ زندگی اجتماعی را
به آن واگذارد و چنانکه سـیدجواد طباطبایی در مصاحبه با علی میرسپاسی اظهار داشته است ،باید با
ارزشهـای مـدرنیته کنار آمد؛ حتی فراتر از این ،به نظر او ،با اتخاذ بینش برآمده از مدرنیته و غرب
اسـت که ما میتوانیم منتظر سـبکهای جدید تفکر و متفکران نویی باشیم که میتوانند اندیشههای
ما را دگرگون کنند )میرســپاســی ،۱۳۸۵ ،ص .(۳۱۰-۳۰۹در جای دیگری او تصــریح دارد که تاریخ
آیندۀ ایران را باید با لحاظ دستاوردهای تاریخنویسی اروپایی نوشت؛ به بیان دیگر »آگاهی ملی« ما
از آیندهمان در پرتو تاریخ مدرنیته آشکار میشود )طباطبایی ،۱۳۸۵ ،ص.(۳۵۵

در این مسـیر،ای بسا ،برخی همچون میرسپاسی به ساختارشکنی و انتقاد از دوگانههای متعارف
مدرنیته ،نظیر شــرق و غرب ،ســنت و مدرنیته ،دینی و ســکوﻻر هم اقدام ورزند و از افول مدرنیتۀ
متجزم و اروپـامحور ســخن گوینـد؛ ولی درنهـایـت در چـاچوب مفهومی و نظری و رهیـافتی از
رهیافتهای فلســفی یا جامعهشــناختی غرب مدرن و معاصــر به تحلیل حیات فکری ،اخﻼقی و

مدنی انسـان و جامعۀ معاصر ایرانی اقدام میکنند .چه اینکه میرسپاسی از پروژۀ »مدرنیتۀ ناتمامی«
کـه در حال تأمل در خود اســت ،دفاع کرده و از امکان ظهور »مدرنیتههای جدید« در تناســب با
شــرایط فکری و فرهنگی جوامع مختلف خبر میدهـد .البته همو اذعان میکند چنین دیدگاهی که
موجـب پـذیرش امکـان ظهور روایـتهـای متنوع از مدرنیته اســت ،از آن جهت که خصــیصــۀ
جهـانگرایـانۀ مدرنیته را نفی میکند ،با مخالفت شــدید گفتمان حاکم مدرنیته و مدرنیســتهای
ارتـدوکس روبـهروســت و ایشــان چنین دیـدگاهی را به منزلۀ حمله به عقل و عقلگرایی میدانند
)میرسپاسی ،۱۳۸۹ ،ص.(۳۱۳

برخی دیگر از متفکران معاصر ،گرچه دغدغههای دینی ،عرفانی و معنوی دارند و این مطلب در
آثارشان منعکس است ،در عمل به سوی پذیرش استیﻼی عقل مدرن و مدرنیته در واقعیت تاریخی
و اجتماعی میل کردهاند .نمونۀ بارز چنین متفکری داریوش شایگان در دورۀ متأخر تفکرش است .او
معاصر میداند؛ با این حال تأکید دارد که همۀ تمدنهای عالم باید تابع مدرنیته شوند ،خود را با آن
تطبیق دهنـد و از آن الهـام گیرنـد .در غیر این صــورت از مســیر حرکت جهان کنار خواهند ماند
)شایگان ،۱۳۸۱ ،ص.(۳۱-۳۰

مؤلفههای فکری متعددی در تفکر شایگان ،او را به چنین قضاوتی رسانده است .دو مقدمۀ مهم
ً
در نگاه او که منجر به پدیدآمدن چنین دیدگاهی شــده اســت ،از این قرارند که اوﻻ نظام ارزشــی
دیگری وجود نـدارد کـه بتوان آن را جـانشــین ارزشهای مدرنیته کرد و ارزشها و حقوق مذهبی،
حقوق هندو ،اســﻼمی ،مســیحی و ...از نظر او »به حیطۀ گنگ و نامشــخص آرمان و آرزو تعلق
ً
ً
دارند«؛ ثانیا »مدرنیته صـرفا به چارچوب حقوقی ،سـیاسـی و اقتصادی انسان میپردازد ،جنبههای
درونی حیات از حیطۀ نفوذ آن خارج است« )همان ،۱۳۸۱ ،ص.(۳۱
 (۲اندیشهورزان دانشگاهی همگرا با مدرنیسم

طیف دیگری از جریانهای همگرا با مدرنیسـم ،اندیشـهورزان دانشـگاهی حوزۀ علوم انسانی و
اجتماعی اند که مسـیر توسعه و پیشرفت ایران معاصر را بر اساس نظریههای مدرن حوزۀ تخصصی
خود شـناسـایی و به تصـویر کشـیدهاند .چنین رویکردی باعث شـده اسـت دیدگاه ایشان نسبت به

١٢٩

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

در نقـادی مـدرنیته تا آنجا پیش رفته که مدرنیته را باعث امپریالیســم و فقدان معنا و روح در جهان

١٢٩

توســعه و پیشــرفت ،محروم از درکی بنیادین نســبت به ماهیت توســعه و پیشــرفت باشــد و رهیافتی
جـامعنگرانـه و کـلگرایانه نباشــد ،بلکه مبتنی ب ر ادبیات یک حوزه از علوم انســانی و اجتماعی و
درنتیجه فقط معطوف به اهداف همان حوزه باشد.
برای نمونه دیدگاه محمدعلی همایون کاتوزیان در آسیبشناسی رشد و توسعۀ ایران تحت عنوان
»ایران ،جامعۀ کوتاه مدت« دیدگاهی از منظر تاریخ اقتصاد سیاسی پیش از انقﻼب اسﻼمی است.
مبنای نظری کاتوزیان در آسـیبشـناسـی رشـد و توسعۀ ایران ،نظریات اقتصاد کﻼسیک و رهیافت
مدرنیزاسیونی به توسعه است .به نظر او بیثباتی موجود در نظام مشروعیت و جانشینی یا حکمرانی
١٣٠

ایران ،عدم احترام جان و مال رعیت در برابر تعدی حاکمان و عدم انباشــت ســرمایه به عنوان شــرط
ﻻزم رشـد و توسـعۀ اقتصـادی ،سـه عامل اصـلی عدم رشد و توسعۀ ایران در ادوار تاریخی گذشته
ً
اسـت )کاتوزیان ،۱۳۹۸ ،ص .(۳۸این آسـیبها باعث شدهاند اوﻻ به واسطۀ اعمال قدرت سیاسی و
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اقتصـادی حکومتها ،ثبات اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصادی و نظم قانونی ﻻزم برای رشد و توسعه
ِ
ً
شکل نگیرد؛ ثانیا سرعت تحوﻻت بسیار زیاد شود و آنچه قابل استفاده و ترمیم است ،تخریب شود
ً
و بدین ترتیب انباشــت درازمدت علم و دانش و ســرمایه و فرهنگ مشــکل شــود؛ ثالثا مالکیت
خصوصی از امنیت ﻻزم برای اکتساب و انباشت سرمایه ،نوآوری و راهاندازی کسب و کارهای مولد
برخوردار نباشــد و پیوســته توســط ِاعمال قدرت حکومتها به عقب رانده شــود و درجا زند )همو،
 ،۱۳۸۰ص.(۲۱۴

همچنین دیدگاه و توصـیههای هنجاری محمود سـریعالعلم از کلیت توسعه و به خصوص توسعۀ
سیاسی و روابط بینالملل ،در شرایط ایران پس از انقﻼب اسﻼمی نیز بر اساس برداشتی روبنایی از
الگوهای توسـعۀ اقتصـادی و سـیاســی مدرن اقتباس شـده اسـت .او در تفکرش در باب توســعه از
فلســفی مدرنیته پرهیز میکند و بر مبنای دانش خود در زمینۀ روابط
مواجهـۀ فلســفی با بنیادهای
ِ

بینالملل معتقد اســت» :تفکر وســیع فلســفی و کهکشــانی ،ما را از مســائل مهم جاری و عینی و
امنیت مادی دور نگاه خواهد داشت« )سریعالقلم ،۱۳۸۲ ،ص .(۳۱۷نتیجۀ درک و دیدگاه او از روند
بایستۀ توسعۀ ایران ،اتخاذ رویکردی روادارانه ،عقﻼنی -به معنای عقﻼنیت ابزاری ،-محاسبهگرانه،
غیر حماسـی و به دور از ادبیات اسـتعمارسـتیزانه و اسـتبدادگریزانه ،در قبال غرب اســت؛ غربی که
شــناخت آن از نظر ســریعالعلم درواقع خودشــناســی ماســت )همان ،ص .(۳۳۰از نظر او میتوان با

حفظ اصالتهای فرهنگی در زمینههای علمی ،سیاسی و اقتصادی با غرب همکاری نمود.
برخی دیگر ،همچون تقی آزاد ارمکی ،توســعـه را در چـارچوب نظام نهادی و کارکرد نهادهای
جامعۀ مدرن ،مطلوب میداند .او در زمینۀ آسیبشناسی توسعهنیافتگی ایران مینویسد» :نوع نگاه
بدبینانه و همراه با شـک و دودلی نسبت به جهان مدرن است که امکان کافی در تحقق شرایط مدرن
در جهان غیر غربی چون ایران را فراهم نکرده اســت« )آزاد ارمکی ،۱۳۸۶ ،ص .(۶۵همچنین به نظر
او فقدان نظام معنایی ،برنامۀ پژوهشـی و پارادایم فکری باعث شدهاند روند مدرنیزاسیون در ایران با
شکست روبهرو شود )همان ،ص.(۲۹۹
 (۳روشنفکران دینی

فلســفی مدرنیســم ،جریان
از جمله جریان های ســازگار و همگرا با اندیشــه های فکری و
ِ

١٣١
١٣١

روشـنفکری دینی اسـت .ایشـا ن به تعبیر سـیدحسین نصر » در عین تﻼش برای اثبات اولیت و
استفاده می کنند« )نصر ،۱۳۸۹ ،ص .(۱۸۴جریان روشنفکری دینی پیش از انقﻼب در قالب دو
رهیافت »علم گرایانه« آن گونه که در قالب دیدگاه های مهدی بازرگان و »ایدئولوژیک« آن گونه
که در جلوۀ دیدگاه های علی شـریعتی مشاهده می شود ،بروز یافته بود .پس از پیروزی انقﻼب
اسـﻼمی ،جریان روشـنفکری دینی ،بیشـتر ماهیتی معرفت شناختی پذیرفته است .ای ن جریان
پس از انقﻼب سـعی دارد با ایج اد تغییر در بنیادهای نگرشی و معرفت شناختی نسبت به دین،
اجتهاد و فهم دینی را دگرگون ســازد؛ بســان آنچه پیش تر در قرن گذشــته محمد اقبال ﻻهوری
منظور نظر داشت )همان ،ص.(۱۷۸

عبدالکریم سـروش و محمد مجتهد شـبسـتری از چهره های شــاخصی هستند که تحت عناوینی
نظیر »روشـنفکری دینی« یا »نوگرایی اسـﻼمی« سـعی در اصـﻼح و بازسـازی اندیشـۀ اسﻼمی در
تناسـب با اقتضائات و نیازهای زمانۀ مدرن دارند؛ به تعبیر دیگر ویرانسازی )(Deconstruction
بنای سنتی دین و سپس بازسازی ) (Reconstructionآن با هندسۀ جدید ،متناسب با عصر مدرن،
منظور نظر ایشـان اسـت )کاظمی ،۱۳۸۳ ،ص .(۱۲۳آنچه در مورد عبدالکریم سروش آشکار است،
این اســت که جامعۀ معاصــر ایران را به عنوان یک جامعۀ جهان ســومی در حال گذار از ســنت به

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

اولو یـت شـــریعت ،به میزان زیادی از زبان و آرای ایدئولوژیک و انقﻼبی اروپای قرن نوزدهم

مدرنیته میبیند .از نظر عبدالکریم ســـروش یکی از ویژگیهای یک روشــنفکر در جهان ســوم و از
جمله روشـنفکر دینی در جامعۀ ایرانی ،آن اسـت که »بر مرز عقل و اسطوره یا مدرنیسم و سنت راه
میرود و کار مهمش تذکر به شکاف میان جهان قدیم و جهان جدید و پلزدن میان آن دو با ابداعات
تئوریک خویش است« )سروش ،۱۳۷۷ ،ص.(۲۶

دینشـناسـی ایشـان متأثر از رهیافتهای هرمنوتیک فلسفی و تاریخینگری )(Historicism
ـری فرهنگ و جوامع ،امری ســیال دانســته
اسـت؛ چه اینکه »فهم دینی« را متناســب با شـرایط عصـ ِ

)سـروش ،۱۳۸۱ ،ص ،(۵۶حقیقت دین را بسان شیء فینفسه کانت )نومن( ،خارج از دسترس فهم
١٣٢

دینی تصــویر مینمایند )همو ،۱۳۸۶ ،ص .(۱۸۱همچنین ســروش با پذیرش عقﻼنیت انتقادی کارل

پوپر ،بر تفاوت حریم عقل و ایمان تأکید ورزیده ،تصــریح دارد که عقل انتقادی در حریم ایمان به
هر دیدگاهی که برســد ،تعیینکننده نیســت؛ زیرا ایمان قلمرو و حوزۀ خود را دارد و انســانها به آن
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نیازمندند .بدین ترتیب رهیافت نوکانتی سروش با تمایز قایل شدن میان حریم عقل و ایمان ،رهیافتی
»ایمانگرایانه« را ّ
تقوم بخشـیده است .این رهیافت معرفتی با تأکید بر فهم سیال و عصری از دین و
نیز تجربۀ خصـوصی از حقایق دینی و عرفانی ،تقویتکنندۀ نوعی برداشت حداقلی از دین میشود
کـه مـدیریـت حوزۀ عمومی را از ذیـل وظـایف دین خارج کرده ،به علم میســپارد )همو،۱۳۷۸ ،

ص (۹۴-۹۵و در عمل ،منجر به سکوﻻریسم عینی* میشود.

ج( جریان های منتقد غرب گرایی و مدرنیسم با اتکا به بن مایه های تفکر ان تقادی
و سنت گرایی
مدرنیسـم در فضـای معرفتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصادی خود در اروپا و آمریکا
دارای منتقـدانی اســت .برخی از این رهیـافتهای انتقادی در چارچوب مبانی مدرنیســم و درون
گفتمان آن جای میگیرند .این رهیافتها مواجههای رفرمیستی یا اصﻼحطلبانه از درون با مدرنیسم
* ســکوﻻریســم عینی )حداقلی( ،چنانکه ماکس وبر نیز بدان اشــاره دارد ،معنای غایی زندگی و ارزشها را از دین
میگیرد و احکام و برنامههای اجتماعی را به خود انسـان و علوم بشـری میسـپارد .بر خﻼف سـکوﻻریسـم ذهنی
)حداکثری( که سعی دارد همۀ ارزشها و روشها را از عقل خودبنیاد انسانی و علوم بشری اخذ نماید )ر .ک :وبر،
 ،۱۳۸۹ص.(۴۱۱-۴۰۲

دارند؛ بســان رهیافت انتقادی مکتب فرانکفورت و به طور خاص یورگن هابرماس یا نوآم چامســکی

که به مثابه یک فعال اجتماعی در صــدد اصــﻼح نظم ناعادﻻنۀ نظام جهانی و رفتارهای مخاطرهآمیز
نظام لیبرال سرمایهداری است .برخی دیگر رهیافتی بنیادین و انقﻼبی در مواجهۀ انتقادی با مدرنیسم
و تاریخ متافیزیک فراآورندۀ آن دارند .ذیل این نوع مواجهه با مدرنیسم ،سه رهیافت بیشترین طنین و
انتقادی هرمنوتیستهای فلسفیای ،نظیر مارتینهایدگر؛
حجم را دارا هستند -۱ :رهیافت تفسیری-
ِ

 -۲رهیافت پســت مدرن و ســاختارشــکنانۀ کســانی همچون دریدا و فوکو؛  -۳جریان موســوم به
سـنتگرایی ) (Traditionalismنظیر رنه گنون ،فریتیوف شـوآن ،مارتین لینگز ،سـیدحسین نصر و
دیگران .مواجهۀ برآمده یا متأثر از دو رهیافت هرمنوتیک فلسفی و سنتگرایی نسبت به تمدن غرب
و البته مدرنیسم در فضای فکر فلسفی و اجتماعی ایران قبل و بعد از انقﻼب انعکاس بیشتری داشته
است.

پیش از انقﻼب سیداحمد فردید متأثر از نگاه باطنی به قرآن کریم و حکمت و عرفان اسﻼمی
ً
و نیز رهیافت تفسیری -انتقادیهایدگر نسبت به مدرنیته ،علم ،تکنولوژی و اساسا تمدن غرب،
مواضعی انتقادی ارائه نمود .مواضع انتقادی او در مقام طرد و نفی کلیت تمدن غرب ،عقل مدرن
و مدرنیته و نتایج تکنولوژیک آن اسـت .او ،به تصـریح خود ،نخسـتین کسی است که در فضای
اندیشه ورزی پیش از انقﻼب اسﻼمی ،اصطﻼح »غربزدگی« را طرح کرد )فردید ،۱۳۹۵ ،ص(۲۶؛

مفهومی کـه جﻼل آل احمد آن را از او اخذ کرد و البته با صـــداقت به اخذ این مفهوم در ابتدای
کتـاب غربزدگی اذعـان کرد )آل احمـد ،۱۳۹۱ ،ص .(۱۰در حالی که نگاه آل احمد به غربزدگی،
آسیب شناختی و از منظر هویت اجتماعی و ملی بود ،نگاه فردید ،بنیاد و زبانی ِحکمی ،عرفانی و
فلسفی در گسترۀ تحول تاریخی حیات انسان دارد که با بهره مندی از رهیافت هرمنوتیکی به وزان
روح زمانه به سخن آمده است؛ به بیان برخی شاگردان او ،تفکر فردید سه مبدأ داشت .۱ :حکمت
ُ
انسـی اسـﻼمی؛  .۲تفکر مارتینهایدگر؛  .۳مبادی اسـم شـناسی یا اتیمولوژی تاریخی )هاشمی،
 ،۱۳۸۶ص .(۷۶او مدرنیته یا دوران جدید را دوران خودبنیادی و طغیان نفس سرکش انسان مغرور
به دنیا می داند؛ دورانی که باعث غلبۀ الحاد ،اوهام و نیســـتانگاری ) (Nihilismبر حوالت یا

١٣٣

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

 (۱جریان تفسیریـانتقادی

١٣٣

تقدیر تاریخی انسـان عصـر حاضـر شـده است .او تصریح دارد که » مبارزۀ من با مدرنیته است.
وضـع بنده با تجدد و مدرنیته و دورۀ جدید به هر عنوان ،سـلبی ،تنزیهی ،نقضی و تبرایی است«
)فردید ،۱۳۹۵ ،ص.(۱۵۸

فردید پس از انقﻼب اســﻼمی دیدگاههای خود را در تناســب با شــرایط پس از انقﻼب و روح
حاکم بر روزگار معاصر با صراحت بیشتری مصداقیابی و ارائه کرد .رضا داوری اردکانی نیز متأثر از
سـیداحمد فردید رهیافتی تفسیری -انتقادی در نسبت با مدرنیسم اتخاذ کرده است .او بمانند فردید،
در عین تذکر به لزوم شـناخت غرب ،مدرنیته را تجلی »نفسـانیت« معرفی میشـناسـاید .نفسانیت
١٣٤

معادلی است که او برای »سوبژکتیویسم« اخذ نموده است )داوری اردکانی ،۱۳۷۳ ،ص .(۶۵داوری
بسـان فردید بر لزوم شـناخت صـحیح و دقیق غرب تأکید دارد )همو ،۱۳۹۱ ،ص .(۷۸این شناخت،
مقدمۀ درک نسبت و مواجهۀ ما با غرب و ﱢ
مقوم هویت اسﻼمی ایرانی است.
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داوری با تأکید بر این مطلب که تاریخ غرب شـئون مختلفی دارد .بر این باور اسـت که فلسفه،
فرهنگ ،علم و تکنولوژی مدرن ،اجزایی از شــئون تمدن معاصــر غرباند که نمیتوان آنها را از هم
واسـازی نموده و بسـان کاﻻ آنها را مصرف کرد؛ چه اینکه چنین مواجههای در روند تاریخی ،منجر
به ازخودبیگانگی میشــود؛ به بیان او قومی را که از گذشــتۀ خود بریده و آینده را در ظاهر و باطن
تاریخ قوم دیگر و در صــرف تمدن غرب میبیند و به جای تفکر و طرح درســت مســئله ،به گذش ـتۀ
خود پشـت میکند و در حسـرت تمدن دیگر به سـتایش و نکوهش مشـغول است ،چه رسد که در
سـاخت تمدن مشـارکت کند؟ )همان ،ص .(۸۰به نظر او ما میتوانیم علم ،فرهنگ و فلسـفه داشــته
باشـیم ،در صورتی که از تاریخ خود بریده نباشیم و اینها با جان و وجود ما درآمیخته باشد .درنتیجه
مدرنیته از اســاس نمیتواند جزئی از هویت ما باشــد؛ چراکه مدرنیته با مبادی هویت ما در تضــاد
اسـت .او مینویسـد» :ما یک جامعۀ دینی بودهایم و زبان فارسـی و آداب قوی ایرانی داشتهایم؛ اما
تمدن غرب منشئیت اثر هر دو را نفی کرده است« )همو ،۱۳۸۶ ،ص.(۱۰۹

بـه نظر داوری گرچه هیمنۀ تمدنی غرب نســـبت به قرن نوزدهم افول کرده و به مرحلۀ تقلید
رســیده اســت و دیگر مرجع تقلید نیســت ،پذیرش ارزش های قلب شــدۀ غربی و اشــتغال به
کشمکش های ایدئولوژیک همچنان زمینه ساز ماندن در چاه غربزدگی اند .برای رهایی ﻻزم است
بـه تفکر مبادرت ورزید .باید التفات داشـــت که با رســـم و راههای غربی نمیتوان از غربزدگی

گذشت .اگر چنین تفکری صورت جدی پیدا کند ،تماس با مآثر قومی و نظر به آینده هم صورت
جدی پیدا می کند و دیگر صـورت مسـخشدۀ ارزش های گذشته با آینده مشتبه نمیشود .آینده بر
مبنای تفکر و با تفکر آغاز میشــود و هیچ کس نمی تواند از هم اکنون بگوید تفکر آینده چیســت
)همو ،۱۳۹۱ ،ص.(۸۳
 (۲جریان سنتگرایی

َ
سـنتگرایی در سدۀ اخیر مبنای نظر و عمل متفکران بسیاری در شرق و غرب عالم بوده است؛

ازای کی کوماراســوآمی هندی گرفته تا رنه گنون فرانســوی ،فریتیوف شــوآن ســوئیســی آلمانیتبار،
تیتوس بورکهارت آلمانی سـوئیسی تبار ،مارتین لینگز انگلیسی و دیگران .سنتگرایی در ایران پیش و
پس از انقﻼب اسـﻼمی با نام سـیدحسین نصر درآمیخته است .او ازجمله منتقدان بنیادین مدرنیسم

١٣٥
١٣٥

اسـت .در نگاه سنتگرایان ،دوران تجددگرایی ،مقطع پایانی »عصر ظلمت« ) (Kali Yugaاست
اسـت و از سـویی طلیعۀ صبح شکوهمند بازگشت به معرفت حقیقی و راستین است )نصر،۱۳۸۵ ،

ص .(۱۵۴در نگاه ایشان ،معرفت حقیقی بذری الهی در دل است )شوان ،۱۳۸۴ ،ص (۱۰۳و در پرتو
»سـنت« ) (Traditionمشهود عقل برین و شهود قلب سلیم انسان واقع میشود و سنت» ،حقایق
یا اصـولی است دارای منشأ الهی که از طریق شخصیتهای مختلف معروف به رسوﻻن ،پیامبران،
َ
ا َوتـارههـا ،لوگوس یـا دیگر عوامـل انتقال ،برای ابنای بشــر و درواقع برای یک بخش کامل کیهانی
آشکار شده و نقاب از چهرۀ آن برگرفته شده است« )نصر ،۱۳۸۵ ،ص.(۱۵۵

از منظر عموم سـنتگرایان و از جمله سیدحسین نصر طریق تعالی انسان احیای سنت در گسترۀ
وجود فرد و جامعه اسـت و این امری اسـت که در دوران مدرن و توسط مبانی مدرنیته ،مورد خدشۀ
جدی واقع شـده است .مدرنیته با قداستزدایی ،ظاهری و دنیویسازی معرفت و با فروکاستن عقل
شــهودی ) (Intellectبه عقل اســتدﻻلی ) (Reasonو محدودکردن قوۀ عاقله به زیرکی و زرنگی
) ،(Intelligenceمعرفت را بشــری و دنیوی نموده و معرفت قدســی را دســترسناپذیر کرده و برای
خلق علمی
برخی بیمعنا سـاخته اسـت )همان ،ص .(۴۰تهی شدن معرفت از سرشت قدسیاش و ِ
ناسـوتی در پرتو عقل اسـتدﻻلی باعث شد این آموزۀ سنتی دربارۀ انسان که او را برخوردار از امکان
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)گنون ،۱۳۷۸ ،ص .(۱عصــر ظلمت ،از ســویی ،آخرین دورۀ افول و غروب تدریجی معنویت اولیه

ً
شــناخت بالقوۀ اشــیا و نیز مبادی عالی و قدســی آن و نهایتا حقیقةالحقایق میداند ،به طاق نســیان
ســپرده شــود و انســان و جـامعۀ انســانی در گرداب دائمالتغییر الگوها و نظریات نســبیگرایانه
گرفتارشده ،هویت الهی و ازلی خود را مغفول گذارد )همان ،ص.(۴۳

از منظر عموم سنتگرایان و نیز سیدحسین نصر ،دنیای متجدد و مدرن ،عﻼوه بر معرفت و دین،
باعث ازدســت رفتن ارزشهای اخﻼقی نیز شــده اســت .به بیان نصــر ابتنای نظر و عمل در دنیای
ُ
متجـدد بر مـذهـب اصــالـت فرد ،امانیســم ،قول به اصــالت خرد -به معنای عقل اســتدﻻلی-

١٣٦

جداافتادگی انسـان از ساحت قدس ،عصیان بر ضد اقتدار و مرجعیت امر دینی ،ازدست رفتن حس
تنزه و تعالی روحی و معنوی ،ذرهایشــدن خانوادهّ ،
کمیشــدن زندگی و فروکاســته شــدن جامعه به
صـرف سـرجمع عددی افراد ذرهای شـده ،معرفت قدسـی ،اخﻼق و معنویت مورد دﻻلت سنت را
زایل سـاختهاند )همو ،۱۳۸۹ ،ص .(۳۵۱بدین ترتیب علم جدید نیز دیگر در خدمت تعالی بخشیدن
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نیست ،بلکه تنها به مثابه ابزاری در خدمت تأمین مطامع و اهداف متاعی انسان سقوطیافته و طغیان
پرومتئوسـی بشـر معاصـر اسـت )همو ،۱۳۸۴ ،ص .(۸۳عﻼوه بر ساحت حیات انسانی ،این روند،
قداســت و ارزش طبیعت را نیز از بین برده ،باعث بروز فجایع محیطزیســتی فراوانی شــده اســت و
»امکان عملی فروپاشی کامل نظام طبیعی را فراهم آورده است« )همو ،۱۳۸۲ ،ص.(۱۲۹

د( تفکر احیاگرانۀ اسﻼمی ایرانی با اتکا به منابع ،روش و مقاصد معرفت و حکمت دینی
اجتماعی برآمده از خواست ملت
پس از انقﻼب اسﻼمی و با تکیه بر نیروی فکری ،معنوی و
ِ

ایران جهت بازسـازی و پاسداشت هویت اسﻼمی ایرانی و استقﻼل ملی ،جریان احیاگر پیش از

انقﻼب اسﻼمی امتداد یافت .درواقع نیروی اجتماعی و سیاسی فراهمآمده از انقﻼب مردم ایران،
به دنبال تقویت بنیان معرفتی و هویتی خود در همۀ عرصــههاســت .بنیادی ترین مســئله در ســیر
تکاملی توجه به مقولۀ توسـعه و پیشـرفت و امتدادیافتن گفتمان معرفتی انقﻼب اسﻼمی به سوی
حوزههای مختلف زندگی اجتماعی ،سـیا سـی و اقتصادی ملت ایران است .برای این منظور ﻻزم
است مبانی معرفتی برآمده از قرآن و سنت در ساخت اجتماعی جامعۀ ایران بسط نظری ،ارزشی،
هنجاری و راهبردی یابند؛ از این رو گفتمان پیشــرفت انقﻼب اســﻼمی ،مســتلزم تحول در نظام

دانش و مدیریت راهبردی عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،علمی و تکنولوژیکی است؛ به
بیان دیگر گفتمان پیشرفت انقﻼب اسﻼمی مستلزم شکل گیری علوم انسانی و اجتماعیای است
که بر مبنای مبانی و نظام معرفت اســﻼمی فراورده شــده باشــند یا بر مبنای مبانی و نظام معرفت
اسﻼمی قابل توجیه و اشاعه باشند.
بدین ترتیب تفکر احیاگرانۀ اســﻼمی ایرانی در تطور و تکاپوی تاریخی خود به دنبال گســترش
نظـام معنـایی و حفظ هویـت خود در همـۀ ســطوح ملی و بینالمللی اســت .به تبع این روند در
چارچوب تنظیمی و معنایی منابع ،روش و مقاصـد مندرج در معارف اسﻼمی قابل تحقق است؛ به
بیان دیگر این حرکت نیازمند نظام جامع اجتهاد در تمامی موضــوعات و مســائل مرتبط با توســعه و
پیشـرفت اسـت .تفکر احیاگرانه نسبت به تجربۀ مدرنیسم ،رهیافتی فعال و انتقادی دارد؛ بدین معنا
که تمامی دســتاوردهای معرفتی و غیر معرفتی مدرنیســم را در نظام مبانی معرفتی ،اخﻼقی و فقهی
عقلیاش ،دیدگاه و راهبرد خود را تبیین و ترسیم مینماید.
تفکر احیاگرایانۀ اســﻼمی ایرانی مبتنی بر تاریخ معرفت ،دیرینۀ دانشــی ،مبانی ،ارزش ها،
روش و اهـداف تمـدنی خود ،مفاهیم و نظریه ها ،ســـاختارهای نهادی و عموم دســـتاوردهای
معرفتی و غیر معرفتی مدرن را مورد تحلیل و نقادی قرار داده ،جرح و تعدیل و بازسازی نموده
و به استخدام گرفته یا طرد می نماید .در نگاه تفکر احیاگرایانۀ اسﻼمی ایرانی ،مدرنیسم ،نه به
یافتگی هویت
مثابه تقدیر تاریخی و نیروی حاکم بر اندیشۀ انسان معاصر ،بلکه به مثابه عینیت
ِ
انســان و جامعۀ غربی که ریشــه در فرهنگ و تاریخ و اقتضــائات موقعیتی آن دیار دارد ،مورد

مﻼحظه است .این بدان معناست که تفکر احیاگرایانۀ اسﻼمی ایرانی ،ضمن تأکید بر شناخت
و درک صحیح مدرنیسم ،بر فراز تاریخ خود ایستاده است؛ هویت معرفتی ،اخﻼقی ،فرهن گی و
اجتماعی خو یش را می شـناسـد؛ بدان وفادار است و عزم امتداد و غنابخشیدن به آن را دارد و
البته بر مبنای هو یت خود ،به تعامل با دیگران می پردازد.
این معنا در چارچوب سـیرۀ نظری و عملی رهبران و مراجع معنوی ،دینی و سیاسی ایران پس از
انقﻼب اسـﻼمی بهصـراحت قابل مشاهده است .به طور خاص روش و عملکرد معرفتی ،معنوی و
سـیاسـی حضرت امام خمینی  پس از انقﻼب اسﻼمی مفید همین معناست .ایشان با تکیه بر نگاه
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خود ارزیـابی میکنـد و بـا تکیـه بر تراث عمیق و عنیق قرآنی و روایی و تـاریخ تفکر اجتهـادی و

١٣٧

جامعی که به همۀ معارف عرفانی ،حکمی و فقهی شــیعه داشــتند و با تأکید بر منهج فقه جواهری،
منادی بازســازی تمدن اســﻼمی و جهان معرفتی ،جهان فرهنگی و نظامهای اجتماعی ،ســیاســی،
اقتصادی و امنیتی ایران اسﻼمی و بلکه کل جهان اسﻼم در تناسب با اقتضائات زمان و مکان بودند
)امام خمینی ،۱۳۹۲ ،ص.(۴۴۲
 .۳صورتبندی و ارزیابی نحوۀ مواجهۀ جریانهای فکری و اجتماعی با مدرنیسم

از منظر برخی محققان ،تجدد در تاریخ ایران ،در یک نگاه کﻼن دارای دو خاستگاه بنیادین بوده
١٣٨

اسـت :الف( برخاســته از سـنت ملی و بومی ایرانی اسـﻼمی شــیعی؛ ب( برخاسـته از شــیفتگی و
ازخودبیگانگی در برابر مدرنیسـم )نجفی و نجفی ،۱۳۹۱ ،ص .(۴۵-۴۶به نظر میرسد با توجه به آرا
و رویکردهـای فکری مورد مطـالعـه در این مقـالـه ،میتوان به طیفی از دیدگاههای دارای طنین در
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فضــای تفکر معاصــر در میانۀ این دو خاســتگاه اشــاره نمود؛ به این معنا که تجددخواهی به معنای
نوگرایی و تحول ،همپـای تغییرات و اقتضــائات زمانی و مکانی در ابعاد »زیربنایی اندیشــهای« و
ایی انضــمامی« امری ﻻزم و مطلوب اســت؛ به بیان دیگر تجدد در برابر تحجر امری مثبت و
»روبن ِ
پســنـدیده اســت؛ با این حال تجددخواهی چنانچه به معنای ازخودبیگانگی ،خودباختگی و نفی
باورها ،اخﻼق ،سـنت و ادب اصـیل عقﻼنی و دینی و تقلید از غیر و نفی هویت دینی و ملی باشد،
نـه ﻻزم اســت و نـه مطلوب .بـا لحـاظ این معیـار ،جریانهایی که توانســتهاند حداکثر نوگرایی و
تحول آفرینی را متناســب با تغییرات و اقتضــائات زمانی و مکانی ،در عین حال وفاداری به هویت
اسـﻼمی ایرانی تحقق بخشـند ،دارای مطلوبیت بیشینه اند و هرچه در تأمین این معیار ضعف داشته
باشند ،از مطلوبیت آنها کاسته میشود.
گرچه صــورت آرمانی تحقق این معیار ،در واقعیت تاریخی و انضــمامی جامعۀ کنونی ایران،
محقق نیسـت ،جریانهای فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصادی موجود ،بالنسبه با این
معیار آرمانی ،قابل سنجش و ارزیابیاند .به زعم نگارنده در دورۀ معاصر و با لحاظ تجارب تاریخی
پس از انقﻼب اســﻼمی ،جریـان احیـاگرایانۀ اســﻼمی ایرانی دارای حداکثر مطلوبیت و امکانات
زیربنایی
معرفتی ،ارزشی ،روشی ،فرهنگی و اجتماعی برای تأمین باﻻترین مطلوبیت در هر دو ُبعد
ِ
بازسازی عقﻼنیت ،تفکر ،معنویت و فرهنگ اسﻼمی ایرانی و روبنایی بازسازی اجتماعی ،سیاسی،

اقتصادی ،علمی و فناورانه است.
به نظر میرسـد سـایر جریانها ،یا در تأمین این معیار ناموفقاند یا دچار کاستیها و آسیبهای
ً
نگرشــی و عملیاتیاند .جریان روشــنفکری غیر دینی یا ســکوﻻر ،در دورۀ معاصــر ،عمﻼ نتوانســته
اســت از هیمنۀ معرفتی مدرنیته و غلبۀ ابزاری و تکنولوژیک مدرنیزاســیون خارج شــود؛ از این رو
دﻻل بســط مبانی و ارزشهای مدرنیته اند
منـادی مـدرنیتـه یـا به تعبیر برخی محققان ،واســطه و ِ

)پارســانیا ،۱۳۹۱ ،ص .(۵۴ایشــان بر پایۀ نگاه خطی به تاریخ ،مدرنیســم و نظام لیبرال دموکراســی
برآمده از آن را پس از عبور رویکردهای اقتدارگرای آســیایی و ســوســیالیســتی ،به مثابه اوج تکامل
تاریخ جهانی یا به تعبیر فوکویاما پایان تاریخ میداند ) (Fukuyama, 1992, p. 42و لذا هر گونه
پذیرش گزینه های زیر میدانند :الف( نظام
توســعـه و پیشــرفـت امروز جـامعـۀ ایرانی را در گرو
ِ

تاریخ غربی است.
در خصـوص پذیرش چارچوب حقوقی ،سـیاسـی و اقتصـادی مدرنیســم ،توضیح داده شد که
ً
مدرنیسم اساسا بنیادی فلسفی دارد که از آن به مدرنیته تعبیر میکنیم و روبنای اجتماعی ،سیاسی و
ً
ً
اقتصادی آن مستمد به زیربنای فلسفی آن است .اساسا مدرنیسم بسط عقﻼنیت مدرن است و اتفاقا
این عقﻼنیت مدرن ،از طریق همان ابزارهای اجتماعی ،سـیاسـی و اقتصـادی اســت که باعث بروز
شدگی انسان و طبیعت و ...شده
آسـیبهایی همچون امپریالیسم ،نیهیلیسم ،ازخودبیگانگی و شیء
ِ
اســت .حال چگونه میتوان بنیاد فلســفی مدرنیســم را نادیده گرفته ،روبنای اجتماعی ،ســیاس ـی و

اقتصادی آن را تأیید کرد؟
جریان فنســاﻻر ،چه در حوزههای عملیاتی و ابزاری )تکنولوژی ســخت( و چه در حوزههای
مدیریت اجتماعی و نهادی )تکنولوژی نرم( و چه در حوزۀ مدیریت اطﻼعات )تکنولوژی سایبری(،
ﱢ
ً
بدون توجه به ابعاد زیربنایی مدرنیسـم ،مبشر و عامل ترویج مدرنیزاسیون در ایران بوده است و تبعا
ً
با توجه به پیوستگی درونی زیربنا و روبنای مدرنیسم ،عمﻼ با بسط ابعاد ابزاری ،نهادی و اطﻼعاتی
مدرنیسم ابعاد معرفتی ،ارزشی و فرهنگی آن نیز بسط و قوت یافتهاند .از آنجا که نیاز به برخورداری
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ارزشهای مدرنیته یا لیبرال دموکراسی؛ ب( چارچوب حقوقی ،سیاسی و اقتصادی مدرنیسم .چنین
ً
نگاهی به روند ممکن و بایسـتۀ توسـعه و پیشـرفت کشور ،اوﻻ مستلزم غفلت و رهاسازی هویت و
ً
تاریخ اســﻼمی و ایرانی اســت؛ ثانیا موجب خودباختگی و مشــاهدۀ هویت خود در قالب هویت و

١٣٩

از ابعاد ابزاری ،تجارب نهادی و تواناییهای اطﻼعاتی مدرنیســم ،غیرقابل چشــمپوشــی اســت ،به
نظر میرسـد تنها راه مهار بسـط قدرت ابزاری ،نهادی و اطﻼعاتی مدرنیسم و اصﻼح آثار و تبعات
آن ،مواجهۀ فعال و تولیدگرانه با آن است.
این بدان معناســت که رهیافت پیوســتنگارانه نســبت به تکنولوژی ،از آن جهت که رهیافتی
نهادی و
منفعﻼنه اســت ،مناســب و راهگشــا نیســت؛ بهخصــوص در مواجهه با تکنولوژیهای
ِ
اطﻼعاتی مدرنیسـم در ابعاد اجتماعی ،سـیاسـی ،اقتصـادی و سـایبرنتیک ،پیوستها توان اصﻼح

مســیر تعینیـافته از ســوی ابزارهای نهادی و اطﻼعاتی مدرن را ندارند؛ از این رو به جای مواجهۀ
١٤٠

پسـینی و منف عل با مدرنیزاسـیون باید به مواجهۀ پیشینی و فعال با آن اقدام نمود .درنتیجه ﻻزم است
از طریق ایجاد فضـای تولید علم ،شکوفایی توانمندیها و نوآوری ،به خلق تکنولوژی در چارچوب
مبانی معرفتی ،ارزشــی و فرهنگی اســﻼمی ایرانی و بر اســاس مســائل عینی کشــور و مﻼحظات
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اقتضایی اخﻼقی ،فرهنگی و جغرافیایی مبادرت ورزید.
جریان اندیشــهورزان دانشــگاهی همگرا با مدرنیســم ،بهخصــوص در حوزۀ علوم انســانی و
ً
اجتمـاعی نیز عمومـا مفاهیم ،انگاره ها و نظریات مدرن را ترجمه کرده و آنها را مبنای تحلیل علمی
خود قرار داده و کوشـیدهاند با شـناسایی و تحلیل واقعیت انسانی و اجتماعی جامعۀ ایران بر اساس
آنها به ارائۀ تجویزات هنجاری در حوزۀ فرهنگ ،مسائل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و حتی روابط
بینالملـل بپردازنـد .نمونـههـایی از این گونه افکار را در این مقاله بررســی نمودیم .با پذیرش این
مطلب که یکی از وظایف ذاتی اندیشهورزان دانشگاهی طرح ،تدریس و بررسی اندیشهها و نظریات
معاصر مدرن است ،آنچه آسیب به شمار میآید ،واماندگی و درجازدن در این نظریات و عدم تفکر
بر مبنای عناصر هویتبخش معرفت دینی ،دانش بومی ،میراث تاریخی ،فرهنگ و اقتضائات زمانی
ِ
و مکانی انسان مسلمان ایرانی در روزگار معاصر است؛ البته اندیشه ورزان دانشگاهی به هر میزان که
به شـرایط تفکر بر مبنای عناصر هویتبخش یادشده نزدیک شدهاند ،توانستهاند هویتی اح یاگرایانه
یابند.
در این میان روشنفکران دینی وضعیت پیچیدهتری دارند .چهرههای شاخص این جریان ،دغدغۀ
نوگرایی ،تحولآفرینی و بازســازی عقﻼنیت ،تفکر ،معنو یت و فرهنگ اســﻼمی ایرانی دارند؛ لکن
این دغدغه را بســان اندیشــهورزان دانشــگاهی بر اســاس برخی مفاهیم ،انگارهها ،مبانی و نظریات

معرفتشـناختی و روششـناختی اقتباسشده از برخی فیلسوفان قارهای یا فیلسوفان علم تحلیلی بنا
نهادهاند .این بدان معناسـت که عقﻼنیت ،تفکر ،معنویت و فرهنگ اسـﻼمی ایرانی ،در نگاه ایشان
ﻻزم اســت هویتی همگرا با مدرنیته یابد؛ در حالی که نیل به چنین مســتوایی مســتلزم پارادوکس
اسـت؛ چراکه مدرنیته در بنیاد خود نافی امر قدسـی و دینی و منادی بشرانگاری است؛ در حالی که
امر قدســی و الهی و ّ
تعبد نســبت به آن و ایمان به وحی و تعالیم انبیای عظام و تســلیم در برابر آن،
جوهرۀ عقﻼنیت و معرفت اسـﻼمی و تفکر ،معنویت و فرهنگ برآمده از آن اسـت .چنین وضعیتی
باعث شـده اسـت روشـنفکری دینی متأثر از مبانی فلسفی مدرنیته ،هویتی ناپایدار و غیر اصیل در
میانۀ سنت اسﻼمی و مدرنیته داشته باشد و نتیجۀ آن ،ترویج دینی حداقلی باشد که از عمق معرفتی
ً
و انضــباط و دقت اجتهادی و روشــی چندانی برخوردار نیســت و عمﻼ منجر به شــریعتگریزی و
کممایهشدن معرفت ،فهم و باور دینی شود.

حائز نزدیکترین موقف نسبت به تفکر احیاگرایانۀ پیشرفت اسﻼمی ایرانی هستند .این دو جریان با
ً
دو رویکرد کامﻼ متفاوت در صـدد نقادی و عبور از مدرنیسم اند .جریان تفسیری -انتقادی متأثر از
مبانی هرمنوتیک فلســفی اســت و جریان ســنتگرایی متأثر از درکی اســت که از ســنت به مثابه
»حکمت جاودان« دارد .در نظر هر دو جریان مدرنیته نمیتواند جزئی از هویت ما باشــد؛ چراکه
مدرنیته با مبادی هویت ما در تضاد است .آسیب مشترکی که این هر دو جریان بدان مبتﻼیند ،التزام
به نوعی نسبیت و کثرتگرایی معرفتی است .جریان تفسیری -انتقادی با پذیرش هرمنوتیک فلسفی
و جریان سـنت گرایی با پذیرش کثرت صور قدسی و ظهور متکثر امر مطلق در قالب ادیان مختلف
ً
)نصــر ،۱۳۸۵ ،ص ،(۵۴۳عمﻼ مســتلزم نســبیت و کثرتگرایی معرفتیاند که البته با مبادی و مبانی
حکمت و معرفت اسﻼمی و قرائت متعارف آن تناسب ندارند.
در جدول ذیل فضـای کلی صورت بندی نحوۀ مواجهۀ اندیشمندان ایرانی و جهتگیری آنها در
نسـبت با مدرنیسـم و قطب مقابل آن یعنی تفکر و جریان احیاگرایانۀ معطوف به پیشــرفت اسﻼمی
ایرانی ارائه شـده است .در این جدول فلش نماد جهتگیری جریان مورد نظر و نیروی اجتماعی آن
اســت .مطابق تحلیل زمینهکاوانۀ تاریخی -اجتماعیای که بیان شــد و چنانکه در جدول ذیل نمود

١٤١

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

دو جریان منتقد مدرنیسم در فضای تفکر معاصر ایران یعنی جریان تفسیری -انتقادی و جریان
سـنتگرایی ،به هر دو ُبعد »زیربنایی اندیشــهای« و »روبنایی انضــمامی« مدرنیســم توجه داشــته و

١٤١

معرفتی )مدرنیته( و ابزاری )مدرنیزاسیون( است،
یافته است ،همان طور که مدرنیسم دارای دو ُبعد
ِ
تفکر احیـاگرانۀ معطوف به پیشــرفت اســﻼمی ایرانی هم دارای دو ُبعد اســت :الف( بازســازی
عقﻼنیت ،تفکر ،معنویت و فرهنگ اسـﻼمی ایرانی؛ ب( بازسـازی اجتماعی ،سـیاسی ،اقتصادی،
علمی و فناورانه و....
مبتنی بر تحلیل آرا و انظار ،جریان روشـنفکری غیر دینی یا سـکوﻻر گرایش تام و تمام به سوی
مدرنیته دارد و جریان فن ســاﻻر گرایش تام و تمام به ســوی مدرنیزاســیون .در وجه جامع ،جریان
دانشـگاهیان همگرا با مدرنیسم به هر دو ُبعد معرفتی و ابزاری مدرنیسم گرایش دارند و جامعه را به
١٤٢

آن فرا میخوانند .در یک ﻻیه نزدیکتر به تفکر و جریان احیاگرایانۀ معطوف به پیشــرفت اســﻼمی
ایرانی ،روشــنفکران دینی گرچه بازســازی عقﻼنیت ،تفکر ،معنویت و فرهنگ اســﻼمی را به عنوان
جهـتگیری مطرح میکننـد ،در محتوای معرفتی خود متـأثر از جریـان روشــنفکری غیر دینی و
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اجتماعی همگرا با ابعاد اجتماعی مدرنیزاسیون ،گرچه
مدرنیتهاند .در همین ﻻیه ،اندیشهورزان علوم
ِ
بازسـازی اجتماعی ،سـیاسـی ،اقتصادی ،علمی و فناورانه و ...را در کشور مد نظر دارند ،در انجام

این مهم متأثر از فنسـاﻻران و مدرنیزاسیون هستند .در وجه جامع در همین ﻻیه ،منتقدان مدرنیسم
با تکیه بر اندیشــههای تفســیری -انتقادی و ســنتگرایی ،گرچه تحقق پیشــرفت اســﻼمی ایرانی را
منظور دارند ،متأثر از برخی وجوه دانشگاهیان همگرا با مدرنیسماند.
اعتﻼ و پيشرفت ايران اسﻼمي
بازسازي عقﻼنيت ،تفكر ،معنويت و
فرهنگ اسﻼمي ايراني

پيشرفت اسﻼمي ايراني

بازسازي اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي ،علمي و فناورانه و...

روشنفكران ديني متأثر از برخي

منتقدان مدرنيسم با تكيه بر

انديشهورزان علوم اجتماعيِ همگرا

مباني فلسفي مدرنيته

انديشههاي انتقادي و سنتگرايي

با ابعاد اجتماعي مدرنيزاسيون

روشنفكران غيرديني

دانشگاهيان همگرا با مدرنيسم

فنساﻻران

مدرنيته

مدرنيسم

مدرنيزاسيون

نتیجهگیری :مدرنیسم اسﻼمی ایرانی یا بازنشر استعمار فرانوین
به نظر میرسـد با لحاظ بنیاد فلسـفی مدرنیسم و بهخصوص انسانبنیاد و غیرالهیاتی بودن آن و نیز
تجربۀ مواجهۀ فکری و اجتماعی اندیشــمندان ایرانی با مدرنیســم ،ســخنگفتن از مدرنیســم اســﻼمی
ایرانی محـل تـأمل جدی اســت .البته این به معنای نفی ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی مدرنیســم
نیســتف بلکـه ســخن در شــکـلدهی بـه هویـت دینی ،معرفتی ،اخﻼقی و رفتـاری جامعۀ ایرانی و
حفظ نمودن و اعتﻼبخشیدن به آن است .جهانبینی مدرن ،علی رغم برخی تشابهات که در افق حیات
طبیعی با جهانبینی اسـﻼمی دارد ،در افق حیات طبیعی -جسمانی ،مثالی -نفسانی و عقلی -انسانی
ً
جهتگیریهای مغایری با مبانی و معارف اســﻼمی دارد .اســاس ـا جهان و انســان در تصــویر این دو

١٤٣

جهانبینی با یکدیگر متفاوتاند .در این صــورت چگونه میتوان انتظار داشــت برســاخت فرهنگی،

١٤٣

اجتماعی ،سـیاسی ،اقتصادی و ...مورد دﻻلت آنها یکسان یا همافق باشد تا بتوان از مدرنیسم اسﻼمی
با جهانبینی برآمده از تجربۀ تاریخی غرب معاصر و دوران مدرن است.
همچنین ســخن گفتن از مدرنیســم ایرانی یا تجدد ایرانی بدون مﻼحظۀ هویت اســﻼمی مردم و
جغرافیای فرهنگی ایران اســﻼمی ،درواقع ،بازنشــر الگوهای فکریای اســت که در ادوار مختلف
به خصــوص در دوران پهلوی دوم در صــدد تغییر فضــای فرهنگی ایران بودهاند )مطهری،۱۳۹۲ ،

ص .(۱۴۳به هر حال مسئلۀ مهم آن است که مدرنیسم اسﻼمی ایرانی ،با حفظ وفاداری به ماهیت و
هویـت فلســفیاش ،جـدای از آنکـه بـه لحاظ معرفتی مفهومی خودمتناقض اســت ،در واقعیت
اجتماعی جامعۀ ایران دو کارکرد اســاســی دارد :الف( کارکرد ایجابی در بازنشــر بنیانهای فلســفی
مدرنیته در ایران و ایجاد بســترهای معرفتی ﻻزم برای جاینشــاندن و عینیت بخشــی به الگوهای
مدرنیزاسـیون؛ ب( کارکرد سلبی در محدودسازی یا به محاق بردن مبانی معرفتی و فرهنگی اسﻼمی
ایرانی و الگوهای برآمده از گفتمان توسعۀ تعالیبخش و پیشرفت اسﻼمی ایرانی .این هر دو کارکرد،
اهدافی تمدنی را پیگیری میکنند و آن ،بسط هیمنۀ معرفتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و ...غرب مدرن و پیشــگیری از ظهور ابعاد نوین تمدن اســﻼمی در بســتر قدرت گفتمانی انقﻼب
اسﻼمی ایران است.

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

سـخن گفت؛ چراکه سخن گفتن از مدرنیسم اسﻼمی نیازمند مشارکت افق معنایی جهانبینی اسﻼمی
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