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A B S T R A C T 
The confrontation of tradition and modernity in contemporary Iran is a 
complex, sensitive and precise issue with many intellectual, historical, political 
and social delicacies. In addition to addressing the different angles of the issue 
and providing diverse materials and resources that are sometimes very 
heterogeneous and inconsistent; the study of this issue also requires some sort 
of intellectual and scientific classification and reconstruction. The most 
fundamental challenge that Iran has faced for at least the past 150 years has 
been the confrontation of tradition and modernity and how to overcome this 
historical bottleneck. In this confrontation, some people find the only way to 
escape from the status quo as westernization and blind imitation of the west. 
Some also insist on the traditions of the past, the traditions that have been 
associated with many impurities and superstition in the course of events and 
historical developments and need to be refined and revised. But the past 
experience reminds us that don’t follow the path of extremist traditionalists and 
the radical modernists method because they have always failed. In this research, 
first, the tradition and modernity are defined and explained from the point of 
view of different scholars using a descriptive- analytical method, and then the 
historical background of the course of change and transformation are presented 
at the outset of constitutional movement as a proof of the result. Finally, the 
comparative analysis of the above issue is discussed and the most important 
areas of the research are examined. 
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 چکیده
 

 تاریخی، فکری، هایظرافت با دقیق و حساس پیچیده، موضوعی معاصر ایران در مدرنیته و سنت تقابل

 که متنوع منابع و مواد ارائه و موضوع مختلف زوایای به پرداختن بر عالوه. است فراوان اجتماعی و سیاسی

 و فکری بازسازی و بندیطبقه نوعی مستلزم نیز موضوع این بررسی هستند؛ ناسازگار و ناهمگون بسیار گاه

 و سنت تقابل بوده، مواجه آن با گذشته سال 150 در حداقل ایران که چالشی تریناساسی. است علمی

 وضع از فرار راه تنها ایعده تقابل این در. است بوده تاریخی گلوگاه این از عبور چگونگی و مدرنیته

 کنند،می پافشاری گذشته روایات بر نیز برخی. دانندمی غرب از کورکورانه تقلید و زدگیغرب را موجود

 نیازمند و بوده همراه فراوانی خرافات و هاناخالصی با تاریخی تحوالت و حوادث جریان در که روایاتی

 روش و افراطی گرایانسنت راه که کندمی یادآوری ما به گذشته تجربه اما است؛ بازنگری و اصالح

 و سنت ابتدا پژوهش این در. اندخوردهشکست همیشه هاآن زیرا نکنید دنبال را رادیکال هایمدرنیست

 پیشینه سپس و شده تبیین و تعریف تحلیلی -توصیفی روش با مختلف اندیشمندان دیدگاه از مدرنیته

 نتیجه اثبات. است شدهارائه زیر شرح به مشروطیت نهضت آغاز در دگرگونی و تحول سیر تاریخی

 قرارگرفته موردبررسی تحقیق هایحوزه ترینمهم و شدهپرداخته فوق موضوع تطبیقی تحلیل به درنهایت

 .است

 اطالعات مقاله 

 1400دی  20 تاریخ دریافت:

 1401فروردین  24 تاریخ پذیرش:

 1401فروردین  24تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1029: آی دی مقاله

 

 

 

 کلیدواژگان:

 گرایی،سنت قاجار، مشروطه، نهضت

 .نوگرایی

  

 

 مقدمه

 علمی، تحوالت تدریجی گیریشکل و رنسانس شروع با

 آن تبعبه و غرب در صنعتی و فکری اقتصادی، سیاسی،

 همچون نیز، ایرانی روشنفکران غربی، مدرن تفکر گیریشکل

 فراگیر و کشورها میان روابط گسترش جهت به دیگر جوامع

 هایسنت با تقابل در آن با برخورد از ناگزیر مدرنیته، شدن

 و سنت تقابل بحث هرچند بودند؛ خویش مذهبی و ملی

 جای و رفته افول به رو یتا حد غربی جوامع در مدرنیته

 اما است؛ داده مدرنیتهپست و مدرنیته تقابل بحث به را خود

 محسوب جدی امری اسالمی، جوامع در بحث این هنوز

 با روشنفکران از گروهی پدیده، این با برخورد در شود؛می

 پرداختند؛ جدید دنیای نفی به خویش هایسنت حفظ

 راه تنها را مدرن دنیای هایجنبه تمام از تقلید نیز، گروهی

 بررسی و تحلیل با گروهی، اما پنداشتند؛ مسلمین نجات

 و ملی هایسنت با آن یرابطه و نوین یپدیده این مبانی

 نمودهای با مدرن دنیای برگزیدند. میانه راهی خویش مذهبی

. شد غرب به جهانیان توجه و شگفتی موجب خود تازه

 افزایش و تحوالت این سمت به بشریت سراسیمه هجوم

 و مدرنیته تجربگیکم و جوانی و سویک از جهانیان انتظارات

 تضعیف موجب دیگر، سوی از غرب در موجود مشکالت
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 توانایی عدم نمایان شدن پسازآن. شد مدرنیته شعارهای

 نقادانی شد سبب آن، عملی و نظری یهاتعارض و مدرنیته

 به ابتدا اول بخش. شوند اعتراض عرصه وارد آن درون در

 مفصل نقد وارد سپس و پرداخته مدرنیته اصلی مفاهیم

 شده...  و کارمحافظه و رادیکال متفکران جانب از مدرنیته

 آلمانی، اندیشمند نیچه فریدریش نقد ها،آن ترینمهم که است

 فرانسوی متفکر فوکو میشل و آلمانی فیلسوف هایدگر مارتین

 مهم نقادان و متفکر سه این مباحث از یریگبهره بااست. 

 اعالم و است شدهپرداخته مدرنیته و سنت میان رابطه به دیگر

 هایحوزه میان تفکیک و عقل انحصار با مدرنیته که داردیم

 غربی، عقل با عقل مفهوم دانستن یکسان و ینا عقل و عقلی

 هایعقل یا فراعقلی تجارت از غربی انسان محرومیت موجب

 در غرب نقادی آغاز با استعمار آغاز. است شده غربی غیر

 مورد غیر غربی جهان وارد هنوز نقادی این اما؛ شد همراه

 سوم جهان خصوصاً غیر غربی جهان. بود نشده غرب تجاوز

 از ولی دیدمی را متجاوز غرب تنها استعمار، با مقابله در

 توضیح ابتدا دوم بخش در. نداشت خبر نقاد و متفکر غرب

 از ایرانیان خصوصاً و سوم جهان چگونه که شودمی داده

 نیمه از سپس و شدند آشنا غرب تفکر با بیستم قرن اوایل

 استداللی هایپایه بر را خود استعماری ضد تفکر قرن، همان

 با مدرنیته درنهایت و ساختند استوار غرب در نقادی اندیشه

 در جدی هایمخالفت زمینه استعمار، دام در شدن گرفتار

 نمایانگر مشروطیت، انقالب .نمود فراهم را خود مقابل

 غرب و اسالم سنتی فرهنگ بین مستقیم یمواجهه نخستین

 و هاناکارآمدی و هانابسامانی کهدرحالی. است جدید ایران در

 سیاسی، ساختارهای ماندگیعقب و حاکمیتی و اداری فساد

 مسلط ویژگی نوزدهم قرن اوایل در اقتصادی و اجتماعی

 غربی، جوامع. در بود قاجار عصر ایرانی یجامعه

 سیاسی، مختلف یهانهیزم در یامالحظهقابل هایپیشرفت

. بود یریگشکل حال در فرهنگی و علمی اجتماعی، اقتصادی،

 میالدی نوزدهم قرن اول یدهه در که بود شرایطی چنین در

 اولین. گرفت شکل ایران در اصالحات و ترقی اندیشه

 با مقایسه در ایرانیان ماندگیعقب میزان از هاآگاهی

 ،هاپلماتید از ایعده خارجی سفرهای در غربی یکشورها

 حاصل اروپایی یکشورها از بعضی به ایرانی مهاجران و تجار

 اروپایی یکشورها با تماس ووآمدها رفت این یهمه. شد

 ایرانیان ماندگیعقب عمق بهرفته فرنگ افراد این کهمنجر شد 

 یسازآگاه پی در جهیدرنت پس ببرند، پی غربیان به نسبت

. کردند منتشر نیز آثاری زمینه این در و برآمدند ایرانیان دیگر

 روشنفکر سپس و منورالفکر به ابتدا در که افراد ایناکثر 

 کهجهت ازآن غرب با شانییآشنا اوایل در شدند مشهور

 گذاشتن کنار خواستار بود کرده مقهورشان غرب پیشرفت

 که بودند غرب از وچراچونبی تبعیت و قبلی یهاسنت همه

مسئله اصلی این تحقیق این  .شدند مواجه علما واکنش با

است که کدام عنصر به لحاظ مفهومی و نظری بنیاد نظریات 

های های مختلف و گونهروشنفکران ایرانی را در نسل

مختلف فکری تشکیل داده و شرایطی را به وجود آورده تا 

ها به طیفی ازنظریات روی بیاورند که در یکسوی آن آن

های ن و نفی مطلق سنتوچرای دنیای مدرتمجید بدون چون

شرقی و ایرانی قرار دارد و در طرف دیگر آن با بدبینی تمام 

به دنیای مدرن و دستاوردهای آن نگریسته شود و اصطالحاً 

 ی تلقی گردد.فرا گفتمانمدرنیزم دستاورد نوعی مطلق اندیشی 

درواقع دغدغه اصلی نگارنده این سطور این است تا نشان 

تلقی روشنفکران ایرانی از مقوله  دهد گه چگونگی فهم و

های متفاوت از عقل مدرن شرایط این تنوع در دریافت

مدرنیزم و نهایتاً نسبت سنت و جهان سنتی را با آن فراهم 

 درخوربه این نکته پرداخت و پاسخی  ستیبایمآورده لذا 

برای این مسئله پیدا کرد که اندیشمندان ایرانی چه نوع 

یی از عقل مدرن به لحاظ تاریخی هایتلقو  هابرداشت

تا بتوان از آن طریق دالیل تنوع نظری و تفاوت در  اندداشته

 نسبت میان سنت و مدرنیته را در آراء آنان تبیین نمود.

 اندیشمندان دیدگاه از مدرنیته و سنت -1

 نامداران و اندیشمندان هایدیدگاه درست درک برای

 و باید معنی نخست یوهله در مدرنیته، و سنت یدرباره
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 تا که سّنت یواژه از تعریفی. دریافت را واژه دو این مفهوم

 معنایی هایباوجوداین، معادل. است دشوار باشد، جامع حدی

 طریقه روش، و راه»است:  آمده چنین دهخدا ینامهلغت در آن

 الزم، واجب، فریضه، و فرض، نهاد رسم، و آیین قانون، و

؛ «و... سیرت عادت، طبیعت، و خوی گذاری،قانون دستور،

 المعارف( )دایره ینامهفرهنگ در .ذیل لغت( ،1339 )دهخدا،

که:  آمده سنت اصطالحی و لغوی معنی یدرباره نیز مصاحب

 اصطالح در که است طریقه و روش معنی به در لغت سنت»

 واژه(. ، ذیل1385؛ )مصاحب، ...«دارد  مختلفی معانی شرع

 دیوار و حصار معنی به را سنت گروهی سو، دیگر از

کهنه  هایاندیشه ردیفهم و مترادف را آن برخی و دانندمی

 موجود وضع حفظ معنی به را سنت نیز شماری. شناسندمی

 فرهنگی هایآرمان و هاباارزش را آن نیز تعدادی و پندارندمی

 هایدیدگاه زمینه این در است روشن هرحال،به. دانندمی برابر

 و مدرن یواژه اما .دارد وجود متناقضی گاه گه و متفاوت

 و اروپایی هایزبان تمامی در تقریباً که را آن مشتقات

 آن استعمال و یافته پارسی کاربرد زبان ازجمله غیراروپایی

 تازه،»است:  کرده ترجمه چنین دهخدا گشته، مرسوم و متداول

 چیزهای طرفدار کهآن: مدرنیست. روز شده و مُد باب تازه نو،

 و هاشیوه از طرفداری: مدرنیسم. است بدیع هایشیوه و تازه

 و راه به بستگیدل و جدید و روز مد و بدیع و چیزهای تازه

 .ذیل لغت( ،1339 ؛ )دهخدا،«شده باب تازه هایرسم

 به چنین را آن مشتقات و مدرن یواژه پور نیز آریان

 به وابسته امروزی، جدید، نوین،» است: برگردانده پارسی

 کسی دارد، ادامه تاکنون وسطاقرون از بعد که از تاریخ دورانی

 امروزی، عقاید دارای کند،می زندگی نوین دوران در که

 (.335: 1380 ؛ )آریان پور،«پسند نو نوخواه، متجدد،

فراگیری  و جامع یواژه نوگرایی یا مدرنیسم هرحال،به

 و هاجنبش»ی کلیه به احمدی بابک تعبیر به که است

 اواخر قرن از خلّاق هنرهای تمام در المللیبین هایگرایش

 (.2: 1377؛ )احمدی،«شودمی اطالق سواین به نوزدهم

 آنتونی چون شناسیجامعه و اندیشمند دیگر، سویی از

 میان کامل پیوستگی قطع به هرگز که دارد تأکید نیز گیدنز

 که است باور این بر گیدنز. داد رأی تواننمی مدرنیته و سنت

 در. است گرا تام بار معنایی فاقد و است هدف مدرنیته

 کنار سنت ویژگی هر باشد قرار اگر که دارد اذعان او حقیقت،

 و اساس. یابدنمی معنی پیشرفت و آنگاه توسعه شود، نهاده

 دگرگون شکل و سنتی و کهنه عناصر حضور بر مدرنیته بنیان

 شارل چنینهم. است امروزی عناصر کنار در های آنیافته

تخریب  را مدرنیته نیز فرانسوی، دار نام شاعر بودلر،

 مانع آداب و افکار تحول راه سر بر که داندمی هاییکلیشه

 (.38: 1383کنند؛ )نامدار،می ایجاد

 عقالنی محوری،انسان محور بر پنج را مدرنیته که وی

 و متافیزیکی دنیای و فیزیکی جهان جدایی فناوری، سازی،

 گذر و انتقال نوعی را مدرنیته سازد،استوار می فرد اصالت

 به سرانجام که شناسدمی جریانی یمثابهبه را آن و داندمی

 (.9: 1380شود؛ )جهانبگلو،می سنت تبدیل

 همگانی و یافتهتعمیم فرآیند را تجدّد که هم وبر ماکس

 از توهمات رهایی و زدایی افسون فرایند و شدن عقالنی

 جامعه ی بخردانه سازمان نوعی را مدرنیته دانست،می

 و شناسی باورهای فرجام از گسست اسباب که پنداشتمی

 فراهم را شدنی توجیه عقل دیدگاه از و علمی هدفی به اعتقاد

 رفتار شناخت و فهم به را نظر خود که او در حقیقت،. آوردمی

 و سنتی یدو دسته به را جامعه داشت،می معطوف انسانی

 (.13: 1379نمود )کسرایی،می و تقسیم تفکیک عقالنی

 خاص   سنتی، یسلطه وبر، اعتقاد به است روشن آنچه

 بودن بر مقدس مبتنی ماهیتشان که بوده پیشامدرن جوامع

 است کسانی اقتدار و قدرت بودن مشروع و هاآیین و هاسنت

 او یاندیشه در. هستند اعمال قدرت مأمور سّنت، یپایه بر که

 آن یدندهچرخ هاانسان که شودمی چون ماشینی هم نوین نظام

 العادهفوق مولّد نیروی کار، شدن مکانیزه. آیندمی شمار به

 حس انسان کردن بیگانه با دیگر سوی از اما ایجاد نموده،

انسان  کهآن نتیجه. است گرفته او از را خالقیت و فردیّت



 

 
 

47 

 

1140 بهار،  1،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

 به دقیقاً البته و شودمی )بوروکراتیک( ساالردیوان نظام زندانی

 تیپ یا الگویی موازی داردمی تالش او که است سبب همین

 (.57: 1383کند؛ )شیخاوندی، ریزیپی را آلی ایده

 گذاربنیان کانت، کنار در را وی توانمی که دورکیم امیل

 اششناسیجامعه که وبر ماکس برخالف شناخت شناسیجامعه

 فردگرایی از بود اجتماعی کنش و فرد شناسیجامعه

 اعتقاد اجتماع در فرد اهمیت به هراسید،می خودخواهانه

 نگریست،می اجتماعی واقعیت یک عنوانبه سنت به داشت،

 که بود باور این بر و کردگیری می پی را اجتماع واقعیات

. دارند دخالت انسان زندگی سطوح یهمه در اجتماعی عوامل

 آن کامالً که معنی آن به نه اما است منتقد سنت او حقیقت، در

مثابه به سنت ارکان از یکی عنوانبه را دین چنانکه نهد، کنار را

 دین که داشت اعتقاد حتی. انگاردمی اجتماعی ایپدیده

 خدا است و جامعه با برابر خدا است، جامعه با برابر و مساوی

 دورکیم البته. نیست جامعه شکل تغییر جز چیزی دین و

 که داشت به دین شدن قائل اهمیت برای نیز دیگری یانگیزه

 در توانندمی که بود سازوکارهایی به او گرایش و عالقه همان

 این تمام با. آیند کار به سامان اجتماعی، افتادن خطر به موقع

 گذر دورکیم، یعقیده به که کرد خاطرنشان باید اوصاف،

 داریسرمایه عصر به نخستین از دوران اجتماعی زندگی

 ترتیبات در بنیادین هایتعدیل و اصالحات مستلزم جدید،

است؛  اجتماعی بستگیهم نوع لذا در و ساختاری

 (.13: 1379)کسرایی،

روا  نقدهایی سنت بر باوجودآنکه دورکیم است روشن

 یک به اعتقاد تربیش و نیست گردانروی آن از اما دارد،می

 دارد. مدرنیته و سنت میان سازنده تعامل

از منظر  ایرانی روشنفکران هایدیدگاه شکنی شالوده -2

 رابطه سنت و مدرنیته

 فضای و خاص شکل به فرانسه انقالب گیریشکل هنگام

 اجتماعی هایجنبش عام، معنای به اروپا هیجدهم قرن

 هایجنبش برخالف. داشتند شناختی جنبه عمدتاً فرانسوی

 ابعاد و نبود مهم آن شناختی جنبه که وسطاییقرون اجتماعی

 مشخص غایتی بدون و پراکنده ناخودآگاه، شکل به آگاهی

 (.96-95: 1376اصل، ؛ )قدیریشدمی انجام

 علیه ضدیت همانند قاجارها دوره هایآهنگ جنبشضرب

 نهضت در ایقابل مناقشه شکل به حتی و تنباکو رویتر، امتیاز

: بود روشن علت. داشت ضد استعماری ماهیتی مشروطیت

. ایران مرزهای گوشهشش در غرب حضور استعماری

 هایاندیشه زایش به غرب و ایران بین مرزی برخوردهای

 هایسامانه متوجه را اتهام انگشت روشنفکران. زد دامن جدید

 پیشرفت مانع را دینی عالئق و مذهب کرده، ناکارآمدی سنتی

 بخشو رهایی سریع تدابیر اتخاذ برای بنابراین دیدند؛می

 هاارج بایستمی ایرانیان مرجع فرهنگ که بودند معتقد همگی

 تحقیقاتی علمی مؤسسات فقدان. باشد شناختی غرب عالیق و

 داده، خود عبور صافی از را غربی هایاندیشه بتوانند که

 و مخل عناصر و نماید اخذ را مثبت عناصر گرانه گزینش

 عقالنی هایاندیشه که شد کند موجب حذف را مزاحم

جامعه  پیشانی بر را خود هویت ایران در اول موج شناختی

 هایاندیشه سراغ بایستمی حال. گرداند ضرب و حک

 شالوده را هاآن بنیادهای فکری و رفت ایرانی روشنفکران

 میرزا اول موج ایرانی روشنفکران میان از حال. کرد شکنی

 .است بحث محل خان ناظم الدوله ملکم

 غرب متافیزیک شالوده شکنی و خان ملکم میرزا -

 قرائت است برخوردار اهمیت از بخش این در آنچه

 شرایط گواه خوبیبه که است ملکم هایدیدگاه شکنانه شالوده

 تجربی علوم اسالمی دوره در همواره. اوست زمانه گفتمانی

 آمدمی حساببه دینی معرفت ناپذیربخش اجتناب عنوانبه

 میرزا مدرنیته غربی، اول موج هایاندیشه تأثیر تحت لیکن

 تجربی علوم برای مرجعیتی چنانآن ناظم الدوله خان ملکم

 گفتمان در را دین از منبعث دینی باره معرفتیک که شد قائل

 ترقی بهباتوجه. کندمینشینی حاشیه دچار خود روشنفکری

 ایران در پیشرفت وجه نوع هر که پذیردمی ملکم غربی، ملل

 نشان در او. است پذیرامکان تجربی علوم روزنه معاصر از

 نشان دینی و عقل معرفت مقابل در تجربی علم برتری دادن
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 است اعتباریبی بلکه اعتبار کم وجه آن دینی عقل که دهدمی

 عقل ایران در همیشه» .سازد هموار را ترقّی تواند مسیرنمی که

قوم  روی به را پیشرفت و ترقی راه همین و کاررفتهبه علمبی

 بر نباید دنیا ترقی سیل طریق هر به ولی است، بسته ایرانی

 (.21: 1325 خان، ؛ )ملکم«ابد بایستد تا ما جهالت حدود

 و اول موج متفکرین هایاندیشه تأثیر تحت او ازآنجاکه

 دارد قرار... و سیمون سن کنت و آگوست اثباتی هایاندیشه

علوم  با تقابل در را آن کرده، برآورد تجربه معنای به را علم

 مزخرفات کل با مترادف بلکه و قدیم نوع استداللی

 کتاب جلد چند به منحصر را بشری علوم شما» :شماردبرمی

 ازجمله بصیرت ارباب در نظر اعتقاد این بطالن... ساخته قدما

 جزوی علوم خواهیدمی شما وجودبااین. است محسوسات

 قرار بشری ترقی حد ایشان مزخرفات کلی با را متقدمین

 (.205: 1325 خان، ؛ )ملکم«دهید

 نشیندمی ملکم ذهن در فربه غرب فرهنگ مرجعیت

 اخالقی وکاستکم غرب بدون هایسیاست که ایگونهبه

به  غرب هجوم او که روست همین از. آیدمی حساببه

 آورده، حساببه ترقّی آیین مطابق را دیگر هایسرزمین

 موافق» :است داشته را مقرّر آن سرنوشت و خداوند حکمت

 شریک را دنیا عموم الهی حکمت فرنگستان، علمی مذهب

 حساب موافق. است ساخته خرابی همدیگر و آبادی

 صد برفرنگستان یک برآبادی شود، آباد آسیا اگر فرنگستان،

 از فرنگستان ملک علمی مذهب این حکمبه. افزود خواهد

 ؛«هستند دنیا ممالک آبادیطالب حرص نهایت و با قلب صمیم

 (.28: 1325 خان، )ملکم

 ایران که نویسدمی گذاشته فراتر هم این از را پا او

 باز خارجی هایروی کمپانی بر را خود بنادر تمام بایستمی

 فریاد را غرب تجاری فرهنگی مرجعیت دل نای از او. کند

 غربی هایشرکت چنانچه که کندمی عنوان که تا آنجا زندمی

شد؛  نخواهد ایران آباد نکنند مداخله ایران داخلی امور در

 (.33: 1325 خان، )ملکم

 برابر در ایران هویت خان ملکم میرزا گفتمانی نگاه در

 انضمامی بخش عنوانبه ایرانبلکه  شود؛ ی نم برکشیده غرب

مجموعه  و آریایی نژاد دیگربیانبه. آیدمی حساببه غرب

آمد؛ می حساببه ایران و اروپا پیونددهنده هندواروپایی زبانی

(Bernal,1991: 168.) 

 پا آریایی گرایی هایآموزه مطابق که است این توجهجالب

 تمدن سرزنده عوامل نیز از فارسی زبان آریایی، نژاد پایبه

برتری  پذیرش فرض با لیکن. آمدمی حساببه هندواروپایی

 علمی دستاوردهای میان را تقابلی ملکم غرب تمدن مرجعیت

 در بنابراین، بیند؛می های اسالمیارزش و غربی مدرنیته،

 تاخته، عربی و فارسی زبان و خط بر خود، واسازانه گفتمان

 خوبیبه او. دهدمی قرار کار دستور در را التین ترویج زبان

 و فارسی زبان به فقهی علماء و فلسفی کتب نوع که دانستمی

 زبان جریان بر آمدن فائق برای الجرم. است شده تحریر عربی

 نادیده را آریایی گرایی اقتضائات از بخشی خان فارسی، ملکم

 موضوع این. کندتأکید می التین زبان ترویج بر و گرفته

 اجتماعی فضای درون به غربی دال لغزش از حاکی وضوحبه

 .شودنمی داشته پاس نژاد پایبه پا زبان حرمت است که ایران

 این در بود،[ التین] خارجه خطوط سهولت به خط هرگاه»

 مستولی ما رعایای جمیع ما بر زبان گذشته سال پانصد

 (.119: 1325 خان، ؛ )ملکم«شدمی

 تمدن فرهنگی مرجعیت و آخوندزاده فتحعلی میرزا -

 غرب

 که شدمی موجب غرب از ایرانیان متوالی هایشکست

 نفی و اروپایی به علم نسبت ایویژه اهتمام نیز آخوندزاده

 از پیروی وی که نبود سبببی. باشد داشته دینی هاییارزش

 پیروی مقابل، در و دانستمی بربریت با را مساوی دین اولیای

 حساببه تمدن ایرانی نوزایی راه تنها را اول موج فالسفۀ از

 (.76: 1364 آورد؛ )آخوندزاده،می

 به عمیقاً را ذهن آخوندزاده اروپا شناختی عقالنیت موج

 مانع ترینبزرگ عنوانبه اسالم دین که بود کرده مشغول خود

 و طبیعی علوم از شما کهمادامی» :شدمی دیده درراه پیشرفت
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 و فوق طبیعی حوادث از کهمادامی و نشوید باخبر شناسیستاره

 گونهاین به شما نباشید، علمی و عقلی اصول بر معجزات

 باقی جاهل همیشه برای و داشت اعتقاد خواهید توهمات

 (.44: 1364 ؛ )آخوندزاده،«ماند خواهید

 تمدن ناپذیرجدایی جزء را ایران سرزمین نیز آخوندزاده

 آریایی گرایی فهم طریق تنها از موضوع این. شماردمی غرب

در  انکارغیرقابل سهم دارای را باستان ایران تمدن و نژاد که

 ازنظر. است فهمقابل آوردمی حساببه مدرنیته گیریشکل

 اروپایی و هندی ایرانی، آریایی حوزه یافته مرجعیت مکتب

مؤلفه  دو نژاد و زبان. شدند تلقّی تمدن ساز نژادهای محدوده

 :Shea,1997شد؛ )می محسوب آریایی گرایی مکتب بنیادین

82.) 

 درون به آریایی گرایی لغزش مکتب با اوصاف این همه با

 این اضالع به یکسره آخوندزاده ایران، جغرافیایی مرزهای

 بر تأیید مهر گرانه گزینش کامالً او. ماندنمی گفتمان متعهد

 را فارسی زبان خط و لیکن زندمی آریایی نژاد و باستان ایران

 که است زاویه همین از. کندمی بیرون خود گفتمانی دایره از

 آلت که بود این حاضر خط تغییر از من غرض» :نویسدمی

 مثل... اسالم، ملت کافه پیداکرده سهولت صنایع و علوم تعلیم

 صنایع امکان و علوم تعلیم و سواد تحصیل به پروس ملت

 را خود تمدن علم در رفتهرفته و گذارده ترقی دایره در پا یافته

 (.302: 1364 ؛ )آخوندزاده،«اروپا برسانند اهالی به

 آخوندزاده که واژگانی و هادال شالوده شکنانه، منظری از

 خود کنار در دردسر بدون و را راحت خود معانی کندمی جعل

 گفتمانی ظهور فرایندی در واژگان همه بلکه بینند،نمی حاضر

 (.101: 1364 کنند؛ )آخوندزاده،می پیدا بروز و

 قبال در و نیز تجربی علوم با ارتباط در موضوع همین

 در آریایی گرایی. دهدمی نشان را خود اسالم اولیای و اسالم

 مرجعیت از متفاوتی سرنوشت آخوندزاده گفتمانی زبان

 ایجاده آریایی گرایی. ندارد تجربی علم یا فرهنگی غرب

 شأن تمام بلکه آیدحساب نمیبه اخالقی و معصوم طرفه،یک

 ایران با پیوند در و فارسی زبان و اسالم نفی در را خود معنایی

 (.72: 1364 یابد؛ )آخوندزاده،باستان می

 فتحعلی میرزا هم و ناظم الدوله خان ملکم میرزا هم

 در راهبردی ایرآنجایگاه که واحد تاریخی شرایط آخوندزاده در

 شناختی عقالنیت عمیقاً ابعاد بود یافته اروپایی هایدولت انظار

. کردند ایران فرهنگی هاضمه وارد گرانه گزینش شکل به را

 میرزا موردتوجه زبانی گفتمانی شگردهای دست از همین

 .گیردمی قرار کرمانی آقاخان

 هاارزش دنیوی سازی و کرمانی آقاخان -

 ایمجموعه سانبه سیاسی نظام که دارد انتظار کرمانی

 متفکران دیدگاه در وضوحبه که شود دیده عقالنی پیوستۀهمبه

 کانت و سیمون سن دکارت، همانند غربی مدرنیته اول موج

 اندیشه برد چنانچه که بود این تفاوت تنها. بود مشاهدهقابل

 در زمینی هایو پدیده اَعراض سرحد تا غربی بشر تحلیلی

 معرفتی تعارض این او شد،می تصویر مسیحی فکری منظومه

 حکمت و عرفان و یکسو از جدید و علوم تجربی میان را

 حکمت و احادیث و اخبار علم» دید.می دیگر سوی از اسالمی

 افزودن آورد؟ جز بار به حاصل چه تفسیر و اسالمی عرفان و

 اسفار مثل کتبی تمام... پایهبی اشکاالت و مجادله تولید و اوهام

 که شبستری شیخ خرافات و الدینمحی فتوحات مالصدرا و

 دیگر وقت تضییع جز ملت ایران به کرده، بارسنگین را زمین

 (.53: 1370 ؛ )کرمانی،«است کرده خدمت چه

 توانمی ایران روز آن جامعه از شرایطی در گمانبی

 و آرایش لیکن. دید را باوری تقدیر و تحرکیاز بی هاییرگه

 و بود یک بحث زمانه اندیشه زدهآفت درخت پیرایش

 در هاارزش دنیوی سازی با آن جایگزینی و آن کنیریشه

 جعل و خلق با او. دیگر غربی بحثی عقالنیت چارچوب

 و پیشرفت و ترقی جدید، دانش علم، همانند هاییدال

 حکمت عرفان، همانند هاییدال برابر در واژگان برکشیدن این

 علم، معانی که آوردوجود می به را گفتمانی قرآن، تفسیر دینی،

 هادال دوم دسته معانی برابر در تنها ترقّی و جدید دانش
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یافت؛ می موجودیت و هویت... و دینی عرفان، حکمت همانند

 (.27: 1370 )کرمانی،

. اندایرانی هااروپایی و اروپایی ایرانیان او، گفتمانی درروند

 ندارد وجود اروپا و ایران میانسیاسی  مرزهای او دیدگاه از

و  ایرانی سفیدپوستان میان متمایزکننده و سیال مرزهای بلکه

شود؛ می کشیده تصویر به تن الغر عرب پوستانسیاه و اروپایی

 (.77: 1370 )کرمانی،

 ایپیشانی گشاده، روی دارای سفیدپوستان کهدرحالی

 ساز تمدن را های افروختهقامت و گشوده هایسینه و کشیده

 میل و ترقّی هرگونه از بهرهبی را سیاه برهنه راهزنان و بیندمی

 (.106: 1370 آورد؛ )کرمانی،می حساببه تعالی پیشرفت و به

 به فارسی قرابت زبان و رودمی فراتر نیز موضوع این از او

 نشانه را فارسی زبان در عربی لغات از پاره تسلط و عربی

 .آوردمی حساببه ایرانیان ماندگیاز عقب دیگری

 حروف به بدل فارسی مقطع حروف عربی، الفبای قبول با»

 گذاشتند، حروف زیروزبر به و را برداشتند اعراب شد، چسبیده

 عوض نوشتن به چپ راست از با را نوشتن راست به چپ از

 اندازه چه تا عربی دشوار الفبای دانندنمی مردم هنوز... کردند

 ؛ )آدمیت،«است انداخته دور به ترقّی و مدنیت راه از آنان را

1357 :259.) 

 دچار دینی معرفت که نسبت همان به او دیدگاه از

 تجربی و حسی به علوم را خود جای شده نشینیحاشیه

 سازی بر و هادال در دمیدن ها،ارزش کردن دنیوی. دهدمی

 یا تجربی علم دینی، معرفت همانند کرمانی آقاخان گفتمانی

 مدنی غیر سیاه و و تیره ساز، نژاد تمدن عالئق و سفید نژاد

 .هستند استعمارگرانه و دلبخواهانه یکسره همگی بودن

 مدرنیته به گرایانهذات رویکرد با روشنفکران -3

 معتقدند مدرنیته به گرایانهذات رویکرد با اندیشمندان

 در فردمنحصربه و منسجم کلیت یک شکل به باید را مدرنیته

 و ناب هویت مدرنیته افراد، این نگاه از. گرفت نظر

 شود، ایجاد که زمان هر و در هرکجا در و دارد شمولیجهان

 هویت این. داشت خواهد دنبال به را خود خاص پیامدهای

 که شدهتشکیل بنیادینی هایمؤلفه از کلیت منسجم و ناب

 مدرنیته فقط بنابراین، هستند؛ تفسیر و تغییر غیرقابل ماهیتاً

 واقع عالم و خارج جهان در اما است، تجزیهقابل تحلیل ازنظر

 را بخشی و کرد جدا از هم را آن اصلی اجزای تواننمی

 امکان دیگر،عبارتبه. نخواست را دیگر بخش و پذیرفت

 آن بر فرض زیرا نیست؛ مدرنیته ذاتی هایدر مؤلفه گزینشگری

 .شودمخدوش می مدرنیته ماهیت هامؤلفه این بدون که است

 مدرنیته مخالف گرایذات روشنفکران -

 جای اصلی گونه دو در مدرنیته گرایذات مخالفان

 و کرده را رد غربی مدرنیته ذات و کلیت اول، گروه. گیرندمی

 جامعۀ به خواهندمی دارند( مذهب) سنت در که ایباریشه

 روحانیون و گرایانسنت مانند تمام) برگردند گذشته آرمانی

 انکار دلیل به اندیشمندان از دسته این است بدیهی(. سنتی

 توانندنمی مدرنیته نقد برای سنت به توسل و معیار عقالنیت

 گونهاین در دوم که گروه اما شوند؛ محسوب روشنفکران جزء

 کلیت نفی به فلسفی منظری از دارند، بیشتری اهمیت شناسی

. کنندمی جستجو ا ر آینده دیگری و پرداخته مدرنیته

 ادامه در که داوری و نصر شایگان، فردید، مانند اندیشمندانی

 .شد خواهد بررسی مدرنیته درباره هاهای آناندیشه

 (ها هایدگری) فلسفی مخالفان -1

 فردید احمد -

 به دارد ذهن در مدرنیته از ای گرایانهذات تعریف هایدگر

 عامل و تغییریافته هستی با انسان مدرن نسبت عصر در او نظر

 است. جهان به تکنولوژیکی نگاه شدن حاکم تغییر این

 مدرنیته گرایذات مخالفان توسط تنهانه هایدگر نظرات

 گرایانذات غیر بلکه توسط ،(زنندمی پس را مدرنیته کلیت که)

 شدهگرفته بکار نیز( هستند مدرنیته در گزینشگری درپی که)

 که هایدگر هایفرضیه و افکار و هااندیشهاز  برخی. است

 :از اندعبارت شده ایرانی روشنفکران اندیشه وارد مستقیماً

 طرح. 2 جهان به تکنولوژیکی نگاه به حمله و . مخالفت1 

 به غرب زمانهم حمله. 3 خویشتن به بازگشت شعار

 تکنولوژیک رویکرد دلیل به سوسیالیستی شرق و کاپیتالیستی
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 و مذهب از دفاع. 4 به انسان ماتریالیستی رویکرد و جهان به

 هایایده به حمله و دارد حضور جامعه روح در که معنویتی

. کندمی محدود فردی حیطه به را مذهب است که سکوالری

علوم  نقد و دارد تاریخی رسالتی که بومی علم از دفاع. 5

 بار از بودن فرهنگی فرا و تاریخی فرا ادعای با که شمولجهان

 اضمحالل ادعای 6. کندمی خالی شانه تعهد و مسئولیت

 و مدرنیته ظهور دلیل به معنا رفتن دست از و بشر اخالقی

 و آزادی دموکراسی، گرایی، باعقل مخالفت. 7 تکنولوژی

 اندیشه اشاعه پیشگامان از فردید .روشنگری عصر فردگرایی

 را شرق و غرب فالسفه تمامی او. است ایران در هایدگر

داند می نادان و احمق و وآناین نشاندهدست خودفروش و

و  پور فاضالب )مدد مدینه را فارابی و افالطون« فاضله مدینه»

 االغ را پوپر و سارتر گورویچ، دورکیم، (.334: 1381فرید،

 مدعی فردید. داندمی فرهیخته را اندیشمند هایدگر دجال و

 هایدگر است؛ با همفکر مدرنیته نفی و سلبی وجه ازنظر است

 که است اسالمی عرفان در راهی یافتن پی در نفی ازاینپس اما

 رویکردی فردید .هایدگر است از متمایز مسیر این در

 ناب کلیتی دارای را مدرنیته و دارد مدرن دوران به گرایانهذات

 وجود آن در گزینشگری امکان داند کهمی شمولجهان و

او  مدرنیته ماهیت و چیستی بحث در دیگر،عبارتبه. ندارد

 جهان به انسان نگاه آن در که داندمی منسجم کلیتی را مدرنیته

 جهان، مرکز در خود قرار دادن با انسان و پیداکرده تغییر ماهیتاً

 ارزشی ازنظر فردید. است کرده تبدیل ابژه به را چیزها سایر

 او. داندمی انسان بدبختی و گمراهی عصر دورانی را چنین

تمامی  با و آن کلیت در را غرب تمدن و فلسفه مدرنیته،

 دنبال به وجههیچبه او. داندمی طاغوتی و شیطانی هایش،مؤلفه

 چنین و نیست مدرنیته بومی تأسیس یا و بازسازی اصالح،

 .داندمی شکست بهمحکوم و مذبوحانه را هاییتالش

 شایگان داریوش -

 انقالب از قبل به که اشفکری مرحله نخستین در شایگان،

 مدرنیته به ای گرایانهکامالً ذات رویکرد شود،می مربوط 57

 که داندمی اییکپارچه و منسجم کلیت یک را مدرنیته و داشته

 مرحله در او. ندارد وجود آن در گزینشگری انتخاب و امکان

 هایدگر و مارتین هایاندیشه تأثیر تحت خود فکری اول

 دادیم، نشان قبل بخش در که طورهمان. دارد قرار کُربن یهانر

 است ذاتگرایانه کامالً از منظری غرب به هایدگر انتقادی نگاه

 هایدگر البته. شودمی مربوط مدرنیته تکنیکی شناسیهستی به و

. داندمی قبل دوران از ترپست را مدرن دوران ارزشی به لحاظ

 غرب تفکر تاریخ برای هایدگر»گوید: می مورد این در شایگان

 تاریخ هگل اگر زیرا است، هگل تطوری دید معکوس درواقع

 این هایدگر برای داند،می مطلق روح تدریجی را ظهور تفکر

 آن فراموشی دیگر عبارت به وجود، حقیقت استتار تاریخ،

 (.28: 1356 )شایگان،« است

 نهیلیسم که داشت عقیده اش، هایدگری مرحله در شایگان،

 تشکیل را( مدرنیته)غربی  تفکر اصلی شالوده( انگارینیست)

 منجر الهی و مقدس هایارزش همه کردن باطل به که دهدمی

 خرد»جایگزین  کمکم« انسان خرد»این نیهیلیسم،  در. شودمی

 (.21: 1356 شود. )شایگان،می« الهی

 داوری رضا -

 و دارد مدرنیته و غرب به گرایانهذات رویکردی داوری

 بر که داندثابت می هویتی و منسجم کلیتی دارای را غرب

 این. است بناشده خود خاص فکری و فلسفی هایپایه

 علمی، هاینظام مختلف در ابعاد فکری و فلسفی هایبنیان

 ابتدای از داوری. شوندمی منعکس جامعه اقتصادی و سیاسی

 و کرده حفظ را مدرنیته به گرایانهذات رویکرد کارش تاکنون

 که است مدرنیته کلیتی که ورزیده اصرار نکته این بر همیشه

 و خواست را آن از عنصری ای،سلیقه و دلبخواهانه تواننمی

 داوری ارزشی، ازلحاظ اما را نخواست؛ دیگری عنصر

 و کرده تعدیل را مدرنیته درباره منفی قضاوت مرورزمانبه

 و نیست شدن مدرن از گریزی که رسیده نتیجه این به کمکم

 و نگاه انتخابی با داوری. نیست کار این به هم لزومی

او  نظر به است؛ مخالف مدرنیته یا غرب به گزینشگرایانه

 و تاریخ طی در که عارضه نیست و بیماری یک زدگیغرب»

 آمده پدید ادب و فنون و صنعت و علم در بشر کمالی سیر در
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 نجات آن از را ادب و تکنیک و صنعت و بتوان علم و باشد

 تغییر در این گیرد صورت باید تغییری اگر بنابراین... داد

 و آدم و عالم به بشر که نگاهی در باید تغییر. نیست اینجاوآنجا

 تکنیک نگاه نگاه، این که حادث شود کندمی دو این مبدأ

 (.19: 1359)داوری، «. است

 غرب مطلق بودگی دگر نمای از است مشحون داوری آثار

 عنوانبه نیز را کند اسالممی تالش او نما، همین طریق از و

 (.79: 1382 پدرام،) بازنماید. واحد، کلیتی عنوانبه و سنت

 در ایگسترده هایبرنامه با مدرن هایدولت داوری، نظر به

 به کننداجرا می جمعی زندگی مختلف هایحوزه

 موارد، برخی در همچنین. زنندمی دامن سکوالریزاسیون

 نموده تبدیل خود دست ابزاری در به نیز را علم حتی هادولت

 سیاست قدرت سایه زیر در علم قدرت ترساده عبارت به و

 علمی هایشاخص تدوین معیار حکومت آنگاه گیرد ومی قرار

 و هگلی تفاسیر در خصوصبه وضعیتی چنین شود.می

 و نازیستی فاشیستی، هایحکومت در که مدرنیته از مارکسی

 به داوری .است مشاهدهقابل کرد خارجی پیدا نمود استالینی

 صرفاً  تکنیک که کندمی ادعا هایدگری، نگرش از پیروی

 تفکر شیوه و ذات یک نیست، بلکه ابزار و اشیاء از ایمجموعه

. است یافته تسلط برجهان آشکارا امروزه که است

 و گرفت را غرب تکنولوژی و علم تواننمیدیگر عبارتبه

 (.35: 1369گذاشت. )داوری،  کنار را آن هایمؤلفه سایر

 نصر حسین سید -

 استعمارگری یا مدرنیته پیامدهای با نه نصر حسین سید

 بر حاکم عنوان تمدنبه مدرنیته باکلیت که غربی کشورهای

 فروپاشی درحال را غربی تمدن نصر. است مخالف غرب

 از پیش که کندمی تشبیه ایخروس سربریده به را آن و داندمی

. دهدمی انجام هدفی بدون و سریع حرکات بمیرد آنکه

 (.194: 1372نصر،)

 ازجمله تجدد با آن عمیق و جدی تعارض و سنت مقوله

 او بنابراین. شودمحسوب می او اندیشه اصلی محورهای

 برخورد امکان و داندمی تجدد کامل و جامع نقد را حلراه

 و سنت احیای مدعی نصر. داندمقدور نمی را آن با گزینشی

و  اهداف ترینمهم دالیل همین به است متجدد دنیای طرد

( مدرنیته) بحران این با مقابله برای او پیشنهادی کارهایراه

 :از اندعبارت

 بخشیجان راه از ایران اصیل فکری هایسنت احیای. 1 

 .اسالمی عرفان و فلسفه به دوباره

 و فلسفه علوم، سرشت مورد در ایرانیان به دادن . هشدار2

 به ایران فرهنگ ها برایآن اخذ که خطراتی و غربی تکنولوژی

 غرب به اینکه به ایرانیان ساختن توانا وسیلهبدین و آوردمی بار

 .بنگرند حقارت، عقده روی از نه و دیدگاهی انتقادی از

 آسیا هایتمدن و هافرهنگ از ایرانیان ساختن . آگاه3

 .غرب نفوذ تمدن برابر در سازنده متعادل ایوزنه عنوانبه

 اصالت حفاظت آن طریق از که راهی ایجاد در . کوشش4

 غربی علوم و تکنولوژی فرهنگ، برابر در ایران فرهنگی

 (.48: 1361)نصر، گردد. پذیرامکان

 گرایانهذات منظری از نصر گفت؛ باید خالصه طوربه پس

 داند؛می کلیت منسجمی دارای را آن و کندمی نگاه مدرنیته به

« تمدن غرب»عنوان  تحت را کلیت این ارزشی، لحاظ به اما

 موضع از که است روشنفکری دسته از آن نصر. کندمی نفی

 در احیاء را حلراه دلیل همین به و پردازدمی تجدد نقدبه سنت

 رد رغمعلی نصر البته. دانندمی شرقی شهود و اسالمی عرفان

 برای و نمانده غافل پیامدهای آن از ایلحظه تجدد، کامل

 آمریکا از بندرت سوز، جهان بالی این کامل شناسایی

 .است شدهخارج

 مدرنیته موافق گرایذات روشنفکران -2

 مدرنیته گرایذات موافقان ما؛ پیشنهادی شناسی گونه در

اصلی  دو گونه به« گراییجمع -فردگرایی»معیار  اساس بر

 بخش در که طورهمان. شوندمی بندیتقسیم «چپ»و  «راست»

 دارد وجود مدرنیته از رقیب دو تفسیر شد، داده توضیح نظری

 کانتی تفسیر در. دارد تعلق هگل به دیگری و کانت به یکی که

 از بیش و پیش و است نهایی هدف و ارزش فرد از مدرنیته،

 از. باشد اولویت افراد در تکتک منافع و مصالح باید چیز هر
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 برای تالش و فردی هایآزادی حفظ فردگرایانه، منظر

 افراد از تواننمی و است ترین هدفمهم فردی شکوفایی

دلیل  همین به. کرد استفاده اهداف به دستیابی وسایل عنوانبه

 آزاد اقتصاد وجود به رویکردی چنین متفکران و سیاستمداران

 در اما جامعه اعتقاددارند؛ امور در دولت حداقلی دخالت و

 هگل که مدرنیته از گرایانه کل یا گرایانه جمع تفسیر

 در فرد که دارد وجود این اعتقاد است، آن اصلی پردازنظریه

 خود جامعۀ و اجتماعی محیط به افراد و نداشته وجود خأل

 مدرنیته از گرایانه کل تفاسیر مدافعان دلیل به همین. اندوابسته

 شکوفایی اجتماعی به منوط فردی شکوفایی هرگونه معتقدند؛

 اجرای بنابراین، است؛ جامعه ل ک منافع گرفتن نظر در و

 ارزش فردی آزادی از جامعه بیش کلی منافع تأمین و عدالت

 مرکز و شدهریزیبرنامه اقتصاد به رویکردی چنین حامیان. دارد

 به الزم .اعتقاددارند جامعه امور در دولت کنترل حداکثری و

 اساس بر و اول گام در گراذات روشنفکران هرچند است، ذکر

 چپ و راست اصلی گونه دو به« گراییجمع -فردگرایی»معیار 

 متفکران توانمی بعدی گام در اما شوند؛می بندیتقسیم

 تغییرات انجام شیوه به هاآن پایبندی میزان اساس را بر هرگونه

« دموکراتیک غیر»یا « دموکراتیک»های روش با قدرت اعمال و

 گرایذات اندیشمندان دیگر،عبارتبه. کرد متمایز هم از

 تغییرات انجام و دموکراتیک هایبه روش است ممکن راست،

ممکن  یا و ها؛ نئولیبرال و هالیبرال مانند باشند متمایل پایین از

 باال از تغییرات انجام و غیر دموکراتیک هایروش به است

 و هاکاران، فاشیستمحافظه مانند باشند داشته اعتقاد

 گرایذات اندیشمندان ترتیب، همین به. مصلح دیکتاتوران

 از تغییرات انجام و دموکراتیک هایبه روش است ممکن چپ

های چپ و هادموکراتسوسیال مانند باشند متمایل پایین

 انجام و غیر دموکراتیک هایبهروش است ممکن یا و غربی؛

 کمونیست. دولتمردان باشند مانند داشته اعتقاد باال از تغییرات

 

 

 

 هاراست -3

 (هالیبرال) دموکرات هایراست -الف

 قبلی، گونه روشنفکران مانند ایرانی روشنفکران از گونهاین

 معتقدند و دارندمدرنیته  از گرایانهذات تفسیری و درک

 به اما دارد؛ شمولجهان و ناب هویتی و منسجم کلیت مدرنیته

 اندیشمندان برخالف ارزشی، و گیری اخالقیموضع لحاظ

بشر  تباهی عامل را آن و بودند مخالف مدرنیته با که قبل گونه

 مدرنیته سرسخت حامیان از کل در گروه، این دانستند،می

 .بینندمی آن گرو تحقق در را بشر خوشبختی و رفاه و هستند

 به توانمی پارادایم این پیشگام روشنفکران ترینمعروف از

 عبدالرحمن آقاخان کرمانی، میرزا آخوندزاده، فتحعلی میرزا

 اصفهانی، حبیب میرزا ای،مراغه العابدینزین حاجی طالبوف،

 روشنفکران از گونهاین. برد نام احمد کسروی و خان ملکم

از . دارند آکادمیک و دانشگاهی خاستگاه و پایگاه بیشتر

 نیز امروز دانشگاهی جامعۀ در بگذریم که دارالفنون شاگردان

 حسین آرامش دوستدار، آدمیت، فریدون مانند اساتیدی

 مانند محققانی و آجودانی ماشااهلل جهانبگلو، رامین بشیریه،

 .گیرندمی قرار گونهاین در اکبر گنجی و ملکیان مصطفی

 حضور نیز هنر و فرهنگ عرصه در گراذات مدرنیته پیروان

 تحقیق به این افراد شناسایی هرچند اند؛داشته چشمگیری

 زاده،جمال محمدعلی بتوان شاید اما است نیازمند دیگری

 در گونهاین قراوالنپیش از یوشیج را نیما و هدایت صادق

 .دانست شعر و ادبیات عرصه

 آخوندزاده -

 و داشته مدرنیته به ای گرایانذات کامالً دید آخوندزاده

 فکری بستاینکه پای بدون دیگران، تجربه اتخاذ»است:  معتقد

« داشت نخواهد حاصلی هیچ باشد، گردیده فراهم قبالً آن

 (.166: 1349)آدمیت،

 اما کند،نمی توهین افراد مذهبی اعتقادات به هرچند آخوندزاده

 او. است مخالف داریو مملکت سیاست در دین حضور با

مردم  که خواهدنمی الدوله کمال گوید: نویسندهمی صراحتبه
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: 1349)آدمیت،. باشند نداشته ایمان و دین و بشوند آتائیست

220.) 

 از یکی به دستیابی شرایط مهیاکردن برای آخوندزاده

 ما»گوید: می« بنیادی خود»یعنی  مدرنیته محوری هایارزش

 است، کرده خراب را ما خانه تقلید ایم،شده بیزار تقلید از دیگر

 خودمان گردن از را تقلید قالده هستیم که صدد این در حاال

خیال  آزاده و آزاد و برسیم نورانیت به ظلمانیت از انداخته درو

 (.137: 1351)آخوندزاده،«. بشویم

 او نقادی روحیه آخوندزاده دیگر مهم هایویژگی از یکی

 و دینی خرافات شدت بهبه او. است فرهنگ و سنت حوزة در

 و رشد موانع از یکی را هاآن و کرده حمله سنتی هایتعصب

 (.158: 1375)آخوندزاده، داندمی کشور توسعه

 طالبوف -

 این با را« احمد کتاب»خود  مشهور جلدیسه اثر طالبوف

 لفظ که انسان شد روز آن انسان»که  کندمی آغاز گفته

 او« گرفت جستن را چیزی هر ماهیت و گفتن وچراچون

 از ناشی را ملت یک پیشرفت سویبه همچنین گشایش

« ملی قیاسی منافع -عملی حوزه در»نقد به عادت در پیشروی

 ایمقوله را آن او که آزادی، از طالبوف دانست. دریافتمی

 دانست،می هدف یک خودخودیبه و انسانی در امور بنیادی

 سایر آزادی مثل»داشت:  نقد از او دریافت با نزدیکی رابطه

 مثالً  گردد، تولید نتیجه او از که نیست مقدمه ما افعال و اقوال

 هرچه به هکذا. است نتیجه...طی مسافت را[ رفتن راه] مشی

آزادی  مگر است، نتیجه یک مقدمه او که دریابی باشی متوجه

 مجرد لفظ را او و...است آزادی برای و آزادی فقط که

 (.95: 1346)طالبوف، « گوییممی

 خان ملکم -

 نگریستمی به مدرنیته گرایانهذات رویکردی با خان ملکم

 گرایی،تجربه عقالنیت، مانند هاییمؤلفه بر خصوصبه و

 گذاریقانون و قوا تفکیک سیاست، دموکراسی، از دین جدایی

 آن ترقی و غربی تمدن او. کردمی تأکید گراییقانون و بشری

 و سیاست وپرورش،آموزش در نوسازی لزوم بر و ستودرا می

 حقوق»گوید: می حقوق بشر درباره ملکم. فشردمی پای حقوق

 یا اختیار اطمینان،: است استوار اصلی رکن چهار بر انسانی

 و اطمینان جانی شامل اطمینان. فضلی و امتیاز مساوات آزادی،

 قلم، اختیار زبان، اختیار بدنی، اختیار شامل اختیار. است مالی

« است جماعت اختیار و کسب اختیار خیال، اختیار

 (.214: 1340)آدمیت،

 ایرانیان اینکه از و را پذیرفته مدرنیته کلیت ملکم

 نحوه پذیرش در ولی پذیرندمی را غربی صنایع و تکنولوژی

 و شده ناراحت کنندنمی اقتباس کشور مدیریت و حکومت

 مسائل حکمرانی در که گویممی قدرهمین من»گوید: می

 باید یا. نماییم اختراعی هیچ خود پیش از نباید و توانیمنمی

 از باید یا بدهیم، قرار خود را سرمشق فرنگستان تجربه و علم

: 1381 خان، )ملکم« نگذاریم بیرون قدمی خود بربری دایره

125.) 

 اما دارد مدرنیته از ای گرایانهذات تفسیر خان ملکم هرچند

 به و نیست هم با مذهب بیهوده برخورد و تنش دنبال به البته

 و خدا که است قانون همان ما مطلوب: گویدمی دلیل همین

 علمای. اندفرموده مقرر دنیا آسایش برای اولیا اسالم و پیغمبر

 استقالل فضل به که حکمی هر ملی کبری شورای در اسالم

 زندگی مآمن و خدا قانون را همان ما فرمایند صادر خود

 سیاستمدار که خان، ملکم درواقع. ساخت خودخواهیم

 اجتماعی شرایط به گرایانه منظری عمل از بود، هم ایبرجسته

 توضیح برای اغلب و داشت توجه نیز جامه هایقابلیت و

 اسالمی آشنای هایروش و مفاهیم به خود نظریات جدید

. کردمی احادیث استفاده و روایات و آیات از و شدمی متوسل

 ایرانیان از تریگسترده طیف با تواندمی راه این از بود معتقد او

 نخبگان کوچک گروه به تنها را خود و کند برقرار ارتباط

 فلسفی و فکری هایشالوده بین درستیبه ملکم .نسازد محدود

 مدرنیزاسیونخصوص به آن کالن و عینی پیامدهای و مدرنیته

 ترمهم بسیار را اوای و شده قائل تمایز مختلف هایحوزه در

 داند.غرب می مادی هایپیشرفت از
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 کرمانی آقاخان میرزا -

 اصالت بر مبتنی کرمانی آقاخان میرزا فلسفی هایاندیشه

 متفکران هایاز اندیشه متأثر چیز هر از بیش وی. است عقل

 و است عقل آدمی میزان و مقوم او، ازنظر. بود روشنگری عصر

 بیهوده سازگار واقعی تحقیقات و تصورات عقالنی با آنچه

 بنیاد عقل خود« سکندری آیینه»کتاب  در کرمانی آقاخان. است

 معتقد و پذیردمی مدرنیته بنیادین هایمؤلفه از یکی عنوانبه را

 چیزهیچ امکان دایره در... است چیزی هر بر حاکم عقل»است 

حجت  عقل جز چیزی و نیست عقل از اعلی و اشرف

 پایه...شودمی فهمیده عقل به حجت هر که زیرا باشد تواندنمی

 قوانین و حسی واقعی، مدرکات تحقیقات و عقالنی تصورات

 بلکه آیدنمی دست به محسوس از تنها معلوم...است ریاضی

 کلیات به جزئیات از پی بردن و تعقل و قوه تفکر بردن کار به

 (.82: 1992)آدمیت،« است الزم استقرار شیوه با

 و غرب به را اخالقی ایرادات برخی هرچند آقاخان

 را این ایرادات اما داند،می وارد غربی دولتمردان هایسیاست

 بومی مدرنیته ایجاد برای توجیهی یا مدرنیته به حمله بر دلیلی

گزینش  خواهان که کسانی در پاسخ خصوصبه او. داندنمی

 آن تکنولوژیکی دستاوردهای حساب و هستند غرب در گری

 از افراد این: گویدمی کنند،می جدا هاآن ورزی از سیاست را

 تاریخچه و و مدنیه سیاسی قوانین جمیع که اندغافل نکته این

 .(633 تابی کرمانی، آقاخان. )است اسالم از مقتبس هاآن

 (کارانمحافظه) دموکرات غیر هایراست -ب

 چپ، و لیبرال روشنفکران کهدرحالی است؛ ذکر به الزم

 هایبهروش و روسیه، فرانسه انقالب هایآموزه تأثیر تحت

 تغییرات ایجاد برای مردمی خصوصبه و گرایانه آرمان انقالبی،

 که هاآن خصوصبه افراد از برخی اندیشیدند؛جامعه می در

غیر  هایبهروش داشتند جامعه اجرایی امور با بیشتری سروکار

 زمان از. شدند متمایل باال از تغییرات انجام و دموکراتیک

 تالش دولتمردان از برخی به امروز تا امیرکبیر و میرزا عباس

 دولتی هایدستگاه در که قدرتی و امکانات بهباتوجه اندکرده

 اشاعه به دست( نوسازی) مدرنیزاسیون گسترش با وجود دارد،

 در مدرنیزاسیون که کنیممی اشاره تنها اینجا در. بزنند مدرنیته

 جدید هایسازمان و ساختارها به نهادها، و بوده کالن سطح

در  روزافزون تمایز و تفکیک اثر در که دارد اشاره اجتماعی

 و پارلمان و دانشگاه ایجاد از. شوندمی ایجاد مدرن جوامع

 شهرنشینی، و گسترش ارتباطات توسعه تا گرفته منظم ارتش

 در که دارند اشاره( نوسازی) مدرنیزاسیون فرایندهای به همه

 .شوندمی اجرا جامعه عینی و ساختارهای کالن سطح

 در دولتی، مقامات سایر و وزرا وزیران، نخست ها،صدراعظم

 نوسازی در جمهوری اسالمی، و پهلوی قاجاریه، دوره

 نقش معاصر ایران سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی،

 مقامقائم شاه،ناصرالدین مانند دولتمردانی .اندداشته ایعمده

 در نوسازی مهمی نقش رضاشاه، و ساالرسپه امیرکبیر، فراهانی،

 دادن قرار اول نگاه در شاید. اندداشته ایران( مدرنیزاسیون)

 ندانچ رضاشاه، یا شاهکنار ناصرالدین در امیرکبیر مانند افرادی

 پیامد و مدرنیته به هاآن نگاه نوع اگر اما نباشد؛ منطقی

 را مدرنیزاسیون گسترش درباره هاآن و اقدامات تصمیمات

 بین تفاوت مهمی زمینه این در که فهمید خواهیم کنیم تحلیل

 هایمؤلفه اکثر پارادایم، این روشنفکران اول نسل .نیست هاآن

 سطح تحصیالت بودن پایین دلیل به اما داشتند قبول را مدرنیته

 آزادی و گفتگو شرایط نبودن مهیا دلیل به و مردم توده دانش و

 شکل به و باال از نوسازی که روند دادندمی ترجیح بیان

 شود. اجرا دستوری

 هاچپ -4

 دموکرات هایچپ -الف

 زادهرسول -

 همان زادهرسول هایاندیشه و افکار از عظیمی بخش

 و زیربنا»موضوعاتی مانند  به که است مارکسیستی هایاندیشه

 و کارگران استثمار»مسئله « تاریخی ماتریالیسم»، «روبنا

« ... اشتراکی مالکیت»و بحث « طبقاتی مبارزات»، «دهقانان

 که گرفت نتیجه نباید مقدمات این از. شودمی مربوط...و

 فعال اولین او. است سوسیالیست یا یک مارکسیست زادهرسول

 سوسیال دموکراسی کندمی تالش است روشنفکری و سیاسی
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 و فرد به توجه عدم از که زادهرسول. دهد اشاعه ایران در را

 بر تأکید با کندمی تالش ناراضی است جامعه در آن استحمال

 بر وارده انتقادات به فردی هایآزادی و حقوق رعایت

 با را «عدالت»و « ملی حاکمیت»او . دهد سوسیالیسم پاسخ

 هاپذیرش تفاوت و فردی هایآزادی و حقوق کردن لحاظ

 از گفتگو و نقد راه گذاشتن باز با زادهرسول. پذیردمی

 و تشویق جایبه کند ومی دوری ایدئولوژیک هایتعصب

 و تدریجی هایروش انقالبی؛ خشن هایروش ترغیب

 حکومت نوعی را دموکراسی او .کندمی تجویز را اصالحی

 نمایندگان( کارگر طبقه فقطنه) طبقات تمامی آن در که داندمی

« بنیادی خود»ویژگی  به زادهرسول این بر عالوه. دارند خود را

 را گذاریقانون معیار و کرد اشاره دموکراتیک هایحکومت در

 منظری از زادهرسول. داندمی مردم خواست و عمومی اراده در

 بیان، آزادی مانند آن بنیادین هایمؤلفه با مدرنیتهبه  گرایانهذات

 قوا، آزادی تفکیک سکوالریسم، خودبنیادی، دموکراسی،

 انتقادی عقالنیت و( مدنی جامعۀ) هاتشکل و هاانجمن فعالیت

 ایمؤلفه با هامؤلفه این ادعای جایگزینی هیچ و است موافق

برخالف « محوریانسان»مورد  در او البته. ندارد را دیگر

 و دهدمی اهمیت فرد به بلکه جامعه به نه هامارکسیست

 (.112: 1355)آدمیت، .کندمی حفظ را او استقالل

 دموکرات غیر هایچپ -ب

 دموکراسی سرخ،ستاره خود، حزبی ارگان در هاکمونیست

 ایران مردم هایرهایی توده در اشناتوانی خاطر به را لیبرال

 سال در سرخستاره در ایمقاله در. دادندمی قرار موردانتقاد

 راه نکردن هموار خاطر به را پارلمانی خود نظام مؤلف ،1308

 ایران در هفتم مجلس :داد قرار موردحمله ایران مردم رهایی

 نظام اصول خصوص در را ایران کمونیست حزب نظر

 هاپارلمان[ که معنا بدین] کرد و اثبات تأیید کامالً پارلمانی

و  باشند مردم واقعی نمایندگان توانندنمی هرگز طورکلیبه

 از. کنند حفاظت زحمتکش طبقات منافع از توانندنمی گاههیچ

 و پابرجاست مالکیت کنونی روابط کهمادامی گذشته، آن

 مطلقاً است، باقی بورژوای و اشرافیت دست در دولتی دستگاه

 صوری و توهمی« آزادی»از  بتوانند هاکه توده است ناممکن

 (.20: 1372شاکری، . )کنند کامل استفاده خود

 منافع حفظ به مندعالقه بورژوا انقالبیون که طورهمان

 طبقه نیز نماینده کمونیست حزب هستند، خودشان طبقاتی

 و آنان قطعی رهایی کارگران، منافع برای و است کارگر

 منافع ازآنجاکه. کندمی مبارزهپرولتاریا  دیکتاتوری برقراری

 توده اکثریت آزادی و منافع به کامالً آنان رهایی و کارگران

 انقالبیون و پرولتاریا است، وابسته کش آن جامعهبزرگ زحمت

 دست به را رهایی پرولتاریا و منافع تنهانه نبرد این در پرولتری

 این. نندکمی آزاد نیز را جهان و انسانی جامعه بلکه آورند،می

 تشکیل را بورژوا و پرولتری بین انقالبیون اصلی تفاوت

 (.62: 1372شاکری، ) دهدمی

 مدرنیته به گرایانهغیرذات رویکرد با روشنفکران -

 (هاپارادایمی)

 از ای گرایانهغیرذات درک که ایرانی روشنفکران تمام

 مکانی و شرایط زمانی بهباتوجه خواهندمی و دارند مدرنیته

 جای بخش این در کنند، تأسیس جدیدی مدرنیته خود، جامعه

 منظر از روشنفکران از دسته این دیگر،عبارتبه. گیرندمی

 را بر مدرنیته خواهندمی و کنندمی نگاه مدرنیته به پارادایمی

. کنند درک خود جامعه خاص زمانی و مکانی شرایط اساس

 که دارند را فرضاین پیش روشنفکران از گروهی مثال برای

 ازجمله چیزی هر و است مذهبی ایایران جامعه جامعه

 ادامه در .شود وتحلیلتجزیه ویژگی اساس این بر باید مدرنیته

 اصلی هایویژگی و پارادایمی روشنفکران مختلف هایگونه

 .شد خواهد بررسی هریک

 بازرگان مهدی -

 مدارسیاست همچنین و روشنفکر یک عنوانبه بازرگان

 او. داشت دهه پنجاه در پارادایم این کردن زنده در مهمی نقش

 انجام و مردم تحرک برای خوبی منبع اسالم بود معتقد

 و اصل بر تمرکز با دلیل به همین و است جامعه در اصالحات

. شد سیاست آن از ترمهم و روشنفکری عرصه وارد اسالم منبع

 که یافت را آن فرصت انقالب اول ماه چند در بازرگان حتی
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 سیاست در حوزة را خود هایپارادایمی هم افکار عملی طوربه

 یافتن تحقق از پیش البته که بزند، محک کشور امور اداره و

 اسالم پارادایم) دیگری اسالمی فشار گروه اثر در آرزوهایش

 دین جدایی ایده با بازرگان. کرد خداحافظی قدرت از( فقهی

 چیز دین بود معتقد و کردمی مخالفت شدتبه از سیاست

 به خود باعقل را غربیان آنچه و گویدنمی منطق و عقل خالف

 بوده موجود ما آسمانی کتاب در پیش هاقرن اندرسیده آن

 در بازرگان( شده طی راه کتاب به کنید مثال نگاه برای. )است

 به طنز بیشتر که کندمی هاییافراط گاه دین و علم آشتی مسیر

 با اسالم دادن آشتی برای تالش در بازرگان .شودمی شبیه

و  احزاب و مطبوعات و مخالفان آزادی از دموکراسی

 برخالف دید خواهیم ادامه در. کندمی حمایت اجتماعات

 اسالم پارادایم آزادیخواه؛ اندیشمندان راست اسالم پارادایم

 و مطبوعات مخالفان، آزادی از شدتبه فقهی اسالم و چپ

 به تنها را آن مختلف شروط با و داشته احزاب وحشت

 باجان صداهم بازرگان. اندکردهمی محدود خود همفکران

 هیچ اما دارد، هاییمحدودیت آزادی»گوید: می میل استوارت

 از ایپاره مخالفت و بهانه محدودیت به ندارد حق رژیمی

 و هاعقل بر ایتازه قیدوبند آزادی، کنندگان سوءاستفاده

 هایدیکتاتوری برای را راه یا بزند هازبان بر قفل استعدادها و

 اول دوران در بازرگان خالصه، طوربه پس «.کند باز دیگر

با  خواستمی و بود سیاست در دین حضور مدافع اشفکری

 باشد، غرب و شرق از مستقل که اسالمی بومی مدرنیته تأسیس

 در دلیل همین به بگذارد و جامعه روی پیش را سومی راه

 دوم دورة در بازرگان اما گیرد؛می قرار راست اسالم پارادایم

 بنیادی، خود مانند مدرنیته های بنیادینمؤلفه اش،فکری

گونه  در دلیل همین به و پذیرفته را سکوالریسم و دموکراسی

 دیگر آن از گرایانهذات درک با که گیردمی قرار روشنفکرانی

 این و سرنوشت این .نیستند جدید ایمدرنیته تأسیس دنبال به

 به خود جای در که شودمی تکرار نیز سروش برای چرخش

 (.379: 1378بازرگان،) شد. خواهد اشاره آن

 

 سروش عبدالکریم -

 در که است روشنفکرانی دسته آن از سروش عبدالکریم

عنوان به را« دین»اش فکری مراحل تمامی در و آثار تمامی

 پی و طرح دلیل همین به. گیردمی نظر در مباحث اصلی محور

 سرنوشت و هایافته شدن به روشن تواندمی او افکار گیری

 دوم دوره در سروش .کند کمک دینی روشنفکران از بخشی

 بسط و قبض»کتاب  با که( متأخر سروش) خود فکری

 از ای گرایانهذات تفسیر شود،شروع می« شریعت تئوریک

 در گری گزینش ادعای دلیل همین به و پیداکرده مدرنیته

 از یکی دوره این در او. کندمی تعدیل را های مدرنیتهمؤلفه

. پذیردرا می« سکوالریسم»یعنی  مدرنیته هایمؤلفه ترینمهم

 برای او. گویدنمی کندهپوست و رک را ایده این سروش البته

 از بسیار اصلی که دغدغه مدرنیته با دین دادن آشتی

 را« معرفت دینی»از « دین»جدایی  این است دینی روشنفکران

 هاانسان که است آن معنای به جدایی ایده .کندمی مطرح

 اجرای اصول حال در که باشند مطمئن همیشه برای توانندنمی

 است ممکن زیرا هستند، جامعه در خداوند خواست و دینی

 که است آن وضعی چنین نتیجه .کند تغییر معرفت این زودیبه

 عالمان حتی که را اجتماعی و سیاسی هایبرنامه و هاتصمیم

 تفسیر دین گوهر و ذات عنوانبه نباید اند،کرده دین پیشنهاد

 دوم دوره در سروش .یابد تغییر زودیبه است ممکن زیرا کرد؛

 نیز را مدرنیته بنیادین هایمؤلفه سایر مروربه و خود فکری

 برخی در و عارفانه و شاعرانه او هرچند زبان پذیردمی

خواه آزادی اسالم پارادایم در هنوز آمیز،تناقض اظهارنظرهای

 جامعه در دین از برداشت دو گویدمی او مثال برای. دارد قرار

 گسترش و سواز یک دینیبی به منجر ما، کنونی عصر و

 و تغییر به مطلق شده است. تسلیم دیگر سوی از سکوالریسم

 با فشردن، پا ثبات بر و گذاردنمی دینی باقی شدن، تجدد

نگریستن،  انکار دیده به هاآن در و نشدن آوازهم هادگرگونی

 از پس اروپا. سازدمی ناممکن روزگار این در را دینی زندگی

 راه به مسلمان از متفکران ایپاره و رفت اول راه به رنسانس
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و  دینی )سروشبی بود، یکی دو هر نتیجه و دوم

 (.484: 1381،همکاران

 را فکری مرحله سه سروش گفت توانمی خالصه طوربه

 مدرنیته به گرایانهرویکردی ذات اول مرحله در. است گذرانده

 دانستهمی سخت بسیار آن در گری گزینش امکان و داشته

 و است غرب مخالف ارزشی لحاظ به این مرحله در او. است

 در مرحله. دارد قرار مدرنیته گرایذات مخالفان گروه در لذا

 و کندمی پیدا مدرنیته به گرایانهغیرذات رویکردی سروش دوم

 مانند هاییایده. است و اسالمی شرقی مدرنیته تأسیس پی در

 همین حاصل دینی دموکراتیک حکومت یا دینی روشنفکری

 با و برده پی تضادها برخی به مروربه سروش اما است؛ دوره

 بیان، مذهبی، آزادی مدارای و گراییکثرت دموکراسی، پذیرش

 گرایذات روشنفکران گونه در سکوالریسم و بشر حقوق

 علی روش نقد با متأخر سروش .گیردمی قرار مدرنیته موافق

مخالفت  جامعه و مذهب کردن ایدئولوژیک هرگونه با شریعتی

 منطقی و عقالنی تفکر درراه بزرگ مانعی را آن و ورزدمی

 باقی اصالح گفتگو و و نقد برای امکانی هیچ که داندمی

 کاریدست و هاشخصیت از سازیبت با ایدئولوژی. گذاردنمی

 بندد.می را تفکر راه ای،هیجانات توده و عواطف

 گیری نتیجه 

 به رویکرد»معیار  از اگر دادیم نشان تحقیق این در

 و آزادی بنیادی، خود مانند) آن بنیادین هایمؤلفه و« مدرنیته

 استفاده ایرانی روشنفکران شناسی گونه برای( سکوالریسم

 یکدیگر از را روشنفکران بیشتر اعتماد دقت و با توانیممی کنیم

یکدیگر  از را هاآن هایتفاوت و هاشباهت و کرده متمایز

 برخی شناسی گونهازاین قبل تا مثال برای. سازیم مشخص

 شعارهای بیانات و ظاهر بهباتوجه را شریعتی محققان

 دلیل به دیگر برخی سنتی؛ علمای راستین پیرو اشمذهبی

 و روحانی ضد گذاربدعت را یک او سنتی مذهب به انتقاداتش

 اسالمی تجددگرایان گونه در را او برخی جدید؛ خان ملکم

 کلیهدانستند. اسالمی می مارکسیست پیرو را او نیز گروهی

 مدرنیته به گرایانهذات رویکردی با که روشنفکری هایگونه

 بنیادین هایمؤلفه خصوصبه) مدرنیته تلفیق به کنندمی نگاه

 اعتقادی ایدئولوژی، یا و( عرفان مذهب، فرهنگ،) باسنت( آن

 بودند تالش در مشروطه عصر گرایذات روشنفکران .ندارند

 اومانیسم، خواست قدرت، مانند تجدد مبانی تناقض و تضاد تا

 برابر حقوق اکثریت، رأی اندیشه، و بیان آزادی سکوالریسم،

 دینی و سنتی هایآموزه با را گذاری بشریقانون و هاانسان

 گرایانهذات رویکردی با روشنفکران از گروه این. دهند نشان

 با مذهب یا سنت تلفیق قصد وجههیچبه و نگریسته به مدرنیته

 ملکم مانند) برخی موارد در اگر. ندارند را( تجدد) مدرنیته

 اشاره تجدد با دین تطابق لزوم به( مستشارالدوله یا خان

 این شود؛می استناد قرآن و به اسالم تجدد تأیید در و شودمی

 آن اساسی هایمؤلفه و مدرنیته کلیت قبول فرض با کار

 به مدرنیته منظر از گروه این دیگر،عبارتبه. گیردصورت می

 تطبیق با تجدد را مذهب خواهندمی و کنندمی نگاه مذهب

 به اسالمی هایپارادایم درون روشنفکران کهدرصورتی دهند؛

 دین با را مدرنیته خواهندمی نداشته و اعتقادی تجدد کلیت

 روشنفکری هایگونه سایر در را تفاوت همین. دهند تطبیق

 مثال برای. دید توانمی نیز گراذات غیر با روشنفکران گراذات

 و بافرهنگ مدرنیته شودمی تالش ملی، مدرنیته پارادایم در

 رویکرد با گراهاملی کهدرحالی شود؛ داده تطبیق ایرانی سنت

 با را سنت و فرهنگ خواهندمدرنیته، می به گرایانهذات

 مدرنیسم و سنت میان تعامل یا تقابل .کنند سازگار مدرنیته

 آن از یک هر قبال در وتفریطافراط است؛ معاصر انسان دغدغه

 و گشته حاصلبی هایجدال و هانزاع معرکه که هاستقرن دو

 گرداب در درافتادن و جمود و تحجر مرداب در ماندن میان در

 مستقیمش صراط باید که است سومی راه انقطاع، و تجدد

 گرداب و سویک از «جمود و گراییسنت» عفن مانداب نامید،

 تکامل سیر دیگر، سوی از «بنیادبی و سیال مدرنیسم» سهمگین

 مرارت و بطالت گونه هزار دچار را هاانسان عملی و علمی

 بیشتر چه هر را تاریخ فرهیختگان بلند آمال تا رودمی و نموده

 نظری هایمشابهت. کند دور واقعیت و تحقق دسترس از

 شده برکشیده هایدیدگاه نوع ایرانی با روشنفکران هایدیدگاه
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شایسته  جاهمین البته. شد داده دست به مدرنیته اول موج در

 در شناختی عقالنیت دال که شود اشاره مهم این به که است

 اجتماعی تاریخی متن شرایط در را خود خاص مدلول ایران

 شده تکرار جدید متن در دال اینکه گو بنابراین کرد؛ پیدا ایران

 یکسره شدهانجام غرب در آنچه با آن معنایی لیکن نظام

 شکنانه شالوده روایت بااهمیت نکته دومین .نداشت مشابهت

عقالنیت  که طورهمان .بود ایران و غرب در اول موج گفتمان

 و هادال و یافت ظهور غرب تاریخ از مقطعی در شناختی

 همین درآمیختند هم به موقت دوره برای یک هامدلول

 به چشم ایرانی مدرنیتۀ اول موج عقالنیت شناختی در وضعیت

 شناختی عقالنیت بنیانی خود نفی همان موضوع این. خوردمی

 روشنفکران فکری فضاهای انگارانه منطق دوگانه بر اصرار و

 شناسیآسیب مانند اهدافی پژوهش این سومین نکته در. است

 که است مدنظر جدید ایزاویه از مدرنیته و سنت نظریات

. دهد توضیح را تحقیق این انجام ضرورت و اهمیت تواندمی

 که بفهمیم توانیممی ما تحقیق این چارچوب در مثالعنوانبه

 جنبه ایران در مدرنیته و سنت نظری هایگونه از یککدام

 کمک ایرانی جامعه به توانندمی و دارند بیشتری کاربردی

 .نمایند بیشتری

 منابع و مآخذ

 ،انتقهادی هایاندیشهه و مدرنیتهه (.1377) بابک. احمدی، .1

 .مرکز انتشارات تهران،

 هاینامهه مکتوبهات؛ .(1364) فتحعلهی. میرزا آخوندزاده، .2
 تههران، انتشهارات ،جمال الدولهه شاهزاده به کمال الدوله

 .امروز مرد

 آقاخههان میههرزا هایاندیشههه .(1357) فریههدون. آدمیههت، .3

 پیام. انتشارات تهران، ،کرمانی

 پیشرو جامع فرهنگ (.1380) منوچهر. کاشانی، پور آریان .4

 .رایانه جهان انتشارات تهران، ،پور آریان

، مدرنیتههه و دینههی روشههنفکران .(1382) مسههعود. پههدرام، .5

 . نو گام چاپ اول، تهران، انتشارات

: متههرجم ،مدرنیتههه و ایههران(. 1387) رامههین. جهههانبگلو، .6

 نشهر شهرکت ناشهر،: سهامعی،چاپ اول، تههران حسهین

 قطره.

 اسهالمی انجمهن -چیسهت فلسفه( 1359) رضا داوری، .7
 عالمهه فرهنگهی مرکز انتشارات ،ایران فلسفه و حکمت

 طباطبایی.

 ، 2، چههاپ اول،جنامهههلغت ،(1385) اکبههر،علی دهخههدا، .8

 تهران. دانشگاهتهران، انتشارات 

 کهدیور، محمهد؛ عبهدالکریم؛ مجتهدشبسهتری، سروش، .9

، سکوالریسم و سنت .(1381) مصطفی. ملکیان، محسن؛

 انتشهارات ، صهراط فرهنگی موسسه چاپ سوم، تهران، 

 صراط.

،چها  غهرب برابهر در آسهیا .(1356) داریوش. شایگان، .10

 فهرزان و پهژوهش نشر امیرکبیر، انتشارات پنجم، تهران،

  .روز

 مهاکس تجدد شناسی جامعه (.1383) داور. شیخاوندی، .11
 .قطره انتشارات  تهران، ،جهان  از جادوزدایی وبر،

 بهه ،1 ، جلهداحمهد کتاب .(1346) عبدالرحیم. طالبوف، .12
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