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  q122   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

  و بنیان محتواي مدرنیته بر آن تتثلیث تاریخی مسیحی
  1بیتا نقاشیان

تثلیث   ایده«اي بود که مشخصا بر بنیاد  خطی ِپیشرونده، اندیشهسیر زمانِ واحد سه قسمیِ   به مثابه» تثلیث تاریخی«متافیزیک 
ها بعد توسط راهب یواخیم فیوره پرورده شد و با گذار از قرنها و پرواري توسط اسقف بوسوئه،  نزد قدیس آگوستین و قرن» تمسیح

 –قدیم »تثلیث فلسفه تاریخیِ«رسید و برهگلی » فلسفه تاریخ«ویکو، تورگو، ولتر و کندرسه از تفسیر دینی تاریخ به اوج خود در 
آزادي مردم شناسان و جامعه  –اهلی کردن  - تمدن و توحش  –بربریت  -هاي تاریخیِ توحش  عصر جدید، تثلیث –قرون وسطی 

  .شناسان کالسیک بنا گشت و در آراء بسیاري از اندیشوران اروپایی و آنگوالساکسون خود را نمایاند
و »تمدن«در نیل به» خط تطوري«در یک » پیشرفت  ایده«همپیوند با » تاریخ جهانی«و » امر کلی»  ایده  دهاي در برگیرن اندیشه

، این »انسان اروپایی«که جهاِن اروپایی از آن عبور کرده بود و  بود وخط تاریخی» اروپا«تمدنی که واجد اعظمِ آن . »عصر جدید«
، جدا می »انسان بدوي« و » انسان وحشی«ن قرار داشت و در خطی تطوري از و متمدنِ عصر جدید در غایت آ» مدرن «انسان 
  .گشت
اي فلسفی و خردي مشخصا تئولوژیک که بنیادهاي مدرنیزاسیون ایرانی را تشکیل داد و تحت پردازش روشنفکران ایرانی به   پنداره

» تمدن«و فاقد » وحشی«مردمانی   ه عشایر به مثابهسازِي جمعیت ایران و به ویژ سازي و اروپایی وقایع اسکان و کوچ و یکسان
  .و به سوي عصر جدید » انسان بدوي«و » انسان وحشی«براي خروج از حالت » انسان اروپایی«اقدامی جهت نزدیکی به . انجامید

در راستاي مطالعات گسترش ابعاد مفهومی و نظري هاي مدرنیته و کنکاش و  این چنین، بر مبناي عطف به بنیادهاي فلسفیِ نظریه
» انسان شناسی فلسفی«تاریخی و اجتماعی ایران؛ این پژوهش بربنیاد نقد دیالکتیک انسان شناختیِ محتواي تاریخ ایران با رویکرد 

کالسیک، به پردازش   ، بر اساس خوانش روشمند متون کالسیک تئولوژي مسیحی و فلسفه»انسان شناسی تاریخی انتقادي«و 
  .پردازد تبیین سیر مذکور میمفاهیم و نیز 

  .، تئولوژي مسیحی، عصر جدید، مدرنیزاسیونایده پیشرفت، تاریخ :واژگان کلیدي
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