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  q87   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

 واکاوي معانی مفهوم مدرنیته از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی
  1رضا علیزاده

یکی از مفاهیمی است که در دو قرن اخیر جدل فراوانی در سطوح مختلف برانگیخته است، و ابعاد چندوجهی آن ) تجدد(مدرنیته 
هاي متفکران زیادي را به خود معطوف کرده است، اما نکته قابل توجه آن عدم توجه به همه ابعاد آن و ذهن در چند دهه اخیر

هاي ایران و روسیه افتادگی نظامی و اقتصادي در جنگهاي آن بوده است، شاید ایرانیان برحسب عقبپررنگ بودن برخی از جنبه
هاي دیگر مدرنیته مخصوص در حوزه هاي بعد، بخشاند، اما در دههی تاکید داشتههاي تکنولوژیک و فنابتدا بیشتر بر جبران جنبه

هاي سیاسی توجه بیشتري به خود جلب کرد تا اینکه انقالب مشروطه در ایران شکل گرفت، که شاید مهمترین دستاورد تالش
رفت، هرج و مرج، مدرنیته مثله شده بر ایران چیره  هاي قبل از آن بود، اما از انقالب مشروطه به بعد دستاوردهاي آن به بیراههسال

بر ها در ایران شکل گرفت و قرائتی از مدرنیته در ایران حاکم شد که بیشتر گشت تا اینکه حکومت پهلوي در نتیجه این نابسامانی
کنندگان این بخش از اول ستایشگرایانه و استیالي پهلوي با رشد جنبه اثبات .گرایانه تأکید داشت تا ذهنی و فرهنگیجنبه اثبات

روند  20بعد از پهلوي اول هم غیر از دهه  .مدرنیته، خود تبدیل به مخالفانش گردیدند و مورد غضب حکومت مرکزي قرار گرفتند
 گرایی،توان گفت ملیاما به هر حال می.مدرنیزاسیون در ایران سرعت بیشتري گرفت و مخالفان زیادي نیز براي خود ایجاد کرد

داشته است، اما ضعف توجه به مدرنیته فرهنگی  1357مارکسیسم و مدرنیزاسیون بیشترین چیرگی را از انقالب مشروطه تا انقالب 
توجه  و گرایی محضپذیري در سیستم کار جمعی، نقد سرنوشتمانند فردگرایی عقالنیت، تفکر انتقادي، توجه به کار جمعی و نقش

در این مقاله سعی خواهد شد ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که کدام یک از  .ر متفکران بارز استاز آثابسیاري  دربه خالقیت 
) تجدد(هاي فرهنگی مدرنیته وجوه مدرنیته در ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی بر ایران سلطه داشته؟ و چرا به جنبه

  کمتر توجه شده است؟
ها که افکارشان گرایان، مذهبیون و مارکسیستسه گروه اصلی اندیشمندان ایرانی شامل ملی در این مقاله به بررسی تفکرات

هاي محوري که این سه گروه بدان بیشترین حجم مطالب را پیرامون مدرنیته به خود اختصاص داده، پرداخته خواهد شد و مولفه
اصلی تحقیق که همانا چرایی و چگونگی هژمونیک شدن وجوه گیرد تا به سوال اند مورد مداقه بیشتري قرار میتوجه نشان داده

ترین دالیل ضعف در مواجهه با غرب و سیاسی ـ اقتصادي مدرنیته بر وجه فرهنگی آن است، دست یابیم زیرا به زعم محقق از عمده
  . فرهنگی تجدد بوده است مدرنیته توجه بیشتر به مفاهیم سیاسی ـ اقتصادي مدرنیته در اندیشه متفکران ایرانی نسبت به وجه

 .، انقالب مشروطه، انقالب اسالمیتجدد، تجدد فرهنگی، روشنفکران :واژگان کلیدي
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