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تطورات فهم روشنفکران ایرانی از 
خود آگاهی روشنفکريبحران، سنت وسنت

*سیدابراهیم سرپرست سادات

)12/12/1393:تاریخ پذیرش-19/6/1393: تاریخ دریافت(

چکیده
مرجعیـت سـنت و   . روشـنفکري ایـران داشـته اسـت    ۀغیر قابل انکاري در اندیشـ سنت، حضور 

انگیز بودن آن، ناشی از موقعیت برجسته و تأثیرگذار آن در جوامعی اسـت کـه داراي تـاریخ    بحث
کـرد کـه   هر چند قاعده روشنفکري اقتضـا مـی  . آفرین بوده استهاي سرشار و تمدنکهن، اندیشه

هـاي تأثیرگـذار در   اندیشـی، سـنت را بـه عنـوان یکـی از مؤلفـه      انتقـادي ۀروشنفکر ایرانی بـا وجهـ  
بخشی ایرانی، سیاست و قدرت، مورد مداقه، نقد و بررسی قرار دهد و بستري تأسیسـی را بـا   هویت

در عـین حـال   . امـا در عمـل، چنـین چیـزي لزومـاً اتفـاق نیفتـاده اسـت        ؛عطف به آن تدارك ببیند
سنت که از خالل بررسی سیر نگـاه روشـنفکران ایرانـی بـه سـنت، بـه       ها بهبازشناسی تطورات نگاه

آید این فرضیه را در این مقاله قوت بخشید که در نزاع سنت و مدرنیتـه در ایـران، سـنت،   دست می
در پیدایی انقالب سنتهاي تطورات و خودآگاهی.منشأ خودآگاهی روشنفکري ایرانی بوده است

. دار و متأثر از آن بوده استاسالمی ایران و در ادامه وام

.انقالب اسالمیبحران،تجدد،سنت،روشنفکري،: واژگان کلیدي

Sarparastsadat@atu.ac.ir)          ره(دانشگاه عالمه طباطبائیپژوهشیاستادیار*
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مقدمه
روشنفکري، حرکتی است در شکاف سنت و مدرنیته و از ایجاد شـکاف و تزلـزل میـان ایـن     

هاي روشنفکري نظیر نوگرایی، قـدرت خالقـه،   ویژگی.دو جهان است که اساساً زاده شده است
کننـد  اي فرهنگی و اجتماعی را ترسیم میچهره،ِ اندیشیدنانتقادپذیري و جرأتاندیشی،ديانتقا

که به طور طبیعی، متعهد، داراي دغدغه و در جستجوي نقش و کارکرد روشنگرانه است، بر هـر  
توجـه  ) Mills,1963(نقشی از روشنفکري تأکید کنیم و یا از هر منظري به کارکرد روشـنفکري 

کند، در تعامل یا تقابـل بـا آن و در مسـیر بازاندیشـی     مواجهه پیدا می» سنت«، روشنفکر با نماییم
شناسـی سیاسـی اسـت کـه  از     تلقـی مشـهور از روشـنفکر، نیرویـی در جامعـه     . گیـرد آن قرار مـی 

جدیـد و عـالم مـدرن دارد، عـالَمی     ۀریشه در فلسـف . روشنفکري به معناي اعم کلمه متمایز است
تمـدنی خاصـی   کنـد، همچنـین بـه حـوزه    ر گیدنز در آن بازاندیشـی افـزایش پیـدا مـی    که به تعبی

عصــر ةایــن پدیــد.خاصــی از تــاریخ آن یعنــی عصــر روشــنگري تعلــق داردو بــه دوره) غــرب(
شناسـی،  هایی چـون آگـاهی، شـناخت، زمـان    هاي فزون، با ویژگیروشنگري در عالم بازاندیشی

سکوالریســم، گرایــی،گرایــی، تجربــههــداف دنیــوي، علــمدردشناسـی اجتمــاعی، درگیــري بــا ا 
کشمکش با صاحبان قدرت برجسته شده است، امـا بـه نظـر    وخودآگاهی طبقاتی، ملی و انسانی

خودآگـاهی،  خرد انتقـادي، ةکه ثمر» اندیشی آنانتقادي«رسد، معرفی روشنفکري با ویژگی می
شـناخت  آزاداندیشـی، ق خـود، هوشـیاري،  لیت نسبت به حقیقت و بینش خالئودگراندیشی، مس

اساساً تعهد اخالقی روشـنفکر پرسـش انتقـادي اوسـت کـه از      . زمانه و پویایی است، کاراتر باشد
بردن گفتگوي انتقادي از طریـق زیـر سـؤال    روشنفکر به پیشۀوظیف. کنداش میخود و از جامعه

ایـن  .هـاي جدیـد اسـت   تگو در جهتم اصول مورد توافق فعلی و به جریان انداختن گفئبردن دا
ها و باورهاي پیشین نیسـت، بلکـه   ها و قانوناندیشی صرفاً متوجه گذشته و نقد و رد حکمانتقادي

؛ 50-56: 1377ســعید،(هــاي کهنــه در زنــدگی جــاري هــم هســت     متوجــه بقایــاي اندیشــه  
چاپ مکـرر،  ؛ مطهري،147-153: 1379؛ ملکیان،6: 1383؛ دهشیار،268و216: 1384جهانبگلو،

مـرگ  «گـر  اندیشـی روشـنفکري اسـت کـه فقـدان آن تـداعی      ي انتقـادي ها، همه ثمـره این.)73
دیـالوگ  «گـر  است و شاید کسی بگوید که نپذیرفتن بدون استدالل آن هم تـداعی » روشنفکري

.است» کرها
کشـورهاي در حـال توسـعه بیشـتر مشـهود اسـت، بـه عنـوان         ، دراین معانی در خصوص روشنفکر

رود و کار مهمش تذکر بـه شـکاف   مرز عقل و اسطوره یا مدرنیسم و سنت راه می«شنفکري که بر رو
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از .)26: 1377سـروش، (»میان جهان قدیم و جدید و پل زدن میان آن دو بـا ابـداعات تئوریـک اسـت    
کند و در ارزیابی عناصر فرهنگ بومی، تـرمیم یـا تحکـیم و    رو به شناخت فرهنگ بومی همت میاین

امـر  هـاي مختلـف و هـم در بـادي    اي از الیـه هـم، هـر چنـد مجموعـه    » سـنت »آیـد، ویت آن بر میتق
هـاي محیطـی   نوعی نـاموزونی اسـت، بـه عنـوان یکـی از آن عناصـر و هـم یکـی از مؤلفـه         کنندهالقاء

نـه تنهـا  «سـنت در ایـن میـان    . گیـرد روشنفکر، در مسیر نگاه، بازنگاه و بازاندیشی روشـنفکر قـرار مـی   
اي صـرف تبـدیل شـده باشـد، کـه داراي حیـات، تأثیرگـذار، در        اي دور که بـه خـاطره  چونان گذشته

شناس آمریکایی، نیز به همین سان معتقد است کـه سـنت   جریان و سیالن است، گرگ کلهون، جامعه
ي مردمـان  تاریخی ریشه داشـته باشـد در کردارهـاي اجتمـاعی روزانـه     ۀبیش از آن که در یک گذشت

کنـد کـه   اسـتدالل مـی  ، اي از سازمان دادن عمل اجتمـاعی او با تلقی سنت به عنوان شیوهاست،جاري
اتفـاق آرا و  ةشـود، بلکـه زاییـد   ها ناشـی نمـی  اعتبار عقاید یا کردارهاي سنتی، تنها از قدیمی بودن آن

آن کـنش و  اي اسـت کـه در  بـه بیـان او سـنت وسـیله    باشـد، ها نیز میعمومیت به کار گرفته شدن آن
شـدن از یـک فـرد بـه فـرد دیگـر منتقـل        گیرد، سنت همانند زبان با به کار گرفتـه واکنش صورت می

آورد، گیـرد بـه دسـت مـی    شود و معناي واقعی خود را در موارد خاصی که مورد استفاده قرار مـی می
نت بالذاتـه بـاززایی   کند، به بیان هانري کربن، سهمچنین سنت در پرتو باززایی، تجدید حیات پیدا می

سنت براي روشـنفکر، در  ). 137- 138: 1377بروجردي،(»است و هر باززایی تجدید حیات آن است
خرمشـاد و سرپرسـت   (تولید ایـده، در ایجـاد خودآگـاهی، در شـناخت جهـان، در تبیـین مشـروعیت       

نم اسـت،  فرصتی مغتـ )1389خرمشاد و سرپرست سادات، (و در پاسخ به هویت)1390:115سادات،
عالوه بر آن سنت به خاطر ضرورت انتقادي اندیشی روشـنفکر، در معـرض بـازخوانی، توجـه و نگـاه      

بـازخوانی  اساسی است که نگاه روشنفکران بـه سـنت و  ها همه حاکی از این نکتهروشنفکر است، این
پـژوهش  فایـده آن منطقی مستدل دارد و چونان ضرورتی غیر قابل انکار خصوصاً با توجه به اهمیت و 

. نمایدمی
روشنفکر ایرانی نیز به خاطر تعاملی که با محیط خـود برقـرار سـاخته و بـه خـاطر واکنشـی کـه بـه         

. سـنت هـم مواجهـه داشـته اسـت     ۀاش نشان داده، با مقولـ شکل طبیعی به مقوالت غیر قابل انکار بومی
آن و نماینـدگان فکـري آن و هـم   ةادالعـ ایرانی، که برآمده از تـأثیر فـوق  ۀسنت در جامعةجایگاه ویژ

سیاست و فرهنگ ایران است، موجب شده که روشـنفکر ایرانـی   ۀنهادهاي برآمده از دل آن در عرص
تـوان یافـت کـه در    تفاوتی از کنـار آن بگـذرد و از ایـن رو هـیچ روشـنفکر ایرانـی را نمـی       نتواند با بی

روشنفکران ایرانـی بـه سـنت دو ویژگـی برجسـته را      نگاه . سنت رأیی ممتنع داشته باشدۀارتباط با مقول
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. هـاي مختلـف قابـل تقسـیم و شناسـایی اسـت      است، یعنی بـه گونـه  » تنوع«برخوردار از : اوالً: داراست
هاي متفاوت و مختلفـی در هـر کـدام ،    هاي متنوع روشنفکري به سنت و میراث آن ، با ویژگینگرش

» تحـولی «ویژگـی دوم آن  . دهـد را در ایران تشکیل مـی بخش انبوهی از ادبیات مربوط به روشنفکري 
هـاي  دوره. اتفـاق افتـاده اسـت   ، در فواصـل زمـانی مختلـف   »نگاه روشـنفکران بـه سـنت   «است که در 

پهلوي دوم و جمهوري اسالمی مقاطعی از تاریخ معاصر ایـران هسـتند کـه روشـنفکران فراوانـی را بـه       
هایشـان در بـازار منازعـات قـدرت     انـد و ایـده  ایـده کـرده  خود دیده است که به تعبیـر بوردیـو تولیـد   

هـاي  عرصـه ۀتـرین حضـور را، در همـ   هایی هستند کـه سـنت بـیش   است، همچنین دورهمصرف شده
هـاي  حاضـر، کـاوش ویژگـی   نوشـته ۀ مسـأل . ایرانـی داشـته اسـت   ۀسیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامع

.باشدبه سنت میمقاطع یرانی آن در نگاه روشنفکران ا»تطور«و » تنوع«، » تحول«
واسـطه  که صرفاً از طریق کتب، اسناد و مدارك دیگر به طور با(اسنادي ۀدر این مقاله با مطالع

- یعنـی نگـرش  ، گیـري از روش توصـیفی  و بهـره ) 254- 1375:255ساروخانی،()گیردصورت می

هـاي  شـرایط و موقعیـت  هـا، هها در زمینـ یعنی بازشناسیمند و روش تاریخیشناسی با توصیف نظام
آن، تالش خواهد شد تا از اندیشه روشنفکران ایرانی در سه مقطعِ منتهی بـه مشـروطه، دوره پهلـوي    

بازشناسـی  و معرفـی شـود تـا     ،»سنت«دوم و دو دهه نخست جمهوري اسالمی، چند الگو در زمینه 
ل توجـه روشـنفکري بـه سـنت،     در زمینه آن آرا، سیر نگاه روشنفکري ایرانی در مورد سـنت، دالیـ  

ةکننـد و تطورات نگاه روشنفکري به سـنت و منطـق تبیـین   هاي حاصل از آن، تحوالتخودآگاهی
هـا، ازسـویی منطـق درونـی نظـام اندیشـگی       راهنماي تجزیه و تحلیـل داده . آنها به دست داده شوند

سیسـتماتیک بـودن یـا    و اندیشـه و هـم   » نوع فکـر «روشنفکران ایرانی به مثابه یک کل است که هم 
گیـري از جسـتار   سوي دیگر سنجش آن بـا منطـق بیرونـی و بـا بهـره     دهد و ازنبودن آن را نشان می

اسـت، کـه نقطـۀ    ) ، گفتـار دوم تـا چهـارم   1377اسپریگنز، (نظري و روشی بحرانِ توماس اسپریگنز
. هاي زمانۀ روشنفکران اعم از نظري و عملی استکانونی آن توجه به بحران

سیر نگاه روشنفکري ایرانی به سنت
شـود، مختصـات   در این مقاله چهار الگوي روشنفکري ایرانی در نسبت با سـنت معرفـی مـی   

. بـه تفصـیل آمـده اسـت    ) 1385سرپرست سادات، (تفصیلی هر یک از این الگوها در این نوشته
در مـتن آن بـه تطـورات،    گیرنـد تـا   در اینجا صرفاً براي بیان مرزها و تفارق مورد اشاره قرار مـی 

.کننده آن پرداخته شودتحوالت و منطق تبیین
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باستانی-سنت ملی) الف
سنت در این الگو بـا آراي برخـی روشـنفکران نسـل اول ایرانـی یعنـی فتحعلـی آخونـدزاده،        

در این سـیر  . زاده بازشناسی شده استکرمانی و در ادامه آراي سیدحسن تقیآقاخانملکم خان،
هاي ایـران قبـل از اسـالم؛ همـراه بـا نـوعی       ی استمرار در توجه به خود ایرانی و سنتفکري، نوع

.وجود دارد) سنت به معناي دین، نهادها و تاریخ آن(گریزي سنت
ستا، چونـان غیریـت تجـدد، جلـوه     گراي باستانسنت در الگوي روشنفکران مدرنیست غرب

در ایـن تعبیـر،   . أ بحـران فـراهم آورده اسـت   کرده و زمینه را براي طرح سنت دینی به مثابـه منشـ  
، به عنوان آیین تحمیلی اعراب بر ایرانیان و هم به مثابه قوم عرب جلـوه کـرده   )دین اسالم(سنت 
ۀپـذیري اندیشـ  اي از پروتستانتیسـم بـراي آن متصـور نیسـت، اساسـاً اصـالح      که هیچ سویهاست

خط و تاریخ اسالم غیربومی تلقی شده اسـت،  در این الگو، زبان و.معناستدینی، براي ایشان بی
گرایی به نوعی ایرانیـت  گرایی و ملیتاین روشنفکران با بهانه قرار دادن مخالفت اسالم با قومیت

ۀرا در ایـران بـه عنـوان گذشـت    ) دین اسالم(اسالمیت و عربیت تأکید کرده، و سنت ناب و بدون
.تحمیلی بر ایرانیان تفسیر و تعبیر نمودند

یافته، کـه موجـب پدیدآمـدن    غرب توسعهآینهۀماندگی به دست آمده از دریچوك عقبش
راهی که جلوي پاي ایشـان مـی گـذارد، نـه اتفاقـاً تکیـه بـه عقـل         شد،ترقیفکر تجدد واندیشه

خودبنیاد، که توجه تام و تمام به الگوگیري از غرب رسته از میراث و سنت بود، در نتیجه ایشـان  
هاي کالسـیک پـس از رنسـانس غـرب در نفـی مـذهب و       کر تقلید و الگوبرداري از سنترا به ف

چنـین  ۀپشـتوان . اندیشـمندان رنسـانس انـداخت   ۀگرایانـ کلیسا از یـک سـو و در رویکـرد باسـتان    
هـاي غربـی و تجـدد، ترقـی و پیشـرفت      درکی، هر چند شناخت کامل از مبانی و مبـادي اندیشـه  

ت نیز سطحی و ابتدایی بوده اما در عمل، بـراي ایشـان معنـایی غیـر از     نبوده و حتی در نگاه به سن
ي حقیقـی ایرانـی و بـه امیـد تجدیـد      گرایی بـراي جسـتجوي گذشـته   تأکید بر باستان. آنها نیافت

عظمت آن، همچنین ابزاري بـراي رهـایی از بحـران کیسـتی ایرانـی، اعتمـاد بـه نفـس در مقابـل          
. ی ایرانی بودغربیان و حل احساس تحقیر و زبون

هاي خودي، توجه به آن و یافتن راه در عمل راه را بر نگاه به داشتهاین توجه کامل به غرب،
مانـدگی بـود کـه    در این دیدگاه، نه تنها رهایی از سنت، رهایی از عقـب . بستاز مجراي آن می
ن شـکوه و  ماندگی و عدم تحرك نیز بود، این سنت همچنین موجب از بین رفتسنت، منشأ عقب

سـنت دینـی در چنـین    . تـر ایـران را سنبلسـتان و بلبلسـتان کـرده بـود      عظمتی شده است که پـیش 
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محملی، هم در برابر سنت ملی قرار داشت و هم سدي براي رسیدن به تجددي بود که در انگاره
در این الگو، بازگشت بـه سـنت ممکـن نبـود، در عـین حـال،       .ایشان معنایی جز نوسازي نداشت

ي ابـزاري از  ي ایرانیِ در جستجوي تجدد، چنانکه در اندیشه ملکم بـه صـراحت آمـده، بهـره    برا
شد، اساساً آن چه که اهمیت دارد، جستجوي شـکوه  سنت در راه نیل به پروقره، مجاز شمرده می

ایران باستان و تجدد و نوسازي غربی است، این هر دو، اتفاقاً دشمن مشترکی به نام سـنت دارنـد   
یافته در ایران اسـت و هـم ایرانیـت    مانع جدي فکري و عملی، حضور و بلوغ غرب توسعهکه هم

را از ایرانـی گرفتــه و عرصــه را بـراي شــکوه و جاللــت آن در جریـان زنــدگی ایرانــی، محــدود    
؛ تقــی 1349و 1335آدمیــت، ؛1327و 1325؛ ملکــم، 1357آخونــدزاده، : ك.ر(ســاخته اســت

در این الگو، مسلم انگاشته شده، تعارض تجدد و ایرانیـت بـا سـنت    آن چه . )1357و 1327زاده، 
پهلـوي اول نیـز در زمینـه بحـران    هگریـزي در دور هر چند ایـن سـنت  . دینی و نهادهاي آن است

سـازي، تئـوري دیکتـاتوري مصـلح در     سیاسی فقدان یگانگی ملی ادامه یافت و با دسـتاویز ملـت  
یسـم ایرانـی مشـروعیت یافـت، امـا بـه معنـاي موفقیـت آن در         گرایی و ناسیونالهمان زمینه باستان

ایـن الگـو از آن جـا کـه محصـول      . جذب افکار و تسلط اذهان یا از جریان انـداختن سـنت نبـود   
هاي اساسی خـود  خود نبوده و آموزهتداوم و بسط آراي علمی و فلسفی، فرهنگی و دینی جامعه

ایرانـی  جامعـه ز آن که توضـیحی در تـاریخ اندیشـه   هاي غربی بوده است، قبل ارا وامدار اندیشه
.بایست قلمداد شودتر جزء تاریخ مدرنیته در کشورهاي پیرامونی میباشد، بیش

سنت دینی ) ب
هاي الگوي پیشین و در پرتو شرایط جدیـدي کـه در محافـل    با به چالش کشیده شدن آموزه

بـه بعـد، شـاهد    1330ي دوم، خصوصاً از دههفکري و مذهبی ایران راه افتاده بود، در دوره پهلو
به طور کلـی، در پرتـو ظهـور    . کانونی آن هستیمتوجه روشنفکري به سنت و دین به عنوان نقطه

هـاي سـنت فـراهم آمـد،     آموزهروشنفکرانی منتقد غرب و متوجه به خود، عرصه براي بازخوانی
آراي (اي احیـاگر ت دینـی را چونـان چهـره   نقد مبانی مدرنیته و اتخاذ اندیشه انتقادي به آن، سـن 

از دیگر سو، بـه  ) آراي سیدحسین نصر(و منجی انحرافات دنیاي مدرناز یک سو) علی شریعتی
نه تنها در این الگو، تجدد غربـی چنـان مطلـوبیتی نـدارد کـه      . توجهات روشنفکرانه کشیدعرصه

نه به شکل غربی آن، بل بـه  (ا توسعه ادعاي مخالفت سنت ببشود سنت را به پاي آن قربانی کرد،
توانـد از  نیز رد شده است، در این الگو، هر گونه حرکتی به پـیش، مسـتقیماً مـی   ) شکل مطلق آن
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هاي سنت دینی الهام گرفته شود، اسالم نه تنها مخالف تحول نیست که اتفاقـاً بـا یـک جـا     آموزه
چه کـه بـه عنـوان سـنت شـناخته      ایستادن، عدم تحرك و سکون مخالف است، در این الگو، آن

ماندگی اي است که فقدان و انحراف آن، اسباب انحرافات بشري و عقبشود، همان گمشدهمی
شناختی و هم از بعـد فلسـفی و عرفـانی،    جوامع اسالمی شده است، در این الگو هم از بعد جامعه

ین آن، چه در رقابـت بـا   سنت در حاق توجه روشنفکري قرار گرفته است تا مفاهیم اصیل و بنیاد
ي فرهنگ و تمدن، زنده و زاینده ظاهر شود، در این الگـو،  هاي دیگر و چه در عرصهایدئولوژي

هـا را بـه حقیقتـی کـه از حـاق هسـتی در صـورت        سنت به مثابه دعوتی تلقی شده است که انسان
شـیدن بـه   خوانـد، سـنت بـه مثابـه دعـوت هـم بـه معنـاي زنـدگی بخ         دعوتی ابالغ شده است، می

ستیزي، اسـتبداد و استعمارسـتیزي اسـت   معنویت و زندگی خدامحورانه است و هم به معناي ظلم
و 1382؛ نصـر،  1381؛ رهنمـا، : 30و 22و 16مجلدات :آ، به طور خاص.م1379شریعتی، : ك.ر(

ها، امکان قبـول  این الگوي فکري، چونان دیگر دعوتنندهکهاي دعوتآموزه). 1378و 1381
به سـنت و نظامـات یـا    د را براي مخاطبین خود بازگذارده است، اما اتفاقاً این برگشت دوبارهو ر

هـا، علـل و   دعوتی مقبول بـود، ایـن الگـو توانسـت در بسـتر شـرایط، زمینـه       قواعد آن نظیر دین،
هـاي  گـزاره . مقبولی، جلوه نمایـد عوامل دیگر، در جذب افکار و تسلط بر اذهان، چونان اندیشه

اي از خود اسالمی و تعمیـق مباحـث آن و کشـیده شـدن آن بـه      چهرهاین الگوي فکري در ارایه
ي اجتماع و سیاست و نوعی تغلیظ فرهنگی، گامی به پیش بوده است و از این جهـت کـه   عرصه

هاي خودي، توجه به آن، تعمیق و پویـایی بخشـیدن بـه آن،    داشتهپردازي و تأمل دربارهبه نظریه
ایـن الگـوي فکـري کـه     . ایرانـی اسـت  جامعـه رده است، همچنین توضیح تاریخ اندیشـه همت ک

دانست، از آن جـا کـه راه را بـر    هاي عصر جدید میهاي خودي را غنی و هم درمان بحرانداشته
هـاي اندیشـگی تجـدد غربـی، بسـته      هاي جدید و معارض خصوصـاً فـرآورده  جذب و هضم ایده

بخشیدن به سنت بـراي پویـایی از درون، نـوعی بسـته بـودن مرزهـاي       است، به نظر در عین تکانه
.نمایانداندیشگی را نیز می

سنت دینی و ملی به مثابه فرهنگ
امـا  . روشـنفکري اسـت  سنت، بعد از انقالب اسالمی ایران در الگوي بعدي نیز محـل مداقـه  

ــراي جــذب و هضــم ایــده   بســت آن در هــاي جدیــد و هــم کــار مرزهــاي فکــري ایــن الگــو، ب
در این الگو که از آراي عبـدالکریم سـروش و   . پردازي و فهم سنت، باز گذارده شده استنظریه
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بـر خـالف الگـوي نسـل اول     استحصـال شـده اسـت،   ) در چهـره دوم و سـوم  (داریوش شـایگان 
هـاي  همچنین این حضور، نوعی همزیستی با آموزه. روشنفکري، سنت حضوري، ضروري است

کند کـه بـر خـالف الگـوي دوم، سـنت و مدرنیتـه را در       نوعی تلفیق را تجربه میجدید بشري و 
هاي این همزیستی، چنین بود که سـنت  یکی از جلوه. رساند، تا با هم کنار بیایندجهانی به هم می

بخشی ایرانی مرجعیـت پیـدا کـرده اسـت کـه عرصـه       در حالی به عنوان یک فرهنگ، در هویت
در این الگـو، مبنـاي همزیسـتی،    . عمومی و سیاست محدود شده استآن در حوزهبراي حضور

هـاي علمـی   هاي مدرنیستی و فرامدرنیستی، خصوصاً علـم و روش فرض است که آموزهاین پیش
شـود، سـنت و مدرنیتـه، در    هاي فکري بشري و نه متعلق به دیگران قلمداد مـی به عنوان فرآورده

: ك.ر(نه بر تضاد و تقابل که همزیستی و تعامـل بگشـایند  کنند تا راه راچنین بستري گفتگو می
این الگـو، کـه   ).1371و 1373و 1376و 1378و 1381؛ شایگان،1377و1379و1381سروش، 

ایرانی گسترانده اسـت، در نقـد روشـنفکران پیشـین توانسـت،      همچنین بحثی جدي را در اندیشه
.گرایی رهنمون شودا یک گام به جهانیگرایی رسنت را از ایدئولوژي به فرهنگ و بومی

سنت ایرانشهري
در کنار این الگوها، توجه به الگویی از روشنفکري ایرانی مستند به آراي جواد طباطبایی کـه  

دینی که تجدد است و با بـاور بـه جـدال قـدیم و جدیـد و توجـه بـه        نگاه آن به سنت، نه دغدغه
در دوره جمهوري اسالمی ،ه ایرانی برآمده استدوران و گسست تاریخی، در جستجوي مدرنیت

گـی، فاصـله از خـود،    هطرح بحران در ذیل تأمالت فلسفی و اندیشـ . نظرها را به خود جلب نمود
، در جسـتجوي مدرنیتـه  ... خـود، توجـه بـه سـنت و نقـد مبـانی آن      طرح پرسش، شناخت مسـأله 

جـدال قـدیم   انگاره. سازدجدید مطرح میمهم تأسیس اندیشهایرانی، سنت را به عنوان یک پایه
هاي روشنفکري ایرانی را که خصوصاً بـه خـاطر   و جدید، همچنین به عنوان یک روش، کوشش

شده اسـت را بـه   ي قدیم، در ذیل سنت و مدرنیته طرح فقدان توجه به مبانی و گسست از اندیشه
کلی توجهی توأمان به مبـانی  انگاره جدال قدیم و جدید که در آن، به طور. چالش کشیده است

هاي تـاریخی از دیگـر سـو شـده اسـت      ي قدیم و جدید از یک سو، لوازم و الزامات دورهاندیشه
، گـامی را بـراي توجـه    »سنت و مدرنیتـه «هاي متداول و احیاناً سطحی خود را در غیریت با بحث

لگـو تجـدد ایرانـی، ثمـره    اما در حالی که قرار است در ایـن ا . روشنفکري به مبانی برداشته است
جدال قدیم و جدید باشد، سنت متصلب شده که با از دست دادن عقالنیت در بطـن خـود پدیـد    
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ایـن سـنت کـه در عصـر طالیـی فرهنـگ ایرانـی،        . کنـد آمده است به عنـوان مشـکل ظهـور مـی    
چندوجهی، متکثر و سرشار از عقالنیت بود، در بستر تحـوالت چنـدي خصوصـاً در حـوزه فهـم      

خود را به خرد و عقالنیت از دست داد، از زمانه به دور افتاد، فاقد توانایی براي طـرح  ن، تکیهدی
شاید بتـوان  . هاي جدید شد و چنان شد که از آن به وضعیت تصلب سنت تعبیر شده استپرسش

تصلب سنت، دعوتی از عقالنیت براي حضور در سنت است، این دعـوت و  ادعا کرد که انگاره
تحـول  موجـب  گیرد و با پویایی بخشیدن به آن، قالنیت در سنت، تصلب را از سنت میحضور ع

هـاي غیـر فلسـفی ـ     رسد همین محوریت عقالنیت در سنت، داشـته ، اما به نظر میشودمیو تبدل 
فقه، عرفـان و تصـوف   ، بطور مثال، دهدتوجه روشنفکري قرار میعقالنی سنت را بیرون از دایره

داشت آن با عقالنیت ملهم از تجدد غربـی، موقعیـت خـود را در ذیـل توجـه      با برابرهر کدام ... 
ي تصلب سنت، در عـین محوریـت عقالنیـت، شـاید راه را     انگاره. دهندروشنفکري از دست می

بر همان جدالی از قدیم و جدید ببندد که فقدان آن، موجـب فقـدان توجـه بـه مبـانی در جریـان       
هاي این الگوي فکري، توضیحی در تـاریخ اندیشـه  ه طور کلی، گزارهب. روشنفکري ایرانی است

ایرانی بوده، در سنخیت با شرایط ایران تداعی شده و تالش شده در آن ایرانیت، غـرب و سـنت،   
بـا  ( همه لحاظ شوند، هر چند وزن و اهمیت عقالنیت غربـی از ایرانیـت و سـنت و وزن ایرانیـت    

همچنـین از آن جـا کـه تأکیـدي مضـاعف بـر       . تر اسـت بیش) یدین(از سنت) روایت ایرانشهري
قدیم، پرسش از مبانی سنت دارد الگویی بـه پـیش اسـت،    ایرانی، اندیشههاي دیروز جامعهداشته

بخـش و  هاي خودجـوش، تحـول  هر چند با باور به تصلب سنت راه را بر هر گونه تحول آن ایده
).1379و1380و1382و1383و 1384طباطبایی،: ك.ر(بنددآفرین آن از درون میپویایی

دالیل توجه روشنفکران ایرانی به سنت
انـد سـنت در الگـوي    جا مناسب است دالیلی مورد تأکید قرار گیرند که موجب شـده در این

:روشنفکري ایرانی مطرح شود
دیـن حـق و   (هاي مذهبی؛ چونان میراث و یادگار سرگذشت مذهبی بشـر در تـاریخ   سنت) 1

.)شریعتی، نصر) (خواهی مردمانصداي تعالی: المس
آنــان از خطــر دهنــدههــاي مــذهبی؛ چونــان بخشــی از هویــت ملــل شــرق و رهــاییســنت) 2

) خود بـودن و خودآگـاهی شـرقی   تجربه: هاي مذهبی در شرقاحیا و اعتالي سنت(بینی خودکم
.)نصر، شایگان(
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تمــدن هــا بــا تبارنامــهبــط تـاریخی نســل و رافرهنـگ مــذهبی؛ چونــان عامــل پیونددهنــده ) 3
ها، موجب احساس افتخـار و  ها و تعالی بخشیدن به آنحفظ سنت(درخشان مسلمانان در گذشته 

.)شریعتی ـ نصر) (اعتماد به نفس تاریخی
مذهبی؛ چونان بستري براي اعتالي ادبیات، عرفـان و هنـر ملـی    یافتهفرهنگ سالم و تعالی) 4
.)ر، سروششریعتی، نص(ایران 
انگـاري  گـري و هـیچ  مـذهبی؛ چونـان عالجـی بـراي پـوچی     یافتـه فرهنگ سـالم و تعـالی  ) 5

.)شریعتی، نصر(
.شناختی براي مردمانگاه سودمند رواندین؛ چونان تکیه) 6
.)سروش(ایمان مذهبی؛ چونان یار و یاوري براي اخالق ) 7
.)ی ـ نصر ـ سروششریعت(فرهنگ دینی؛ چونان یار و یاوري براي علم ) 8
هـاي  گـرا، سـنت  شناسـان واقـع  جامعـه ) هاي شـریعتی ایده(شناختی سنت کارکردهاي جامعه) 9

بـه بـاور پارسـونز    انـد، دینی را یکی از عوامل مهم و مؤثر براي حفظ نظام زندگی اجتمـاعی دانسـته  
هـم در  و فرهنـگ عظـیم غربـی را پدیـد آورده و حفـظ کـرده و      مسیحیت هم در گذشـته، جامعـه  

مدرن و اقتصاد، تکنولوژي و علم جدید نقـش داشـته اسـت، بـه نظـر وي      پیدایش فرهنگ و جامعه
هاي دینـی در گذشـته بـوده و در قـرن نـوزده نیـز       غرب وامدار و مدیون سنتساخت قانونی جامعه

. ردمسیحیت هم به انقالب آموزشی یاري رسانید، هم علوم را ترویج داد و هم از معنویات دفـاع کـ  
سـازد و از ایـن طریـق تعلقـات     هاي سالم مذهبی، انسان را به قلمروهـاي فرافـردي وابسـته مـی    سنت

از سـوي دیگـر مـاکس وبـر     .دهنـد کنند و بـه جامعـه و تـاریخ پیونـد مـی     اجتماعی او را تقویت می
.مادي جامعه مؤثر واقع شوندتواند حتی در توسعهتوضیح داده که چگونه مقوالت مذهبی می

خواهانـه هـاي تعـالی  هاي اصیل؛ چونان نمادي از ایمان و توحید و یـادآور رسـالت  سنت) 10
-472، 1374فراسـتخواه، : ك.ر(گیـر کنـونی  دین و پیام وحی و هدایت ربوبی براي تمدن زمین

.)شریعتی، نصر) (434
.)شریعتی، سروش(باورهاي ارزشی و سیاست ؛سنت) 11
.)نصر و شریعتی و سروش، شایگان(یان بخشی ایرانمرجع هویت؛سنت) 12
.)طباطبایی(سنت؛ چونان خاستگاه تجدد ) 13
نصـر،  (اي براي گفـت و شـنود فلسـفی و فکـري بـراي دسـتاوردهاي تـازه        سنت؛ عرصه) 14

).شایگان، طباطبایی
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هاي حاصل از نگاه به سنتخودآگاهی
هاي پیشـین، نـوعی   و اندیشههاي خودي، سنتهر نگاهی به خود، داشتهرسد ثمرهبه نظر می

آن چــه کــه در پرتــو گفتــار روشــنفکري مــورد بحــث، از . روشــنگري و هــم خودآگــاهی باشــد
خـود ایرانـی، خـود اسـالمی، خـود      : توان چنین برشمردها به دست آمده است را میخودآگاهی

.و خود متجدد ایرانی) و جهانی(مدرن -ایرانی-اسالمی 
به عنـوان ملتـی کـه    (ستا، به ملت ایران گراي باستانن مدرنیست غربدر گفتار روشنفکرا) 1

تأکیـد  ) داراي فرهنگ خاص به خود بدون دخالت دادن عناصر وارداتی از طرف اعـراب اسـت  
هاي ایشان در مقابـل اعـراب و اسـالم    ایشان هویتی است و انگارهتوان گفت دگرِمی. شده است

هاي جدید، نفی سـنت دینـی   پیش از اسالم، توجه به اندیشهتوجه به ایران. ترتیب داده شده است
هایی بودند که از منظر خود و به قصـد تحقـق اهـداف خـود بـراي      در ذیل جستجوي تجدد، ایده

.دادندبخشی به جامعه انتقال میآگاهی
هـاي فکـري ایـن روشـنفکران در     فرآورده. در گفتار دوم روشنفکري، دگر، مکتبی است) 2

ي گراي روشنفکري ایرانی از یـک سـو، وجهـه   هاي غربلگوي نسل اول و مدرنیستغیریت با ا
زدایـی شـده  مدارانـه و قداسـت  انسانو وجهه) گردر دیدگاه ستیزه(دیگر سو استعماري غرب از

، همچنـین در غیریـت بـا مکاتـب ایـدئولوژیک دیگـر       )گـر در دیدگاهی غیر ستیزه(تجدد غربی 
فکـري بـه اسـالم و    بخشی این الگـو در توجـه دادن جامعـه   آگاهیهوجه. ترتیب داده شده است

زاي اسـالم  حرکـت توجه به ابعاد فراموش شده(جستن راه از آن و هم توجه به ابعاد مختلف آن 
همچنین توجه به ابعاد نـامطلوب  . بوده است) هاي فلسفی و عرفانی آنو تشیع و هم توجه به جنبه
سـتیزي  گردانـی از دیـن و قداسـت   ربعـه در غـرب کـه بـه خـاطر روي     و مورد انتقاد انسان و جام

.از روشنفکري استبخشی این نحلهپدیدار شده وجوه دیگر آگاهی
ي اول شایگان از جهت توجه به خود، استمرار گفتار دوم است، گفتـار او در ادامـه  چهره) 3

هـاي او لزومـاً   انگاره. استتحالهگراي روشنفکري ایرانی، مقاومت و بقا در برابر اسبومیجریان
تمـدنی و  هـاي او داراي صـبغه  گرایی برابر نیست یعنی لزوماً ایران مطـرح نیسـت، انگـاره   با ملت

بخشــی آن، آگــاهیفرهنگــی بــوده و در آن بــر شــرق و تمــدن آســیا تأکیــد شــده اســت، وجهــه
است که در پس توجه خصوصاً توجه به خود شرقی و خصلت تمدنی آن و ابعاد ضدنیهلیسم آن

.به غرب، به محاق فراموشی سپرده شده است
اند کـه در  هاي بعدي شایگان، گفتاري از روشنفکري ایرانی را نمایاندهاما سروش و چرخش

هـر چنـد در ایـن انگـاره نیـز      . کننـد هایی طرح شده که غرب را مطلقاً نفـی مـی  غیریت با دیدگاه
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هـایی بشـري   هاي فکري آن، آموزهبیت ندارد، اما فرآوردهاستعمارگر مطلوغرب به عنوان چهره
اند، از این رو، حکم بـه حضـور آن در هویـت ایرانـی     اند که همچنین بخشی از ما شدهتلقی شده
تواننـد در جهـانی از تلفیـق بـا     هاي بشري غربـی همچنـین مـی   طبق این دیدگاه آموزه. رفته است

می و چـه در قالـب معنـویتی در عصـر تکثـر و      چـه در قالـب مدرنیسـم اسـال    (سنت زیست کننـد  
).جهانشناسی در هم شکستههستی
پـردازان و  هاي تجدد ایرانی در برابر اصحاب سنت و مدرنیته خصوصـاً ایـدئولوژي  انگاره) 4
به طور کلی در ایـن دیـدگاه توجـه بـه قـدیم و جدیـد، توجـه بـه         . مداري ترتیب یافته استسنت

، ضـرورت و اهمیـت پرسـش از درون سـنت،     )دینـی بـدون دغدغـه  حتی(دوران، توجه به سنت 
هـایی اسـت   ، آگاهی...خودمان و هم زایش تجدد ایرانی از درون نقد مبانی سنت شناخت مسأله

نـوزایی و عصـر طالیـی ایـران،     در ایـن گفتـار، دوره  . که جامعه از مباحث آن الهام گرفته اسـت 
ایــران اســت، ایــن همچنــین چالشــی جــدي بــا نســل اول  اي بعــد از ورود اســالم بــهاتفاقــاً دوره

مانـدگی ایرانـی معرفـی    روشنفکري ایرانی است که اسالم و ورود اعراب به ایران را، منشأ عقـب 
تصـلب آن، قرائـت روشـنفکران ایرانـی از سـنت در      توجه به سنت، عصر طالیی آن،. کردندمی

. در این مقام قابل توجه هستند... عصر تصلب و 

ول در نگاه روشنفکري به سنتتح
ایـن  . هاي روشنفکري، نشان از تحـولِ نگـاه روشـنفکري ایرانـی بـه سـنت اسـت       بررسی نگاه

هـاي مسـتقل تحقیقـی    توانـد حکـمِ فرضـیه را در نوشـته    تحوالت و گاه تطورات را که برخی می
به شرح زیـر  )1385سرپرست سادات،(هاي بازشناسی شده توان با استناد به الگوداشته باشند، می

:بندي کردمفهوم
به توجـه بـه   ،)ستاگراي باستانروشنفکران نسل اول مدرنیست غرب) (دینی(از نفی سنت) 1

.)الگوهاي بعدي(آن سنت و نقد
.)شریعتی(، به بازگشت به سنت دینی ...)روشنفکران نسل اول (از بازگشت به سنت ملی ) 2
، به توجه به سنت بـراي زایـش   ...)شنفکران نسل اول رو(از نفی سنت براي نجات ایرانیت) 3

.)طباطبایی(ایرانی مدرن 
روشنفکران نسـل  (امري ضدتوسعه، تحول و دگرگونی ياز نفی سنت با تلقی آن به مثابه) 4
ي جدال قدما و متـأخرین و تلقـی سـنت بـه عنـوان مـادر       ، تا توجه به سنت در ذیل انگاره...)اول 

.)باییطباط(توسعه و تجدد 
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، تـا  )خـان ملکـم (توسـعه  1ابزاري از سنت در ذیل عقالنیـت ابـزاري  از مجاز شمردن بهره) 5
سـروش، شـایگان،   (گفتگوي سنت و مدرنیته ؛توجه به سنت در ذیل عقالنیت ارتباطی و تفاهمی

.)طباطبایی
تی، شـریع (خـواهی روشـنفکران دینـی    ، به اسـالم ...)روشنفکران نسل اول (ستیزي از سنت) 6
.)نصر

اي فاسد، ناشـی از  ، به پاالیش اخالقی جامعه...)روشنفکران نسل اول (نوسازي از دغدغه) 7
.)خصوصاً شریعتی(در مورد سنت 1340و 50هاي هاي روشنفکران ایرانی دههانگاره
، به تلقی سنت به عنـوان بحـران و   ...)روشنفکران نسل اول (از تلقی سنت به عنوان بحران ) 8

روشـنفکران  (و  از تلقی سنت به مثابه یک کـل بـه عنـوان بحـران     ) شریعتی، سروش(حل راههم
.)شریعتی، سروش، شایگان، طباطبایی(به تلقی فهمی از سنت به عنوان بحران ...) نسل اول 

، به تفکیک علوم ناشـی از سـنت و   ...)روشنفکران نسل اول (هاي کلی در مورد سنت از انگاره) 9
.)سروش، طباطبایی(ي اسالمی علم حقوق جامعه؛گاه هر کدام، به طور مثال فقهتبیین جای

روشـنفکران  (در امر سیاسـت  ) خصوصاً روحانیت(گري نهادهاي دینی از نپذیرفتن تولی) 10
گري روحانیت بـه عنـوان حافظـان و حـامالن در درك رسـمی از      ، به اذعان به تولی...)نسل اول 

.)سروش(دین 
،...)تأکید بر ایرانیت در الگـوي روشـنفکران نسـل اول    (نشی بودن عناصر هویت از گزی) 11

.)شایگانتکهچهلسه فرهنگ سروش و هویت(بخش ایرانی به مراجع تلفیقی هویت
العاده بـر سـنت   ، تا تأکید فوق...)روشنفکران نسل اول (بر سنت ملی العادهاز تأکید فوق) 12
.)سروش  و شایگان(و تعدیل آن دو در کنار فرهنگ غرب ) شریعتی و خصوصاً نصر(دینی 

نصــر، (، تــا نقـد سـنت ایــدئولوژیک شـده    )شـریعتی (از نگـاهی ایـدئولوژیک بــه سـنت   ) 13
.)سروش، شایگان، طباطبایی

و تـرویج اسـالم اخالقـی و معنـوي     ، بـه نقـد اسـالم سیاسـی    )شـریعتی (از اسالم سیاسـی  ) 14
.)سروش(

، تا توجه به سـنت در  )شریعتی(سیاسی -از توجه به سنت به عنوان مبناي کنش اجتماعی ) 15
تبـار،  علـوي : ك.این تحول را ر( ، )نصر، سروش، شایگان، طباطبایی(ي تأمالت اندیشگی حوزه
1377(.

).78: 1381ملکیان،: ك.ر: ( عقالنیت متجددانه، عقالنیت ابزاري و بنابراین نوعی عقل عملی است.1
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و ) نصـر (عرفـانی بـه سـنت    -جه فلسفی ، تا تو)شریعتی(شناختی به سنت از توجه جامعه) 16
.)طباطبایی(تاریخی به سنت -و فلسفی ) سروش(اندیشی به سنت معرفت-فلسفی 
از به کارگیري سنت و مفاهیم پیشاپیش مقبول روشنفکران و مردم در تولید اجماع میـان  ) 17
ایجاد گسست ، تا به کارگیري سنت در )شریعتی(هاي گوناگون و انجام یک اقدام جمعی گروه

ایـن تحـول را   (، )سروش(میان آن اجماع و خلل افکندن در توان یک نظام سیاسی ایدئولوژیک 
.)1384غالمرضاکاشی،: ك.ر

هـاي  ، به برداشت)ها در شریعتیطبق برخی از تحلیل(هاي ابزارگونه از سنت از برداشت) 18
.)سروش، شایگان(غیرابزاري از آن 

.)سروش(، به انتظار حداقلی از آن )شریعتی(سنت از انتظار حداکثري از) 19
، به جامعیت و کاملیت دین نسـبت  )شریعتی(از جامعیت و کلیت دین نسبت به همه چیز ) 20

، به اتخاذ نگـاهی متجددانـه   )شریعتی(و از اتخاذ نگاهی آرمانی به سنت ) سروش(به هدف خود 
، تـا ادعـاي تـالش    )شـریعتی (کـار دنیـا   و از تالش براي زدن دین بـه  ) سروش، شایگان(به سنت 

.)سروش(براي درآوردن دین از دست دنیامداران 
ــاز   ) 21 ــري هنجارس ــه ام ــه مثاب ــی ســنت ب ــري   )شــریعتی(از تلق ــوان ام ــه عن ــی آن ب ــا تلق ، ت
شـایگانِ  (تمـدنی سـنت در شـرق    و از توجـه بـه وجهـه   )سـروش، شـایگان نخسـت   (آفرینتمدن

و از توجه به سنت، ناشـی از  )ِ سومشایگان(ر عصر تکثرها بخش آن دمعنویت، به وجهه)نخست
شـایگان،  (، بـه توجـه بـه سـنت بـه عنـوان فرهنـگ        )شـریعتی، سـروش، نصـر   (هاي دینـی  دغدغه

خصوصـاً در الگـوي فکـري شـریعتی و     (و از توجه به سـنت بـه عنـوان اسـالم هویـت      ) طباطبایی
.)سروش(، به توجه به سنت به عنوان اسالم حقیقت و معرفت)نصر

، تـا توجـه بـه سـنت بـه قصـد       )شریعتی، نصـر (از احیاي سنت در پرتو نقد مبانی مدرنیته ) 22
.)طباطبایی(رسیدن به مدرنیته 

، تا فهم چیستی مدرنیتـه  )شریعتی، نصر(از نگاه انتقادي به مدرنیته در ذیل توجه به سنت ) 23
.)سروش، شایگان، طباطبایی(در کنار سنت 

ــان  بحــث از ســنت) 24 ــه دو جه ــاور ب ــل ب روشــنفکران نســل اول، شــریعتی، نصــر،  (در ذی
؛ از توجـه بـه سـنت بـه     )شـایگان (هـا  ، به بحث از سنت در ذیل باور به همزیستی جهان)طباطبایی

هـاي  ، تـا توجـه بـه سـنت بـه عنـوان یکـی از تکـه        )سـروش (عنوان یکی از عناصـر سـه فرهنـگ    
.)سومشایگانِ(ها گی شایگانی در عصر پستتکهچهل
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، بـه حـل شـدن سـنت و     )شریعتی، سروش، شـایگان (از الگوهاي تلفیقی سنت و مدرنیته ) 25
.)طباطبایی(ایرانی در جریان نزاع قدیم و جدید مدرنیته در هم و تولد مدرنیته

، تا توجـه بـه   )نصر(بر دنیاي مدرن ) زیست بر اساس سنت(از ترجیح دنیاي ماقبل مدرن ) 26
.)، سروش، شایگان، طباطبایی...روشنفکران نسل اول (ن مزایاي دنیاي مدر

هــاي مدرنیســتی و فرامدرنیســتی در آن از توجــه بــه ســنت بــدون دخالــت دادن آمــوزه ) 27
هـا در فهـم   ، به توجه به سنت با اتخاذ دیدگاهی مدرن و تأثیرپذیري از آن آموزه)خصوصاً نصر(

.)سروش، شایگان، طباطبایی(آن 
و جسـتجوي عقالنیـت در   ) نصر(عقالنیت در آیات وحی قرآنی ن و جوهرهاز جستجوي جا) 28

.)طباطبایی(تا جستجوي آن در عقالنیت یونانی و غربی ) سروش(مکتب معتزله ؛سنت اسالمی
، تا توجه به سنت با منطق بیرونـی  )نصر(هاي آن از توجه به سنت با منطق درونی و روش) 29

.)یشایگان، طباطبای(هاي آن و روش
تـا  ) شـایگان (از سنت به معنویـت فروکاسـته شـده    و) نصر(ي دین از تلقی سنت به مثابه) 30

.)طباطبایی(سنت به مثابه امري متکثر و چندوجهی 
، تـا همزیسـتی   )نصـر (بخـش دنیـاي منحـرف مـدرن     از تلقی اسالم به عنوان سنت نجات) 31

.)سروش، شایگان(هاي تکنولوژیکی و فکري دنیاي مدرناسالم با فرآورده
ــه و واکنشــی بــه ســنت  ) 32 ــومی (از تــوجهی منفعالن گــراي خصوصــاً در تــأمالت جریــان ب

، به توجه بـه سـنت   )اول شایگانچهره) (گرایانروشنفکري ایرانی و در واکنش به غرب و غرب
هـاي  نصـر، سـروش، چهـره   (به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل گذر جامعـه و فرهنـگ ایرانـی    

.)شایگان، طباطباییبعدي
، )شـایگانِ اول (ازلی مشترك ایرانیـان  خاطرهاز توجه به مذهب شیعه به عنوان سرچشمه) 33

.)شایگانِ سوم(تا جستجوي معنویت در سنت بودایی 
، تا توجه به سنت در ذیل )شایگان اول(گرایی هاي بومیاز توجه به سنت در ذیل انگاره) 34
).هاي بعدي شایگانچهره(جهان شناسی در هم شکستههستی

ي تحول نگاه روشنفکري ایرانی به سنتکنندهمنطق تبیین
منطق درونی و بیرونی تحول نگاه روشنفکري ایرانـی بـه سـنت را، از جملـه ایـن سـه انگـاره        

:دهندتوضیح می
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اجتماعی، نظام ارزشی و تربیتی و زندگی روشنفکران-تحوالت سیاسی 
هـاي  ارزشی و تربیتی روشنفکر به عنوان یکی از عوامل تأثیرگـذار در داوري توان بر نظام می

او را تحت تـأثیر  روشنفکر نیز، اندیشهتحوالت سیاسی، اجتماعی زمانه. تأکید کردروشنفکري،
هاي پهلـوي دوم  حد فاصل دورهترین واقعهتوان مدعی شد انقالب اسالمی مهممی. دهدقرار می

ی است، که همچنین منشأ بحث جدي روشـنفکري بعـد از انقـالب اسـالمی از     و جمهوري اسالم
هـاي سـنت   انقالب اسالمی در برخی تعابیر دقیقاً انقالبـی متکـی بـه آمـوزه    . سنت، نیز شده است

مبتنی بودن بر بنیادهاي غیرمدرنیتی چالش «و ) 1384،خرمشاد(»به دلیل هویت اسالمی«است و 
هاي دانش اجتمـاعی جدیـد وارد آورد کـه    بر آن دسته از نظریه) 1373:10حجاریان، ( »بزرگی

انقـالب اسـالمی   . کردنـد یـابی مـی  هـا را ریشـه  هاي دنیاي مدرن، انقـالب انقالببر اساس تجربه
هایی فراهم آورد که نگاه روشنفکري ایرانی بـه سـنت را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت، بـه        زمینه

غربی در پی پیروزي انقالب اسالمی، نقـد مدرنیزاسـیون   درنیتهطورکلی با تعدیل شأن هجومی م
محدود کرد و روشنفکر ایرانی را ابـزار توسـعه   یعنی روایتی از مدرنیته که آن را به مفهوم توسعه

کــه در نهایــت ) مدرنیســمنوســازي آمرانــه و شــبه(اي ، برنامــه)1380:12میرسپاســی، (نمــودمــی
ــهنتوانســت جامعــه ــی را ب ــه رهنمــون شــودایران ، تأســیس دروس )19: 1377مشــایخی، (مدرنیت

آثـار کالسـیک غربـی، گفتگـوي نظـري آن بـا مبـانی نظـري حکومـت          تر غرب، ترجمـه بنیادي
هـاي  هاي جدید، زمینه براي درك درست روند مدرنیته و درك عمیـق اندیشـه  اسالمی و چالش

دیگر با تثبیت مفهوم روشنفکري دینـی  از سوي . در ایران فراهم شد) 1381:10جهانبگلو،(غربی
) 1377:34پرهـام،  ( »به دلیل هویت مذهبی انقالب، بستر مناسبی براي رشد آن فـراهم آمـد  «که 

قدیم با دنیاي مدرن و مدرنیته و نقد و بررسی مبـانی  هاي اندیشهو هم در راستاي پاسخ به چالش
در چنـین بسـتري توجـه بـه     . راهم شدنظري حکومت اسالمی، زمینه براي درك عمیق سنت نیز ف

دستاوردهاي مدرنیته به عنوان گفتار جهانی و توجه به سنت به عنوان مبناي اساسـی بـراي زایـش    
هاي بنیادین مدرنیته، گفتگوي نظري سـنت و  ساختن ارزشمدرنیته از دل آن و تالش براي بومی

.گام به پیش برده و تعمیق بخشیدمدرنیته را در ایران چند

روشنفکران ایرانی-روشنفکران غربی : سنت
اندیشی داده است، آگاهی در روشنفکري که به او جرأت انتقاديبدون تردید، یکی از منابع

آثـار روشـنفکران ایرانـی حتـی     . ي غربـی اسـت  هـاي اندیشـه  هاي نو و خصوصاً فـرآورده اندیشه
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گـرا و نـه ضـرورتاً روشـنفکر     اي چون سید حسین نصر که در محافل فکري به عنوان سنتچهره
نصر از عدم آگاهی نسبت بـه  . نمایانندهاي غربی را میمشهور شده است، اقبال و توجه به اندیشه

ایرانـی یـاد   گذرد و تحوالت فکري در آن، به عنـوان خطـر تفـریط در جامعـه    آن چه در دنیا می
ی بـه غـرب کـه دعـوت بـه      ترین صورت نگـاه روشـنفکران ایرانـ   به طور کلی از افراطی.کندمی

متعـادل و تـا   تا وجهه،است) 1390کاتوزیان،:ك.ر:يِ اولزادهتقی(تسلیم از فرق سر تا نوك پا 
هـاي غربـی یکـی از آبشـخورهاي     توان به این واقعیت پی بـرد کـه اندیشـه   شکل تفریطی آن، می

وشـنفکران  گـام بـه گـامِ تحـوالت فکـري در غـرب، ر      .اصلی اندیشگی روشنفکري ایرانی است
. انـد هـاي اساسـی را در نظـام اندیشـگی خـود نمایانـده      پیرامونی نیز از آن تأثیر گرفته و چـرخش 

هـا و مفـاهیمی   هاي تحول نگاه روشنفکري ایرانی به سنت، نظریـه توان مدعی شد یکی از بیانمی
چنانکـه برخـی از عناصــر   . اسـت کـه از نگـاه خـود روشــنفکري غـرب بـه سـنت درآمــده اسـت        

بنـدي و بـا   در یـک جمـع  . گی روشنفکري ایرانی در مورد سنت مستقیماً ملهم از آن اسـت اندیش
سرپرسـت  (تـر بیـان شـده    هایی کـه از نگـاه روشـنفکري غربـی بـه سـنت پـیش       برابرداشت نظریه

و الگوهـاي سـنت در اندیشـه    ) 128-139، 1390؛ خرمشـاد و سرپرسـت سـادات،   1385سادات،
:ادعا کرد کهتوان چنینروشنفکران ایرانی می

نسل اول روشنفکري ایران، دقیقاً الگویی را پیش روي خـود دارد کـه سـنت و مدرنیتـه را     ) 1
انـد کـه سـنت را ایسـتا، سـکون،      هایی آشنا شده و مرتبط بـوده بینند و با اندیشهدر تقابل با هم می

سـازي  کرد، در ایـن دیـدگاه کـه تجـدد معنـایی جـز توسـعه و نو       ضدتوسعه و تحرك معرفی می
هاي این نسل دقیقـاً بـا معنـاي اول    پس انگاره.ندارد، سنت، جهانی در تقابل با آن معنا شده است

هـاي مکتـب نوسـازي    از سنت در نگاه روشنفکران غربی، برابري و تناسب دارد، هر چند انگـاره 
هاي فکري آن، هـر چنـد در درکـی سـطحی از آن، راهنمـاي عمـل و       زمینهمتأخر است، اما پیش

.بناي داوري ایشان قرار گرفته استم
هـاي خـود را بـا    شریعتی و نصر، در عین نگاه انتقادي به مکاتـب و جوامـع غربـی، آمـوزه    ) 2

غالب نقدهاي ایشان بـه تجـدد غربـی    .اندتأثیرپذیري و الهام از اندیشه هایی در غرب ترتیب داده
عتی بـه عنـوان مـدعی پروتستانتیسـم     شـری . هاي غربـی داشـته باشـد   تواند منشأیی در اندیشهنیز می

اسالمی، خصوصاً در نقد، تصفیه و بازخوانی سنت، چشم در پروتستانتیسم غربی داشـت، از ایـن   
نصـر،  . یاد شده اسـت )166، 1377بروجردي، (» لوتر بلندپرواز«رو در برخی تعابیر از او به عنوان 

ست و حتی در تعریف سـنت نیـز   گرایی در غرب اي ایرانی استمرار بخش جریان سنتنیز چهره
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رسـد ایـن الگـوي    به نظـر مـی  . گرایی غرب وفادار مانده استبه تعاریف برجستگان مکتب سنت
فکري، با آن الگویی در بحث روشنفکران غربی و سـنت، تناسـب دارد کـه در پرتـو نقـد مبـانی       

.هاي احیاي سنت را فراهم آورده استزمینهمدرنیته،
زدگـی جدیـد،  مدرنیته است، از این جهت آسیا در برابر غرب با افسـون شایگان نیز منتقد ) 3

انتقاداتی است کـه  ... زدگی و تکنیکشدن عقل،ابزاريتفاوتی ندارد؛ نیهلیسم، غروب خدایان،
توان گفت که شایگان به هر حال چونان منتقدین غـرب،  می. شایگان را متوجه سنت کرده است

.ا تدارك دیده استهاي توجه به سنت رزمینه
در ایـن  . ها وجود داردهایی از همزیستی جهانشده، نشانهدرالگوي سروش و شایگانِ متحول

هـایی چـون   توان با خوانشی دوبـاره، لقمـه  الگو، مدرنیته نیز چونان سنت جلوه کرده است که می
اي را بـراي  ینـه معرفت را از آن برگرفت تا در کنار خوانشی از سنت و پویایی بخشیدن بـه آن زم 

نوعی الگوي ترکیبی تدارك دید، هر چند با قلمداد کردن مدرنیته به عنوان سنت در ایـن الگـو،   
شویم و این گمانه را هم خصوصـاً  به الگوي دیگر در نگاه روشنفکري غربی به سنت نزدیک می

آورده اعتمادي به خرد روشنگري سـخن بـه میـان   ها و بیي سوم شایگان که از عصر پستچهره
. کندتقویت میاست

توان همچنین مدعی شد که او با بازخوانی و نقد مبانی سنت بـا الهـام   اما در مورد سروش می
هاي جدید، گام در الگوي دوم نگاه روشنفکران غربی به سنت نهاده است تـا بـه عنـوان    از آموزه

هاي جدیـد در فهـم سـنت    تأکید سروش به روش. هاي قدما را به بحث و نظر بگیردمتأخر، داشته
. کنـد هـاي جدیـد، ایـن حـدس را تقویـت مـی      ي انگـاره و به کار بستن آن در فهم سـنت و ارایـه  

در عمـل عرصـه را بـراي جـدال قـدما و متـأخرین       سروش به هر حال، با پا گذاردن در این مسیر
.فراهم آورده است

د ایـران، جـواد طباطبـایی    ي جـدال قـدیم و جدیـ   اما در عین حال، مشهورترین بـه انگـاره  ) 4
... ایرانی با بازگشت به سـنت، پرسـش از آن، نقـد مبـانی آن     او با اعتقاد به این که مدرنیته. است

قدیم و هم کوشش بـراي شناسـاندن   شود و با تالش براي شناخت مبانی سنت و اندیشهمتولد می
خرین تـدارك دیـده اسـت، هـر     هاي غربی زمینه را براي ورود به جدال قـدما و متـأ  مبانی اندیشه

تصلب سنت و محـور قـرار دادن عقالنیـت تجـدد غربـی بـه       رسد با باور به انگارهمیچند به نظر
آن نسل از روشنفکري غربی دست زده است که به تضاد و تقابل سنت و مدرنیته بازتولید انگاره

.دادندو توسعه حکم می
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جستار نظري بحران
شناسـی،  شناسانۀ اسپریگنز بر اساس الگوي چهار وجهی مشکلششناختی و رونگرش اندیشه

سـازي رهنمـون   بنـدي و الگـو  شناسـی، محقـق را در صـورت   حلشناسی و راهشناسی، آرماندلیل
هـاي نظـام اندیشــگی   ي بحــران، ایـن قابلیـت را دارد کــه هـم راهنمـاي بررســی    نظریـه . شـود مـی 

هـاي روشـنفکري بـه    بخش در تکثر دیدگاهدتروشنفکران ایرانی باشد، هم به عنوان روشی وح
پـردازي  منشـأ نظریـه  . گـر تحـول نگـاه روشـنفکري ایرانـی بـه سـنت باشـد        کار آید و هـم تبیـین  

خـود تشـخیص   هایی است که روشنفکر در زمانـه هاي این نظریه، بحرانروشنفکري، طبق آموزه
روشـنفکرِ مـرتبط بـا تجـدد     . ترفت از آن کوشش نموده اسحل برونراههئداده است و براي ارا

هـا  تجدد، اعتراف به وجود تناقض و بحـران در زنـدگی روزمـره و زمانـه اسـت و شکسـتن ایـن       «
هـایی اسـت کـه هـر روز در مقابـل روشـنفکران و مـردم مـا گـذارده          م به پرسـش ائگویی دپاسخ

خـاص را  دهـد دیـدگاهی   ، با توجه به بحرانی که تشخیص مـی )1380:29میرسپاسی، ( »شودمی
شناسـایی  (کنـد خصوصـاً آن کـه سـنت نیـز در یکـی از سـه مرحلـه        در مورد سنت نیز اتخاذ می

با توجه بـه جسـتار   . حضور داشته باشد) رفت از بحرانحل برونبحران، علل پیدایش بحران و راه
:توان مدعی شد کهنظري بحران می

خـود سـنت بحـران    : داردبحـران حضـور  براي نسل اول روشنفکري، سنت در هر سه مرحلـه 
، ایرانیـت و تجـدد، از ایرانـی گرفتـه شـده و همـین مـانع        )دینی(گیري سنت است، چون با شکل

تحقق شکوه ایرانیت پیش از اسالم و تجدد غربی در جریـان زنـدگی امـروز ایرانـی شـده اسـت،       
بحـران  رفـت از ماندگی است و هم سنت در راه بـرون  هاي دیگري چون عقبسنت منشأ بحران
. ها پاسخ داده شودشود تا بحرانحذف و طرد می

سـنت موجـود کـه همـان اسـالم بـدون       : براي شریعتی نیز، سنت در هر سه مرحله وجود دارد
هـا از بـین رفتـه، انسـان     توحید و تشیع نهادي شده است بحران است در چنین بستري خودآگاهی

عناصـر گرانبهـاي سـنت مـورد غفلـت قـرار       تسلیم نهاده شده، معارف بنیادي دین فراموش شده، 
ي دیـن  منشـأ بحـران، غلبـه   . گرفته و خرافات و زوایدي به نام دین در جامعه پدیـدار شـده اسـت   

گرایی بـه یکتاپرسـتی و حاکمیـت تشـیع سـیاه و صـفوي، انحطـاط بیـنش اسـالمی، رواج          شرك
پـاره شـدن پیکـر    ره، دوانگاري دیـن و دنیـا، پـا   زدگیتعصب مذهبی و رکود روح اسالمی، عوام

گرایی و تـرویج اشـکال صـوفی    اسالم و تشیع، آخرتهاي اولیهاسالم و فراموش شدن شخصیت
رفـت از بحـران  حـل بـرون  راه. هایی در ارتباط با سنت هسـتند این عوامل مؤلفههمه. منشی است
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سـنت،  دهکننـ بخـش و دعـوت  هاي حرکتآموزهاي ایدئولوژیک از سنت، بازخوانیچهرههئارا
ترویج توحید و نمود بخشیدن به آن در زندگی اجتماعی و سیاسی و هم توجه به مکتب تشیع بـه  

بحرانـی کـه نصـر آن را تشـخیص داده اسـت، ایـن       . عنوان مکتب مبارزه، انقالبی و علوي اسـت 
آن چـه را کـه مقـدس اسـت از بـین      تجدد در صدد است همـه شدهاست که دنیاي به تدریج تباه

منشـأ پیـدایش   . تر مسلمین از منشـأ ملکـوتی وحـی شـود    گیري هر چه بیشو موجبات فاصلهببرد
مـدرن  اندیشهگونگیقدسی، انسانتجدد که گناه بزرگ غرب است، گسست معرفتی از اندیشه

و به طور کلی جانشینی انسان به جاي خداوند است که با بـه کنـار زده شـدن سـنت در رنسـانس      
هـاي فقـدان معنویـت و فقـدان     صر کـه بحـران و انحطـاط را مـرتبط بـا مؤلفـه      ن. پدید آمده است

وفــاداري آدمــی بــه سرشــت «رفــت از بحــران را دانــد، راه بــرونخداونــد در زنــدگی انســان مــی
ــه ــر،( »اشخداگون ــف1382نص ــفی    ) 69:ال ــري و فلس ــنت فک ــازه از س ــاهی ت ــت و آگ و معرف

فکـري و  زگشت به سنت و آگـاهی کامـل از گذشـته   به باور نصر این با. مان دانسته استاسالمی
حیـات  مکاتب فکري گوناگون اسالمی اعم از مکتب عرفـانی، فلسـفی، فقهـی، همچنـین مسـأله     

توانـد بـه   داند که مـی عظیم از میراث فکري را چونان گوهري مینصر این گنجینه. ماستآینده
ویـد، در ایـن راه نصـر نیـز چـون      غـرب بـا ذهـن مسـلمین پاسـخ بگ     هاي امروزین اندیشـه چالش

.دین، توجهی ویژه کرده استتوحید جان و جوهرهشریعتی، به آموزه
ي او ایـدئولوژیک شـدن   هایی مرتبط با سنت است، بحـران زمانـه  ها، مؤلفهبراي سروش نیز بحران

می بـدان  روح فقهی و حاکمیت فقه است و بحرانی که او با غور در تاریخ و فرهنگ اسـال سنت، غلبه
دینـی نظیـر از بـین رفـتن عصـبیت، فقـدان دشـمن،        عواملی برون. دین استپی برده است، فهم ذلیالنه

هـاي تـازه، تفـرق، کینـه، بـدخواهی و عـدم همبسـتگی  از نظـر وي،         بـه پرسـش  هاي کهنهدادن پاسخ
یطی چـون  همچنـین شـرا  . بهره جستن ما از دیـن جهـت پیـدا کنـد    موجب شد که فهم دینی ما و نحوه

استبداد موجبات از بین رفتن سیالیت فکري شده، نظـام ارتدوکسـی متصـلبی را پدیـد آورد و موجـب      
شد که برداشتی صوفیانه و دنیاگریزانه رخوت و مذلت فکـري و معیشـتی را پـیش آورد و مسـلمین بـا      

راه . خـود کننـد  هتوجیه وضع خود و ابزار رسیدن به هواهـاي تـاز  فهمی ذلیالنه از دین، آن را دستمایه
ي رفت از بحران به باور سروش، احیاي سـیالیت فکـري بـا پلورالیسـم دینـی و بـا امـداد از تجربـه        برون

او در مـورد  او در مورد حکومت و هـم نظریـه  اعتزالی است، کالمی که او تأسیس کرده است، نظریه
هـایی  یگان نیـز بحـران را بـا مؤلفـه    داریوش شا. دهدهویت ایرانی، این پلورالیسم و سیالیت را نشان می

هـاي متـافیزیکی، غـروب    مرتبط با سنت شناسایی کرده اسـت، بـراي او نیـز، چـون نصـر، نفـی ارزش      
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تحوالتی که از قرن شانزدهم به بعـد در غـرب اتفـاق    خدایان، مرگ اساطیر و سقوط معنویت به دنباله
تعبیـر نیچـه اسـت و موجبـات ابطـال      نیهلیسـم کـه همـان مـرگ خداونـد در      . افتاده است بحران اسـت 

مـا نیـز دانسـته اسـت و از     را شایگان زنگ خطر جامعهشودهاي مابعدالطبیعی میارزشتدریجی کلیه
در قبـال چنـین   .الوقوع غروب خدایان ما نیز خبـر داده اسـت  ما و خطر قریبکردن آن در خانهآشیانه

مفهـوم  . رفتی را از بحران جسـتجو کـرده اسـت   برونبحرانی، شایگان با دعوت به حفظ بار امانت، راه
شناختی است، شایگان را همچنین بـه دو بحـران دیگـر زمانـه    دوپارگی معرفتمیدان کژتابی که نتیجه

اند از اسکیزوفرنی فرهنگی و ایـدئولوژیزه شـدن سـنت یعنـی تولـد      خود واقف کرده است که عبارت
همان وضعیت جهل به سنت است کـه  «در تعبیر شایگان بحران اسکیزوفرنی فرهنگی، . آگاهی کاذب

آیـد،  به تعبیـر فوکـو پـیش مـی    در کشورهاي سنتی چون ایران در حد فاصل دو پارادایم یا دو اپیستمه
»تجـدد پیونـد برقـرار کننـد    آن کـه بتواننـد بـا اندیشـه    اند، بـی نویسندگان این کشورها از سنت گسسته

، )نفـی سـنت ایـدئولوژیک شـده    (انگاره، نجات سنت از دنیوي شدن در این ). 371: 1379طباطبایی،(
توانـد بسـتري را بـراي    ، مـی ...عمـومی و سیاسـت   توجه به معنویت سـنت و جـدایی دیانـت از عرصـه    

.ها تدارك ببیندخروج از برخی بحران
طباطبایی، انحطاط امري مسلم انگاشـته شـده و فقـدان ایـن مفهـوم در فرهنـگ مـا        در انگاره

براي طباطبایی نـوع اندیشـیدن هگلـی اسـت، او بـا بررسـی       «قیقاً عین انحطاط دانسته شده است د
گویـد ایرانـی از اولـش جـز یـک اسـتثناء کوچـک آن طـوري کـه بایـد           تاریخ فکر در ایران می

هـاي وضـعیت بحرانـی مـا     او سرچشـمه در اندیشـه ).1380:28میرسپاسـی،  ( »نتوانسته فکر کنـد 
تصـوف، عرفـان و شـریعت و بـه کنـار زده      ریخ اندیشیده، تصلب سنت، سیطرههمچنین فقدان تا

هـاي سـنت و مدرنیتـه را در شـرایط     او همچنین طرح نـزاع . فلسفی و عقالنیت استشدن اندیشه
مـداري را بـه عنـوان نمودهـاي     مداري و سـنت تصلب سنت و امتناع اندیشه، خصوصاً ایدئولوژي

طباطبایی با دعوت به طرح بحران و انحطـاط در ذیـل تـأمالت    . خویش دانسته استبحران زمانه
هـاي  محـک پرسـش  رفت از بحران را پرسش از بنیاد سنت، نقـادي آن در بوتـه  فلسفی، راه برون

.تجدد دانسته استدوران جدید و اندیشه

نتیجه
کـار  کند که افراد بدون پرسـش در زنـدگی خـود بـه    تولید و تحکیم میهایی راسنت آموزه

تطورات تاریخی ادیـان نشـأت   که سنت نوعاً از وحی، سنن قدسی وبه این دلیل گیرند، شاید می
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همچنین منبع  مشروعیت و موجـد اقتـدار   . ه فهم و تفسیري از جهان را داراستئگرفته و توان ارا
ات و ها، اعتقـاد هاي ماکس وبر وجود دارد و از طریق انتقال ارزشسنتی است، چنانکه در آموزه

اي بـراي هـر گونـه    بخشـی محسـوب شـده و سـرمایه    رفتار از گذشته به حال، منبعی براي هویـت 
این مختصـات موجـب شـده کـه سـنت مـورد توجـه        . برنده استبازاندیشی، نگاه انتقادي و پیش

بازخوانی مواجهه روشنفکران ایرانـی بـا سـنت در بسـتري تحلیلـی و      . روشنفکران ایرانی نیز باشد
رخی از الگوهاي قابل تمییزِ از هم را در این زمینه نشان داد، واکـاوي ایـن الگوهـا نیـز     تاریخی، ب

نشان دادند که سنت، تطورات مفهومی، معنایی و اندیشگی قابل توجهی در تأمالت روشـنفکري  
.ایرانی به خود دیده است

وي شـدند،  هاي نظري و عینـی آن نیـز واکـا   بازشناسی این تطورات، که برخی دالیل و زمینه
از مجـراي  . این فرض را قوت بخشید که سنت، منشأ خودآگاهی روشنفکري ایرانی بـوده اسـت  

گیـري و تقویـت گفتـار    هاي ناظر بـه جسـتجوي خویشـتن، زمینـه بـراي شـکل      همین خودآگاهی
فراهم آمد، ایـن همـه بـراي انقـالب اسـالمی زمینـه       ) گراي پهلويغرب و دولت غرب(غیرستیز

هاي نظـري، سـنت   در ادامه نیز به خاطر مرجعیت انقالب اسالمی در کنش. وردمساعدي فراهم آ
اي دینی و معرفتی براي بـه چـالش کشـیدن اندیشـه    با انحاي مختلف بازخوانی شد، هم با دغدغه

اي متجددانه و براي زایش ایرانـی متجـدد،   پشتیبانِ نظام برآمده از انقالب اسالمی و هم با دغدغه
.دهدن حضور مستمر سنت را در گفتار روشنفکري ایرانی نشان میمسیري که کماکا

این حضور غیر قابل انکار و مستمر سنت در اندیشه روشنفکران ایرانـی، امـا بـه نقـاط عطفـی      
اي اساسی منجر نشده است، شاید یک نشـانه آن فاصـله  براي تأمالت نظري در سطحی فراگیر و

هـاي تولیـد معنـا و نظـر سـنتی وجـود       ایرانی با کـانون هاي روشنفکري باشد که بین برخی جریان
هـا و حـل برخـی    گواه آن شکل نگرفتن گفتگوهاي مثمر به ثمري براي گذار از دوانگاري.دارد

معضالت عمده ناشی از شکاف بنیادین سنت و مدرنیته است، این در حـالی اسـت کـه تطـورات     
تقـدم آن بـر مدرنیتـه در حـلِ     هاي روشنفکري، بر مرجعیت و محوریـت سـنت و  سنت درآموزه

.کنندنزاع فکري سنت و مدرنیته حکم می
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