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  ردهایکرو یبررس
  نیدر ارتباط با نسبت د

  تیمشروط ةدر دور تهیو عناصر مدرن
  *تر جالل درخشهکد

  **نیب جهانفرزاد 

  
  
  

  چکیده
و  متعدد يِفکر هاي شمبدأ چال، دیران به عصر جدیت و ورود ایمشرط عصر

و  سـنت ان یـ تـوان بـه نسـبت م    آنهـا مـی   نتری مهم ۀه از جملکبوده  ییایپا
ل شـده  کیه از دو عنصرتشـ کته قرار دارد یمدرن ییاز سو. ردکته اشاره یمدرن
 یو علمـ  یو اجتماع یاسیس يدادهایون که مجموع رویزاسیمدرن یکی: است
و قـدرت   یشـرفت صـنعت  یدار شـده و اسـباب پ  یـ است و در غرب پد یو فن

                                                             
  (j.dorakhshah@yahoo.com) )ع(امام صادقوم سیاسی دانشگاه دانشیار علدانشیار  *

 اسالمی ـ دانشگاه معارف اسالمی دانشجوي دکتري رشته مدرسی انقالب **
(ff5meh@yahoo.com)  

  25/6/1388 :پذیرشتاریخ   1/9/1387 :تاریخ دریافت
  .109-137، صص 1388سال چهارم، شماره سوم، تابستان  پژوهشنامه علوم سیاسی،
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 يتـالش بـرا   یه بـه معنـ  کـ زم یمدرن يگریود ،غرب را فراهم آورده یاسیس
ن یـی ت و اقـدام بـه تع  یـ مومیقت به منظور خروج انسـان از ق یحق يجستجو

ه خـود  کـ ن قرار دارد ید ،گرید يسواست؛ در  نه شناختیحدود عقل در زم
مقالـه  ، حین توضـ یـ با توجـه بـه ا  . دیآ می عناصر سنت به شمارترین  از فربه

ت را در یمشروط ةران دورکن و روشنفید يدگاه علمایحاضر بر آن است تا د
  .قرار دهد یمورد بررس عناصر مدرنیتهارتباط با نسبت سنت و 

تـه  یته بـا دفـاع از مدرن  یو مدرن سنتقائل به تقابل  ین خصوص گروهیدر ا
قائـل  ، ونیزاسـ یته و فارغ از مدرنیگر با توجه به ذات مدرنید یبودند و گروه

ون یزاسـ یه نگاهشان بـه مدرن کته شدند و گروه سوم یو مدرن سنتبه تقابل 
ه باور داشتند آنچه کبل بودندته یان جمع سنت و مدرنکقائل به امتنها  نهبود 

شناسـی   در حـال بـاز   کنـ یرسد در اسالم وجود داشته و ا می امروزه از غرب
  .است
  مشروطه، سنت، دین، مدرنیته، مدرنیزم، مدرنیزاسیون :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
ـ آ مـی  ران به شـمار یخ معاصر ایعطف در تارن نقاط تری مهماز ، تیمشروط ةدور ؛ دی
 مـدرن بـه طـور مشـخص در آن شـکل      يایران با دنیو ارتباط ا ییکه آشنااي  دوره
ـ روز ا آن ۀمحدود و بست يد در فضایم جدیو ورود مفاه یین آشنایا. ردیگ می  ،رانی

و  شـد در ذهن نخبگان و به دنبال آن مردم  يدیجد هاي شپرس گیري شکل موجب
جـاد  یسـه ا ینند در مقام مقایب می گرانیان آنچه هستند و آنچه از دیرا م يچالش جد

ـ اعتقاد داشـتند ا  یبرخ، دین چالش نوپدیدر ا. نمود جمعنـد و بـا    غیـر قابـل  ن دو ی
تـه بـه   یت از مدرنیگر با حماید ینمودند و برخ ی میته را نفیمدرنسنت، ت از یحما
ته یان سنت و مدرنیم یلجاد پیبه دنبال انیز گر ید یگروه ؛پرداختند ها می تسن ینف

افتـه و  یز ادامـه  یـ آن تـا بـه امـروز ن    ۀا بوده و دامنـ یگسترده و پا، ن چالشیا. بودند
ـ ا يبعـد  سیاسـی ـ اجتمـاعی   را بر تحوالت  یقیات عمتأثیر م ین مرزوبـوم و ترسـ  ی

  .ه استنهاد يجا رران بیراهبرد کالن توسعه در ا
 از متفکـران  يارین بحث مورد توجه بسیاست که هنوز ات ین اهمینظر به هم

ر تعـداد قابـل   یاخ هاي لدر سا. افته استیان نیدر ارتباط با آن پا يو پرسشگر بوده
ـ تـه در ا ینسبت سـنت و مدرن  دربارةکتاب و مقاله  یتوجه ران در داخـل و خـارج   ی

 يلف و اجـزا مختهاي  هن آثار در ارتباط با جنبیاز ا یبرخ. کشور نگاشته شده است
مـوج  در کتـاب   جهـانبگلو به عنـوان نمونـه   . اند گفتهسخن  يث نظریته از حیمدرن
تـر از   فربـه در کتـاب   سروش ،)2(و حقیقت دموکراسیدر کتاب  میرسپاسی ،)1(چهارم

هـاي طرفـدار    شـناختی دیـدگاه   مدرنیته و موانع معرفـت  ي در اثرو مراد )3(ایدئولوژي
ته را یو مدرناند  ون شدهیزاسیسم و مدرنیان مدرنیک میتفکقائل به  )4(توسعه در ایران
ته از همان ابتدا تا به یمدرن، نانیاز منظر اگر یبه عبارت د. دانند می ن دویمتشکل از ا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  

 

112  

ی 
اس
سی

وم 
 عل
امه
شن
ژوه

پ
® 

ال 
س

هار
چ

م 
® 

ره 
شما

3 
® 

ن 
ستا

تاب
13

88

و  يکـه در خودمختـار   يعقـلِ انتقـاد  ، سو کیاز : دهد یامروز نشان از دو مفهوم م
کـه بـا    يعقل ابزار ،گرید يسو ابد و ازی یم یندة سوژه تجلیفزا يو آزاد ینییخودآ

اورانه بر  ـ یو علم یتسلط عقالن   .ردیگ یشکل م جهانفنّ
ـ خ معاصـر ا یتـار ، عمومـاً  گر از آثـار ید یبرخ در اما ی، اسـ یران و برخـورد س ی
 یکیبه عنوان نمونه . قرار گرفته است یآن با غرب مورد بررس یو فرهنگ یاجتماع

رسـاله و   18(رسائل مشروطیت تاب ک، ن خصوصیدر ا مهم و مناسب هاي بتاکاز 
 يآور جمـع  نـژاد  دکتر غالمحسین زرگريه توسط ک است )5()الیحه دربارة مشروطیت

شـده   رسـائل نگاشـته  ، ارزشـمند و دشـوار   يارکتاب در کن یشان در ایا. است شده
ار یق منبع بسین طریآورده و از ا را گردخواه  و مشروعهخواه  مشروطه يتوسط علما

شه و مواضع علما در قبـال  یاند مندان به پژوهش دربارة عالقه يرا برا یمو مه یغن
ل یـ تحلي، ن گردآورینار اکدر  وي. است مشروطه فراهم نموده چون یم مدرنیمفاه
در خـواه   و مشـروعه خـواه   مشـروطه  يشه علمـا یاند یز در رابطه با مبانین یمبسوط
  .دهد یش ارائه میتاب خوکمقدمه 
. اسـت  )6(تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، رگیتاب مهم دک

شده ور طبع آراسته شده و در آن تالش یبه ز يحائر يدلهاعبدا ين اثر به قلم آقایا
 و یعملـ  يریچه از نظر درگـ ت  یدر برابر انقالب مشروط ینش رهبران مذهبکوا تا

ن یا یالبته بررس. ردیقرار گ یمورد بررسـ در انقالب   يرکف هاي کمکث یچه از ح
مرحـوم   یاسـ یس هـاي  هو نوشـت خواهی  مشروطه هاي یتفعال چهارچوبمواضع در 

 ینامه و بررسـ یان زندگیبه ب، تابک یبخش اصل رو ازاین ؛صورت گرفته است نائینی
ه در کـ  يگـر یتـاب د ک. اختصـاص دارد  ایشان هاي هشیاند آرا وو  يرکف هاي هشیر
دین و دولت در ایران؛ نقش علما در ، است نگاشته شده مشروطهعلما و  نۀ رابطۀیزم

دکتـر  نوشته شده و توسـط   پروفسور حامد الگارن اثر توسط یا. است )7(دورة قاجار
 یسـنده بـه بررسـ   ینو، تـاب کن یدر ا. برگردان شده است یبه فارس ابوالقاسم سري

ـ هاي آنها  يورز و خصومت ها يارکنقش علما در جامعه و علل هم ومـت در  کا حب
، شـده  نگاشـته  هـاي  بتاکگر یاز د .پردازد یه میدر دورة قاجار عمدتاًه و یدورة صفو

ـ ا. است دکتر موسی نجفیاثر  )8(نجف و فلسفۀ تجدد در ایران ةحوز تـاب در دو  کن ی
ان یـ در م یاسـ یشـه س یاندی خیتحول تار، نخستدر دفتر . ن شده استیبخش تدو
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امل رسـائل و صـحف   کمتن ، قرار گرفته و در دفتر دوم ینجف مورد بررس يعلما
، میرمسـتق یبه صـورت غ  نیزتاب کن یا. است شده يدر حوزه نجف گردآور یاسیس

قبـل از   یزمـان  هـاي  هنجـف در برهـ  خواه  مشروطه يمراجع و علما یاسیمواضع س
  .دهد می قرار یاستقرار مشروطه و مشروطه دوم را مورد بررس، مشروطه

ارائه دهـد و   گفته ۀ پیشاز دو مقول یقیدارد تلف یمقاله حاضر سعدر این میان، 
بـه فهـم    ،ن ابعـاد یان روشنفکران و علما با ایم یابی ته و نسبتیک ابعاد مدرنیبا تفک
؛ کوششی که نسبت به سایرآثار، نوآورانه به شمار ابدیدست در این رابطه  تري دقیق
ل به علمـا و روشـنفکران   یذ هاي شگر پرسیبار د ودش در این مقاله سعی می. آید می

ـ آارزیابی آنها نسبت به مدرنیته چیست؟ : شوددوره مشروطه عرضه  آنهـا   ا از نظـر ی
نکه در تضـاد قـرار   یا ایو  هو قابل جمع بود با مدرنیسم و مدرنیزاسیون سازگارن ید

ـ و آاسـت؟  الجمع  ۀنعداشته و ما  ؟ ارائـه دیان آن دو رسـ یـ م يتـوان بـه سـنتز    مـی  ای
توانـد نقـش    آن مـی ن نقاط ضـعف و قـوت   ییو تب ها پرسشن یق به ایدق هاي خپاس

  .کندفا یران ایدر انتخاب راهبرد کالن توسعه در ا بنیادینی
ـ که قائـل بـه حـذف د    یبا رد گفتمان گانسندینو در برابـر مدرنیتـه اسـت،     نی

آن  تلفیقز یته و نینن سنت و مدریکه قائل به تبا توان میان دو رویکردي معتقدند می
اخذ ظواهر مدرن که ما از ، تهین معنا که در مواجهه با مدرنیبد؛ جمع کرداست،   دو

با  سمیمدرن يجو  طرهیت به روح سید با عنایبا، میبر می ون نامیزاسیآن با عنوان مدرن
  .ردیانه صورت گیگرا لیانگارانه و تقل تصرف آگاهانه و فعاالنه و نه ساده

  میف مفاهیتعر
  تهیمدرن .1

 ین واژه در ساختار اصلیا. است برگرفته شده ”modo“ن یشه التیاصطالح مدرن از ر
ز بـا ادوار قبـل   یو در تمـا  )9(است» ان بودنیدر جر«ا ی »به روز بودن«خود به مفهوم 

 یسـنت  تر و کهن یمعاصر را از نوعاي  وهیز شیتما، و به عنوان صفت )10(دهد می معنا
سم به عنـوان  یاصطالح مدرن، سفوردکواژگان آ ۀشرفتیدر فرهنگ پ )11(.دارد می اعالم
و  شـده  یسنتهاي  هشین اندیگزیبه کار رفته که جا ینینوهاي  هویو شها  هشینماد اند
هـاي   هجنبـ  ویـژه  ی، بهانسان غرب یو اجتماع يفرد یزندگهاي  هنیجوانب و زم ۀهم
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  )12(.او را دربرگرفته است ییبایهنر و زی، نیمعرفت د، نیمرتبط با د
، ندارد یصفت مدرن که اشاره به زمان و مکان خاص برخالف 1تهیمدرن ةاما واژ

 باره نیدر ا آنتونی گیدنز. دیاست به زمان و مکان و تمدن جد یمشخص نسبتاً ةاشار
  :دیگو می

 یاجتماع هاي نالت و سازمایو تشک یاجتماع یزندگهاي  هویته به شیمدرن«
ن طـرف در اروپـا ظـاهر شـد و     یقرن هفدهم به ا یکه از حوال اشاره دارد

از . افتیبسط  جهانر نقاط یش در سایوب و نفوذ آن کم تأثیر ۀدامن تدریج به
ــا یمدرن ين رویهمــ ــه ب ــت ــاری ــخــاص و در  یخیک دوران ت ــه ی ک منطق

  )13(.»افتی یخاص هم بستگ ییایجغراف
ردامنه دانست که بر ار نافذ و پیبس یر اجتماعییک تغیتوان  می را ییتجددگرا هکچنان

 گذارد و به نظر می جامعه اثر ینیو د ياداری، اسیسی، اجتماعي، اقتصادهاي  ساختار
ز دوران یو ن یپس از انقالب صنعت یجوامع غرب) راتییتغ( رسد در روند خود با می

  )14(.انقالب فرانسه مشابهت دارد و) 1780-1830( پس از آن
ان یـ ب يته برایاز آن است که مدرن ید حاکیآ می فوق به دستف یآنچه از تعار

واقع  یمیز با امور کهنه و قدیمند که در تما مند و مکان زمان ةدیک پدیک دوران و ی
ته را یشتر از آنکه مدرنیلند بیگر ماید یاما برخ. شود می استفاده، در گذشته قرار دارد

انـاً زوال  یدوده و تولد و آغاز و احمح، قلمرو يکه دارا یخیتاراي  دهیبه صورت پد
ـ ن تعریدر ا. ندیف نمایته تعریات مدرنیآن را به ذاتکنند، ف یتعر ،و مرگ باشد ، فی

رون از سـاحت خـرد   یـ ب يمعنـو  يروین هر گونهاست که در آن  يکردیته رویمدرن
هـاي   تعـاد  يرانگـر یو بـا و  شـود  می کسره انکاریاعتبار و سپس  بی نخستی، آدم

هـا،   شن ارزنهـاد بـه همـراه پشـت سـر      ينگرش انتقادی، سنت يو باورها یاجتماع
همـراه   کهـن  یزنـدگ  يو فکـر  يمـاد هـاي   هویک کالم شـ یو باورها و در ها  سح

  )15(.است
و  یسـم انکـار چشـم بـاطن    یتـه و مدرن یمدرن«معتقد است  دکتر محمد مددپور

و  یهمه امور قدس یعلوم تحصل، ن دورانیدر ا. است »يو ذوق نبو يشعور شهود
                                                             
1. Modernity 
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کند و اساساً وجود  می از ماده محدود یپوشاند و خود را به کشف سطح می را یربان
  )16(.گردد ی میو امور نفاشیا يات برایغا

ـ در ا فرزین وحدت ش یدایـ در پ یگـاه قـرون وسـط   یبـاره بـا اشـاره بـه جا     نی
  :سدینو می» تیمدرن«

 انیب روشنی بهط را یشراآن  روشنگري چیست؟کانت در رساله خود به نام «
 یناتوان، و ...ینابالغ« مدرن شیپ جامعه و فرهنگ ۀهست، به نوشته او. کند می

ت که ین وضعیمقابل ا ۀنقط. بود» يگرید ییکاربرد شعور خود بدون راهنما
. شود می ریتعب »تیذهن«از زمان کانت به بعد به ، است یت بر آن مبتنیمدرن

 جهـان اصـل  «: ستینگر یت میهنذبر اساس  عمدتاًهگل به صاحبان مدرن 
موجود در کـل   ین اصل که همه عوامل اساسیا؛ ت استیذهن يمدرن آزاد

به نظـر  . رسند می شتنیان رشد خود به حق خویاکنون دارند در جری، عقل
 انسان بلکه بر سودبرنده از آن يخودمختار برتنها  نه... ن عبارتیهگل در ا

  )17(.»کند تأکید میفرد  یعنی
ي، خـودرأ ، خودمختـار  يژه عمـل فـرد  یخصلت و« يت به معنایعنصر ذهن دو يو

در  یرسـم  يبرابـر  ییاصل بورژوا يت به معنایز کلیو ن ،و خودآگاهگر  فیتعرخود
را به عنوان  یگاه اجتماعیاز و جایبر امت یشگاه قانون و برطرف ساختن موانع مبتنیپ
 یدوگـانگ  نـوعی ت از ینکـه مـدرن  یاان یـ و بـا ب  )18(کنـد  مـی  ت ذکـر یستون مدرن دو

ت یـ در ارتباط با ذهن »ریپذ تیت کلیذهن«و  »گرا اثبات«ر یاز دو تفس، برخوردار است
در آنهـا   و کـاربرد  فنـاوري توسعه علـم و   يبه معناشدن  مدرن یدر اول ؛برد می نام

 یک و دگرگوندموکراتیامکان تحول  يشتر برایب یاست اما در دوم یعرصه اجتماع
ن یدر هم )19(.کند می فایا ينقش محور ،ستمگر است که در آن مفهوم انتقاد ياهنهاد
و  يتحـوالت اقتصـاد   ینـ یع فراینـد «ون بـه عنـوان   یزاسیبه مدرن یرسپاسیم، ارتباط
، ونیزاسیمدرن ینیع فرایندسم را برخالف یمدرن، کند و سروش می اشاره )20(»یاسیس

ن کردن مدرن بـه  یگزیجا یکه در پ کند ی میمعرف يدئولوژیا یده و نوعیاز جنس ا
  :سدینو می باره نیز در این برمن )21(.کهنه است يجا
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 هـا  هدیو ا 1ها لایاز خ یف بس متنوعیبه ط یجهان ـ یخیتار يهافرایند... «
و ] فـاعالن [ ها هکوشند مردان و زنان را به سوژ یم یاند که جملگ دامن زده

و به آنـان قـدرت   ، بدل سازندون یزاسیمدرن] موضوعات[ هاي هن ابژیهمچن
د یتا شا ـرِ آنان است ییکه در کارِ تغ یجهانهمان  ـرا عطا کنند  جهانرِ ییتغ

ش یاز آن خـو آن را  ن گـرداب گـذر کـرده و   یق بتوانند از دلِ این طریاز ا
و نـه   یکلـ  یبـه صـورت  هـا،   شو ارز ها لاین خیا، قرن گذشته یط. سازند

  )22(».اند شدهبندي  دسته »سمیمدرن«ق تحت نام یچندان دق
 راديمـ ان یببه  مینیسم را در کنار هم ببیون و مدرنیزاسیمدرن مفهومم دو یاگر بخواه
اس بـا عقـل   یسم قابل قیون و مدرنیزاسیم مدرنیمعتقد است مفاه يو. میکن یاشاره م
عقل ابزاري درصدد دگرگونی طبیعت و غلبه بـر آن  «: هستند يو عقل انتقاد يابزار

انسان و مناسـبات وي بـا دیگـران     حال آنکه عقل انتقادي درصدد دگرگونیِاست؛ 
  )23(».است

  :سدینو می ن خصوصیز در ایبگلو نجهان
ته از همان ابتدا تا به امروز نشان از دو یتوان گفت مدرن یگر میبه عبارت د«

و  ینییو خـودآ  يکه در خودمختار يعقلِ انتقاد، سو کیاز : دهد یمفهوم م
 تسلطکه با  يگر عقل ابزارید يابد و از سوی یم یندة سوژه تجلیفزا يآزاد

اورانه بر  ـ یو علم یعقالن قـت نـزد   یپـس حق . ردیـ گ یشـکل مـ   جهـان فنّ
  :همواره به دو عنوان مطرح شده است ها نمدر

که جهان شدن مالک و سرورِ  يبرا یشرفت علمیقت و پیحق يجستجو .1
  ]ونیزاسینمدر[ .مدرن بوده است يجۀ آن فناورینت
نِ یـی ت و اقدام به تعیمومیقت به منظورِ خروج انسان از قیحق يجستجو .2

  )24(]سمیمدرن[. نۀ شناخت و اخالقیحدود عقل در زم
ه کـرد  یتشباي  ته بتوان آن را به پرندهیف مدرنید در تعریفوق شا يکردهاینظر به رو

 ياعـم از دسـتاوردها  تـه  یمدرن ینـ یع يک بال ناظر به دستاوردهای. که دو بال دارد
                                                             
1. Visions 
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همچـون حکومـت    یکیرتکنولوژیو غ ید صنعتیتولهاي  هویهمچون ش یکیتکنولوژ
ت یـ گـر ذهن یبـال د  و، میبـر  مـی  ون نـام یزاسـ یباشد که از آن با مدرن می کدموکراتی

و  یو ربـان  یاز تمام امور قدس یپوش است که در آن مفهوم انتقاد و چشمپذیر  تیکل
تـه از دو  یمدرن یبـه عبـارت  . کنـد  می فایا ينقش محور ،و امور اشیا يات برایغا ینف

است  یو فن یو علم یو اجتماع یاسیس يدادهایون که مجموع رویزاسیعنصر مدرن
غرب را فراهم  یاسیو قدرت س یشرفت صنعتیدار شده و اسباب پیکه در غرب پد

منظور خروج قت به یحق يجستجو يتالش برا یزم به معنیمدرني گریو د )25(آورده
متشـکل شـده    ،)26(نه شناختین حدود عقل در زمییت و اقدام به تعیمومیانسان از ق
  .است

  
  سنت .2

ۀ نـ یگذشـته در زم دات یـ به مجموعـه تول  1واژه سنت، آکسفورد یسیدر فرهنگ انگل
ـ بـر ا . اسـت  شدهاطالق  ها و عادت هااعتقاد ها،نظر تـوان سـنت را    ، مـی ن اسـاس ی

دانسـت کـه در بسـتر    پذیر  تکرار يو رفتارها هانظر ،باورهاها، از اعتقاداي  مجموعه
» يجامعـه کشـاورز  «آن را  یاز جامعـه سـنت   یفیدر تعر روشه. شوند می جادیزمان ا
  :دارد می انیب باره اینخواند و در  می

جه یوتن و در نتیمنطبق با عصر قبل از ن یو آگاه يبا تکنولوژ یجامعه سنت«
لزومـاً   ید جامعـه سـنت  یـ تول. شـود  مـی  محدود مشخص يور با سطح بهره

  )27(.»ستستایا يدیتول
جامعه  هاي یژگیاز ویی، گرا گذشته یو تحرك محدود و نوع ییستایا، ن اساسیبر ا
معتقدنـد  ، راث و سـنت یک دو مفهوم میگر با تفکید یبرخ. شود می محسوب یسنت
 گر انتقال دادهیبه نسل د یاست که همچون سنت از نسلاي  مجموعههرچند  راثیم
ل بـه  یراث را تبـد یـ توان م ی میسخت و به ک سنت را نداردیدئولوژیشود اما بار ا می

                                                             
1. Tradition 

 مدرنیته

 مدرنیزاسیون مدرنیزم
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 یراث فرهنگیکند اما م می د مقاومتیسنت همواره در برابر جد. کرد يدئولوژیک ای
 یجمع ةاست که در خاطراي  مجموعه، دهیبه ما رس ير مادیا غی يکه به صورت ماد

ان یـ متفـاوت از سـنت ب   یدر برداشـت  1انیگرا اما سنت )28(.دارد یخاص يملت ما جا
  :دارند یم

، رسـم [شـده   گفتـه  یلفظ سنت را به معـان ی، نکه عرف زبان معمولیو لو ا«
بـه   یمتعـال  يک معنـا ینجا کلمه سنت در یدر ا، محدود کند] روش، عادت

 یعنـ ـ ی  میا مفـاه یاز تصورات اي  کار رفته و هرگز خواسته نشده مجموعه
ـ قیو تصد يریتصو ی،مفهوم ی،فلسف يِساز ک نظامی ـ ز محدود شـود  ی  را ی

خـودش  . رنـگ اسـت   بـی  فرم ندارد و یعن، یسنت ذاتاً فاقد صورت است
بـه زبـان    یفـ یتعر هرگونـه از ] لذا سـنت [. است يبدون صورت و فرامرز

 ةم دربـار یتـوان  مـی  آنچـه اکنـون  . ابا دارد مگر به زبان رمز و اشارت يبشر
وجـود  ، شـود  مـی  افـت یکامل  ک سنتین است که هرجا یم اییسنت بگو

  :کند می ز را اقتضایچ چهار
 یروشـ ) 3ی، الهـ  یبرکت) 2ی، اله یک وحیق یدق يا به معنای الهاممنبع ) 1

در وجود  یوح لهیکه به وس یقیدن به حقایت بخشیفعل یعن، یقیتحق يبرا
بلکه در تمام ها  باور آرا ودر تنها  ، نهتجسم سنت) 4، افراد نازل شده است

  )29(.»انسان يابعاد وجود
منشـأ   ياسـت کـه دارا   ین و ازلینخست یقیحقا ةرندیسنت دربرگ«، فین تعریبنابرا
... بشـر  يابنـا  يبـرا ... ران و رسـوالن یامیـ ه پاست و از راه اشخاص معروف ب یاله

اگر ما سنت را  )30(.»برگرفته شده استة آنها ا مکشوف شده و پرده از چهریفرستاده 
ن از ید شک ، بیمیبدانپذیر  تکرار يو رفتارها هانظر ،باورهاها، از اعتقاداي  مجموعه
همان ، مراد از سنترو در مقاله حاضر  نیعناصر سنت خواهد بود و ازهمترین  فربه
ـ پرسـش از نسـبت د   ین در نظر گرفته شده و به عبـارت ید تـه در دوران  ین و مدرنی

  .است مشروطه

                                                             
1. Traditionalist 
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  رانیته در ایبحث سنت و مدرن ۀنیشیپ
 یدر طـرح سـؤال   يسرآغاز جد، هیران از روسیران و روس و شکست ایا هاي گجن
ن بود که چـرا مـا   یا د و آن سؤالیگرد یرانیدر ذهن ا یجاد تالطمیا و ایق و پایعم

ـ ا خِیتـار ، شـمندان یاند یالبته برخـ ؟ اند کرده یترقآنها  وایم  عقب مانده ن بحـث و  ی
در  شاه اسـماعیل را به طور مشخص به واقعه شکست ماندگی  پرسش از علل عقب

بود که بر جامعه بسته  يتلنگر جد ها تن شکسیا. دهند نسبت می )31(جنگ چالدران
ـ در ا يرات جـد ییـ تغ يبـرا  یمتـ ید و نقطه عزران وارد آمیا يستایو ا ران معاصـر  ی
تحـول وجـود    ياز درون بـرا اي  برنامـه اما ، شد می ضرورت تحول احساس. دیگرد

ـ  يدر مقابل غرب و الگوماندگی  احساس عقب، تحول يبرا یداع. نداشت ش رو یپ
بـه   )32(با حضـور بالمنـازع علمـا    يم تنباکوکه واکنش جدیجنبش تحر. ز همو بودین

ز مورد خطاب یرا نی استبداد داخلی حت، ن بارینخست يمسئله استعمار بود و البته برا
توانسـت   مـی  ،)33(دیکشـ  می حاکم را به چالش یاسیت نظام سیداد و مشروع می قرار
گـر از  ید ياریز ماننـد بسـ  ین جنبش نیتحول از درون باشد اما ا يبرا يجد یفرصت
داشته و به فراخور  یواکنش ۀصبغ عمدتاًخ معاصر که یگر در تارید یبوم هاي شجنب
ک سنت یافت و در قالب یادامه ن، ط ظهور کرده و پس از آن افول نموده استیشرا
و مانـدگی   با احسـاس سرشـار از عقـب    ییدر فضا. امدیشده در ن يزیر برنامه يفکر
ـ ریان ایدانشـجو ی، کارگزاران دولتـ ، احانیکارگزاران تجدد همچون س، رکود در  یان
ـ آنچـه را د ، نسـبت بـه غـرب    یرت و سرگشتگیاز حاي  لهدر ها )34(خارج و انـد   دهی
و  ین ترقــیــز در علــل ایــرا ن هــایی یــلردنــد و بعضــاً تحلکف یتوصــانــد،  دهیشــن
ته یآرام گفتمان مدرن ق آرامین طریاز ا ؛ بدین ترتیبارائه نمودند یرانیاماندگی  عقب

 یاسـ یو خصوصاً س یکیتکنولوژ يدستاوردها یعنیآن  یعد اثباتشتر در بیو البته بـ 
ـ بخش و گفتمان رهـا  درمان ۀآن به عنوان نسخ ـ مطـرح گرد  یی   ید و در مقـام نفـ  ی
شـه دوانـده   ین خواست ریقدر ا شده و آن یک خواست عمومیل به یاستبداد که تبد
مطـرح   يجـد  يویبه عنوان آلترنـات  )35(کنند،مقدسات خود را فدا  یکه حاضرند حت

  .دش
آن آغـاز   ةطریانفعال در برابر غرب و س یتحول با نوع يآغاز ما برا یبه عبارت

ت مهـاجر که بـا   ینهضت؛ دیبا عنوان عدالتخانه آغاز گردی نهضت 1283در سال . شد
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 يرونـد  يت کبـر مهـاجر نـه و پـس از آن در   یآغاز و در اجتماع مسجد آد يصغر
به نام  یمفهومکنندگان،  امیق هاي تخواس يو جد يمحور ۀنقط. کرد یرا ط یتکامل

 یفیآرام به تعر و مبهم داشت اما آرام کوتاه یفینکه در ابتدا تعریعدالتخانه بود که با ا
 وزرااز  یب باشد از جمعکآن مر ياعضا« که یافت که عبارت بود از مجلسیدست 
باشـند و  بري  یو از اغراض نفسان ،باربط تکه در امور مملکبزرگ دولت  يو امنا
ه در تجارت و صناعت بااطالع و از مصالح دولت و ملـت  کار محترم از تج یجمع

غرض و  یه بکن یعامل يو چند نفر از علما ،مشاورت صالح باشند يمستحضر و برا
در ... رت و اطـالع یاز عقال و فضال و اشراف و اهـل بصـ   یرت باشند و جمعیبابص

  :بارت بود ازمجلس ع نیف ایو وظا »پادشاه اسالم... تحت نظارت
ص دستور و یف و تشخین حدود وظاییتع) 2 ،یات دولترادا نظارت بر تمام) 1

ـ و بلد هیـ اصالح نواقص داخله و خارجـه و مال ) 3، ر دولتیف تمام دوایالکت  )4، هی
ه و امر به معروف یرات الهکو من هیئتاب منکمنع ارت )5، ام و امورکن حدود احییتع

اصـالح امـور    )7، نین و مجازات مخالفیحقوق ملهوفاحقاق  )6، هیو واجبات شرع
  )36(.ام متقن شرع مطاعکن طبق قانون مقدس اسالم و احیمسلم
حاکم  یاسیدر جهت تحول نظام س یبوماي  خهد بشود گفت عدالتخانه نسیشا

ناتمـام مانـد و    نیسـت،  آن ینک مجال بررسـ یل مختلف که ایبود که البته بنا به دال
ن برهه در کنـار  یاز هم. به اسم مشروطه و لوازمات آن داد یخود را به مفهوم يجا

 ین به نحو ضمنیگزیدر ارتباط با حکومت جا يلزوم مبارزه با استبداد و بحث جد
 هاي خران ظهور کرد و پاسیتوسعه در ا يدر ارتباط با الگوتر  قیو عمتر  يجد یبحث
  .میپرداز یسوم به آن م ز به آن ارائه شد که در گفتارین یمختلف

  در دوره مشروطه و مدرنیتهنسبت سنت 
ل طـرح گسـترده و   یـ مشروطه بـه دل  یمقطع زمان، ان شدین بیشیچنانچه در سطور پ

ی، طلبـ  يآزادی، خـواه  ل قـانون یـ حکومـت از قب  ةغرب در حوز يدستاوردها يِجد
. اسـت  در دوران معاصـر برخـوردار   یت خاصـ یاز اهمخواهی  مساوات و مشروطه

خصـوص روشـنفکران و چـه از     بـه کارگزاران تجدد  يچه از سو، ن مسائلیطرح ا
انـات و  یخت کـه در ب یرا برانگ یمتفاوت هاي هو نظرگا ها شواکن، عهیش يعلما يسو
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  .استگیري قابل رهآنها  جامانده از مکتوبات به
ـ ت از ایحکاخواهی  مشروطه و ،عدالتخانه ،م تنباکویسه جنبش تحر ۀسیمقا ن ی

 دلیـل بـه  ، مقابله با استعمار و استبداد بوده، جنبش که موضوع یامر دارد که تا زمان
ان غالب علما وجود داشته یم یو همراه یهمدل، بحث يروشن و واضح بودن فضا
ت یمشـروع  یِعلما تا آن مقطع جز انکـار سـنت   ، ازآنجاکهاما با طرح موضوعات تازه

، نسـبت بـه حکومـت    یواکنش هاي يمکارا هها ی تدر مقام نظر و مفارق ها تحکوم
دچار  ،انجام نداده بودند ها تن حکومیا ینیگزیجا يبرا يزیر در طرح یاثبات یاقدام
همچـون تـرس از سـتم     یلیدال، به عنوان نمونه. شدندو اختالف  یسردرگم ینوع
ـ و  )38(گـري  عهیش یۀبا داع هایی تت حکومیا تقوی )37(ها تحکوم ا حفـظ کشـور در   ی

ـ ز مقابله با گسـترش عقا یو ن )39(کفاري الیو خطر است یخارج هايدیمقابل تهد د و ی
 ش ظلم ویکرد و افزا می کینزد ها تعلما را به حکوم ،)40(یمکاتب و مذاهب انحراف

ان حکومت و علمـا را  ینقارها و شکاف م ،)41(گانگانیحکام و گسترش نفوذ ب يتعد
  .کرد می شتریب

ـ در ا یقبلـ  یران و عدم آمادگیدر اته یمدرن يوع دستاوردهایغرض آنکه ش ن ی
به عنوان  ،ته و نسبت آن دویو مدرن سنترا خلق کرد تا چالش  یعیبد يفضامورد، 

ل یو تحل یبا بررس. ران گشوده شودیا یاسیو س يرکات فیخ ادبیدر تار یفصل مهم
نـدگان  یته و علما به عنـوان نما یان گفتمان مدرنگندینظرات روشنفکران به عنوان نما

بـه  اي  که اشارهـ ن زمان  ید مطروحه در ایدر ارتباط با موضوعات جد ینیگفتمان د
البته . افتیدست  تهیو مدرن سنتدگاه عمده در ارتباط با یبه سه د توان ـ می  آن شد

ـ بـودن د  یفـ یط از یحاک ها یالزم به ذکر است که بررس ان علمـا و  یـ در م هـا  هدگای
خواه  متداول علما به دو دسته مشروطهبندي  میتقس، به عنوان مثال، روشنفکران است

ـ ان ایاست و در م یناصواببنديِ  میتقسخواه،  و مشروعه  ،زیـ مصـطلح ن  ۀن دو دسـت ی
و  نجفی مرنديان یم، خواهان در مشروعه به عنوان نمونه. وجود دارد ید متفاوتیعقا

 ةوجـود دارد و حـال آنکـه هـر دو در زمـر      ياریتفـاوت بسـ   اهللا نـوري  شیخ فضل
 یدر امـور عرفـ   گـذاري  قانونبا  ينور اهللا فضلخ یش. رندیگ می خواهان قرار مشروعه

ـ د ةز گستریو ن )42(مشروط به حضور علما و نظارت بر آن موافق است ن را شـامل  ی
ـ مطلقاً اکثر يداند اما مرند ی میاسیو س يع مسائل عبادیجم را  گـذاري  قـانون ت و ی
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 و اعتقاد دارد ی استاسیاز مسائل س ینیل دمسائ ییجدا یقبول ندارد و قائل به نوع
رودرو ـ ظـالم باشـد     گرچـه اـ شـاه    دخالت کنند و بـا  یاسید در مسائل سینبا قهاف

ز یـ خواهـان ن  ان مشروطهیدر م مسئلهن یا )43(.د صبور بود ودعا کردیشوند که فقط با
 ییت اسـت کـه اسـتخراج الگـو    یـ ن نکته از آن جهت حائز اهمیا ذکر. ن استیچن

ته از منظر علما و روشنفکران را یو مدرن سنتان یم یابی در نسبت یمشخص و جزم
  .دینما می سخت

  سمیته با دفاع از مدرنیو مدرن سنتتقابل . 1
تـه قـرار دارد و   یدر تقابل و تعارض با مدرن ،نید خصوص بهو  سنتدگاه ین دیدر ا

ـ ا. اسـت  يگـر یدر خدمت د یکیز وجود یمراد از تعارض ن تعـارض در افکـار   ن ی
ـ گر سنتو  سنت یروشنفکران دوران مشروطه به شکل نف و البتـه بـا دفـاع از     يزی

ملکـم  ، اآقاخـان کرمـانی   میـرز ، آخوندزادهر ینظ يافراد. ته قابل مشاهده استیمدرن
  .اند تهن دسیاز ا... و طالبوف، زاده تقی، خان

کـه در ظـاهر بـه     اي زاده یارمنـ ) 1249-1326(» الدولـه  رزا ملکم خان ناظمیم«
به مند  بود که به طور نظام یانپرداز هین نظرین و موثرتریاز نخست یک، یدیاسالم گرو

 »رانیاهاي  یخراب«ف یپس از توص يو )44(.ران پرداختیت در ایمسائل مربوط مدرن
ت رع«، »حکام يتعد«، »نوکر یگرسنگ«، »لشکر یشانیپر«اعم از   ومرج هرج«، »تیذلّ
راه عالج را مراجعه بـه علـم   ، است »آفتاب آشکارتر«از آنها  که همه »وانیدستگاه د

خـواهی   یل ترقـ ینکـه مقاومـت در برابـر سـ    یبا اعتقاد بـه ا وي  )45(.ستدان ی میغرب
 يات آبـاد ید به حکم مصلحت خودتان و به حکم مقتضیا بای«ست که ینپذیر  امکان
 يو )46(.»دیمحو بشو یبه کل] اروپا[ یر ترقید در زیا باید و یبکن یبالدرنگ ترق ،ایدن

تمـدن غـرب را سرمشـق     يد الگویشرفت خود بایو پ یترق يران برایمعتقد است ا
هرچنـد   ملکم. اوردیز در آن به وجود نین یگونه دخل و تصرف چیخود قرار دهد و ه

ن معنـا  ین بدینمود اما ا ی نمینف ن راید، گرانیبه صراحت دی، ن و ترقید ۀدر رابط
 یدار بـود بلکـه نگـاه    نید یتیا اساساً شخصیداد و  می نیبه د یخاص بهايکه نبود 
  :سدینو باره می ایندر  حامد الگار. ن داشتیبه د يابزار

ـ     یۀتوص« ی ساده و آسان او در مورد موافقت روح و احکـام اسـالم بـا غرب
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 يو نه اساس اعتقاد یه استداللیبود که نه پا یکیتاکت ۀک نقشیصرفاً شدن 
 ن تصور دست دهد که ملکم در واقعیشخص ا يداشت و ممکن است برا

ـ عقاتـرین   ن بحث و استدالل و تازهیتر عیخواست نه فقط باب وس می د را ی
  )47(.»آن را بشکند و خرد کند ،امر نهایتبلکه در ، باز کند

ساختن شـرق   یغرب يبرا یپوشش، الگار معتقد است اسالم در نظر و عملکرد ملکم
را با اکراه  یکه عدم توسل به آن هر اقدام »انجام مقصود يماهرانه برا ۀلیوس«؛ است

  :سدینو می ن ارتباطیز در ایت نیآدم )48(.نمود رو می روبهو تنفر 
صاحب وسـعت صـدر و معتقـد بـه      ینیآزادفکر و در امور د يملکم مرد«

، بـود  ییت اروپـا یو مـدرن خواهی  چون مروج تجدد... بود يمدارا و بردبار
راتش کوشش یدر تحر، ر مخالفان خود را کند گرداندیتکف ۀنکه حربیا يبرا

ق یتطب ینید یرا با مبان یو عدالت اجتماعخواهی  یکرد افکار ترق می فراوان
  )49(.»دهد

و  »نـد ینما یه انگلستان ترقیملل اسالم بتوانند به درجه عال«ملکم خان بر آن بود که 
از علـل انحطـاط و    یکـ یکـه   یفارس ياق الفبایس دانست می ن منظور الزمیالبته بد
ط تحقـق اخـذ تمـدن    یو اصالح آن را از شـرا  شوداصالح  ،ران بودیاماندگی  عقب
ر جهت ییملکم خان در جهت تغ نهادشیجاست که پ نیهم هنکت )50(.دانست ی میغرب
  )51(.بود یمعتقدات اسالم یالفبا به جهت سست نمودن و واژگون یجیتدر

. اشاره کـرد  »يزیم طالبوف تبریرزا عبدالرحیم«توان به  می روشنفکرانگر یاز د
ـ  سفینه طالبیکتاب نگاشت که  11 در مجموع يو کتـاب   نخسـتین  کتـاب احمـد  ا ی

 ۀآنچه از مطالعـ . ت داشتیبر انقالب مشروط یمیمستق تأثیر يوهاي  هنوشت. اوست
ه نهادبنا  )52(اعتقاد به نقدان تفکر طالبوف بر عقل و ید آن است که بنیآ میبر يآثار و

 »يآزاد«و  »علم«از منظر او . است یعیدانش طب ۀز ساخته و پرداختیشده و ذهن او ن
ت قائـل اسـت و   یموضـوع  يآزاد يبرا يو )53(.ت هستندیمدن یِترق یدو عامل اصل

 يآزاد يبـرا  يدانـد و معتقـد اسـت آزاد    نمی بودن آن یماز مقد یارزش آن را ناش
ی ن لفظ مجرد در حق تجلـ یمجرد است و ا یلفظ يه آزادکدارد  می انیب يو. است
ک منبـع و  ید یتول يمحورانه است که برا انسان یفیتعر، ز از حقیابد و مراد او نی می
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دانست و  می ت را از آن مردمیاو حاکم )54(.شتر وجود ندارد و آن انسان استیمظهر ب
 یو جمع يو در مقام تزاحم حقوق فرد یاعتدال عموم يت قانون را که برایمشروع
کرد چون  می انیب یشرع یهیالبته با توج. دانست می تیاز اکثر یناش ،شود می وضع
البته . شود نمی جادینه این زمیدر ا يارگپس ناساز ،است یکیخدا  ةمردم با اراد ةاراد
اشاره  ت مردم و خدایحاکم ةان انگاریم يگاه به صراحت به وجود ناسازگار چیاو ه
رش یاز پـذ  یحـاک  ،تازه و گسترده که بدان اشاره شد يریتفس يریکارگ اما به، نکرد
ـ ع ادین تمدن و شرایاو قوان )55(.ن دو حوزه بودیان ایم يناسازگار ینوع یِحیتلو ان ی
ـ عصر جد يبرا ، وهزار سال قبل ياما برا داند می نین قوانیا را بهتریدن چ ید کـه هـ  ی
  )56(.خورد نمی ن به دردین قوانیا ،نداردش یبا صد سال پ ینسبت

 ين معنـو یقـوان . يمعنو يگریو د يماد یکی: ن بر دو قسمندیقوان ياز منظر و
 یانیـ منشـاً وح  ين مـاد یآورند اما قـوان  می نوع بشر يبرا یله وحیامبران به وسیرا پ

 يهر دو. شوند می نیله خردمندان تدویکه به وس یاسیو س یمثل قانون مدن، ندارند
 يبـه نحـو  هرچند  ن اساسیبر ا )57(.مردم الزم است ةبشر و استفاد ين براین قوانیا

کـرد امـا عمـالً آن را جـدا از      نمـی  ن مترتب بـر آن را انکـار  یآشکار مذهب و قوان
  .کرد می لیر و تحلیتعب جهانین یا یو زندگ يمادهاي  هجنب

-1295(» آخونـدزاده  یرزا فتحعلـ یـ م«تـوان   مـی  گر روشنفکران مشروطهیاز د
ـ در امانـدگی   علـل و عوامـل عقـب    یاو در بررس. را نام برد) 1227  ۀاز حملـ ، رانی

ـ ا ۀجانبـ  همه ۀمسخ و استحال« در نهایتران و یاعراب به ا از  یکـ یبـه عنـوان    »رانی
ـ ا يو معنـو  یاسـ یآغاز تنزل س يو. کند یاد م، ین عللیتر ممه ـ تاز ۀران را غلبـ ی  انی
  :سدینو باره می اینداند و در  می

هاي برهنه و گرسنه تمدن ایران را ویران ساختند و سعادت اهل ایران را  عرب«
انحطـاط  . مشتی خیاالت جفنگ و عقاید پوچ به ارمغان آوردند. راهزنان بر باد دادند

الرحمۀ هشتصد سال قبل از این، به الهام  اخالقی و معنوي امروزة ما را فردوسی علیه
در جامعه اسالمی روح علمی و « :دیگو می زیگر نید ییاه در جکچنان )58(.»دانسته بود

  )59(»پژوهش با استیالي متعصب روحانی به انحطاط گرایید و بعد مرد
  :سدینو می و کند می پرده اسالم را عامل زوال ذکر بی او

ن و شوکت ما أما را به زوال آوردند و ش عالوه بر آنکه سلطنت هزارسالۀ«
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ز بـر  یـ را ن یخطـ ؛ را خراب اندر خراب نمودنـد  را بر باد بردند و وطن ما
مـا   يل سـواد متعـارف هـم بـرا    یآن تحصـ  به واسـطه که اند  تهگردن ما بس

  )60(.»ن اعمال شده استیدشوارتر
بـاره   ایـن دانـد و در   یه را عامل ذلت ملک و ملت مـ ینید دیعقا، گرید يریاو در تعب

  :سدینو می
د باطله یا عقایر است که آیدا مسئلهن یا، ایدن ۀنگیاالن در کل فرنگستان و «
ـ ه موجب سعادت ملک و ملت است ینیاعتقادات د یعنی نکـه موجـب   یا ای

ادات قـ اعتاینکـه   درند م متفقیلسوفان آن اقالیکل ف. ذلت ملک و ملت است
  )61(.ه موجب ذلت ملک و ملت است در هر خصوصینید

شه را شرط یاند ياو آزاد. مفهوم نقد بود، ه آخوندزاده مطرح کردک یمیمفاهیکی از 
 يآنکه دعـو  ه دلیلن بیاز د ،ن رویاز هم )62(.ردک می قلمـداد ين نقـدیچن يالزم برا
  :نمود يزاریابراز ب، دینما ید میتقل

حاال در ، د خانه ما را خراب کرده استیتقل، میا زار شدهید بیگر از تقلیما د«
دور انداختـه از   د را از گـردن خودمـان  یـ تقل ةم کـه قـالد  ین صدد هسـت یا

  )63(.»میال شویخ م و آزاده و آزادهبرسیت یت به نورانیظلمان
ـ بـه ا ، خبردار بـود  »تیو حقوق انسان يآزاد نشئت«از  یرانیاو معتقد است اگر ا ن ی

 یـۀ کند کـه حرمـت روحان   می و اشاره )64(.شد نمی گرفتار »رذالت«و  »تیعبود«گونه 
ـ توسط فرمانروا هیو حرمت جسمان ن اسالم از دست رفتهید يایملت توسط اول  انِی

  )65(.گرفته شده است »سپوتید«
خواست  می و از همگان )66(نمود ي میطرفدار یآخوندزاده از عقل در برابر وح

 یعـ یعلوم طب يبلکه بر مبنا یکیز یمتافی ـ  نید يه باورهایخود را نه بر پا بینی جهان
  )67(.قرار دهند

  :سدینو می نیآخوندزاده چن یو روح يفکرهاي  مؤلفه ةدربار فراستخواه
ی، خواه يآزاد، سمیونالیناسی، سم ادبیرئال، سمینتیسا، سمیالیماتر، سمیمانوا«

اسالم و ، اسالم و علم، تیتعارض اسالم و مشروط، ونیتاسیقانون و کننست
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سم ین و پروتستانیدر د ياناً ابزارانگاریاست و احین و سیک دیتفکی، زندگ
در علـم   ید غربیجدهاي  هر مقولیو سا یفارس يو الفبا ر خطییتغی، اسالم

آخونـدزاده و   یو روحـ  يفکـر هـاي   مؤلفـه از جملـه   ،و فلسفه و اخـالق 
  )68(.»داده است یرانیا ياست که او برا ییشعارها
 رغـم  بـه  ،نوشـت  مستشارالدولۀ تبریـزي  یک کلمهکه بر کتاب  يآخوندزاده در نقد

ان اسـالم و  یـ م یبـر همـاهنگ   یمستشـارالدوله مبنـ   هاي شتالي، د از کتاب ویتمج
خـود را بـروز داد و بـا     یستیسکوالر يب باورهاین ترتیرا رد کرد و به ا ینوخواه

مسائل  یان زن و مرد در برخیموجود م يهمانند نابرابر یاز مسائل فقه يان مواردیب
ـ  دموکراسـی و  یک نظام قـانون ین مسائل را با روح یاي، اقتصاد نظـام   یعنـ ی یغرب

هم  یکرد به صورت تصنع نمی تالش گاه هیچ يو )69(.دانست می مشروطه در منافات
و  یان قواعـد اسـالم  یـ م یجاد همـاهنگ یات به ایات و روایبا نقل قول از آ که شده
نکـات مـورد اخـتالف و     يسـاز  شفاف یشتر در پیاو ب. بپردازد ییاروپا هاي شارز
ـ ا. بود یانینکات بن ویژه به ، دیـ بـا اسـالم انجام   يبـه مقابلـه جـد    يسـاز  ن شـفاف ی
ـ آ یدر مذهب و نسـخ برخـ  ) اعتراض( پروتست که اي گونه به ـ آات قری و احکـام   ین
  .است يو نهادهايشیپ از جمله یفقه

 سمیته با توجه به مدرنیو مدرن سنتتقابل . 2

، نـام بـرد   انین جریشاخص ا ةتوان به عنوان چهر می ينور اهللا فضلخ یاز مرحوم ش
 نخسـت در مرحله . با هم داشت هایی تتفاو، در دو مرحله يو هاي هدگایدهرچند 
از هشـتم  ( میدر حـرم حضـرت عبـدالعظ    اهللا فضـل خ یان تحصن شـ یان جریکه تا پا
ب یشان قائل به ترکیا، ادامه داشت )شعبان همان سال متا هشت 1325االول  يجماد

اول تـا زمـان    ۀطاز سـقوط مشـرو  (امـا در مرحلـه دوم   . مشروطه با مشـروعه بـود  
خ یش. ک قائل به امتناع جمع مشروطه و مشروعه شدیشان از لحاظ تئوریا، )دتشها
صاف آن بـه  امکان اتّ، است یغرب اًذاتاي  دهیمشروطه پد ازآنجاکهاهللا معتقد بود  فضل

  .وصف مشروعه وجود ندارد
و  مشروطهحرمت ۀ در رسالعمدتاً ن دوره که یدر ا اهللا فضلخ یدگاه شید یبررس

 یاز نوع یحاک، آمده الغافل و ارشاد الجاهل ةتذکر یعنیشان یز رساله منسوب به این
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ح دهد یکه بر آن بود تا توض ینگاه؛ مشروطه است مسئلهبه  يادیو بن ينگاه جوهر
متنـاظر آن   یم اسـالم یبـا مفـاه   يانه و صـور یگرا لیک نگاه تقلیرا با  یم غربیمفاه
نظر  يبه اتکا گذاري قانوناعتقاد به  ينور اهللا فضلخ یش هرچند. ق دادیتوان تطب ینم
امـا اعتقـاد دارد ذات   ، ردیپـذ  ی مـی امـور عرفـ   ت را با فرض نظارت علمـا در یاکثر

محـدود نخواهـد    یدر امور عرف گذاري قانوناست که صرفاً به اي  گونهمشروطه به 
  :ندک یم تأکید رو ، ازاینشد

خـود   ن از بلدان به انتخابِیست که منتخبقت مشروطه عبارت از آن ایحق«
ت مملکت باشـند و نظـر بـه    یئهاینها  ا در مرکز مملکت جمع شوند ویرع

موافـق  . دیسـ یمستقالً مطابق با اکثـر آرا بنو  یات عصر بکنند و قانونیمقتض
موافقـت و   ۀبـدون مالحظـ  ، خودشـان  ۀبـه عقـول ناقصـ   ، ات عصریمقتض

 ،مستحسن آمد کو وینآنها  به نظر اکثره هرچه کمخالفت آن با شرع اطهر بل
اساس تمام مواد آن بـه دو  اینکه  قرار دهند مشروط به یاو را قانون مملکت

محض ... باشد، مملکت است ۀاصل مشئوم که مساوات و حرمت افراد سکن
ـ  ینوشتند با يس از باب ال بدیتدل بـاز در   ید موادش مطابق شرع باشـد ول

حاال هم محض بستن ... راستییقابل تغ ها نهمان نوشتند که تمام مواد قانو
  )70(»...رسانند می دهان من و تو اسم شرع را به زبان

پـذیر   آنکه نشان دهد اصل مشروطه شـرع  يبرا ينور اهللا فضلخ یگر شید يدر مورد
افراد با هـم  ن اصل همه یکه طبق ا(از مشروطه از جمله مساوات  یبه اصول نیست،
در بـاب ایـن   «: کنـد  می مجلس نقل ياز اعضا یکیو از قول  کند می اشاره )برابرند

یک نفر که از اصل هیئـت معـدود بـود، گفـت بـه      ] اصل تساوي حقوق مردم[ماده 
داعی که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه موارد را تغییر بدهنـد،  

شناسد و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد، باقیـه   یدول خارجه ما را به مشروطه م
فعلـی االسـالم   : فوري در جواب گفـتم . باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت

  )71(»...السالم
  :سدینو ي میگرید يشان در جایا

بود و  یقانون اله ياجرا) خواهان مشروطه( ز اگر مقصودشانیبرادر عزاي  «
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چرا خواسـتند اسـاس او را بـر    ، ه بودیاسالمت حفظ احکام یمشروط ةدیفا
ـ قـوام اسـالم بـه عبود   ... ت قـرار دهنـد  یمساوات و حر نـه بـه   ، ت اسـت ی

  )72(»يآزاد
تـوان مشـروطه را از عناصـر     نمـی  بر آن بود که ينور اهللا فضلخ یرسد ش می به نظر
ت بـدون اهتمـام   یاعتبار نظر اکثري، آزاد، مساوات یعنیف خاص یآن با تعار یاصل
داد که  یشرع یِمعن، انهیگرا لیک نگاه تقلیا آن عناصر را با ینظر شرع جدا کرد و  به

  .ان سکوالر به دنبال آن هستندیگرا ست که غربیناي  طهگر مشروید ،ن باشدیاگر چن
قانون مشـروطه بـا دیـن    « که بدون شک دارد می انیب باره ایندر  اهللا فضلخ یش

السالم منافی اسـت، و ممکـن نیسـت     و ۀالتحیاسالم حضرت خیر االنام علیه آالف 
پس اگـر  . مگر به رفع ید از اسالم، مملکت اسالمی در تحت قانون مشروطگی بیاید

مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و  ماکه  کندکسی از مسلمین سعی در این باب 
چنین آدمی مرتد است و احکام اربعـۀ مرتـد، بـر او    . اقدام در اضمحالل دین است

  )73(»هرکه باشد از عارف یا عامی از اولی الشوکه یا ضعیف، ي استجار
که  یبوماي  خهنس، ن مجالیبه دنبال آن بود که در ا ينور اهللا فضلخ یمرحوم ش

ـ در ا يجـد  یارائه دهد که البته اقـدام  ،رون آمده باشدیبدواً از دل شرع ب نـه  ین زمی
هاي  هاز نام یکیشان در یا. استن امر یاز هم یر حاکیانجام نداد و جمالت ز یاثبات

  :ن نوشتیچن ها نشهرستا يخود به علما
ـ گرفت آ يا را به عدل و شوریدن... ن اسالمید... « ا چـه افتـاده اسـت کـه     ی

س یما از انگل يس برسد و نسخه شوراید دستور عدل ما را از پاریامروز با
  )74(»...ابدیب

  :سدینو می گرید يدر جا و
ن در آن و مقصد رفع ظلـم و  یال و مبعوثکو اجتماع و یمل يمجلس شورا«

 ام وکـ و ح یه عمـوم اهـال  کبدون نظامنامه ، تکنشر عدالت و اصالح ممل
ر یتـدب . شـود  یچگونه تصور م، ندیت نماکه حریبه آن رو کارگزاران ممالک
 ]یقـانون اساسـ  [است بـدون دسـتور    یمت عملکه اول مرحلۀ حک یلنزم

  )75(»ن خواهد بودکچگونه بدون قانون مم یتکر مملیتدب، شود ینم
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 ونیزاسیته با توجه به مدرنیجمع سنت و مدرن. 3

به مشـروطه   يبا نگاه صوراي  عده، که شرح آن گذشت اي نهایدر مقابل نگاه مبناگرا
بـه  . برآمدنـد  ین اسالمیغرب با مواز یاسیس ين و دستاوردهایق موازیبه دنبال تطب

. رنـد یگ مـی  قـرار  یمورد بررسـ  يو آزاد گذاري قانونمجلس  ۀعنوان نمونه دو مقول
امر به معروف «نهاد مجلس شورا را ، از مراجع بزرگ نجف یمرحوم آخوند خراسان

ن یقـوان  يد بر عملکـرد دولـت در اجـرا   یبا نهاد مین یدانست که ا می» منکر یو ناه
  )76(.دار باشد آن را عهده يعه نظارت کرده و ضمانت اجرایمستفاد از فقه ش
 »االمـر  یوشـاورهم فـ  « یـۀ با اشاره به آ گذاري قانونز در باب ین ینیمرحوم نائ

دانـد و البتـه    مـی  هیاسیه امور سیمخاطب مشورت را همگان و متعلق مشورت را کل
 ياز نظر و )77(.رندیگ نمی چگاه متعلق مشورت قراریه ید احکام شرعینما می حیتصر

و تابـت   یکه همواره باقرا  یشرع ئیجزو  ین کلیعناو، وکال گذاري قانون ةمحدود
  .ردیگ نمیدربراند،  يو تعبد

 )78(»حـرم مقـدس کعبـه   «ه مجلس بـه  یبا تشب زین مرحوم سید عبدالحسین الري
 یـۀ ن پایرا نخسـت  »یاحکـام الهـ   ياجـرا  يعت و بـرا یبر شر یمبتن ییشورا« لیتشک

ت در مجلـس  یشرط عضو ي،دگاه ویاز د )79(.کند ی میمشروعه خود معرفۀ مشروط
 و )80(اسـت  علـم و قـدرت  ، بلوغ، کمال عقل یعنی »فیتکل«ۀ گانچهارهمان شروط 

ـ از د )81(.ط باشدیالشرا ه عادل و جامعید فقیبا، شخص اول مجلس ـ  يدگاه وی س یرئ
 ينقش مجـر  »فرض وجود« حکومت بالمنازع را بر عهده دارد و سلطان به، مجلس
س مجلس یه رئیجز ارائه مشورت به فق یشأن ،ندگان مجلسیو نما است دار را عهده
ن یکه مخالف قواعـد و قـوان   ییال و آرایو خ یینظر و شورا« ن هریهمچن )82(.ندارند
  )83(.»ن استیاطیش یمزخرفات وح« از ،باشد »نین اسالم و مسلمیع و دیشرا

فی الوجوب  ۀطاللئالی المربو ۀدر رسال زین شیخ محمد اسماعیل محالتی غروي
  :دارد یم انیب ۀطالمشرو

ملـت اسـت در اشـغال     ينظـارت امنـا   يبـرا  يعقد مجلس در هـر بلـد  «
ه کـه راجـع   یاسیامور س اتیز در کلیه و نیرکه و چه عسیچه مال، حکومت

ه طرق و شورا و بستن سدها یچون تسو، آن يادیاست به نظام مملکت و ا
، هیوین امور و امثال آنکه راجع است به مصالح دنیرواضح است که او پ... و
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، الالن رسـاله ز در یـ ن االسـالم تبریـزي  ثقـۀ  )84(.»ه نـدارد یـ نیبه امور د یدخل
ه دانسـته و  یـ وضع قانون توسط قوه مقننه را محدود بـه امـور عرف   ةمحدود

ت و اخـذ و  یین حدود شاه و رعییتع« لیاز قب یطه آن را امورات مملکتیح
و جنـگ و  ات و سرباز و صلح یعطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن مال

 »مملکت و سلطنت با اوست يالزم است و قوا يدار ر آنچه در مملکتیغ
عت یاسـت کـه در شـر    يزیحکم همان چ، اتیشمرد اما در باب شرع میبر

  )85(.ستیر نیرپذییتغ یرانین و در قانون مشروطه ایمطهره مع
 نیپرداختـه و بعـد چنـ    سنتته و یان مدرنیبه جمع م یرانیا ۀاو با اصطالح مشروط

  :سدینو می
را  ین گذاشته شود و قانون عرفـ یدر د یخواهد بدعت ی نمیرانیا ۀمشروط«

اصـول  اي  خواهد پـاره  نمی داند و ياالتباع خداوند واجب یِشرع اله قانونِ
  )86(.»دیمنکره را داخل مملکت نما

ـ بر اخواه  مشروطه يان شد علمایچنانچه ب  ،ه هرچنـد مشـروطه  کـ ن گمـان بودنـد   ی
امـا   اسـت ـ    هیـ بت از آن فقیت در دوره غیمکه حاکن معنا یبه اـ شود   نمی مشروعه

م یتـوان مفـاه   یمـ  یبـه راحتـ   )87(است یخنث یمشروطه نظام ازآنجاکهاعتقاد داشتند 
ه در ذهـن  کـ  ییمشـروطه بـه معنـا    یحت ق داد وید برآمده از آن را با شرع تطبیجد
 ینیر مرحـوم نـائ  یبه خود ما بازگشته و به تعب کنیه اکدستاورد اسالم بوده  ،ندتداش

  :سدینو می دگاهین دیدر نقد ا دکتر حائري )88(.»نایهذه بضاعتنا ردت ال«
با آنچه در واقع  مسئلهن یدر مورد ا ينور اهللا فضلخ یقت سخن شیدر حق«

افتـه  یدر یدرسـت  به يکه و ین معنیرسد بد می به نظر تر نزدیکامر رخ داد 
 عمـل  ،اسـالم اسـت   يدسـتورها  برخالفکه اي  وهیبه شگري  بود مشروطه

  )89(.»کند می
بـه عنـوان   . ن دست بـود یز از ایو مساوات ن يچون آزاد یف به مقوالتین طینگاه ا

  :سدینو می در ارتباط با مساوات یمثال محالت
ـ ه در عبارت زکهمان است  ]مساوات[مراد ازآن « ـ ارت هشـتم از ز ی ارات ی
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ف یالضـع «: هـذا  یور است و هکمذ ...هیسالم اهللا عل یالموال یحضرت مول
ف یضـع  كز عندیالعز يحقه و القوخذ له بِأت یز حتیعز يقو كل عندیالذل

حاصل » سواء کذل یف كد عندیب و البعیرغتأخذ منه الحق و ال یل حتیذل
ه در کـ ست یباـ ه باشد و هر چه باشد  کهرـ س  که حقوق هر کنیمقصود ا

ف حقش را پامال و به یضعاینکه  و به او برسد نهموقع خود محفوظ باشد 
جـا   به قـدر قـوتش همـه    ياندازة ضعفش از درجه اعتبار ساقط شود و قو

ه ک یمکح هر... یاست و به عبارت استبداد ورةد چنانچه در؛ دار باشد دانیم
 یم فرقکآن ح يه بار باشد در اجرایفا عریه ین شرعیاز عناو یعنوان به هر

شـاه  ... ه باشـد کـ هر، خورد یحد م یگذارده نشود مثالً زان ق آنین مصادیب
  )90(»...ا جاهلیعالم ، ا گدایباشد 

  :دارد می انیب، هطدر مقام بحث از مشرو یمرحوم نجفبود که  یین فضایدر چن
 )ص(حضـرت رسـول اکـرم   ه از زمـان  کـ بل نیسـت  يدیز جدیمشروطه چ

ـ ه اکـ و چند سال است  صدیاما چون هزار و س شده تأسیس ن اسـاس از  ی
ـ د گردیباره تجدونون دکان رفته و ایم  يامـر  کننـد  مـی ال یـ همگـان خ ، دهی

 يتمام عالم دارا، امبریدارد قبل از بعثت پ یان میب يو. د استیحادث و جد
د یـ به طور مطلقه و بـدون تق آنها  هکره بودند یو غ یم و قاضکسلطان و حا

ه کـ من نـه پادشـاه بل  « دغمبر اسالم فرمودنیپ یراندند ول یم مکح یبه قانون
ـ امبر تا زمان معاویم و بعد از پینما یم خدا را ابالغ مکو ح هستم امبریپ ، هی

 ۀسـن تـاب اهللا و  ک یعلـ «: گفتند ید و مکردن یعت مشروطه میخلفا ب با مردم
  )91(.»هیبن

  گیري نتیجه
در ، ...و گذاري قانونمجلس ، همچون مشروطه یت با طرح مقوالتیمشروط ةدر دور
ـ د، کردیو نوع رو يفکر یبنا به مبان، م با شرعین مفاهیا نسبت  یمختلفـ  هـاي  هدگای

ـ تـه شـدند و در ا  یبه تقابل سنت و مدرن قائل روشنفکرانْ. مطرح شد ز یـ ن تقابـل ن ی
بـه   عمـدتاً از روشنفکران همچون آخونـدزاده   یالبته برخ. ته را گرفتندیجانب مدرن
 ن جنبه از غرب دركین را با ایغرب توجه داشتند و تعارض د یعلم يدستاوردها
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در مقابـل  . تـري ارائـه کردنـد    انهیف نگاه مبناگراوگر مانند طالبید ید و برخکردن می
امکان جمـع   یۀرش اولیالبته پس از پذ ياز همفکران و یو برخ ينور اهللا فضلخ یش

ـ بـا   نهایـت  در، ته و سـنت یمدرنتر  عام يک معنایمشروطه و شرع و در  ک نگـاه  ی
 يز که شامل عمـده علمـا  ین یگروه سوم. انه قائل به عدم امکان جمع شدندیمبناگرا
بـودن   یتـه و بـاور بـه خنثـ    یانـه بـه مدرن  یگرا لیـ تقل یشد با نگاه یمخواه  مشروطه
ــ   یاسـ یم نوظهـور در عرصـه س  ین مفاهیاز ا ینیل دیآن به دنبال تحل يدستاوردها

ون را یزاسـ یتـه و مدرن یمدرن يرا بـه عنـوان هسـته فکـر     سمیمدرن اگر. شدند يفکر
 ین مبـان یهمـ ، موتور محـرك ، میآن بدان یکیرتکنولوژیو غ یکیتکنولوژ يستاوردها

 ،ن تعامـل یل عام را در ایکرد و م می بدان اشاره ينور اهللا فضلخ یاست که ش يفکر
 را یانگفتم اساساً گانسندینو. دانست ی میزندگ ین جز در عرصه خصوصیحذف د

رد و نـه از نظـر   یپـذ  می کین جهت توسعه باور دارد نه از نظر تئوریکه به حذف د
  . داند می ممکن ،رانیا یط فرهنگیشرا

را در درون گفتمـان  آنهـا   تـوان  می گر کهیکرد دیدر دو روباید رسد  می به نظر
ماننـد   ییاقـدام علمـا  بایـد  ن معنا که یبد. ردیصورت بگ يجد ي داد، تأملجا ینید

ـ   یبه نف که صرفاًرا  ینیمرحوم نائ ـ م جدین مفـاه ینپرداختند و به دنبال جمـع ب د و ی
 يبـرا  یعمل يدر ارائه راهکار یجابیق به صورت این طریبودند و از ا ینیات دیادب

خت و تصـرف در  یآم می جانبه درهم تر و همه قیعم یبا نگاه، دندیاداره کشور کوش
درنیسـم، آگاهانـه و فعاالنـه و نـه     م يجـو  طرهیسـ م مدرن بـا توجـه بـه روح    یمفاه
 مصطلح شده و رشـد  یدر بستر خاص یهر لفظ ، زیراگرفت می انه صورتیگرا لیتقل
ن لفظ را در یتوان ا رو نمی ازاین ابد وی ی میخاص ییبار معنابر این اساس، کند و  می

  õ. ق به کار بردیبستر نامانوس با آن بدون آن تصرف آگاهانه و عم
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