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  مشروطه عصر شريعت علماي ديني عالم و الفکران منور سکوالر عالم در ديانت و مدرنیته چالش

  محمد مددپور،:  نويسنده

  ۶فصلنامه آموزه ، شماره 

 مدرنیته زمانه روح و غربي تمدن نظري مباني: مقدمه

 پديدارھاي ظاھر اساس بر تاريخي تحوالت و حوادث به تاريخ، انتقادي و تحلیلي علم يا تاريخ نقلي علم مورخان معموالً 

 چیز، ھمه: است باطني حقیقت و معنا فاقد اساسا تاريخ منظر، اين از. پردازند مي آن تحوالت درک و تحلیل به تاريخي

 ھاي نظريه کننده مصرف و تابع مقام در نیز مردم اکثريت و است برتر و قھرمان ھاي انسان استفاده مورد ابزار حکم در

 .اند آنان

 به ھا آن جا اين از. معتقدند تاريخ در پديدارھا حضور از فراتر حقیقي حضور به تاريخ، فیلسوفان يا ديني مورخان البته

ّت و حکمت حضور  میان در گروه اين ترين برجسته شايد. دارند اعتقاد تاريخ در متعالي شبه يا متعالي کلّي يا الھي مشی

 براي. بپردازم تاريخ نظري يا الھي ھاي فلسفه به ندارم قصد جا اين در. باشند »ھگل« و »بوسوئه« غربي، متفکران

 اين به آن امثال و »غرب ناسوتي فلسفه و شرق تاريخ معنوي حکمت« مانند ھايي نوشته در قبالً  پرسش اين طرح

 نحوي ـ اند داشته توجه بدان مسلمان حکماي که چنان ـ تاريخ که شوم متذکر را نکته اين بايد فقط. ايم پرداخته مطلب

 .باشد داشته حقیقتي و جان باطن، بايد تاريخي ھر رو اين از است؛ آن گاه جلوه و حقیقت انعکاس

 .کرد نظر تمدن در دين حقیقت به بايد است، غربي و اسالمي مدنیت در تعارض باب در بحث موضوع که جا آن از

 منتشر ديني عالم تاريخ ذيل و صدر در که است علوي و محمدي نور و حقیقت تمام و تام نظر اسالمي، عالم و تاريخ

ا است؛ رسیده کمال به اسالم در و بوده ّ  از غفلت ھمین. است نداشته نبوي حقیقت به رو ھمواره اسالم تاريخ ام

 منجر ـ الشريف فرجه تعالي هللا عجل ـ عصر امام کبراي و صغرا غیبت عصر به که است آن پوشیدگي و اسالم حقیقت

 آله و علیه هللا صلي پیامبر از و دارد تر عام معنايي گرچه گردد؛ مي باز نیز غیبت اين به نحوي به الزمان آخر تعبیر و شود مي

 .اند کرده تعبیر الزمان آخر پیامبر به نیز، حضرت آن عصر و

ّي و اسالمي روايات در بسیار عصر، اين رفتن و مالحم و الزمان آخر عام عاليم جمله از  ظھر« شريفه آيه در قرآن حت

 شأن چند ھر است؛ آورده میان به سخن کلي و عام معناي يک به »الناس ايدي کسبت بما البحر و البر في الفساد

 باز آنان خلقي ساحت به که السالم علیھم معصوم امامان واليت غصب فتنه، عصر لوازم جمله از. دارد نیز خاصي نزول

 ھمان يعني نیست؛ شدني غصب ھرگز السالم علیھم معصومان) واو فتح به( واليت ـ البته. است بوده گردد، مي

 .بزرگواران آن حقّي ساحت متعلق

 و ھندي و يھودي اساطیري تفکر و يوناني متاخران و فلسفي تفکر نفوذ اسالمي، عالم در الزمان آخر عوارض ديگر از

 نفوذ میان اين در و کنند اخالل اسالمي عالم در نحوي به کنند مي سعي که است، اسالمي فتوحات درپي زرتشتي

 .است شديدتر يھودي ـ يوناني

 منسوخ جھان با ستیز و تعارض به اسالم، به خود ظاھري و باطني تعھد و ديني دردمندي بنابر مسلمان متفکران

 ھاي ھیأت در و درآوردند اسالم استخدام به بیش و کم را يھودي اسرائیلیات و يوناني فلسفه و آمدند بر يھودي ـ يوناني

 الدين شھاب چون متفکراني تفکر در را خود مشرکانه و کفرآمیز روح آن ديگر که کردند استحاله را ھا آن حکمي ـ تألیفي

 .کند پیدا اتحاد اسالمي عالم در عمیقا بود نتوانسته چند ھر بود؛ داده دست از شیرازي الدين صدر و سھروردي
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 انگاري نیست و ـ شده داير بشرانگارانه روح مدار بر که ـ اروپايي ھنر و فرھنگ رنسانس، بزرگ انقالب وقوع با دو، اين

 مضاعف انگارانه نیست روح ھمین. کرد تبديل مرکب و مضاعف انگاري نیست به را يھودي ـ يوناني مضاعف غیر و بسیط

 .بودند داده اصالت باطل خدايان به سامري يھوديان و جھان به يونانیان که آن از پس دھد؛ مي اصالت بشر به که است

 خدا؛ اصالت برابر در جمع و فرد اصالت جمله از گذاشت؛ مي میان در را نويي نظري مباني جديد، تمدن و رنسانس

ّت و گر حساب و افزاري عقل اصالت  و بشري خودبنیاد نفس آزادي اصالت وحي؛ اصالت برابر در بشري عقل و فکر حجی

 است چیزي آن ھر نفي رنسانس، مداري بشر نتايج و لوازم از... . و الھي بندگي و اللّه حق اصالت برابر در بشر حقوق

 ھمه نفي رنسانس انسان جا اين از. کند مي تلقي خودمختار و ذات به غیرمکتفي و غیرمستقل اي سوژه را انسان که

ّد و میتولوژيک و ديني عوالم ) ١(مدرنیته به جديد فلسفه اصطالح در که کرد، آغاز را خويش حیات و تفکر التزايد دايم تجد

 .شود مي تعبیر نفساني تجديد يا

ّت  اين در ـ تفکر گونه اين آداب و عادات و قشر و ظواھر معناي به ھم و وحیاني تفکّر جان معناي به ھم ـ دين و) ٢(سن

 به دين و سنت انکار لوازم از. شود مي تلقي انسان نفساني حیات توسعه و پیشرفت در منفي و مذموم امري منظر،

 در را عالم معنوي ساحت درک استعداد ھرگونه غرب، ھیجدھم قرن در لیبرال رسمي منورالفکران که بود آن معنا، اين

 و است طبیعت ماوراي در سیر استعداد و معنوي علم فاقد ھا آن اعتقاد به آدمي جا آن از و کردند مي انکار آدمي

 حتي و بخصوص پوزيتیوستي و نوکانتي فلسفه و کانت فلسفه در را نکته اين که چنان ندارد؛ ملکوت به نسبتي

ّلي غیر ھاي فلسفه  .بینیم مي تحص

 جھان روزافزون تسخیر و تصرف براي کوشش ما، روزگار در بشر خودبنیادانه نفساني تجدد و مدرنیته حاصل بنابراين

. درآورد بشر اراده و قدرت فزوني و رفاه جھت در رياضي ھاي قالب در انرژي از انباري صورت به را آن تا است

 را آن بعضا و کند مي تاکید آن بر »وبر مارکس« که بود مدرنیته ذات لوازم از انسان، قدسي ذات نفي و زدايي قداست

 امر غربي، وھم و خیال و عقل و نفس و خودبین عالم در پس اين از. خواند مي علم و طبیعت و جھان از زدايي افسون

 بي ديگر بود، چه ھر گذشته که آن نھايت. شود مي طرح و تلقي وھمي و انتزاعي يا غايب امري چونان ھمواره قدسي

 اين در تنھا ھا اين. باشد رفاه و خوشبختي و شادي آوردن دست به براي بشر امروز خدمت در که آن مگر معناست،

 .شود مي تلقي تاريکي دوران که گذشته جھان در نه است، آمدني دست به جھان

 و سیاسي انديشه گونه اين و يابد تحقق دموکراسي لیبرال مختلف صور در بايد غالب، نظر بنابر مراتب اين ھمه

 ھاي نظام در مردم رفاه و آزادي مسلم قدر نشود، چنین اگر و آورد، مي روي جھان سازي يکسان به نھايت فرھنگي،

 نظام به وابسته ھاي نظام رفاه و آزادي نابودي با معموالً  غرب، صنعتي ھاي سرزمین مدني جوامع و دموکراسي لیبرال

 .يابد مي تحقق مادر تکنولوژيک

 سپس و شود مي مسلط جھان ھاي قسمت تر بیش بر که رسد مي اي مرحله به غربي تفکر قرن، چھار از پس سرانجام

 قلمرو در را غرب استیاليي ذات نیچه و گور که ير کي مارکس، مانند متفکراني. گردد مي وارد خويش با چالش به

 و غیرقدسي جھان در را امروزي انسان رنج و درد و تنھايي معنايي، بي و گیرند مي پرسش به اخالق و دين و سیاست

 آخرين از يکي و متفکران اين. گويند مي باز گوگ وان و ھولدرلین چون ھنرمنداني و شاعران ھمراه آن، نامقدس نظم

 مدرنیته و تجدد بسط در گرانه حساب تفکر دوگانگي که کردند مطرح را ھايي پرسش ھیدگر يعني غربي، بزرگ متفکران

 .کشید مي چالش به پیش از بیش معنوي، تفکر از تر بیش ھرچه اجتناب در را نفساني

 طريق تنھا ھنوز اقلیت اين از برخي سوي از مدرنتیه، متافیزيک از گذر تمناي و طلب يا اقلیت انتقادي تفکر بسط رغم به

 با بار اين که است پوزيتیويستي شبه يا نوتحلیلي پوزيتويستي، ھاي شعله ھمان کنوني، جھان رسمي و مسلط فکر
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 رغم به ـ که حالي در کوشد؛ مي جھان سازي يکسان به تازانه يکه فاشیستي، و سوسیالیستي ھاي نظام فروپاشي

 اتوپیاي و شده رفع اسطوره و دين مورد در نظري اختالف ھرگونه ـ اي غیرقاره و اي منطقه و محلي ھاي فرھنگ حضور

 پیدا موضوعیت جھان مردم ھمه براي گرانه حساب تفکر تمام و تام سیطره و تکنیک نظام تحقق و آزادي و تمدن و رفاه

 .کند مي

 

 شرق به غربي عالم ورود) أ

 به بايد غربي، تفکر تمامیت معناي به پايان عصر در بود، کرده ظھور و تجلي ايتالیا رنسانس در که غرب تاريخ حقیقت آن

 .کند نابود تمام به را شرق انحطاط به رو و شده فراموش معنوي جھان و يابد تسري جھات سراسر

 گرفته نھايي تصمیم غربي ديني ھاي فرھنگ يا غیرغربي ھاي فرھنگ براي بايد کشنده، و بحراني وضع اين در اکنون

انه تصمیم مثالً  غرب. شود ّ  .بود داده تن آن به انگیز غم وضعي چونان و بود گرفته را خود مجد

 دين که جا آن از مردم اين. آمد گرفتار برزخي وضع در زمین مشرق مردمان ديگر از بیش شايد اسالمي خاورمیانه

 به توانستند نمي پرداخت، مي اخروي امور به ھم و دنیوي امور به ھم شريعتشان و ديدند نمي منسوخ را خويش

 :بگويند صفتانه ابلیس و وارونه نحوي به سادگي

 نفروشم جوي به را جھان باغ چرا من   بفروخت گندم دو به رضوان روضه پدرم

 ھمه و شود وارد اي نیچه وار يونوسوس و انگاري نیست تراژدي و حماسه به امروزي انسان مانند توانست نمي ھرگز او

 به جز قدرتي ھیچ به و يابد باز خود نفس در را خويش پناه و زده قدس عالم بر تکبیر چھار و کند انکار را متعالي امور

 رود پیش جا آن تا حتي و نینديشد نفساني مدرنیته کنندگي نفي قدرت به معطوف اراده و گرانه حساب نفساني قدرت

 فضاي در اسالمي ايران جمله از و اسالمي میانه خاور جديد تاريخ بنابراين يازد؛ دست خداوند مطلق نفي به که

 و شود وارد عمیقا نتوانست مدرنیته، يعني آن، نفساني روح و غربي مدنیت پیشرفت و توسعه و بسط و شدن جھاني

 تبديل برزخي تاريخي به ايران ساله پنجاه و صد تاريخ جا اين از. بپذيرد را شدن غربي اصول و غربي تمدن مبادي کل

 شرطي نحو به بود توانسته ـ دور شرق کنفوسیوسي آسیاي بخصوص ـ غیراسالمي آسیاي که حالي در است؛ شده

 با بھره و نصیب بي مسلم قدر مدرنیته، به تابان آفتاب سرزمین اقبال اين. کند پیدا استحاله مدرنیته مبادي در اصیل يا

 به پرداختن داعي کدام ھیچ بودايي و تائو شینتو، کنفوسیوس، اساسا. است نبوده عام شريعت موضوعیت عدم

 حیات ارکان ھمه در ـ اساطیري ھاي آيین اين خالف بر ـ اسالمي شريعت که حالي در نبودند؛ اخروي و دنیوي مسايل

 و اثر، منشأ و فعال و بود زنده مردمان افھام و قلوب و اذھان در و داشت رسوخ میانه خاور مردمان جمعي و فردي

 .شد مي تعريف اسالم در ھا آن فردي و مدني ھويت

 

 در خويش تکنیکي سلطه با غربي مدنیت رسمي فکر رھبران ـ احساسي چنین حضور رغم به ـ تقدير ھر به

 ـ شرق محلي مقاوم ھاي فرھنگ تخريب جھت دموکراسي، لیبرال شبه ھاي نظام تحمیل و جھاني سازي يکسان

 و میانه خاور عربي ھاي سرزمین و عثماني ايران،. کوشیدند مي ـ نبود ممکن سھولت به استعمار که جا آن در بخصوص

 ناقص طور به ھا آن در غرب تمدن و فرھنگ که بودند ھا سرزمین ھمین و. داد مي نشان را چالشي چنین آفريقا شمال

 و معنوي ساحت از سطحي در گزيدن سکنا دوگانگي نحوي در اسالمي میانه خاور که صورت بدين. بود دوانده ريشه

ّت شرعي  اين و. بود شده آن نتايج و غربي ظواھر شیفته مدرنیته، روح و خودبنیاد و انگار نیست ساحت از غفلت و سن

 پیدا تحقّق امکان تمامي و تام اسالمي توحیدي حیات نه زيرا داشت؛ پي در را سرزمین اين تاريخي بي عصر ھمانا
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 فضاي در ايراني روح حضور عدم معناي به اين و يافت، مي کاملي موضوعیت غربي انگار نیست حیات نه و کرد، مي

 .کرد مي غرق خود در را ھمگان غربي مدنیت امواج که حالي در بود؛ غربي مدرنیته

 اسالمي و ايراني ھويت دو با غربي عالم با مواجھه) ب

 نه و دارد تعلق شرق اساطیري ـ ديني و قدسي تاريخ به نه حوالتش که جھاني کرد؟ توان مي چه جھاني چنین در

 راندگي يعني اين و گیرد، پیش را تکنیک نظام راه و شود وارد آن انگارانه نیست عالم و غربي نامقدس تاريخ به تواند مي

ّتي معنوي نظام از  تام مزاياي از که آن از پیش اسالمي ھاي سرزمین شھروندان جا اين از. غرب نظام از ماندگي و سن

 .بینند مي نقصان آن مضرات از تر بیش شوند، برخوردار تکنیک نظام

 بعد ما غیر اخالقي ـ سیاسي روشي روش، نخستین برگزيدند؛ را سومي راه غرب با مواجھه در ايرانیان حال، ھر به

 طريق از آغاز ھمان از ايرانیان که بود منظر ھمین از. تکنولوژيک محصوالت از نسبي مندي بھره ديگر و بود، الطبیعي

 مخالفت غرب اخالقي ابتذال و استعمار و مآبي غرب با سويي از ھا آن. کردند مواجھه غرب با سیاست و اخالق

ّر با آن دموکراسي و آوري فن و علم از سويي، از و کردند مي  ھمه مراتب اين. نمودند مي ستايش شیفتگي و تحی

 و ظواھر تر بیش و نداشته مسلمان و ايراني متفکران نظر در وجھي مدرنیته روح و ماھیت که بود نکته اين گر بیان

 فرھنگ از غرب البراتواري فرھنگ کردند مي تصور ھا آن. است بوده توجه جالب آنان براي غربي دموکراسي و آوري فن

 .جداست آن بولواري

 قبل اساطیري تفکر: بودند خويش تاريخي ھويت دو تأثیر تحت اسالمي، جھان در مدرنیته نفوذ آغازين دوران در ايرانیان

ا اسالمي؛ عصر ديني تفکر و اسالم از ّ  به تنھا نه اسالمي وجه غلبه با تاريخي دوگانه ھويت اين که است اين نکته ام

 گیرد قرار اسرارآمیز اي ھاله در صنعتي آثار شد مي موجب بلکه کرد، نمي کمکي چندان مدرنیته ماھیت درک براي آنان

 در را آن و کند غرب عالم ظاھري تجلي شیداي و شیفته را ايراني انسان غريبه، و خفیه علوم به آلوده اذھان و

 حتي فضا اين در. بینیم مي تیلیش پل يا شاران تفکر در که چیزي دھد؛ قرار الطبیعه ماوراء و عرفان از پوششي

 و شد مي تبديل اجنبي نوکر به خودباخته يا نیز او بود، نزديک مدرنیته ذھنیت به ظاھر در ھرچند نیز سکوالر منورالفکر

 نحوي گرفتار نیز او حتي بنابراين شد؛ مي آلوده شاھنشاھي اساطیر يا و ارگانیک تاريخي فکر پريشاني نوعي با يا

ّتي عالم از کل به تواند نمي او که آن کالم جان. شد مي خود اساطیري ـ ديني دوگانه ھويت  يابد؛ رھايي خويش سن

 جز چیزي ھا جريان اين. کرماني آقاخان میرزا و آخوندزاده فتحعلي میرزا مانند گرايد؛ مي الحاد به که زماني حتي

 .نبود شرقي و ايراني قديم اماني و اساطیر با آمیختگي يا ظاھرپرستي

 ھاي پیرايه از را دين کوشیدند داشتند، ديانت با معقولي نسبتا رابطه که مسلمان متفکران از گروھي ديگر، طرف در

ا بزدايند؛ يوناني فلسفي و يھودي اساطیري ّ  قرار وحي و دين شناخت محل را فني و علمي جديد پندارھاي نیز آنان ام

 بر انفعال بار اين. بودند کرده روي بدان يوناني متافیزيک با مواجھه در مسلمان فیلسوفان قبالً  که چه آن مانند نه دادند؛

 پیدا استحاله مدرنیته رسمي ھاي گفتمان و غربي مسلط ھاي تئوري در دين تر، بیش اين از. داشت غلبه اينان فکر

 صورت جا اين از. درآيد ديني ھاي گفتمان سیطره تحت و کند پیدا وضعي چنین علم، و فلسفه که آن تا کرد مي

 يا عواطف و احساسات سطح به داد، مي دست از را خود ايماني روح که آن دلیل به ديني نظام به نسبت ايدئولوژيک

ّل گرانه حساب عقالنیت  .کرد مي تنز

 بازگشت ھاي نظريه و دين امروزي تفسیرھاي

 ضرورت از يافته، نفوذ اسالمي ممالک به مدرنیته فکري آثار آن در که ساله پنجاه و صد دوره اين نويسندگان برخي

 سخن غرب ديني اصالح نھضت و رنسانس از ابتداي با اسالم از قبل اساطیري عصر يا و اسالم صدر به بازگشت
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ّتي عادات و مسلمات و مشھورات با غربي علميِ  ھاي آموزه از اي ملغمه که ديني اصالح ھاي فرقه جا اين از. گفتند  سن

 .رساند مدد تر بیش پريشاني به بود، مسلمانان

 طور به گاه ھیچ آن، امثال و لیبرالیسم سوسیالیسم، ناسیونالیسم، داروينیسم، از ابتداي با دين امروزي تفسیرھاي

 تطور کلّ . بردند مي سر به فکرانه روشن و آکادمیک علمي شبه فضاي در که اقلیتي براي مگر نشد، واقع مقبول جدي

 دکارتي و اومانیستي انديشه ماده در کلي تصرف جھت در تر کم میانه، خاور و ايران تاريخ جديد عصر در ديني انديشه

ا کرد؛ مھیا را غیررسمي خودآگاھي به بازگشت نحوي که داشت انتقادي وجھه بعضا ھرچند بود؛ غربي ّ  تر بیش ام

ّف. بود رنگ کم مدرنیته يا مدرنیته از فارغ مدرنیسم محو دوره، اين در ايران و اسالم جھان  بريتانیا، دست به ھند تصر

 جھان تدريجي شدگي مرعوب و انحطاطي و نزولي تاريخ عثماني، خالفت سقوط سرانجام و روس، با جنگ در شکست

 .بود غرب برتر و مسلط مدرنیست برابر در اسالم

ّد مسأله) ج  مشروطه و دموکراسي مسأله و سیاست و علم تجد

 دموکراسي در جا آن از و آوري، فن و علم در که بود غربي مدرنیسم قطعي نتیجه قدرت، قاجار، عصر ايراني رجال نظر در

 شمسي سیزده قرن پايان و میالدي بیستم قرن آغاز ايران در را بزرگي تحوالت خود سومي، اين که شد مي گر جلوه

 .نوشتند مشروطه نام به اي شده تفسیر و تحويل صورت آن، از ستايش در بسیاري شیفتگان و آورد پديد

 معطوف غربي علم به مسلمانان، و ايرانیان نظر نظامي، فنون و تکنولوژيک محصوالت نفوذ اثر بر جديد، تحوالت آغاز در

 صورت و جديد علم استقبال آغاز نقطه، ھمین. است علم و تفکر در دگرگوني تحولي، ھر الزمه که دريافتند ھا آن. شد

د علمي ّ ّفات و خصوصیات ھمان با بود، مدرنیته و تجد ا ايراني؛ تصر ّ  و دانش برابر در مرعوبیت و شیفتگي حال ھر به ام

 حکايت ايرانیان فکري انحطاط از ـ شود مي مالحظه میرزا عباس کالم در المثل في که چنان ـ غرب آوري فن و کارشناسي

 در نھايتا انديشیدن، گونه اين. شد آغاز غرب فني محصوالت واردات و محصل اعزام با انفعالي، جريان چنین اين. کند مي

 نزول و داخلي استبداد تشديد موجب امتیازات، اخذ پي در بیگانگان نفوذ و گرفت را ايران استقالل نیز سیاسي قلمرو

 .رساند مدد اسالمي میانه خاور و ايران نسبي ھويتي بي به نھايتا و گرديد جمعي فالکت و فقر و بومي اقتصاد

 و علم از مسلمانان و ايرانیان انديشه انتقال به غربي، دموکراتیک جنبش نفوذ و ايران در کھنه ساختارھاي وجود

 منجر ايراني علماي و رجال و مردم اسالمي و اسالم از پیش تاريخي ھويت و سیاسي بومي ساختارھاي به آوري فن

 طرح با غربي مدرن مدني جامعه ھاي مکانیست با ايرانیان آشنايي اثر بر که تاريخي ـ سیاسي جنبش اين در. شد

 الدوله مستشار »کلمه يک« رساله مانند ھايي ترجمه در ھا لیبرال و بشر حقوق جھاني اعالمیه سوي از که مفاھیمي

 مسلط سیاسي رسم و راه دگرگوني جھت در سیاسي عظیم تحوالت تدارک به ـ يافت مي راه ايراني نخبگان افھام در

 .گرديد منجر

ّات دوگانه ھويت عمیق چالش شد، مشھور مشروطه انقالب و جنبش يا نھضت به که تحوالت اين در  و مدرنیته تجلی

ّم و ترقي مانند مفاھیمي در ھويت دو ھر ھرچند است؛ مشھود ديانت  بود، غربي مدرن لیبرال انديشه اصول از که تقد

 که مفھوم اين استقرار جھت در ايران در مدرنیته نماينده مثابه به منورالفکري جريان و ژورنالیسم و يافت مي استحاله

 میرزا مانند فراماسون منورالفکراني بین جا اين در. کوشید مي بخشید، مي تحکیم گذشته نفي در را مدرنیته جان

 از بیگانگان حضور قیمت به حتي بود؛ میان در »قیمت ھر به ترقي« از سخن خان، ملکم میرزا و سپھساالر خان حسین

ّد جا آن از و تقدم و ترقي انديشه نفوذ به منوط را خود پیروزي ھا اين. جديد استعماري امتیازات اعطاي طريق  غربي تجد

 کردند؛ مي اعتنا اسالمي ھويت به تر کم و بودند آمده در روس و برتانیا استعمار تابعیت به يکسره ھمگي و دانستند مي
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 ملحدي نويسنده انتقاد مورد که مستشارالدوله و خان ملکم میرزا مانند کردند؛ مي تظاھر اسالم به ظاھر در که ھرچند

 .گرفتند مي قرار آخوندزاده فتحعلي میرزا مانند

 داشت؛ قرار سکوالر دموکراسي و لیبرالیسم مبادي عمیق رسوخ طريق از منورالفکران کار دستور در سازي، غربي طرح

ا ّ  مذھبي احیانا و ارگانیک و اساطیري مفاھیم از انبوھي شان فکري فضاي در چنان ھم ـ شديم متذکر قبالً  که چنان ـ ام

. شد مي مانع جديد سیاست و علم و سکوالر مفاھیم و لیبرالیسم پاکیزه رسوخ از که شود مي مشاھده

 داشتند خودآگاھي مدرنیته و غرب ماھیت و حقیقت به نسبت نظري حیث از ملکم، میرزا مانند اينان از شماري انگشت

 پیدا گرايش کرماني آقاخان میرزا و آخوندزاده فتحعلي میرزا بخصوص و مستشارالدوله امثال گويي پريشان به تر کم و

 و وجاھت از را تفکر اين و شد مي مانع غربي تفکر اصیل تحقق از آنان، اخالقي و عملي فساد اما کردند؛ مي

 .کنند تفکیک نظري انديشه از را عملي سیره نتوانستند گاه ھیچ ايرانیان که بخصوص انداخت؛ مي مشروعیت

 بود؛ ساخته ور غوطه سیالب اين در را ھا آن و زده جھانْ  اسالمي و ايراني جامعه تنه به طوفان و سیل که آن کالم جان

 و نبوي کلمات و اسما و الھي وجود به انس حضور و کھن و سنتي اساطیري و ديني ھويت نفوذ جھت به ھنوز اما

 از. ھستیم شاھد را ايران در مدرنیسم و مدرنیته تمام و تام تفکیک پس، اين از لذا سازد؛ غرقشان توانست نمي علوي

 و اساطیري ذھنیت خدمت در ابزاري صورت به و رود مي دست از مدرنیته يعني خود، ماھیت با ھمواره مدرنیسم جا اين

 .آيد مي در ھا آن علمي نخبگان و مردم ديني

 اسالمي مدرنیسم و مدرنیته کردن اسالمي) د

 و بوده مدرنیسم و نوگرايي غالب، متن ايران، تاريخ معاصر دوران در که است اين بود، متذکر بايد جا اين در که اي نکته

 روس و ايران جنگ که زماني مثالً  يافته؛ تحقق آن کردن بومي يا کردن اسالمي جھت در که است کوششي حاشیه،

 در علما جھادي فتواھاي و است ايران مرزھاي به غربي جديد نظام از اي گونه ھجوم جنگ،خود وقوع شود؛ مي آغاز

 درپي پي امتیازات که ھنگامي يا و. اسالمي عالم سوي و سمت در آن ھويت تغییر براي کوششي ايماني، دفاع جھت

 تحريم براي علما فتواي يابد، مي گسترش ايران وابستگي جھت ھا فراماسون گري واسطه با بیگانگان به قاجاري دولت

 ديانت، و مدرنیته مظاھر میان چالش اين. بود چنین نیز ـ شد منجر تنباکو تحريم نھضت به که فتوايي جمله از ـ ھا آن

 حساس و بحراني وضعي به مشروطه، انقالب پي در انجام سر و داد مي رخ مشروطیت از پیش ايران تاريخ در دائما

 .رسید

ّم و ترقي طالب مستقل، ايرانیان ا بودند؛ تقد ّ  و کاال ھا آن. اسالمي ايراني ھويت و فرھنگ و منابع بر تکیه با ام

 وارد فرنگستان اجناس از که آن نه باشد، شده تولید مسلمانان دست به درون در که خواستند مي را مدرني مؤسسات

ّي. شود  نفس اساسي، مسأله دوران، اين در ايراني ملي مستقل نويسندگان و علما متعھدانه ھاي رساله در حت

 و استعمار و خارجي مسلط بازار تکوين پي در شده ايجاد روابط بلکه نبود؛ امثال و کننده تولید جديد نھادھاي يا کاالھا

 به. دانستند مي مسلمانان دنیاي و دين خرابي مايه علما را ـ کاالھا و نھادھا نه ـ روابط اين. بود آن از ناشي وابستگي

ّتي و پیشرفته محصوالت و اقتصاد و کنند تأسیس اسالمي شرکت خواستند مي علما برخي که بود دلیل ھمین  سن

 .درآورند نظارت تحت را ايراني

 ھمان ظاھري، فتح ھر پي در رو اين از شد؛ مي مربوط ـ مدرنیسم ذات نه ـ روابط روبناي به توفیقي ھر نظر اين از

 طور به ديني شؤون و ساحت در را خود تخريب نتیجه در و تأثیرگذاري و نفوذ فرھنگ، و تجارت مدرنیستي بنیادھاي

 .داد مي افزايش روزافزون
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 باھويت و دردمند بزرگان و علما تمناي و طلب نھايتِ  اسالمي، تمدن ايجاد و مذھب قوانین و احکام اجراي و دين حفظ

 ھاي سرزمین ساحل بر مھابا بي که موجي بر کوشیدند مي ھا آن. بود مدرن جامعه به قاجاري گذار دوران در ايراني

ّا شوند؛ غالب آن بر و سوار کوبید، مي اسالمي  مؤثر چندان علما ھاي نامه و نمود مي مھار بي موج اين حال، ھر به ام

 اساسي قانون که نداشتند توجه ھا آن. گرفت مي اوج اسالمي منکرات اشاعه و ديني نوامیس ھتک عمالً  و افتاد نمي

 میان، اين در و گردد مي باز الئیک تفکر به نوعي به بلکه ندارد؛ شرايع و احکام وحیاني الھي وضع به ربطي مشروطه

 استقرار انديشي تاريک و استبداد با مبارزه نام به استبدادرأيي حقیقت، در و است مسأله صورتِ  کھن، استبداد نفي

 .است يافته

ا ببینند؛ ديانت اساس بر را آزادي و مشروطیت امتیاز که خواستند مي ھا آن ّ  چه آن البته. بود اين از غیر واقعیت ام

 حق ديدند، مي خراساني آخوند و تھراني آقاي حسین میرزا مازندراني، عبدهللا مال يزدي، کاظم سید مانند بزرگاني

 اسالمي عالم غیر عالمي. کرد مي پیدا موضوعیت اسالمي عالم ديني نظر وجه ھمین در حقیقت آنان نظر در زيرا بود؛

 .گردد مسلط ايران بر که شود تصوري آنان براي توانست نمي

 

 چه آن و گذشت، خواھد زودي به که آمد مي نظر در گذشته ھاي سیل ھمه مانند بود، آمده سیلي چونان که چه آن

 ايلغار مانند نه بار اين بود، آمده چه آن حقیقت، در اما است؛ حقه ديانت و اسالمي عالم ھمان است، ماندني و باقي

 پیش تجدد نام به که بود اي انديشه و تفکر بلکه بود؛ ملکي صرف تصرف حتي نه و شاھانه ھرزگي نه و بود مغوالن

 .برد مي خود با را چیز ھمه و رفت مي

 اسالمي مشروطه

 باطن واقع در کرد، مي تلقي اسالمي قوانین به مشروط را حکمران و حکومت که خود اسالمي ظاھر نام با مشروطه

 را آن که مردم تاريخي معنوي ھاي سنت و ديني ايمان و پرداخت ديني علماي حذف به و داد نشان تدريج به را خويش

 ماھیت ابد تا توانست نمي مشروطیت الھي و مقدس ديني، تفسیر صِرف حقیقت در. گرفت نشانه بودند، برده جلو به

ّد و مدرنیته توانستند، که جا آن تا ديانت و دين اصحاب. بپوشاند را آن زداي قدس و زدا دين د به را نفساني تجد ّ  تجد

 تئوري تنھا عنوان به نیز، مشروطه انقالب پیروزي تا و کردند معطوف دموکراسي و مشروط کردن اسالمي اسالمي،

 مذھبي حامیان و ديني نیروھاي حذف و زمان گذر در اما شد؛ مي تلقي ملّي مستقل متفکران و دينداران قبول مورد

 ھويت مخرب، وار سیل امواج ھمان و شد، آشکارتر دوم دوره در دموکراسي و مشروطیت لیبرال و سکوالر روحیه آن،

 و شد، تفسیر ديني و اسالمي ابتدا بلکه نشد؛ غربي مشروطه معنا، اين به. کردند آغاز را خود ستیز دين

 به) اساسي قانون و منشور معناي به( انگلیسي و فرانسه »کنستیتوسیون شارت« يا) ۴(»چارت« و) ٣(»الشارت«

 حسین میرزا مانند بزرگاني و) ۵(گرديد، تفسیر و يافت تغییر اسالمي زبان با متناسب و عربي قید و شرط و مشروطه

 مباني با نحوي به را مدرن آزادي و مشروطیت مفاھیم »المله تنزيه و االمه تنبیه« مشھور رساله نوشتن با نائیني

 .ھايي تفاوت با البته بود، کرده جمع شرعي معاني با را فلسفي مفاھیم فارابي که چنان کرد؛ جمع وسیعي ديني

 متناقض آن سراسر که حالي در کردند، مي معني اسالم شريعت اصول پايه بر را مشروطیت که بودند ديني عالمان اين

 تلقي نامشروع و نامعقول و گرفت نقد به اصولي روش با بارھا را ناروا تعبیر اين نوري هللا فضل شیخ که چنان نمود؛ مي

. خواند مي »ھا آن براي است قیدي شريعت احکام که آزادطلب دين بي المذھب،« را مشروطه حامي منورالفکران و کرد

ّر ھنوز آغاز در او البته  عرف با شده تربیت اذھان که ديگر علماي مانند و دارد را مشروعیت قابلیت مشروطه کرد مي تصو

 دريافته علما از اندکي فقط. شدند مي دور آن غیراسالمي و غربي اصل از داشتند، اسالمي اصطالحات و عادات و
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 گم آن غربي اصل و کرده پیدا معنا قلب علما برخي دست به و ندارد دين به ربطي مشروطه ريشه و ذات که بودند

ا است؛ شده ّ  خواھد سکوالريسم جھت در و دين علماي دفع به سرانجام نظام، اين و شده آشکار آن اصل نھايتا ام

 .کوشید

 

ّف تقدير، ھر به ّتي روح اختالف نحوي به اسالمي، و سنتي ذھنیت با اصطالحات در تصر  با را خاورمیانه مردمان سن

 تصرف بدون را فرنگي تمدن ـ ملکمي تعبیر به ـ نتوانستند مردمان ھرگز و. دھد مي نشان غربي عالم ناقص تصرف

 غیراستبدادي حکومت« اسالمي مفھوم به »بشري موضوعه قانون« غربي مفھوم که جاست اين از. کنند اخذ ايراني

 بپذيرند، بود مردني و نو چیزي که را »کنستیتوسیون« و »الشارت« نتوانستند ھرگز ھا آن. شود مي تبديل »مشروطه

 از اي گونه و نیافت تحقق دموکراسي عمالً  نیز، آن در که پھلوي دولت طريق از غربي ھاي دولت تحمیل و حمايت با مگر

 اي شیوه با کرماني آقاخان میرزا و آخوندزاده فتحعلي میرزا سکوالر ولي آرکائیک، اساطیري شبه ھاي انديشه

 .شد مسلط اوضاع بر مدرن شبه و استبدادي

 عصر در اسالمي نظام تاسیس امیدواري و مسلمانان بیداري نھضت نوعي و اسالمیسم پان و اسالم احیاي تفکر شايد

 محاکم از فراتر ـ باشند رو روبه علما شده تثبیت نقش با مردمان و داشته، گذشته از بیش نقشي علما آن در که غیبت

 علماي برخي حتي و شود، اطالق جديد نظام براي اسالمي نام شد موجب ـ جزئیه و فرديه حسبیه امور و شرع

ّتي عمدتا  و گرفتند، قرار آن با ستیز صف در شد، آشکار آن غیرديني باطن که بعدا و کردند ھمراھي آن با آغاز در سن

 و مصري پادشاھي و ترک خلیفگي استبدادي ھاي نظام با و بردند بھره آن با ستیز جھت نامشروع وسايل از بعضا

ا کنند؛ فاسد به افسد دفع تا کردند ھمکاري ايراني شاھان ّ  حوالت برابر در نتوانستند و خوردند شکست سرانجام ام

 مدرنیته که نبود معنا بدان نیز نکته اين ولي کنند؛ مقاومت مدرنیته نظام به شرقي جھان رويکرد تاريخي تقدير و تاريخ

 .کند متحقق اسالم جھان در را غربي عمیقا نظام يک توانست

 مشروطه الزمه شدن، غربي و تجدد)  ه

د فوق، مراتب به توجه با ّ د ذاتي مقوم و بود مشروطه الزمه شدن، غربي و تجد ّ  و نھیلیسم مدرنیته، و تجد

 به و نداشت نیاز خود از بیگانه و خارجي الگوي به غرب، در آن ذاتي تجدد و مدرنیته و مدرنیسم. است انگاري نیست

 با ھگل مطلق روان و ايده که چنان کند؛ مي بسنده انساني زبان و ذھن و نفس تجلیات و خود در سیر و خود به نگاه

 و تاريخ و نفس و طبیعت در خويش شؤون به جز خودبنیاد، نظر و کند، مي محقق را خود خويش، وجود مراتب در سیر

ا ندارد؛ التفاتي جامعه ّ د در ام ّ  را آن وار آينه و کند تقلید را آن باشد؛ داشته نظر بیروني الگوي به اوالً  بايد ايده شرق، تجد

 دست از را خود اصیل صورت اغلب، و وارونه و قالبي چیز ھمه زيرا شد؛ مي ظاھر جا اين در مشکل. سازد منعکس

 و نداشتند، اي اراده خويش از که بود فراماسوني منورالفکران آن از غربي، خودبنیادانه سیر تاريخي وظیفه. داد مي

 اسالم بردن میان از مشروطه، غايت. کردند مي متھم ديني استبداد و شاه از طرفداري به را تجدد مخالفان و روحانیان

ّتي  نامه، نظام! برادر اي: گفتند ھا آن. شود محدود اسالم شرع قوانین به که آن مگر است، علوي تشیع و نبوي سن

 .اسالمي اسالمي، اسالمي، لکن نامه؛ نظام نامه، نظام

 ھم آن کنند، تقلید زده شتاب را ھیجدھم قرن و برسند غرب شرقي نمونه به خواستند مي باشتاب مرعوب زدگان حیرت

 .شد غرب تاريخ ذيل ما تاريخ صدر جا اين از! ترجمه طريق از

 مدرنیته برابر در انفعال و ايران و شرق بحران) و
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ّل چنین مقدمه  قوه سويي از. نبود نوزدھم قرن در ايران و شرق بحراني با نسبت بي غرب، تاريخ ذيل انقالبي و تحو

 در که است آن حقیقت. گرايید مي انفعال به نحوي به بودند، وضع اين از گريز حدود در که ايرانیاني و شرقیان عاقله

 مردم، وضیع و شريف. بود استبداد جور و ظلم بود، چه آن گذرانید؛ مي را خود انحطاط دوره اسالمي تمدن قاجار، دوره

 و تاريخي حوالت و تاريخ مسیر ولي کردند؛ مي طلب را وحشتناک جور و ظلم اين از گذشت معناي به انقالب نوعا

 ولي مضاعف، خودبنیادي و انگاري نیست و غربزدگي ھمان، کرد پیدا چیرگي مشروطه به چه آن که بود چنان تبلیغات

 معاصر تاريخ صدر که بود مرحله اين در و. آمد درمانده مردم اين سروقت آن، لوازم ھمه با منورالفکري و بود، سطحي

 به روس، و ايران ھاي جنگ در شکست از بعد غربي مدنیت ھاي ضرورت و اضطرارھا و گرفت قرار غرب تاريخ ذيل ما،

ّد فکران روشن سوي از پريشان صورتي  چنین ماھیت مقتضیات به توجه بدون شد، تحمیل ايران جامعه بر غربزده متجد

 .اي جامعه

 جھاني در چرا و چون بي و ضروري امري نوسازي، بودند پذيرفته بیش و کم ھمگان که بود اضطراري مرحله ھمین در

ا اندازد؛ مي را خويش سلطه سايه نیز، غیرخودي جھان بر و کند مي نوسازي دائما که است ّ  بودند نکرده درک ھا آن ام

 نوعي صرفا جا اين در ولي دارد؛ آشکار و روشن حقیقتي و است دار ريشه و اصیل امري ديار، آن در مدرنیست اين که

 سطحي طور به فراغت، بدون موجود، وضع از اجباري گريز و اضطرار سر از غربي ھاي روش و نھادھا بیروني تحمیل

ّي شدند؛ سھیم ھمه ايراني، جامعه صورت کردن غربي تبعا و مدرن توسعه و نوسازي در. گرفت مي صورت  کساني حت

ّتي روح که  توجیه در اي بیانیه و بگذرد، ذھنشان از انقالبي و جھاني اين رويکرد که بود کافي فقط. داشتند سن

 کجا بدانند که آن بي رفتند، مي پیش شرق غربي تقدير و سرنوشت مسیر در اختیار بي ھا آن. کنند صادر مشروطیت

 روحانیان که کاري ھمان. بود شده »قدرت به معطوف اراده« گیر عالم سیل اين يار خود ظنّ  از کسي ھر. روند مي

 روحانیان اکنون کردند، عالم غیرديني و غربي جھت در ـ ھا ارتدکس و ھا پرتستان ھا، کاتولیک از اعم ـ مسیحي

 .بپیمايند و کنند ھموار را ھا آن راه بايد تائیي، و شینتويي و بودايي راھبان و مسلمان

 

ّت تعارض) ز ّن ـ مدرنیته نفوذ با گرايان سن  دوم تدي

 ھا مدرنیست میان دوگانگي و آغاز ھا مخالفت تفکرالفکري، و سطحي مدرنیسم آثار نخستین بروز با آمد، گفته که چنان

 :بود جھت دو در ھا مخالفت اين. شد آشکار ھا تراديسیونالیست و گرايان سنت با متجددان و

ّتي نظام به وابستگي اول،  منافع را آن توان مي که چیزي به اجتماعي و سیاسي قدرت از بخشي اختصاص و قديم سن

 نامید؛ موجود نظام از مندي بھره و طبقاتي

 آن توان مي که جديد، و قديم فرھنگ دو ذاتي تباين به بردن پي و ديني، مباني و اصول به اعتقاد و ديني احساس دوم،

 .دانست بشر حیات ديني ساحت در گزيدن سکنا و دين درد و ديني عالم به تعلق از ناشي را

 غلبه با سوم نوع اين از توان مي را علما برخي قیام مشروطه نھضت در. آمیخته ھم به يکي غلبه با دو اين نیز، گاه گه

 خويش عقالني عظیم نیروھاي و سپردند دل مدرنیسم به متجدد، علماي که بود فضايي چنین در. کرد تلقي دين درد

 به ايمان و کیش از نو صورتي آنان. اندازند دور يکسره را ديني باورھاي که آن بدون گرفتند، آن تحقق خدمت در را

 .کند مي تعبیر »دوم تدين« به آن از اشپنگلر که چیزي گذاشتند؛ نمايش

 لوتر که کاري کنند؛ تاويل و تفسیر آسماني خرد تجلّي منزله به را سکولر و دنیوي امور کوشیدند دوم تدين به متدينان

 نظام و دين حوزه میان کامل جدايي نحوي به که آن يا و بودند، کرده غرب در معاصر دوران در شاردن تیلھارد و گذشته در

 دريافته حضور ذوق به برزخي، بین، اين در. کاستند غرب برابر در خود مقاومت از نحوي به نتیجه در و شدند قايل دنیوي
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 اگر تا بايستند، مدرنیته سیل برابر در بیھوده کنند نمي سعي رو اين از است؛ رسیده پايان به دين غلبه روزگار که بودند

 تسلیم سر تکنیک عالم و مدرن وضع توجیه به غیرديني و سکولر طريق به باشند مجبور نھايتا شوند، موفق ھم

 .بسپارند

 انتظار عالم به و) زرآبادي موسي سید و يزدي کاظم سید( مانند گزيدند، دوري مشروطه جريان از معنوي متفکران

 مألوف پیمان آنان. شدند مشغول مؤمن مردم باطني و ظاھري ھدايت به و) ۶(بازگشتند، خويش قديم هللا بقیة ظھور

ا بودند؛ چنین ايران سنتي فقیھان و حکما که چنان نگسستند؛ اسالم روح به را خويش ّ  کاري متجدد علماي خیل ام

ّتي نگرش در نظر تجديد و آن، کردن عصري و دين به جديد نگاه جز نکردند،  قرن تفکر منظر از دين، به مسلمانان سن

 .جديد علوم و روشنايي

 

 غربزدگان تبلیغات برابر در گرايي سنت جريان شکست

 و نماند باقي اثري آن از نھايت در و بود مستعجل اسالمي تفسیر با مشروطه دولت علما، از بسیاري تالش رغم علي

 و قرآن عصر اکنون گفتند مي نمايندگان برخي حتي. مدرن اي لفافه با منتھا گرفتند، قدرت استبداد اصحاب مجددا

 مدنیت و ترقي و پیشرفت راه عرفي، جھان اين قوانین وضع و دموکراتیک تفکر طريق از بايد بلکه نیست؛ ديني مباحث

ّت و قرآن امر اگر و پیمود را ّي و باشند؟ مانده واپس اروپا از ھمه اين مسلمانان بايستي چرا بود، بسنده سن  اين از حت

 و مدرنیستي مسلمات و مشھورات و مقبوالت اين از و دانستند، ايرانیان بدبختي مايه را اسالم و رفتند جلوتر

 !!متجددانه

 بکل مشروطه از علما سکوالر، منورالفکر جريان تدريجي سیطره و متجددان فني و علمي و سیاسي شديد تبلیغات با

 جمع را »االمه تنبیه« کتاب نائیني میرزاي اند گفته که طوري به سیاست؛ از متنفر بعضا و گیر گوشه و شدند مأيوس

 ناموجه و نامحبوب صورت اين غیر در و شدند خارج سیاست عرصه از بیش و کم مراجع، و بیفکند دجله رود در و آوري

 .شدند مي تلقي

 براي قدري را مشروطه باطن و باخت خويش ديني درد و راه سر بر جان که ـ شھید شیخ مرحوم اگر تقدير، ھر به

 به توجه با را غیرديني سلطنت جور و ظلم طومار توانست نمي باز شد، مي موفق متجددان برابر در ـ کرد روشن مؤمنان

 ديگر، طرف از. شود آغاز بايست مي که ماند مي امروزي انقالب ھمان افق و طور در و پیچیده ھم در جديد، عالم میان

 و دين میان حقیقي جمعي با »فقیه واليت« عنوان به واليت و حکومت از روحانیان که بود نرسیده فرا ھنوز آن وقت

 ـ الشريف فرجه تعالي هللا عجل ـ هللا بقیة ظھور گري آماده براي اي مرحله عنوان به غیبت، عصر و آخرالزمان در سیاست

 و دين زمان زيرا نمود؛ مي ناپیمودني جمعي شؤون طريق از دين راه روزگار، اين در حقیقت در. آوردند عمل به جانبداري

 پیدا نیز را تشیع و اسالم و دين عالم بر زدن تکبیر چھار جسارت کسي ھنوز سويي، از و. بود نرسیده جمعي واليت

ّن، و دين اسطوره، ساحت در حتي بنابراين. بود نکرده  خاطر تعلّق مدرنیته صوري کردن ديني و اساطیري به تر بیش تدي

 .داشتند

 جمال سید خودآگاھي و مدرنیته روح) ح

 ايمان از کوشد مي و کند مي تلقي اسالم از متأثر را او پرتستاني نھضت و لوتر امثال جمال، سید که است منظر ھمین

 خاورمیانه مردم عالم و ترين بزرگ را او که است جھت ھمین به. گیرد بھره مدرنیته و تجدد بسط براي مسلمانان ديني

 دنیوي را آن بتوان شايد و اند خوانده) ٨(مدرنیزاسیون و) ٧(»سکوالريزاسیون« اروپايیان که اند دانسته چیزي به سیر در

د شدن، ّ  وي اگر. کرد تعبیر حق ادب و دين ادب با مقابل در دنیا ادب اصالت يا تمدن و فرھنگ ادب، علم، تفکر، تجد
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 يافته، استقرار غربي عالم در دور خاور چون نیز، میانه خاور اکنون شايد بودند، مستعد مسلمان اقوام و بود شده موفق

ا بود؛ گزيده سکنا ّ  .نشد موفق رفت، اشاره آن به که دلیل ھمان به ام

 ھموار را مدرنیته راه که است بوده مدرن ايمان شبه يا ايمان ھمین غرب و شرق در که است اين اساسي بسیار نکته

 نظر گرفت؟ نظر در پرتستاني جنبش و کاتولیک کلیساي بدون غرب، در را آغازين مدرنیته بسط توان مي چگونه. کرده

 دارد؛ تأمل نکته ھمین بر است، نیازمند نفساني قدرت به معطوف اراده ذيل در مجدد تفسیر به ھرچند وبر مارکس

ّتي سدھاي و موانع و کرد ھموار را مدرنیته راه شرقي، و عرفاني ديني، توجیه با متجددانه ايمان ھمین  میان از را سن

ّتي معارف ھمه نقد به ايمان، و شبه ھمین. باشد نداشته نیز آن به نیازي ديگر و بدواند ريشه تا برداشت  قرون سن

ّي او. پرداخت اسالمي عالم و وسطي  خواست مي و دريافت عالم ھمین در را غربي تھران جديد متافیزيکي روح حت

 !!کند کشف آن با را دين نامکشوف حقیقت و بسنجد مدرن کارافزاري تاريخي عقل محک به را اسالمي اعتقادات

فا غربیان، که بود دريافته جمال سید َ ر  روح آن قھر به يا لطف به را ھا اين ھمه بلکه نیستند؛ ماھري گراني صنعت حِ

 و پروراند مي قرآني روح را اسالمي علم روزگاري او نظر در که چیزي اند؛ کرده متحقق خود مابعدالطبیعي و متافیزيکي

 و زمین زير از تراويده بیرون نتايج مدرنیته، خارجي آثار و گیرد پي را تاريخي حوالت و وظیفه اين بايد فائوستي روح اکنون

 ساير از روح ھمین با اساسا او. است کرده درک را جديد متافیزيکي روح که است مدرني انسان روان دروني ھاي اليه

 امکانات ديگر کرد، منکشف او براي را حقیقتي وقتي که است انساني تقدير اين. يافته انصراف تاريخي جھات

 شود مي موجب و کند مي انرژي ذخیره منبع انسان براي را جھان که مدرنیته روح اين کند؛ مي منتفي را انکشافي

 حقايق ھمه تجلّي مانع نائوستي، روح اين تجلّي. نبیند را خويش نفس جز و انگارد نیست را حقیقتي ھر انسان

 که است اين جديد، متافیزيک روح تجلّي اقتضائات اُنسي، حکماي و معنوي متفکران سخن به. شود مي قدسي

 قعر در را انسان انکشاف، اين بلکه نیست؛ قدسي امر بالیدن و زايش و آشکارگي نوع از آن، حقیقت انکشاف

 .افکند مي فرو قدسي عالم پوشیدگي و خفا و انگاري نیست

 غربي و شرقي تفکر رشد فضاي

 اقوام حتي اگر که دانست مي او. بود دريافته اجماالً  را جديد تکنیک و علم و مدرن نظام حقیقي روح جمال، سید

 دوگانگي تا بیازمودند، بايد نیز را متافیزيکي روح اين نھايتا پرداختند، مي تکنولوژيک تقلید به ھا ژاپني مانند مسلمان

ّتي زندگي ّت اسکینرئوفرينک زيستي ھم آن و شود، رفع مدرن شیوه و سن د و سن ّ  آلوده، فضاي اين در. فروپاشد تجد

 ھاي شیوه ناخواه خواه بنابراين. برويد تواند نمي است، باطني روشنايي و اشراق نمايش که أنسي و معنوي تفکّر ديگر

 باشد؛ داشته ايستادگي تاب عمومي عرصه در گر حساب تفکر سیطره و تھاجم برابر در توانست نخواھد تفکّر سنتي

 غربي تفکر برابر در مقاومت براي قانوني توانمندي فاقد که تائويي و بودايي مانند شرقي ھاي آيین نوع از بخصوص

 عالم و مدرنیسم عصر قھرنان و متفکران مقدس شبه ھاله و تکنیک نظام ايماني شبه ارج آن بايد نتیجه در. است

 پايان به مدرنیته با ديانت ظاھري آشتي مدرنیسم، بسط با نھايت در و کند نابود را اساطیري تفکر میراث تکنیک،

 .رسد مي

 و انکشاف ھم شھود و بودند، شھود و حضور جنس از ھا آن. کرد مي پیدا معنا خود عالم در کھن، اساطیر و اديان

 طول سلسله ارتباط آن در که بشکفد و برويد تواند مي اي زمینه در تفکّري چنین. معاد و رستگاري نھايتا و مکاسنه

 باشد، نشده منقطع عوالم

 شناسايي در ھم خیال قوه و نشده، معدوم نیز برزخي و خیالي ساحت در ھا آن تشبیھي جلوه و قدسي عوالم و

 .باشد داشته نقشي ما قدسي معنوي
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 وجود آن تحقق براي نفساني محیط افتد، مقبول میانه خاور در نتوانست مدرن خودبینانه و انگارانه نیست تفکر اگر

 جھاني در نیز اساطیري ـ ديني شاعرانه تفکر عکس، بر. امور تمشیت در عقیم و ناتوان و شد مسخ نتیجه در نداشت؛

 چیز ھمه علف و آب بي کوير چون ھمواره و کند، مي تصرف براي جان بي ء شیي چون و يکسان و ھمتراز را چیز ھمه که

 به و کند نمي پیدا جدي حیات براي مجالي اند، درک قابل ـ نفساني نافع ـ پوزيتیو امور فقط آن عالم در و پوشاند، مي را

 میان جمع برزخي وضع ھمان اين و. کند مي پیدا تقلیل نفس تقويت و روح کسالت رفع براي اشتغال و بازي نوعي

ّت و مدرنیته  .بود سن

 اسالمي و غربي مفاھیم به برزخي انسان نگاه) ط

ّلي عالم سو، يک از شود مي موجب ايرانیان برزخي نگاه  حماسي عالم و بیدل و موالنا و سعدي و حافظ اشراقي و تغز

 سوي از استثمار سرانجام و پروري تن و سستي در افتاده و واھي عالمي ديگران، و نظامي بزمي عالم و فردوسي

 امري ھا»دشتي« سوي از آمیز خشونت نفي و ھا»کسروي« سوزي کتاب جريان دنبالش به و شود تلقي بیگانگان

ّتي جشنواره بازي به کار ديگر، سوي از و است، طبیعي  اين از خزعبالتي و سازي خیالي نقاشي احیاي و طوس سن

 نويسي پیش کبیر کورش را بشر حقوق اعالمیه که آن يا و است، اسالمي تمدن نتیجه غربي تمدن گويي که قسم

 اصالح و رنسانس و بشر حقوق اعالمیه مانند را آن ھا غربي و ندارد، عیبي خود ذات به غرب اساسي قانون و! کرده

 و کند، عرضه الھي و ديني تفسیري غربي علم و فلسفه جھان از زده عرفان استاد فالن يا! اند گرفته اسالم از ديني

 !»بالصین ولو العلم اطلبوا« فرموده آله و علیه هللا صلي رسول حضرت که بداند علمي ھمان

 که میانه خاور مطبوعات وضع کالً  گیرد؛ مي فرا بسیار شعارھا و کلمات قماش اين از را مشروطه از پس و قبل مطبوعات

 دارند، اصرار کلمات قسم اين بیان در نیز ھا بودايي و ھندو و چینیان حتي. است چنین اند، داشته فرھنگي عظیم میراث

 و فرھنگي، پريشاني اين تبلیغ جھت در ندارد، شرق اساطیر و اديان و اسالم به ارتباطي که ا قضاي از بسیاري و

 .است معنايي بي برزخ عالم در افتادگي

ّت و کتاب جديد، دوره در. ندارد اللّه کتاب و اسالم به ربطي ،اساسا بشر حقوق جھاني اعالمیه  ھمان معناي به سن

 دارد؛ اصالت چه آن و است، حاشیه در و ندارد اساسي و مبنايي جايي غربي، تمدن در وحیاني مرکزيت و تفکر حوزه

 وجود انسان براي نیز تکلیفي جا اين از. است انسان طبیعي و ناسوتي خیال عقل، نفس، طبیعت، ناسوت، ھمان

 منافع جھت لیبرال و اباحي جامعه در و استنباط، جامعه خودبینانه خرد و ناسوتي کتاب در مطالعه از چه آن مگر ندارد؛

. شناسد نمي رسمیت به »سوژه« و شناسا نفس انديشه« ،»کوگتیو« جز را حقي مدرن انسان. شود وضع بورژوازي

 وضع و تدوين الناس حق مدار بر دو ھر اساسي، قانون و بشر حقوق اعالمیه جمله از حقوق، و قوانین ھمه بنابراين

اره و خودبنیاد نفس الطاغوت حق اصالت اعالمیه آن اعتبار اين به و شود، مي ّ  نه و است، جمعي و فردي از اعم ام

 لسان به و نیست بشري نفساني موضوعه قانون جز نیز اساسي قانون. الناس حق بعدا و اللّه حق اصالت اعالمیه

 به است؛ خودرأي و خودبین و خودخواه و خودپرست مدرن، انسان. گردد برنمي »رأي استبداد« بر جز ديني، تفکر

 تاريخ که آن حال و است، نحنانیت و انانیت بر جديد تاريخ مدار. نحناني و اناني خودرأيي و خودبیني و خودخواھي

 .است خود رأي و فکر وراي حقیقي

 خودرأيي و خودبیني مذھب درين است کفر   نیست رندان مذھب در خود رأي و خود فکر

 جديد قوانین وضع و بشر حقوق اعالمیه مدار اساسا جديد، تاريخي حوالت و تاريخي حقیقت به توجه با اساس، اين بر

 بشر حقوق جھاني اعالمیه. بود تواند نمي جور و ظلم و رأي استبداد بر جز بشرند، حقوق ھمین تفصیل نیز ھا آن که
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 و مونتسکیو چون ھايي فراماسون افکار اساس بر که بوده، روشنايي قرن انقالب در فرانسه اساسي قانون مقدمه ابتدا

 .است شده نوشته ديگران و ھابز و الک مانند انگلیس بورژوازي فیلسوفان و المعارف دايره اصحاب و ولتر و روسو

 

 مدار بر چیز ھمه و زند، رقم را خويش سرنوشت خود بايد که گذاشت، جھان عرصه به پا تفکّر اين با رنسانسي انسان

 اين به. است غیره و حقوقي و انشايي و خبري احکام و پديدارھا جامع جھت او، نفس. گیرد سامان بايد او نفسانیت

 دوره استبداد ھمان حقیقي، استبداد. است نبوده جديد دوره از مستبدتر تاريخي، ادوار از يک ھیچ گفت بايد اعتبار

 نحوي به روشنايي، قرن ترجمه آثار تأثیر تحت مشروطه، صدر در اغلب اما است؛ رأي به استبداد معناي به جديد

 عصر و وسطي قرون ديني دوره به فقط غرب، در استبداد و داشته وجود شرق در استبداد فقط گويي که شده تفسیر

 !!شود مي محدود تاريکي دوره و انکیزيسیون و عقايد تفتیش

 ھمه اختالط و خلط او تاريخي وظیفه. است بحران دچار مدرن مفاھیم ھمه تعريف در برزخي، انسان انديشي تاريک

 يا بگذرند، خود فرھنگ حجاب از توانند نمي خود اساطیري و ديني ذھنیت بنابر اما آيد؛ مي غرب از که است مفاھیمي

 )٩.(کنند پرھیز فلسفي شبه سازي مفھوم از ھا چیني و ھا ژاپني مانند حداقل

 و مانده، خنثا مدرن مفاھیم به نسبت دور، خاور و شرقي آسیايي اقوام ديگر و ھا ژاپني و ھا چیني که قدر ھمان درست

 مفاھیم کوشید مي اسالمي میانه خاور اند، داده قرار غربي تمدن مسیر در پیوريتانیسم نحوي با را شینتويي دين حتي

ّس و رازآمیزي با را مدرن انسان تھي میان و مکانیکي  به غربي انسان مانند تر کم و کند، پر بخشي اسطوره و تقد

 .است پرداخته جھان از زدايي حیرت و واقعیت و اشیا از زدايي روح ذھن، و علم از زدايي تقدس

ّدزده عالم  را غربي دنیوي مفاھیم سازد، مدرن و سکولر را خويش ديني مفاھیم که اين جاي به بعضا اسالمي تجد

 اساطیري روح ھاي آرکتیپ. است کرده برخورد آن با شاعرانه و اساطیري ـ ديني زباني با و بخشید، اعتال و قداست

ر و اسالم، از قبل َ و ُ  اسالم، ترتیب بدين است، زده تھي میان مفاھیم اين ماده بر را اسالمي عالم ثابته اعیان و ازلي ص

 گشتگي گم و مفاھیم جادررفتگي نحوي با تفکر نوع اين چون حقیقت در و آسماني، زمین، و شود مي دموکراسي

 .است کرده فراموش را ھا فرھنگ اصیل جايگاه روست، روبه جھاني و معنوي

 تلقي معنا ھم اسالم آزادگي و حريت با مشروطه دوره در آزادي. است »آزادي« عصر اين ممسوخ و پريشان مفاھیم از

 که است نائیني میرزاي مرحوم مانند اولي تراز مجتھدان آثار در بلکه صرف، ژورنالیسمِ  و عامه آثار در نه اين و شود، مي

 عدم اظھار يا جمع با ھا آن که کنند، مي تفسیر »المله تنزيه و االمه تنبیه« کتاب در ديني شبه معناي به را »آزادي«

 در پرداختند؛ مي ـ بود بزرگ مراجع حمايت مورد که ـ شیعي اسالم و دموکراسي از شده تعديل تفسیري به تعارض،

 در اباحیت معناي به قريب) ١٠(لیبرتي معناي و داشت، غیرديني حقیقتي ،»لیبرته« يا جديد آزادي اساسا که حالي

 گذشته خدايان از آزادي در جديد، دوره خواھي آزادي و آزادي ماھیت و ذات. امور ھمه اباحه يعني است؛ اسالمي عرف

 .است نفس بندگي و رأي استبداد عین جديد، آزادي رو اين از است؛ اللّه از آزادي باالخص و

 درک در پريشاني دچار تحمیلي تاريخي غفلت نوعي با ـ اي خاورمیانه الخصوص علي ـ آسیايي اقوام سان بدين

 قدسي و اساطیري ـ ديني صورت با و کنند، نمي درک اش فرھنگي متن در را غربي تفکر ھا آن. شوند مي مدرن مفاھیم

ّي توان نمي را اين. کنند مي مسخ را ھا آن ناسوتي، و عرفي مفاھیم اين به زدن ّف حت  تلقي مفاھیم اين جوھري تصر

 با غرب، که کاري ھمان يعني ظاھرش؛ صرف نه شود تصرف نیز مفھوم باطن که است ممکن زماني تصرف زيرا کرد؛

 بودايي و ھند تفکر به نسبت شوپنھاور) حیوي( ويتالیستي فلسفه در چه آن مثالً  است؛ کرده شرق فرھنگي میراث

 اقیانوس و آفريقايي آسیايي، تصويري منابع با ديگر بسیاري و پیکاسو و میرو خوان و گوگن پل نقاشي در يا بینیم، مي
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ّف عین دارند،اين کار و سر آمريکايي سرخپوستان و آرام  ھا آن ھنر اساسا سبب ھمین به. است بیگانه ھنر ذات در تصر

 غیرغربي و شرقي ھنر ماده با غربي صورت نسبت جز اي رابطه ديگر و شود، مي امروزي و معاصر و مدرن عمیقا ھنري

 .ندارد

 آن نیمه ـ علمي و اجتماعي مراتب باالترين از حتي ـ کرد مي شرکت مشروطه در که شرقي انسان براي حال، ھر به

 البته. نمود مي پنھان کند، درک شناسايي موضوع چون را آن کوشید مي و بود، شده متعرض بدان که فرھنگي سويي

 ايراني منورالفکري انديشه يعني است؛ بوده مبتال انديشي وارونه نحوي به انديشي، تاريک نوع اين از تري خطرناک نوع

 به معنوي حقايق تحلیل و تقلیل و زدايي اسطوره و زدايي قدس با کوشید مي بود، انديشي روشن مدعي تقلید به که

 و کند، نابود را خويش شرقي ھويت عرفي، مفاھیم با قدسي و اساطیري شبه مفاھیم جايگزيني و مفاھیم، ترين نازل

 .است رفته در جا از و مغشوش مدرني شبه انسان چنین تاريخي ذھنیت طريق، بدين

 داند، نمي را خويش فرھنگي شخصیت نیمه است؛ شده زاده غرب در گويي که گويد مي چنان شرقي شبه انسان اين

 فرھنگ دو باطن و دوگانگي درک به قادر چون انسان اين. کند مي درک را خويش مانده مغفول پنھان شخصیت نیمه و

 در چیز ھمه و شود، مي پريشاني دچار و پوشاند مي را دو ھر کند، برقرار ارتباط دو آن با خودآگاھانه تواند نمي و نیست،

 .افتد مي فرو گمان و ظن پرده

 اسالمي مدرنیته با تقديري بازي) ي

 

 شرقي ھويت و غربي غربت و فرھنگي ھويت از دائما پريشان، و) ١١(انديش تاريک غربي، مآب شرق برزخي، نسل اين

 و کند مي مسموم را چیز ھمه که فضايي کند؛ مي تنفس غربزده فضايي در که ندارد توجه اما گويد؛ مي سخن

 ھويت و نگسلیم واليي و شرقي حقیقت با را خويش باطني پیمان خواھیم مي که ايم بوده مدعي ما. پژمرد مي

 مثابه به را جديد آوري فن و علم ـ جھاني اضطرارھاي بنابر ـ زده شتاب ديگر، سوي از اما کنیم؛ حفظ را خود فرھنگي

 جنبه از پرھیز با خويش مدرن اسالمي توسعه مسیر در و آوريم دست به بايد که کنیم مي تلقي خنثا ابزاري

 ما معاصر ساله پنجاه و صد تاريخ که است معنا بدان اين. نمانیم عقب جھان از تا کنیم استفاده آن از انگیز، مفسده

 خاور تقديري بازي نحوي چون توانیم، مي را مشروطه از پس و قبل مدرن و معاصر تاريخ که جاست اين از و بوده، چنین

 .کنیم تلقي آن انگاري نیست و مدرنیته جھان با اي، میانه

 میرزاي مرحوم »المله تنزيه و االمه تنبیه« يعني مشروطه، عصر آثار ترين بزرگ از يکي در تقديري بازي اين از نحوي

 و »اضطرار قدر به میته اکل« قاعده از که است اين در بزرگوار اين رندي. است آمده ظھور به بزرگ، روحاني نائیني،

 پیشنھاد غیبت عصر در را دموکراتیک حکومت نوعي نحوي به و گیرد، مي بھره عصر آن عالم در »مقدور حدّ « نظريه

 در حکومت« مسأله درباره ديگر فصل چند که آورد مي کتابش در نائیني. بیند نمي آن در را شريعت با منافات که کند مي

 بود شده الھام او به خواب در چون ولي بیاورد؛ »االمه تنبیه« کتاب در را ھا آن که داشته تصمیم و بوده، نوشته »اسالم

 که »االمه تنبیه« از را اسالمي حکومت به مربوط ھاي نوشته بنابراين دارد، تفاوت مشروطیت با اسالمي حکومت که

 .ساخت جدا است، مشروطیت درباره

 اسالمي ديانت به متمايل فکران روشن و متجدد علماي اذھان بر مسلم حکمي چون زمان، اين در عجیبي قاعده

 و رسند، مي غرب و اسالم میان جمع به نتیجه، و مقدمه دو میان منطقي رابطه يک با که است اين آن و دارد، سیطره

 بدانديشانه »آخوندزاده فتحعلي میرزا انديشه« کتاب در را آن آدمیت فريدون که شود مي تاريخي توھم ھمان دچار

 :است اين ھا مقدمه. دارد اشاره
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 !!غربي کماالت جمله از است، »کماالت« جمیع مستجمع »اسالم«. ١

 .اند کماالت از دموکراسي و آوري فن و علم. ٢

 .دارند وجود غرب در ھرچند دارند؛ تعلق اسالم به دموکراسي و آوري فن و علم پس: نتیجه

 

 فرامین و سنت و کتاب از را اسالمیه سیاسات و تمدن اصول اروپايیان«: گويد مي نائیني مرحوم نگاھي چنین توضیح در

 غفلت در اسالمیان گرفتاري و اند، کرده عمل آن به و اخذ، ـ السالم و الصلواة افضل علیه ـ والت شاه حضرت از صادره

 اسالمیت لوازم از را مسلمانان ماندگي عقب غربیان که شد موجب غفلت ھمین. است بوده اصول اين از آنان

 مخالف، مستقل عقل ضرورت و منافي است، ترقیات سرچشمه که عدالت و تمدن با را احکامش رو اين از و پنداشتند،

 ».شمردند ھا خرابي اساس را مسلماني و

 رسد، مي نظر به کمال عین که چیزي ھر و دموکراسي و تکنیک نظام اوصاف، اين با

 انتقال خود سرزمین به و کرده تصرف را آن غربیان که است، اسالمیت لوازم از زمانه، مسلمات و مشھورات بنابر

 و دين ترين کامل اسالم که اين به راسخ اعتقاد و اسالمي ذھنیت به توجه با پارسا عالم آن که بود طبیعي!! اند داده

 جھاني توھّم دچار چنین منورالفکران، مسلمات و مشھورات تأثیر تحت است، انساني زندگي حقیقي احکام جامع

د، عالم نظر از. شود سیانتیسم ّ  !!باشد آن فاقد اسالم که داشت مي وجود جھان در کمالي نبايد متجد

ّر که بازگردد، ھا انديشه اين به نحوي به شريعت، بسط و قبض امروز ھاي نظريه شايد  نه غربي جديد علم کند مي تصو

 سید که چنان و است، ديني معرفت فھم میزان و آن عین بلکه ندارد، قرآني آسماني و موھوبي علم با مباينتي تنھا

 و است، »خرافه« است رايج اسالمي میانه خاور در چه آن تر بیش و سنجید، غربي عقد محک با بايد را علم گويد، مي

 غربي بشري علوم اين مطابق بايد مردمان که حالي در خبرند؛ بي اغلب و دارد وجود تري کم اطالع »الحقیقه علوم« از

ر که چه آن. کنند نظر ديني معارف به  قرآن تفسیر در مثالً  متجددان ديگر و طنطاوي و ھندي خان احمد سید سِ

 مسلمانان از فرنگیان گويي گفتند، مي منورالفکران از برخي که بود چنین مشھوراتي از بودند، داده قرار سرمشق

 )١٢.(آمد مي فراھم فرنگ اھل و ديانت اھل سازش ترتیب بدين و ترند، مسلمان

 اظھار »نیچري مذھب رد« رساله در را اين و! دارد اسالمي اي ريشه نیز، پروتستانتیسم کرد مي تصور حتي جمال سید

 از مأخوذ و مشروع و اسالمي عدل حکومت به نزديک و شبیه غرب، دموکراسي پنداشتند نیز متجدد علماي ديگر. کرد

 را اسالم اصول فرنگیان«: نويسد مي »مملکتي نواقص عالج و عیوب شرح« نويسنده. است البالغه نھج و قرآني مباني

 کرد، تلقي سنت و کتاب و وحي از مأخوذ را عرفیه موضوعه قانون نائیني حسین میرزا و. »..داده قرار خودشان قوانین

 اساسي، قانون کرد تصور او. سازد مي محدود را استبداد و جور استیالي و شود، مي وضع مذھب مقتضیات بنابر که

 و شريعت احکام از پرھیز و امور کردن دنیوي اساسي، قانون اساس که حالي در است؛ عملیه رسايل حد در چیزي

 .است سنت و کتاب منھاي عقل اصالت و ساالري مردم و لیبرالیسم اساس کردن محکم

 

 تعلق تا ماند مي تقديري بازي و انديشي مصلحت نوعي به تر بیش استنباطش، روح نائیني میرزاي ـ آمد که چنان ـ البته

 مالیات طھماسب، شاه دوره در که کرکي محقق چون بزرگي فقھاي به رجوع نحوي با جا اين از. حقیقت ساحت به تام

 نیز میزا نظر از. ھستیم مواجه بود، کرده اعالم مباح ـ دين عالم به حکومت وابستگي واسطه به ـ را ستمکار حکومت

رضي رفع منشأ علما، به مشروطه وابستگي بث عَ ُ  مقام به نسبت حکومت غاصبیت که آن بدون شود، مي آن ذاتي خ

 که استبدادي رژيم به نسبت آن با زيرا داند؛ مي مجاز غیبت عصر در صرفا را رژيمي چنین وجود او. شود نفي امامت
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١۶ 
 

 مشروطیت و محدوديت معناي به اين و) ١٣.(دھد مي روي تري کم اغتصاب و ظلم دھد، مي قرار حکومت بھانه را دين

 از انديشه، و اثر اين روح حال ھر به اما شود؛ مي »فاسد به افسد دفع« آن از و است ستمکار حکمران مطلقه قدرت

 آزادي و دموکراتیک شرعي توجیھات و ديني استبداد شعبه از که جا آن مخصوصا است؛ متأثر منورالفکر نويسندگان

 .گويد مي سخن

 و قدرت بازي در حضور قصد به يا اند داشته نیت سوء نائیني مرحوم چون بزرگاني که نیست معنا آن به کلمات اين ھمه

ّتي راه که جا آن از ھا آن نه،. بودند قدرت به معطوف اراده تمناي و طلب در  استبدادي قدرت مھار براي نويي سن

 نشده تجربه امري عنوان به غرب سوي به ناخودآگاھي اضطراري تاريخي رويکرد زمانه، اوضاع اقتضاي به دانستند، نمي

 به بود؛ کرده جلب خود به را اذھان که داشتند توجه مسیطري تکنیکي و علمي پیروز ھاي قدرت به صرفا و داشتند،

ّتي راھي اغلب جھت، ھمین  خود به ديني صورتي و اسالمي تفسیري مشروطه جا اين از. شد مي پیشنھاد غیرسن

 بطلبند؛ خود از کنند، مي تمنا غیر از چه آن و کنند، خود به روي مسلمان اقوام و بود نرسیده آن روزگار ھنوز و گرفت، مي

 .داد رخ سره قدس خمیني امام اسالمي انقالب در که چیزي

 معنوي، و مادي فقر به نسبت غرب انتقادي فکري آثار و بود، غرب و مدرنیته عالم به رويکرد مشروطه، اساسي مشکل

 غرب معنوي و مادي تفوق و اسالم، و شرق ماندگي عقب به را علما از بسیاري بیداري اسباب آزادي، و استبداد و

 رفع و کارگران و زنان وضع بھبود و بزھکاري صوري کاھش موجب حتي غرب اقتصادي شرايط بھبود. بود کرده فراھم

 معموالً . بود آمیخته سوم جھان استثمار و استعمار با البته که ديگر موارد بسیاري و بود، شده گرسنگي و قحطي

 دلیل ھمین به شود؛ مي گفته سخن ھا آن رذايل و ضعف انحطاط، از تر کم اند، قدرت اعالي مراتب در که ھايي سرزمین

 که روند، نمي فراتر اخالقي و سیاسي وضع از نقد مقام در باشد، کار در نقدي اگر. شوند مي ستايش تر بیش که است

 راه و علمي اوضاع از جمال سید المثل في. گويند مي غرب جديد علم و صنعت از دائما مقابل، در و است ناچیز بسیار

 .غیره و مستبدان جور از رعیت آزادي قانون، از ديگران و گويد، مي سخن اروپا اداري و مالي توان و آھن

ّت به بازگشت) ک  خانه و سن

 مقتضیات و شد، آغاز اسالم جھان و شرق در دموکراتیک ھاي انقالب و غربي، مشھور پیشرفت وضع که تدريج به اما

 مدرنیسم از پس اولیه شیفتگي و رعب آن و عیان، تر بیش غرب، جوري و ظلم و انحطاطي ماھیت گرديد، آشکار آن

 برابر در آسیا« و »روشنفکران خیانت و خدمت در« ،»غربزدگي« چون ھايي کتاب بار اين. شد منتفي پھلوي، سطحي

 ھیدگر، تا نیچه و گور يرکه کي و مارکس از غرب، منتقد متفکران فکري آثار که الخصوص علي شد؛ نوشته »غرب

 مدرني پست مستشرقان يا و گنون رنه) سنتي ھاي پژوھش( اتود تراديسیونل متفکران حلقه جمله از ديگر بسیاري

 تا کرد خود متوجه را ھا آن و گذاشت اثر شرقیان اذھان در اين و کردند، عیان را غرب ذات حدودي تا کُربن ھانري چون

 .بطلبند خود داشت از کنند، مي تمنا بیگانه از چه آن

ّت به بازگشت مرحله، اين در  روش معنوي فیلسوفان تذکر و توجه مورد امم، و اقوام معنوي ھاي فرادھش و سن

 از بعد و گرفت، قرار ديگر بسیاري و کالپان مانند شناساني روان و سورکین چون شناساني جامعه نقد و مدرن پست

 بحران و تاب و تب در جھان اوضاع اين در. آموخت شرقیان به را خانه به بازگشت راه ترکستان مسیر در سفري و سیر

 آن در زمان امام و غايب آن در خداوند که جھاني چنین در را حقیقي نجات و سوخت، مي تاب و تب اين شفاناپذير

. ديد نمي موعود عالم معنوي ظھور با دوباره، شدن زنده و ظلم از آکنده بار نکبت حیات عالم اين از مردن جز بود، مستور

 ريشه ھم ـ العکره سلطنت به جز و است، محال و وھمي امري دموکراسي، تجديد که بود شده روشن او براي اکنون



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧ 
 

 فتنة« صورت دو به ھمچنین و ـ الرعاع ھمج و الناس عوام حکومت) ١۵(موبوکراسي و) ١۴(اوکلوکراسي با معنا ھم و

 .کرد تواند نمي پیدا ادامه آخرالزمان، »مسیطره فتنة« و »الدھما

 معنوي تجارب اقتضاي که عمل عرصه در و يابد، نمي ظھور عمیق تمناي و طلب در جز وضع اين که است آن نکته

 دموکراسي، لیبرال ھاي نظام که شده فاش اکنون. است تري بیش زماني بسط مقتضي دارد، دين عالم از تري عمیق

 جامعه در را معنوي عمیق بحران خود، که شوند، مي منتھي غفلت و رفاه تمدن به طبیعت و شرق گري ويران با نھايتا

ّاي و طلب يک با که نیست چیزي ھم غفلت و رفاه از گذر اما کنند؛ مي ايجاد  و عرفاني شبه گاھي زيست در بسیط، تمن

 معصومیت از فراتر حتي ـ معصومانه الھي، اولیاي و حقیقي کامل انسان چون بايد بار اين بلکه آيد؛ حاصل معنوي شبه

 به قدس ساحت فروبستگي تا کرد، پیمان تجديد الست عھد و واليي عالم با و زد فاني عالم بر تکبیر چھار ـ کودکانه

 .کند حاصل انقالب آن فتوح و گشايش

 کرده جلب خود به را توجه ترين بیش امروز محال، است کوششي گرچه خرما و خدا نامقدس، و مقدس میان جمع

 در سنتي فرھنگ و عادات شرق، در مشروطه انقالب و غرب در رنسانس انقالب شروع در قبالً  که تفاوت اين با است؛

 دروني افسردگي و معنوي بحران به که تکنیک نظام در مستقر انسان اکنون. کند مي ظھور تکنیک نظام اضطرار دل

ّتي عالم طلب در رسیده،  .بکند نفساني غفلت و رفاه و تکنیک عالم از دل که آن به است؛ سن

 قھر و نفس ساحت مظھر که کنوني، تمدن در يھودي سرگردان قوم روح سیطره و گزيدن سکنا عالم اين در سال پانصد

 نفس براي مأوايي چون و است، جھان کننده لطیف خويش عالم در که زنانه زدگي احساسات و انفعال ظھور و است،

 اين. نمايد نمي رخ بزرگ اي لرزه زمین به جز آن از رھايي که آورده پیدا را وضعي کند، مي تجلي جاللي و قھري فعال

 نه است، جھاني امري و طلبد، مي بسیط تمناي و صوري شعارھاي سطحي، احساسات از فراتر امري لرزه، زمین

 میراث به معطوف سیاست اگر. نمايد مي متفاوت غرب و شرق در آن رسم و راه چه گر اي؛ منطقه و محلي و بومي

 .گیرد قرار اثر منشأ تواند مي تر بیش معنوي انقالبي تفکر غرب، در باشد، مؤثرتر وابسته شرق در معنوي

 :ھا نوشت پي

١ .Modernity. 

٢ .Tradition. 

٣ .Lacharte. 

۴ .Chart. 

 آن، التیني اصل دانستند مي و بودند برده پي آن اصل به طھطاوي مانند برخي را »الشرطه« و »مشروطه« کلمه. ۵

 او ھم و است، بشري موضوعه قوانین و احکام حاوي مکتوب سند مقام در که است کاغذ پاره يک" Chart" يعني

 مذھبي مقام رغم علي و ـ بود شده غربي نظام شیفته خود که طھطاوي. است داده انتقال مصر به را آن بار نخستین

 فرانسه به خويش سفر خاطرات در و کرده، ترجمه را فرانسه ١٨١۴ اساسي قانون ـ مصر خديو علي محمد نزد خود

 »الشرطه« و فرانسه"la charte" و التین" Chart" در چه آن: کند مي اعتراف و کرده تلقي عنوان ھمین به را آن و آورده،

 که دارد، فرانسه مردم »خرد« در ريشه بلکه اللّه؛ رسول سنت در نه و است قرآن در نه آمده، او اسالمي شبه تعبیر در

 وابستگي جھت به الظاھر علي ھا ترک. است قوم راحتي و سرزمین آبادي وسايل از عدالت که اين به کند مي حکم

 میان لفظ اين نھايتا و کردند، تر اسالمیزه و گرفتند، »بسیم رستم« وسیله به ھا آن از را واژه اين عثماني، ترکیه به مصر

 تر کم ھا آن جا اين از!! اسالمي اي واژه يعني شود؛ مي تبديل مشروطه به و دور، خود اصل از کامالً  ايرانیان، و اعراب
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١٨ 
 

ّت و کتاب از فارغ کنستیتوسیونل نظام و دموکراسي و ندارد، اسالم به ربطي مشروطه باطن که کردند مي درک  سن

 .است انديشان روشن و انوار قرن و منورالفکري نھضت و بورژوازي فیلسوفان بدعت نبوي،

 معناي به انديشي روشن زيرا شود؛ تعبیر سوء تواند مي که است کلماتي از نیز، آزادانديشي و انديشي روشن تعبیر دو

 تفکر ھرگونه از آزادي و لیبرالیسم معني به نیز آزادانديشي و است، »انديشي تاريک و خرافه معناي به دين« از پرھیز

 .است ديني

 مرحوم چون کرامتي صاحب بزرگان و کردند، ستیز ديکتاتوري و استبداد با خود ديني تکلیف بنابر آغاز در بزرگان اين. ۶

 خبیث روح و ذات به درنگ بي اما نوشتند؛ استبداد نفي و اسالمي مشروطه توجیه در کتابي آبادي زر موسي سید

 کردند؛ آشکار را آن باطن و رفتند، فرو انتظار عالم محاق به و بردند، پي آن استبدادي ضد آزادي و دموکراسي غربي

 کردند نمي ھمکاري مبارزه، صرف به ضداموي ھاي جريان با که نمودند عمل السالم علیھم معصوم ائمه سیره به يعني

ّد علماي اما) ديگران و زبیر ابن عبداللّه مانند(  .شدند آن منورالفکري جريان اسیر ناخوآگاه و خوردند، بازي اغلب متجد

٧ .secularization. 

٨ .Modernization. 

 ھا آن که گردد مي بر اين به ديار، آن در فرھنگي سنن نسبي مقاومت فقدان علت شناسان ژاپن از برخي اعتقاد به. ٩

 است؛ العاده فوق جھان در ژاپن تقلیدکنندگي قدرت. بخشند مي اولويت سازي مفھوم و نظريه از بیش کردن، عمل به

 .است تحمیلي و تقلیدي ـ ژاپني بزرگ شناس اسالم ايزوتسو، سخن به ـ نیز آن لیبرال دموکراسي نظام حتي

١٠ .Liberty. 

 اما اند؛ کرده اشاره بدان سھروردي مانند اشراقي متفکران که چونان است؛ ظلمات و تاريکي غرب، لغوي معناي. ١١

 و حقیقي انديشي تاريک يعني اين و دھد، مي نسبت ديني ھنر و تفکر و وسطي قرون به را انديشي تاريک اين غرب

 يعني است؛ معاني و مفاھیم سازي وارونه انديشي، تاريک بدترين و حقیقت، پوشیدگي و کفر ساحت در گرفتاري

 .اند شیطاني و باطل ذاتا که اموري به نوراني معاني و مفاھیم القاي

 تفسیر از بیش دين سوسیالیستي تفسیر بیستم، قرن ھفتم تا دوم ھاي دھه در سوسیالیسم غلبه دوره در. ١٢

 عمالً  ھا روس معتقدند چپ مسلمان فکران روشن از برخي و گیرد، مي قرار توجه مورد مشروطه عصر لیبرالي

 .است سوسیالیستي احکام گر توجیه نوعي آنان، نظر در اسالم. اند مسلمانان از تر مسلمان

 السالم علیه زمان امام حکومت غصب مشروطه، ظلم. ظلم سه استبداد و دارد ظلم يک مشروطه میرزا، نظر از. ١٣

 .عباد و احديت اقدس ساحت به ظلم نه و است،

١۴ .Ocholocratia. 

١۵ .Mobocrtatia.  

 


