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مدن مواجهه مفهومی بوم گرایانه سیدجمال الدین اسدآبادی و آیت الله محمدحسین نائینی غروی با ت
 غرب
 0مرتضی شیرودی

 (227-222) 

 چکیده
ای است ندگی و معیشت مردم مسلمان، مسألهغرب به همراه تأمین ز ۀم در برابر هجوم همه جانباز اسالحفاظت 

اند. نخستین مرحله این مسأله، تضاد یا تعامل معنایی مفاهیم سال گذشته با آن مواجه بوده 223که ایرانیان طی 
و مانند آن است که از آن  تجدد-پیشرفت، تمدن-مشروطه طلبی، توسعه-رهایی، دموکراسی-مدرنی چون آزادی

. سیدجمال الدین اسدآبادی و آیت الله محمدحسین نائینی غروی از کنندیبه بحران مفاهیم در علوم انسانی یاد م
اند اما این دو با دو روش متمایز یکی با حفظ اصالت سنت، پیشگامان دینی تقابل و تعاضد با مفاهیم مدرن

بر غایر مفاهیم مدرن با اسالم، ناظراهیم مدرن و دیگری با استدالل عدم تمتمرکز بر تحمیل معانی سنتی بر مف
معنای جدید خود یعنی توسعه و ترقی مادی روبرو بر مفاهیم سنتی با مفهوم تمدن بهتحمیل معانی مدرن 

یل اند. نوشتار حاضر با تمرکز بر مقوله تمدن به تبیین این دو روش و نتایج حاصله با کاربست روش تحلشده
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 مقدمه
، بومی سازی تفکر دهدیم دست دلیل موجه و غیرموجه ازکه یک فرهنگ قدرت زایش خود را بهزمانی

رو که آنان ازآن ،شودیماجتماعی وارداتی، برای متفکران دین دار به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل 
تمام وطنی را ندارند. آنان  یهاهیناخوانده نه بگویند و خود نیز، یارای ابداع نظر یهاشهیبه اند توانندینم
؛ لذا اگر شودیهر نظریه وارداتی، ناگزیر، به ابزار هژمونی صاحبان همان نظریه بدل م دانندیخوبی مبه

، برگزیند و با دیآیمکاررا که بهناچارند برخی از اصول اساسی آن ،بخواهند از این دور باطل بگریزند
 یهاهیکه ریشه در خاک و تجربه ایران دارند، نظر ییهاها و گمانیب این اصول با نقطه نظرها، واژهترک

نوینی بیافریند که رنگ و بافتی بومی شده دارد و در عین حال، از حمایت جهانی برخوردارند. سیدجمال 
 معاصرند. ۀاز این دسته متفکران اسالمی دور دین اسدآبادی و آیت الله نائینیال

این مقاله در پی بررسی مواجهه بوم گرایانه سیدجمال الدین اسدآبادی و آیت الله نائینی غروی با تمدن 
به فرایند طبیعی تعامل ( را "ناظرIndigenizationمغرب زمین است. نعمت الله فاضلی بومی شدن )

دن"جنبه روش بومی بو"و تجربه یک جامعه با علم " دانسته است.  یخگانیک بین فرهنگ، زبان، تارار
که از روایی و اعتبار بیشتری برخوردار مر است که علوم اجتماعی برای اینبه این اشناسانه دارد و ناظر

یش سیاسی و ("نوعی گراNativism) ییشود باید رویکردی درونی یا امیک داشته باشد."بومی گرا
به چگونگی رابطه و نسبت بین مسأله بومی، امری سیاسی و مربوط ایدئولوژیک است. در این گرایش،

( "نوعی سیاست یا خط مشی سیاسی Indigenizing) یغرب و کشورهای غیربومی است." بومی ساز
سوی بهره عی در هدایت سازمان یافته علم بهمختلف مسأله بومی س یهااست که متأثر از گفتمان

گاهی بازاندیشانه و انتقادی  ۀبرداری از آن در جامع گاهی نوعی خودآ معین دارد." بومی نگری یا بوم آ
آموزش،  هایینهدر تمام زم شانیحرفه ا هاییتبه فعالان و کنش گران علوم اجتماعی نسبتعالم

 (322: 2319 پژوهش و کاربست علم است." )فاضلی،
 

 پژوهش یهاداده
 یدجمال الدین اسدآبادیس -الف

که درحالی نامدینسبت سیدجمال با مدرنیته چیست؟ سیدجمال آنچه در غرب روی داده را تمدن م
. نامی که سید کنندیدلیل ضدیت با دین، طرد من یا سنت خواهان، تمدن غرب را بهاغلب دین دارا

نام ترقیات "محیرالعقول" بر آن ، ترقی است، یعنی: نهدیجمال بر تحوالت و دستاوردهای غرب جدید م
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ند و به یک "طرفه العینی"، اآوردهدسترا بهکه غربی ها آن کندی. او از راه آهن حیرت مگذاردیم
؟ یا از اختراع "ماشین پرقوه" متحیر است به آن جهت که در آنی، هزاران کیلو بار پیمایدیها راه مفرسنگ

تا حدی  اندیافتهزارهای جدید تمدنی بر"اقوام شجاع" عالم سیطره ها با همین اب؟ غربینمایدیرا حمل م
-( سیدجمال درتوصیفی صریح276: 2319اند. )فاضلی،که این اقوام شجاع، از مقابله با آن عاجز مانده

 :کندیگونه معنا متر، تمدن را این
 هايو کارخانه و با شکوه جللو قصور م مرتفع بناهاي و بزرگ ؟ آیا غیر از شهرهايچیست تمدن جهان 

کان  و و غیر از معادن دهندمي بیرون پارچه صورتبه گوناگون یهارا با رنگ و ابریشم پنبه که عظیمي
و  مهیب یهاتوپ اختراع و غیر از دارانسرمایه وسیلهبه گزاف هايو احتکار سرمایه مختلف ]ی[ هاي

اند، چیز دیگري وجود آوردهبه کشيو آدم نفس قتل براي که و سایر ابزارهائي مخرب یهاها و بمبکشتي
 افتخار دارند و آیا در غیر این چیز دیگري به اشیا این داشتن امروز جز به و متمدن راقیه و آیا ملل است؟

 (223: 2320اند؟)گروهی از دانشمندان، گذارده ايمورد، مسابقه
ها را از جهان وحشی گری و بربریت، که: "ملت دانستیچنین، سیدجمال تمدن را چیزی ممه

ای است که با خاموش کردن علم و . تمدن مقولهرساندیو به باالترین مقاصد انسانی م دهدیرهایی"م
ز علمی و فلسفی، خردها ا یهاکه: با تعطیل شدن جنبشز نهضت علمی، بیگانه است، چراجلوگیری ا

)مدرسی چهاردهی،  .گرددیو راه وصول به تمدن، مسدود م شوندیتحقیقات و تفتیشات علمی گمراه م
گاه شدن انسان غربی به اتی( البته سیدجمال از یک سو، این ترقیات و تمدن232: 2303 -را حاصل آ

ها، ن آنبه قوه رساند برایر سرشت انسانی خویش و تالش علمی و صنعتی خدادادی د یهاوجود داده
 :کندیاین تمدن را مثبت ارزیابی نم ۀدیگر، هم( و ازسوی2:26تا، ج  یداند )اسدآبادی، بیم
و  ترازو بگذاریم طرف کرا در یعاید از آن و منافع مصالح و همه و اکتشافات اختراعات این اگر تمام 

تر خواهد سنگین دوم دیگر، قطعًا کفه ر طرفرا داز آن حاصله نتایج و شوم و عواقب ها و مصائبجنگ
 چنین البته دارد؟ و ثمري ، چهو مصیبت جز انحطاط و تمدني و دانش ترقي ، چنینصورتاینبود. در

 مخرب، وسایل نوع این به مجهز شدن و با نخواهد داشت ايبهره و وحشي گري جز جهل دستگاهي
 (220: 2320)گروهی از دانشمندان،  خواهد داد. سوق حیوانیت عالم بهرا  بیچاره انسان

سیدجمال دو  رسدیمنظررا تمدن نگذارد. بهمضار باعث نشد که سیدجمال نام آناما این معایب و 
که سنت گرایان اغلب به تمام تمدن غرب، نگاه منفی دارند. مدن غربی قائل است درحالیساحت برای ت

نوین، اما، سیدجمال  یهااند و هم با قالبجدید، مخالف هاییتهم با ماه، اغلب آنها
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ن تازه را پذیرفته، البته، تالش او بر آن بود که محتوای بومی به آن ببخشد. از جمله ای یهاارچوبهچ
 ها، مشروطه و حزب است.قالب

دل به وحدت ادیان  روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیدجمالی هم متأثر از تفکیک ادیان است و هم
حالت، دو مفهوم غرب و یکی در شرق ریشه دارد. دراین که یکی در بینیدیدارد. اواًل او دو تمدن را م

یک در عرصه دیگری، نیازمند بومی به کارگیری هراند که سیاسی وجود دارد که در دو تمدن شکل گرفته
آورد بلکه باید آن دو را شماررا دو تمدن به هاآن توانیو نم اندیکیتمدن غرب و شرق  یاً سازی است. ثان

کس به یت همان ذات انسانی است؛ یعنی هردانست و این واقع انند علم، برخوردار از یک واقعیتهم
 . پس، سیدجمال به وحدتیابدیاند، برگردد کمال مدنبال آنه ادیان الهی و دین آخرین بهذات انسانی، ک

ادیان الهی است )وجه مشترک با سنت گرایان مدرن( ولی کمال  ۀهم حقیقت قائل است. این وحدت در
 آن در حقیقت خاتم است.

 
 آیت الله نائینی -ب

ای در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی یافته است، زیرا تمدن مفهومی نو نیست ولی کاربردهای تازه
از این رو نوشته است: "مطلعین بر صلیبی را بی بهره از تمدن دانسته و  یهانائینی، اروپای قبل از جنگ

اند که ملل مسیحیه و اروپائیان، قبل از جنگ صلیب ... از تمام شعب حکمت علمیه تواریخ عالم دانسته
( نائینی معتقد بود همین وضعیت در اروپای تا دوره رنسانس یا در 2: 2330بی نصیب بودند.")نائینی، 

( استمرار یافته در نتیجه، 32: 2312)نائینی،  0می و صنعتیاروپای تا دوره "واقعه عظیمه" یا نهضت عل
واسطه عدم تشریع سابقه و یا از روی حکمت علمیه و احکام سیاسیه یا بهگفته است: از علوم تمدنیه، 

تحریف کتب سماویه، بی بهره بودند، که حاصل آن در اروپای دوران طوالنی مذکور این شد که: پاپ و 
( برپا کردند و مغرب نشینان در جهل و بی 02: 2312)لوفان، 1ا، خیمه تاریکیسلطان بر سراسر اروپ

خبری قرار گرفتند. او وضعیت مسلمانان در دوره پس از نوزایی تا دوره قاجار را مشابه اروپای قبل از 
را "ذل رقیت و اسارت طواغیت" و "معرضین از کتاب و سنت" و لذا آن کندیرنسانس تبیین م

، وضعیتی که در آن، مسلمانان احکام دین را با ترقیات، مغایر و با نامدی( م37: 2312)نائینی،

                                                                 
سیدمحمود طالقانی نیز، مراد نائینی را ( 31: 0331)نائینی،  ت.برده اسکارمعنای رنسانس بهورعی واقعه عظیمه نائینی را به .سیدجواد0

 (2: 2372)نائینی،  از واقعه عظیمه، جنبش علمی و صنعتی اروپا دانسته است.
کاربست خیمه تاریکی، نشان از  برده است.کاربرای توصیف اروپای قرون وسطی به . عبارت خیمه تاریکی را سیدمحمود طالقانی1

  (0: 0390)نائینی،  .اندنامیدهی با آرای اندشمندان غربی دارد که قرون وسطی را عصر تاریکی آشنایی طالقان
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بی علمی:" عدم  –. بی تمدنی مسلمانان حاصل دو چیز است: اول اندیدهضروریات عقل، مخالف د
"قصور عقل نوع بشر  -بی عقلی -فوزشان را به مقصد ]تمدن[ به ... بی علمی خود مستند دانستند." دوم

و  اتیاز وصول به آن ... اقرار کردند." و "عالج این ام االمراض ]بی تمدنی[ را اهم مقاصد خود ]تمدن را
( بنابراین، تمدن غرب، تبلوری 32: 2312ترقیات[ قرار داده و عاشقانه در مقام طلب برآمدند." )نائینی،

( ایل 2ست، از جمله: از دو مقوله علم و عقل است و بی تمدنی مسلمانان نیز، حاصل چند چیز ا
:" در هر گوشه و کنار دزدان و راهزنان به وسیله انتساب به ایل و عشره ]عشیره[ و دست بندی، 0گرایی

( قیصر مداری:" بساط کسری و قیصر که اسالم 2قدرتی را بر پا نمودند و کوس لمن الملکی زدند." 
ام دین و پشت سنگر دین تجدید برچید، همان دستگاه قرون وسطی را که غرب منهدم ساخت، به ن

به و بااستناد تنبیه االمه و تنزیه المله( آیت الله طالقانی در حاشیه کتاب 2: 2312نمودند." )نائینی،
 :کندیشیخ محمدحسین نائینی، نتیجه و برآیند ایل گرایی، قیصرمداری و ... را چنین ترسیم م یهانوشته

میان اوراق کتب دفن گردید، استقالل و شخصیت از مسلمانان قانونی و سیاسی اسالم در ی، اصول مدن 
سلب شد، ذلت و عبودیت طبیعت ثانوی گردید و حس به عزت از میان رفت و اکثریت مسلمانان از 

از وضع موجود تصور  یر، غبردندیحقوق حقه خود بی خبر ماندند، مردمی که در چنین محیطی به سر م
برای  ا برای عبودیت و اطاعت قدرتمندان آفریده شده و قدرتمندانهآن کنندی، گمان منمایندینم

فکری و اقتصادی و اخالقی است  هاییماریتمام ب أگونه روحیه، مبدمعبودیت و فرمانروایی، این
 (3: 2312چنانچه نویسنده عالی مقام ]نائینی[ به آن اشاره فرموده ]است.[)نائینی،

 از جمله: شودیدن، نتایجی استخراج منائینی در باب تم یهااز مجموع سخن
نائینی وضعیت جهان اسالم پس از رنسانس را با اروپای قبل از نوزایش، همسان دیده است و بر  -الف

سیاسات  عالوه، تمدن جدید غرب را همان "اصول تمدن وتمدنی نهاده است، به هر دو وضعیت، نام بی
اند. الیت" اخذ کردهو سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ورا از "کتاب ها آناسالمیه" دانسته که غربی

برسد، زیرا تمدن اسالمی نه در صورت و نه در نظرشاید از مقوله قیاس مع الفارق بهای، چنین مقایسه
سیرت، چندان شباهتی به تمدن غرب ندارد مگر آنکه چون نائینی، شباهت آن دو را، صوری تصویر 

 کنیم.

                                                                 
. )برزگر، میانی سخن گفته است هایدورهتأثیر قبیله گرایی در تاریخ اسالم از صدر تا  ۀصورت مبسوط دربار.دکتر ابراهیم برزگر به 0

0333 :32) 
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دو شاخصه بنیادی تمدن غرب است ب را با علم و عقل برابر دیده و این همان نائینی تمدن غر -ب
که تمدن اسالمی اغلب بر علم تجربی و عقل ابزاری استوار نبوده است. گرچه نائینی از تجربیت درحالی

علم و ابزاریت عقل سخن به میان نیاورده ولی اظهر من الشمس است که تمدن غرب، میوه علم تجربی 
عنوان ی است. بنابراین، آنچه نائینی بهلم الهی و عقل ابزاری و نه عقل دینی تمدن اسالمو نه ع

تر است تا تمدن ( نزدیک9: 2313به تجدد غربی طباطبایی )طباطبایی،  گویدیتمدن م یهاشاخصه
دن و گفت که نائینی تمرو، شاید بتوان ( و ازاین229: 2، ج 2312ابن خلدون، )اسالمی( ) یابن خلدون
 .کندیدار در سنت اسالمی و سنت غربی مجسم مترتیب ریشهتجدد را به

لبته به باور نائینی، که در غرب زاده شد و ا داندیدر باب تمدن و تجدد، اواًل، تمدن را همانی م -ج
، تمدن مغرب زمین، یاً اند. ثانها، اساس تمدن خویش را از اسالم و مسلمانان پیش از خود گرفتهغربی

بستن کاران عناصر تمدن ساز غرب و لزوم بهعنوت که قبل از نائینی کمتر بدان بهناشی از علم و عقل اس
 (220: 2319به تمدن و تجدد، اشارت رفته است. )برزگر و شیرودی،دستیابی برایآن در جوامع شرقی 

 
 پژوهش هاییافته
 سیدجمال الدن اسدآبادی -الف

 ،در روش بومی سازی او و باب تمدن به مفهوم مدرن آن گفته استنگارنده از آنچه سیدجمال در 
 زیر را استخراج کرده است. هاییافته

پیوستگی در روش سیدجمال در بومی سازی مفاهیم، پیوستگی علم و  ترینی: عالنور، حقیقت علم -2
گاهي، تصور ذهني و دانش تجربي است. عل گاهي قطعي، مطلق آ م در این دین است. علم به مفهوم آ

هاي صحیح و تجربي و مرکب از گزاره روشظني مانند علوم فلسفي، داراي  هايمعنا، داراي ویژگي
سقیم است، البته آنچه بیشتر در بحث رابطه علم و دین مطرح است، ارتباط دین با علوم تجربي است. 

لذا، با و  داردطعیت ( قوانین علمي که حدي از ق2علوم تجربی به دو بخش تقسیم پذیرند:  یهاداده
که از قطعیت برخوردار ( نظریات علمي 2گونه برخورد و تعارضي ندارند.هاي قطعي دیني هیچگزاره

 هاي دیني، هماهنگ و کاماًل سازگار نیستند. در نتیجه، نباید انتظار داشت کهرو، با دادهنبوده و ازاین
ود داشته باشد اما، مسلم آن است که بین معناي دانش تجربي وجهماهنگي کاملی بین دین و علم به

 (76: 2312دین و علم، تعارضي نبوده و نخواهد بود. )هات، اتیقطع
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علم و دین، پیوستگی است. او از دو منطق برای اثبات همبستگی این دو، بهره گرفته  ۀنگاه سید به مقول 
مختلف تاریخی را دلیل  یهادورهو علم اندوزی آنان در  کندیاست. نخست به تاریخ مسلمانان اشاره م

، علومی که بخشی از آن هرچند نازل، قطعًا از وجه تجربی کندیبر عدم تغایر علم و دین، فرض م
برخوردار بود. سید بر آن بود تا زمانی که فراگیری علوم تجربی و علوم الهی در دستور کار مسلمانان قرار 

دوری گزیدن از علم، عقب ماندند  رایمسلمان ب یهالتها و مت، آنان در عظمت بودند اما، دولتداش
 (203: 2372و مقهور قدرت بیگانگان شدند. )عنایت،

دوم، علومی که در غرب مایه ترقی آن سامان گردید، از مسلمانان اخذ شده و لذا الاقل، بخشی از علوم 
علوم در نزد  ۀوی، همربی غرب پدید آمد. به هر رمسلمانان، تجربی بوده که از درون آن، علوم تج

. کنندیو در واقع در نگاه سید، علم و دین، همدیگر را تأیید م اندینسیدجمال، برآمده از د
آن، علوم را به  ۀحوه استخراج علوم بنگرد و بر پایکه به مأخذ و نجای آن( سید به76: 2312)هات،

برمی گزیند و لذا، علمی را علم  پراگماتیستی به علم رانگاه تجربی و غیر آن، تقسیم نماید، گاه 
که دارای نتیجه باشد. مراد از نتیجه، نور است."عالم، حقیقه نور است، اگر عالم باشد... این  دانستیم

که به رهایی از ( پس چیزی19: 2322." )اسدآبادی، کندیچه عالمی است که خانه خود را منور نم
قهی. جنبه دیگر نگاه پراگماتیستی سید به علم را در ظلمت بینجامد، علم است چه تجربی باشد و چه ف

ها که اکنون به همه جای عبارت سید بنگرید:" این فرنگیاینیا دنیوی آن باید جستجو کرد. به نتایج مادی
]انگلیس[  یزاند... این دست درازی و این ملک گیری نه از فرنگ بوده و نه از انگلعالم دست انداخته
 (93: 2322." )اسدآبادی، سازدیجا عظمت و شوکت خود را ظاهر مهربلکه علم است که 

زیر را در سنت خواهی سیدجمال و در  یهابسیاری از جمله نشانه یهانشانه سنت خواهی مقتدرانه: -2
ای در نامه یدیافت، از جمله: س توانی، میماروشی که نام بومی سازی مفاهیم مدرن بر آن گذاشته

 :نویسدیامین دارالضرب م خطاب به محمدحسن
. اگر در آن نفع خلق است اندیدهنگاشته بودید که جناب جاللت مآب اجل افخم به اوج اقتدار رس 

باعث مسرت و خشنودی است. اگر چشم من درو خیر عموم عبادالله نباشد، کور باد، بهتر است و اگر 
در راه نجات امت محمدیه، قدم نزند، دستم برای سعادت مخلوق نباشد از حرکت بازماند و اگر پایم 

است مذهب من و این است مشرب من و امید آن دارم که جناب جاللت مآب اجل،  ینشکسته شود. ا
 (09: 2369به قدر اقتدار خود در خیر ایرانیان بیچاره مسکین فلک زده بکوشد. )الحسینی اسدآبادی، 
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ر غرب باشم و چه در شرق، مقصدی نیست سید در نامه دیگری به محمدحسن امین دارالضرب:"چه د
جز آنکه در اصالح دنیا و آخرت مسلمان بکوشم و آخر آرزویم آن است که چون شهدای صالحین، 
خونم در این راه ریخته شود، ولی در حرکات خودم مجبورم ...از اراده الهیه سرباز نزنم." )الحسینی 

 ( به باور سید:22: 2369اسدآبادی، 
ج و نجات، منحصر به این است که هر فردی از افراد مسلمانان بر طبق قرآن محید النعل یگانه راه عال 

بالنعل باید عمل نماید و به اسالف خود در صدر اول اسالم اقتدا کند و از خلوص نیت و صفای باطن و 
مابه از حقد و بخل و حسد، طمع، بساطت، عیش التزام به واجبات و محرمات که به  ینوع خواهی، دور

 (273: 2369السعادت و السادت اسالف ما بود به بازار عمل گذارد. )الحسینی اسدآبادی، 
چون: محاربه دینیه، مجاهده ملیه، امت محمدیه، اراده الهیه، وظیفه  ییهاگیری سیدجمال از واژهبهره

ام الهی، حبا دینی، وظایف مذهبی، نجات مسلمانی، انتق یهاشرعیه، فرقه شیعه و دین محمدی، آموزه
گرفته که بخشی از این احیا، کارر روشی است که در احیای اسالم بهبارزی د یهالالسالمی و... نشانه

، سنت بیاندیگرسیاسی است. به-هضم واردات تمدنی افزایش قدرت هضم دستگاه هاضمه اسالم در
بازتولید شکوه قبلی است.  ای دارد که مترقی است. این گرایش، خواهانخواهی سید، گرایش به گذشته

دال مرکزی سنت خواهی سید، اسالم است، اما اسالم اصیل. اسالم اصیل، همان اسالمی است که در 
که ظرفیت پذیرش و استحاله غیر را داشت. آنچه  گیردیصدر اسالم بوده و در دایره سلف صالح قرار م

. مختصر خواهدیا در خارج از اسالم نمکه: او هیچ چیز ربومی سازی سید قابل توجه است آن در روش
 .رودیاینکه، سید در بومی سازی مفاهیم، ابتدا به سراغ توانمند سازی اسالم، شیعه و ایران م

: سیدجمال، هم در عمل و هم در تئوری، نوخواه بود، البته نوخواهی نامی است که نوگرایی محتاطانه -3
، چنین باور و اعتقادی ید، اما، سنهیمیبه مدرنیه غربی ماو  0تئوریک و پراگماتیک  هاییشما بر گرا

نداشت. آنچه او بدان وفادار ماند و بدان عمل کرد، اسالم بود. او پا از اسالم فراتر ننهاد، اسالمی که او از 
را در اینجا  یبود با گرایش نوخواهی محتاطانه. مثال ی، اسالمکشیدیزیر خروارها خرافه بیرون م

سید در اولین سفر به عثمانی و پس از شش ماه ورود و سکونت در استانبول، به عضویت : آوریمیم
ی" انجمن دانش و یا انجمن معارف و یا دارالفنون درآمد. او از این انجمن خواست که" تعلیمات عموم

ت خود در این انجمن که به دعو هاییبگذارد. او در یکی از سخنران ( را به اجرا20: 2322)واثقی، 
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حسن فهمی افندی معروف به شیخ االسالم و مدیر انجمن صورت گرفت، پیرامون ترویج صنعت چنین 
 سخن گفت:

ها را به منزله یکی از نده تشبیه ساخت و هریک از صنعتاجتماعی انسان را به یک بدن ز ی]باید[ زندگ 
ها، بیه ساخت و جسم که از پیوند آنتشاندام او قرار داد مثاًل: کشاورزی را به کبد و کشتیرانی را به پاها 

و جسم زنده نیست مگر به روان و روان این تن یا نبوت است یا  شودیجسم خوشبختی انسان فراهم م
بلکه  رسدیکس نمو به هر شودیدست آورده نمای است الهی با کسب بهیک موهبهحکمت ولی نبوت 

 (26: 2322کس صالح بداند عطا فرماید. )واثقی، خداوند به هر
در این سخنان، سید، نبوت را به صنعت تشبیه ساخت و یا به تعبیری دیگر، برای اثبات سخنش در مورد 
صنعت، از نبوت بحث نمود و یا " نبوت را یک هنر و پیغمبر را هنرمند قلمداد کرد." چنین سخنانی که 

رار گرفت. شیخ االسالم، از نوگرایی داشت، مورد اعتراض شیخ االسالم دولت عثمانی ق ییهانشانه
علیه سید تبلیغ نمایند در حتی دستور داد در باالی منابر بربرخی از علما را با خود همراه ساخت و 

( 21: 2322عوض، روشنفکران و دانشمندان به حمایت از سید برخاستند، اما "علمای قشری" )واثقی، 
که توفیق یافتند سید را از استانبول اخراج اینمید را همراه خویش نمودند تا در این جدال، سلطان عبدالح

 نمایند.
 این باره است:گیری از فلسفه مثال دیگری دربهره

]مسجد[ سلطان احمد و یا اباصوفیه، از کتاب احیاءالدین  یفهوقتی که سید در یکی از جوامع شر
ه علمای سوء، یک به او خیلی احترام داشت راجع بم امام ابوالحامد غزالی که نسبتفیلسوف اسال

 دادندیخودشان را نشان م یجهالی اسالمبول که در کسوه علما موعظه ایراد کرد در آن وقت از
مدهشی دید والحاصل سیدجمال الدین که در این کونفرانس ]کنفرانس[ و موعظه خود به قدر  یهاهجوم

 (29: 2322ذره ]ای[ هم از حدود شرعیه تجاوز نکرده بود تکفیر کرده شد. )واثقی، 
استاد -باید توجه داشت که نقش فلسفه )عقل( چنان در پیشرفت تمدنی اهمیت داشت که ارنست رنان

پشت کردن به فلسفه را عامل عقب ماندن مسلمانان از قافله تمدن  -کرسی زبان عربی دانشگاه پاریس
 (6: 2327دانسته است. )افشار،

به دلیل نوگرایی سید بود که علمای قشری با او  -: الفدشوییک از این دو مورد، دو چیز دریافت ماز هر
." کندیبه مخالفت برخاستند و علیه او تبلیغ کردند "سیدجمال الدین افغان برای نشر افکار فاسده، کار م
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و دانشمندان را به حمایت از سید  0( و همین نوخواهی او بود که: روشنفکران29: 2322)واثقی، 
کید بر لزوم تعلیمات عمومی، تشبنوگرایی و  -واداشت. ب صنعت و هنر به  یهنوخواهی سید که در تأ

ون نبوت، کاربست علوم تجربی در تدریس و ...هویدا است، با گفتارهای او در انجمن معارف،" در پیرام
( 20: 2932د علم، صنعت، اقتصاد و تجارت" همراه بود، )مخزومی، یاتحاد و اتفاق مسلمانان و فوا

: گویدیم یعمل سید، واثق ۀشیو. در تأیید این موضوع و در تأیید گیردیسنتی هم به خود م رنگ و بوی
 است که: ین، انمایدمیبسیار سنگین  ای که مسلمان درپیش دارد ودر این زمان، وظیفه

-آن دستگاه مسلمانی بیندیشد .... که کاماًل رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کند، از نو در کلبی آن 

کس که کاماًل به اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه شده و بصیرت عمیق در تاریخ اندیشه و حیات 
اب ایشان، او را حلقه اتصال اسالمی، همراه با وسعت نظر حاصل از تجربه وسیع در مردم و اخالق و آد

 (222بی تا: ای میان گذشته و آینده ساخته، جمال الدین اسدآبادی ]بود.[)اقبال الهوری، زنده
اسالم را از راه سازش دادن و  خواستیکه " م رفتیمشمارل الدین " یک پیشوای مذهبی هم بهسید جما

با  توانیکه تمام ترقیات را م گفتیصورت تازه درآورد. سید مید بهجور کردن با مقتضیات دنیای جد
 (2222: 2، ج 2331اسالم سازش داد." )لعل نهرو، 

 
 ائینیآیت الله ن -ب

نگارنده از آنچه آیت الله نائینی در باب تمدن به مفهوم مدرن آن گفته است، در روش بومی سازی او 
 زیر را استخراج کرده است. هاییافته

حکومت مشروطه و همه مفاهیمی که سازنده آن است، یک ابداع تقدم مشروطه و تأخر مشروعه:  -2
را به محصولی شرقی و ه )روش شناسی بومی سازی( آنی ویژروشاروپایی است که نائینی کوشیده به

ترین شرعی مبدل سازد. )انطباق سنجی( اما نتیجه حاصله از این تعارض یا تعامل، چه بوده است؟ مهم
به نظریه توجهبا )مدرنیسم( است. وی ی)سنت( و حق مردم یتالش نائینی، سازگارنمودن تکلیف اله

. اگرچه تئوری آوردیمعملاکثریت به ت کوشش را برای مشروعیت رأیوالیت فقها در امور حسبیه، نهای
کند، ولی معتقد است که با حضور الید نمی حکومتی وی، فقیه را برای مشروعیت امور، مبسوط

ها بر مصوبات قوانین، حکومت شورویه مشروعیت نظارت آن مجتهدان در میان نمایندگان قوه مقننه و
که جنبه دینی یا اسالمی داشته ائینی درباره مشروطیت، بیش از آنلی، دیدگاه نکطوربه .یابدشرعی می

                                                                 
1  - Intelligentsia. 
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گاهی به تأیید نه داشت. نائینی زمانیاش از شرایط و مقتضیات زماباشد ریشه در معلومات سیاسی و آ
برای حفظ اسالم در زمانه قاجار است و از همین  حلکه آن، تنها راه کردیمشروطه پرداخت که تصور م

چوب مشروطه و ارهدریچه، به تحلیل مفاهیمی چون: آزادی، مساوات، رأی اکثریت، پارلمان و... در چ
 تری، مشروعه پرداخت.البته در درجه نازل

. آوردیدر نظریه شرق شناسی ادوارد سعید، یک نیروی پنهانی وجود دارد که نوعی جاذبه نامرئی پدید م
گاه، ااین نیر شک بخشی از . بیدهدیها و رفتارهای انسانی را شکل میدهوی کشنده، اغلب، ناخودآ

داوم یافته است و ای تولد و تینی تحت تأثیر چنین نیروی مکنندهها و رفتارهای سیاسی آیت الله نائایده
، تأسف و انفعال سیاسی به سراغ نشیندیکه گرد و غبار فتنه گری امواج فکری فرو مجهت، زمانیهمینبه

گیری مبادرت ورزد و گوشه تنبیه االمه و تنزیه الملهآوری به جمع سازدیو او را ناگزیر م آیدینائینی م
-تری داشت که دائم او را بهکنده دینی یا ربانی قویسیاسی اختیار کند و این وضعیت، نشان از نیروی م

 .کشیدیسوی خود م
اسی صورتی ظاهری است. بدین : از مؤلفه سازنده شرق شناولویت صورت غربی بر سیرت شرقی -2

درونی شرق چیست؟ و نه  بداند، حقیقت خواهدیمعنا که: شرق شناسی با صورت شرق کار دارد و نه م
؟ در این سازه، مترسک جای انسان و اوهام جای واقعیت می نیشیند. شرق داندیرا مفید مدانستن آن

بلکه مفاهیم مدرنی را به شرق ارائه و یا بر  دهدانجام نمیشناسی، این اقدام را تنها برای مفاهیم شرقی 
گفت که: تاریخ معاصر و مدرن  توانیرو ماز قاعده فوق، مستثنی نیست. ازاین که کندیشرق تحمیل م

پالن کلی و با ایران در سطح در  قبل و پس از مشروطه را باید نوعی بازی جهان مدرنتیه با خاورمیانه
انگاری دانست. این بازی به نحوی در تنها کتاب سیاسی آیت الله نائینی و تر، بر سر مسأله نیستجزیی

. به این معنا که: میرزای شودیاالمه و تنزیه المله دیده م ترین آثار عصر مشروطه، یعنی تنبیهیکی از بزرگ
ا در عوض، ام گیردیبهره م نائینی، به زیرکی از قاعده "اکل میته به قدر اضطرار" و نظریه "حّد مقدور"

بیند. کند که منافات با شریعت را در آن نمیپیشنهاد می نوعی حکومت دموکراتیک را در عصر غیبت
مسأله"حکومت در اسالم" نوشته بود و تصمیم داشته  ۀر دربارچند فصل دیگ آورد کهنائینی در کتابش می

( به او الهام شده بود که سوی امام عصر )عبش بیاورد، ولی چون در خواب و ازدر کتا ها راکه آن
به حکومت اسالمی را از کتابش های مربوطدارد، بنابراین نوشته اسالمی با مشروطیت تفاوت حکومت

مشروطه قائل است که علی رغم  ( پس، نائینی صورتی ظاهری برای33: 2313جدا ساخت. )مددپور،
-لب است بر پایه یک رفتار روشی جاشرعی، با عمق امور اسالمی متفاوت است ول هاییمها و گربزک
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دلیل دور بودن که به دهدیو با رفت و آمدهای به شرطیت و شرعیت، ظاهری شریعت پسند به آن م مند
 اجتماعی، چند صباحی مغایرت آن با شرع پنهان ماند. یهااز سنجش

بته، این کار را در و ال عنوان مجتهد شیعی، دغدغه"احیای هویت دینی"داشتبنابراین باید گفت: نائینی به
پرتو تفسیرهای دینی از مفاهیم دموکراسی از جمله: آزادی صورت داده است. یا اینکه به باور نائینی، 

 یطن اصلودوباره به م آنچه تحت عنوان حقوق سیاسی در غرب مطرح است، متاعی خودی بوده که
ْت ِإَلْیَنا( بازگشته است. یا باید گ تعادل و توازن بین رأی اکثریت نمایندگان  فت: او در پی)َهِذِه ِبَضاَعُتَنا ُرَدّ

گاه و مانند آن، بوده، یعنی: از طرفی در پی مشارکت، حقوق و حض گاهانه مردم و مجتهدین عادل و آ ور آ
دیگر، چون عالم شیعی است، به تفسیر کاهش ظلم و استبداد است و ازطرف برایمردم در سیاست، 

فقها  جلوه و ظهور دین در شیعه، در والیت ینترکه مهمآن جایی دازد و ازپرسیاسی مردم می دینی حقوق
بین" والیت و  بندی بین"شریعت و سیاست" به تعادل و توازنمجتهدین متبلور است، توازن و مرزو 

به عاریت گرفته از غرب انجام داده است.  یهامدد به واژهبا شود، ولی این کار را سیاست" تبدیل می
 (7، 1، 26و  71: 2372غروی، )نائینی

عنوان یک نظام معرفتی نظام غیر استبدادی ایرانی را به نائینی یک عرفیت یک گام جلوتر از شرعیت: -3
، این نظام، مشتی از دروغ و نمایدیرا تبیین مو شقوق مختلف آن کندیدر عرصه سیاسی تعریف م

رد که به نوبه خود، ی و سیاسی و ... را در بر داراست، سادگی و پیچیدگی و ترکیبی از نهادهای اجتماع
و  گیردیشرقی و دینی مایه م یهاکه: هم از خصلت، یعنی اینگذاردیرا نمایش م یاخصلت دو سویه

، همانی است که غرب طی چند گیردیاما آن بخشی که از شرق به عاریت م ،غربی هاییصههم از خص
تر نوعی تر: روح استنباط میرزای نائینی، بیشاست. به بیان عمیقنهادمند کرده  سده، خود در ذات شرق،

 نحوی با موضوع مشابه با فقهایاحت حقیقت است. درمورد نائینی بهتعلق تام به س اندیشی تامصلحت
 واسطهکه مالیات حکومت ستمکار را به یمابزرگی چون محقق کرکی در دوره شاه طهماسب مواجهه

به علما، منشأ رفع وابستگی مشروطه م دین، مباح اعالم کرده بود. از نظر میرزا،وابستگی حکومت به عال
به مقام امامت، نفی شود. او وجود حکومت نسبت که غاصبیتشود، بدون آنَعرضی ُخبث ذاتی آن می

نه داند؛ زیرا با آن، نسبت به رژیم استبدادی که دین را بهامی چنین رژیمی را صرفًا در عصر غیبت مجاز
معنای محدودیت و مشروطیت و این به 0دهدتری روی میو اغتصاب کم دهد، ظلمحکومت قرار می

، اما این موضوع، از کردیمطلقه حکمران ستمکار است و از قاعده دفع افسد به فاسد پیروی م قدرت

                                                                 
 .السالم است، و نه ظلم به ساحت اقدس احدیتامام زمان علیه از نظر میرزا، ظلم مشروطه، غصب حکومت. 0
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شرعی دموکراتیک و دینی و توجیهات  که از شعبه استبدادجاویژه آنسندگان منورالفکر، متأثر است، بهنوی
گوید. نظام امامت ائمه و بعد، والیت علما و والیت سلطان به اذن فقیه، نظام معرفتی آزادی سخن می

ولی همین نظام، بین عرفیت و شرعیت سرگردان است و این سرگردانی از  سازدیسیاسی نائینی را م
 .دهدیکه چنین حکومتی را مشروع جلوه م گیردیماهیت شرقی نشأت م

 
 نتیجه گیری

-، در حمایت از رهبران مذهبی و ازسویسومی سازی مفاهیم مدرن سیدجمال، ازیکاهمیت روش بو

صورت، تحمیل سنت بر مدرنیت در اندیشه سیاسی ت. درایندیگر، در پذیرش تمدن اروپایی نهفته اس
کید به برتری ظاهری اسالم است بلکه از این جهت است که ا روپا با علم به سیدجمال نه از جهت تأ

. پس یابدیعاریت گرفته از اسالم به پیشرفت رسید و اگر امروز اسالم به همان علم روی آورد، مدنیت م
است  گیری از علمی است که مال اسالمبهره خاطرجهت تقلید از غرب بلکه بهمدنیت یابی اسالم نه به 

 .قرار گرفتهو اینک در دست اروپائیان 
علمای دینی از جمله سیدجمال الدین اسدآبادی در مواجهه با مفاهیم مدرنی چون در واقع، تعدادی از 

مشروطه، قانون اساسی، منافع ملی، علم تجربی، عقل ابزاری، حزب سیاسی و ...به تحمیل سنت بر 
مفاهیم مدرن و  مدرنیسم بر پایه شرع و با کاربست اجتهاد دست زدند. نحوه مواجهه این عالمان دینی با

ش اصلی آنان ها در چارچوب" اجتهاد" و از زاویه "شریعت" صورت گرفته و تالبومی سازی آنروش 
گیری از پویایی اجتهاد برای تحقق کاربست مفاهیم مدرن در جامعه شریعت مدار معطوف به امکان بهره

 ایران بوده است.
نائینی، در مواجهه و  به روش سیدجمال وفاهیم مدرن از سوی علمای دینی باتوجهروش بومی سازی م

توجیه مفاهیم مدرنی چون: مدنیت و مشروطیت یا تحمیل سنت بر مدرنیته است و یا تحمیل مدرنیته بر 
مانده از گذشته" است. در دغدغه یکسان در پاسداشت "سنت برجای سنت بود، اما وجه مشترک آن دو،

تهاد و از دریچه دین صورت گرفته حقیقت، مواجهه علمای دینی اغلب با مفاهیم مدرن در چارچوب اج
و آن دستگاه  کردندیاست. در واقع،" روحانیون از دستگاه مختصات مفاهیم خاص خود استفاده م

روطه به بعد، رشد بیشتری یافت مختصات هم، چیزی نبود جز فقه و علم اصول" این اتفاق از دوره مش
 ول برای تبیین شرعی مشروطه بسیار بهره بردند.که مجتهدان و مراجع مقیم نجف، از فقه و اصایگونهبه
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روش بومی سازی مفاهیم مدرن از سوی آیت الله نائینی به چه صورتی انجام گرفته است؟ پاسخ آن 
، "حفظ بیضه اسالم"است و پاسخ او به تنبیه االمه و تنزیه الملهاست که نقطه عزیمت نائینی در کتاب 
، پاسخ دینی بود و در واقع، یافتیب مشروطه خواهی تبلور مچالش مفاهیم مدرن و سنتی که در قال

،" اما آمدیمشماردر برابر شبهات مشروعه خواهان به"پاسخ نائینی به مقوله مشروطه، دفاع شرعی از آن 
اساسًا از غرب وارده  بست تا مفاهیمی که کاربهرا نباید فراموش کرد که نائینی تمام توان و همت خود 

گرچه  ،ا بومی کند." بومی سازی مفهوم آزادی و مساوات و منطبق ساختن آن بر فرهنگ خودشده بود ر
منشأ اثر باشد، اما حقیقت مساوات و آزادی در تفسیری غیردینی از انسان  توانستیدر کوتاه مدت م

: نائینی گفت توانینهفته بود."اصواًل مشروطه و مفاهیم مرتبط به آن، رهاورد عهد روشنگری است، لذا م
،"ولی کار مهم دهدق به دیگری بود مفهومی خودی ب"چیزی که متعل کوشیدیدر بومی سازی مفاهیم م

، از فقه و اصول اشیبستن آن علیه واضعین غربکارنظور بهمبرای بومی سازی فرهنگ غیرخودی بهاو " 
 .بهره برد

 
 کتابنامه

زا لطف الله خان اسدآبادی، گردآورنده میر ،مقاالت جمالیه .،(2322) ینالد یدجمالاسدآبادی، س
 انتشارات اسالمی. :تهران

 .2حجر، ج  :تهرانزین العابدین کاظمی،  ۀ، ترجمعروه الوثقی. )بی تا( ینالد یدجمالاسدآبادی، س
 بی نا.: ، تهران32)دوره قدیم( ش  دوره کامل مجله کاوه .(0319) یرجافشار، ا

کانون نشر و  :احمدآرام، تهران ۀ، ترجمفکر دینی در اسالم اییاح .اقبال الهوری، محمد )بی تا(
 اسالمی. یهاپژوهش

و تحقیق ، به کوشش تاریخی-ها و اسناد سیاسینامه ،(2369) ینالد یدجمالالحسینی اسدآبادی، س
 کلبه شروق. :سیدهادی خسروشاهی، تهران

حطاط در اندیشه سیاسی ابن خلدون واکاوی مفهوم ان» (2319بهار ) یبرزگر، ابراهیم و شیرودی، مرتض
 .003-012 ص، ص0، ش 02س ، فصل نامه علمی پژوهشی معرفت در دانشگاه اسالمی ،«و طباطبایی
 سمت.: ، تهرانتاریخ تحول دولت در اسالم و ایران . (0333) یمبرزگر، ابراه

 ار.زو :، تهرانزندگی و سفرهای سیدجماال الدین اسدآبادی .اصغر )بی تا( یحلبی، عل
 نشر نگاه معاصر. :، تهرانبر نظریه انحطاط ایران یادیباچه .(2313طباطبایی، جواد )
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 :خرمشاهي، تهران بهاءالدین ۀ، ترجمهمعاصر در اسالم سیاسي اندیشه .(2372) یدعنایت، حم
 خوارزمي.

رویکرد مسأله بومی سازی علوم اجتماعی از  گفتمان مسأله بومی:» .(2319فاضلی، نعمت الله )
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد  :تهران ،امکان یا امتناع علم جهانی: علم بومی،در ، «مطالعات فرهنگی

 تربیت معلم با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران.
 دارالعلم.: ، قمسید جمال الدین اسدآبادی یادنامه .(2320گروهی از دانشمندان )

 .2ج  امیر کبیر، :محمود تفضلی، تهران ۀترجم ،یخ جهاننگاهی به تار .(2331لعل نهرو، جواهر )
بزرگ در تاریخ اندیشه غربی: گزیده آثار بزرگ در تاریخ  هاییانجر .(2312) ینلوفان، بومر فرانکل

مرکز بازشناسی اسالم و  :حسین بشیریه، تهران ۀ، ترجممیانه تا امروز یهااندیشه اروپای غربی از سده
 ایران.

 نا. یب :، بیروتالحسیني االفغاني الدینجمال خاطرات .(2932)مخزومی، محمد
، «عالم دینی چالش مدرنیته و دیانت در عالم سکوالر منور الفکران و» .(2313پاییز مددپور، محمد )

 .72-02، ص 7ش، مجله آموزه
 نو.انتشارات مجله ماه  :، تهرانالدین اسدآبادی ید جمالس .(2303) یمدرسی چهاردهی، مرتض
 سهامی انتشار. شرکت :، تهرانالملهاالمه و تنزیهتنبیه .(2372) یننائینی غروی، محمدحس

و تحقیق سیدجواد  یح، تصحتنبیه االمه و تنزیه المله .(2312) یننائینی، آیت الله میرزا محمدحس
 موسسه بوستان کتاب قم. :ورعی، قم

شرکت  :به کوشش سیدمحمود طالقانی، تهران، لهاالمه و تنزیه الم یهتنب .(2372) یننائینی، محمدحس
 سهامی انتشار.

و ، به پاورقی تنبیه االمه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسالم .(2330) ینالله محمدحس یتنائینی، آ
 شرکت سهامی انتشار. :مقدمه سیدمحمود طالقانی، تهران

 پیام. :، تهراناسالمی یاهگذار نهضتسیدجمال الدین حسینی پایه .(2322واثقی، صدر )
بتول نجفی، مقدمه مهدی ، ترجمه علم و دین: از تعارض تا گفت و گو ،(2312هات، جان اف )

 طه. :گلشنی، قم
 

             
 




