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  رانيدر ا گرايان سنتان و يجدال نوگرا
  *پور انیمان نمدیا

  
  
  ده يچک
گر یر آنان دییو با تغ هستندمتفاوت  شناسی معرفتو  شناسی هستیدر ، تهیسنت و مدرنآنجا که  از
 ن عرصـه و یـ گران ایته، بـاز یپنهان سنت و مدرن ياینشان دادن زوا ،ندشو میز متحول یجامعه ن ياجزا
 مقالـه  نیـ ا یاهـداف اصـل   ازران یان در این دو جریا یشناخت تبارشناس و آنان با جهان غرب واکنش
ان در یرانیا، بوده است یو اساس يجد یان جدالیرانیا يشه برایته همیجدال سنت و مدرن چرا که .است

از  یهمواره وجهـ  .اند ن دو مقوله بودهیر ایدرگ ،یستیو چه از بعد ز یبعد معرفت، چه از خیگذرگاه تار
کـه توانسـت بـا معرفـت و      اسـت همان غرب  يگرید، امروزه ؛دهد یشکل م يگریان را دیآدم یزندگ

 ینگـاه  بـا  دیـ مـا نبا ن است که ثابت کند ین به دنبال ایهمچن .را متزلزل کند یرانیا» من«خود  فناوري
 عاقالنه نسبت به سنت با ید با نگاهیم، بلکه بایز داشته باشیانتظار همه چآن  ازالن به سنت مطلق و ک

 یکـ ینکه بودن یست کنند بدون ایتوانند با هم ز یته میت سنت و مدرنین وضعیدر ا .میکن وگو گفت آن
  . شود يگریموجب حذف د

  
  ها د واژهيکل

   .گفتمان ،گرایان سنت ،انینوگرا، تهیمدرن ،سنت

                                                
  کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات *
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  ته یسنت و مدرن ۀک به رابطینگاه تئور
ده کـه متفکـران گونـاگون بـا توجـه بـه       یچیاست پ يا رابطه، تهیسنت و مدرن ۀرابط

آوردنـد و   يبه گسسـت رو  يا عده ؛ندکن میر ین دو را تفسینسبت ا، خود يها فهم شیپ
ه و عقـل  ته مانند اسطوریسنت و مدرن ۀرابط. خود قرار دادند دیرا نقطه د تداوم يا عده
با توسل به  يگریبه د یکیگذر از ، اند متفاوت متعلق ياهایاسطوره و عقل به دن« :است

ک یگسستن از  یا به عبارتی یفیک یجهش، ستیمقدور ن یسنت ۀفلسف یمعرفت يارهایمع
ـ ن حدود قلمـرو هـر   ییتع يبرا .طلبد یگر را مید یوستن به سطحیسطح و پ ـ با، کی  دی

ـ کرد و هر گر جدا یکدیرا از ها  آن  یمسـتقل و تحـت نظـام معرفتـ     يا ک را در طبقـه ی
   .)23: 1380، گانیشا(» خاص خود نشاند

 کنـد  مـی ر ین گونه تفسیخ ایته را در طول تاریسنت و مدرن یجدال معرفت ییطباطبا
در راه  یبزرگـ  یسنت قدما بـه مـانع معرفتـ    ،جیتدر به، انهیم يها سده یطوالن ةدر دور«

 ۀنـ یشـانزدهم زم  ةل شـد، امـا بـا انقـالب سـد     یقدما تبد يها انشد ینظر در مباندیتجد
 یمد و راه جدالآهنر و دانش فراهم ، ادب يها همه شاخه یدر مبان یاساس يدنظریتجد

   .)94: 1382، یئطباطبا(» دانش آنان هموار شد یبا سنت قدما و مبان
، سـت اهمان جدال شـرق و غـرب   ، آن یختشنا جامعهد در بعد یم و جدیجدال قد

بـه   .دار امر مـدرن  هیداع يگریداند و د یدار سنت م هیخود را داع یکیدر آن که  یجدال
برداشـت  « .اسـت تـه  یا سنت و مدرنی، دیم و جدیهمان تفاوت قد، تفاوت آنان یعبارت
ـ ن بود که یا، یو عرفان ینینش دیب يبر مبنا، از عالم وجود یشرق يها تمدن ک اصـل  ی

و آنچه انسان  .ود دارد که جاودانه است و اصالت با اوستر و مطلق وجییتغ یثابت و ب
و بـه  ، اسـت  يمجاز کند میدر زمان و مکان مشاهده  يدادیبه صورت امور گذرا و رو

منزلـت انسـان در    .ستیاز اصالت است و جز اوهام ن ی، خالییو گذرا يداریل ناپایدل
از آن  يا اظ داشـتن بهـره  ن بود که انسان به لحـ یا یشرق يها دگاه تمدنین جهان از دیا

 یارزش و اعتبار است و حامل بار امانت اوسـت و پـس از طـ    يذات ثابت مطلق دارا
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امـا   .گردد یچه باز به مبدأ خود بازمیباز ۀن سراچیموهوم و ا ياین دنیخود در ا یزندگ
ـ به عکـس ا ، ش گذاردیپ یآنچه تمدن غرب ـ   .ن بـود ی اصـالت را بـه آنچـه     یتمـدن غرب
اء و امـور  یشروع به پژوهش در اشـ ، با اصالت دادن به زمان یتمدن غرب .گذراست داد

ـ حاصل ا .نده دوختیگذشته چشم خود را به آ يعالم کرد و به جا  ییدایـ پ، ن توجـه ی
افتن یشرفت و اصالت یو پ یم ترقیدا شدن مفاهیست و پ یکنون فناوريعلوم و فنون و 

ـ علـوم ا  يمبنـا  از جهان بر یر غربیتفس .سکون و ثبات یزمان و نف اصـل   ن شـد کـه  ی
: 1376 ،يآشـور ( »ر و تطور و تحـول اسـت  یین وجود انسان تغیجهان و همچن یاساس

 شناسـی  معرفتو  شناسی هستیدر  ،تهیتفاوت سنت و مدرن، ن نگاهیدر ا ،نیبنابرا .)2و3
   .ندشو میز متحول یجامعه ن يگر اجزایر آن دییو با تغ است

 .هسـتند انگر دو جامعـه و فرهنـگ   یـ ب، تهیسنت و مدرن زین یشناخت اما از بعد جامعه
 یسـنت  ۀدر جامعـ  یجماعـت مفهـوم اساسـ    .ي، و فرهنگ فردیو جمع يا فرهنگ توده

ـ تـه ا یاما مدرن .دکن یفا مین جامعه ایرا در ا ید نقش مهمیسف شیاست و ر ن قواعـد و  ی
 یسـم زنـدگ  ور و به راه کند مین یگزیجا يدیخصلت مسلم گرفته شده را با قواعد جد

انجـام دادن   یعرفـ  يهـا  وهیشـ همـۀ   تهیمدرن« کند میل یساالرانه تبد وانیو د يا کارخانه
 یدموکراس، يرشد اقتصاد، که بر علم، برد، و مراجع خاص خود را سؤالر یکارها را ز

 ۀاگـر در جامعـ   .زد و آرامش خود را بـر هـم   ها کرد ن آنیگزیجا، هستند یا قانون مبتنی
ته یمدرن .دشو میت ساخته یته هویدر مدرن، داده شده است] شیاز پ[ يت امریهو یسنت

 يهـا  انیـ بر بن ین و نظم اجتماعییو تع، به نام عقل آغاز کرد یکار خود را با فتح جهان
   .)44: 1380، ونیال( »شد يزیر یپ ینینو

بر اعمـال زور و مشـت    یکیمکان یمیقد یهمبستگ«: توان گفت یم یمیبه زبان دوک
 يا ابنـده یرشـد   یانـداموار از دل وابسـتگ   یکه همبسـتگ بود، حال آن یسنت متکن یآهن
   .)47: همان( »ابدی یم کار اشاعه مید که در اثر تقسیآ یرون میب

کـه تفـاوت و    ادآور شده استیته یل خود در مورد سنت و مدرنیهابرماس در تحل«
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 ياز دو جنبـه دارا  یجهـان سـنت  نظرگـاه  ن اسـت کـه   یته در ایان سنت و مدرنیز میتما
 یو ذهن ،یاجتماع، ینیان جهان عیهنوز م آنکه یکی .و مسدود هستند يا اسطوره یتیماه
در  یبازتاب و انعکاسـ  یوجه اینکهدوم  .امده استیبه وجود ن یاساس یکیز و تفکیتما

هـا و   ینـ یب مدرن جهـان شـا یپ ۀشـ ین معنـا کـه در اند  یبـد  .امده اسـت ید نیپد ینیب جهان
 يجوهر یمنش يبلکه دارا، به خود نگرفته یت موضوعیمنش و ماه ینگفره يها سنت

و  يرینظـام تفسـ  ، هـا  ن نظرگـاه یاتباع ا ۀیاز ناح يا اسطوره بینی جهان .روند یبه شمار م
 یفرهنگـ  يهـا  در مورد سـنت  ين معنا که نقد و نقادیبد .دشو میک محسوب نیهرمنوت

ر در ییـ اصالح و تغ، د نظریگونه تجدهر ،ن رویاز ا .دشو مین یمزبور مجاز و موجه تلق
   .)58: 1385، مرانیض( »رود یمحرمات به شمار م ةها ممنوع و در زمر آن

 :ه نگـاه کنـد  ـتـ یسـنت و مدرن ۀ بـه رابطـ   يدگریـ رده است هاـک یسع ياوش جمادـیس
 یـی گرا گونـه سـنت   طرح جبهه) 2ستند یالجمع ن ز و مانعیسنت و تجدد دو قطب هم ست )1«

 یاد احتمـال یـ تـر از بن  درسـت  یانیا به بیاز ژرفا  يو روشنفکر یمحافل دانشگاه و تجدد در
بـاً  یتقر .طـرح مسـئله را بـه انحـراف کشـانده اسـت      ، ین دورافتادگین تقابل دورافتاده و ایا
 .ن انحـراف اسـت  یـ بـر ا  يا نـه یسنت و تجدد در امور واقع در همه نقاط جهان قر یختگیآم

 یدر زنـدگ ، تـه اسـت  یسم که بار درخـت مدرن یمدرن يهارآوردف ۀاز هم ۀدغدغ یب، گرا سنت
ـ      یخود بهره مـ  یفعل اگـر   .خـود رفتـار پدرسـاالرانه دارد    ۀبـرد و متجـدد چـه بسـا در خان

 .مانـد ببه زبـان خـود وفـادار     یتوانست حت ینم یچ قومیه، بودند یها اساساً برانداختن سنت
ان پـدران و فرزنـدان حاضـر    یـ ر میناگز وگوي گفت یم در نوعیگفت چنان کهسنت و تجدد 

 ییایـ مگـر موم ، پوسـد  یمـ  سنت بـدون تجـدد   .د سنت استیتجد تجدد، نیبنابرا .ندشو می
نـامفهوم   یمگـر بـه زبـان   ، دگـرد  یشه مـ یر یتجدد بدون سنت ب، ها حبس کند آن را در موزه

برخاسـته از سـاختار    یوگـوی  گفـت ، نسـبت سـنت و تجـدد    .دگردخود محدود  يبرا یحت
   .)56: 1385( »دوگانه با قدر و قدرت است یانسان در مناسبت يوجود

ده یـ در هـم تن  یتیرا وضـع یز، ناپذیرند کیته تفکیت دو امر سنت و مدرنین روایدر ا
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چ گاه فـارغ از سـنت   یته هیبه امر نو دارد و مدرن يشه روین نگاه همیسنت در ا .دارند
ـ تـه در نگـاه ها  ینکـه سـنت و مدر  گفـت  گونه  نیتوان ا یم .شود نمی تصور در ، يدگری

  . برند یسر م یهمبودگ
   :شود میر یران به دو شکل تفسیته در این سنت و مدرنییاما نگاه غالب در تب

رنگ شدن نگـاه   کم و يباور د دوران انسانینان معتقدند دوران جدآ: دگاه اولید .1
رتـر از  حکـم خـود را ب   یبه حکم االه توجهن دوران بشر بدون یدرا. استخداباورانه 

 يا ان به گوشهیدمآ یزندگ ۀاز عرص یبه اعتقاد آنان شهود و وح .داند یحکم خداوند م
ـ با ،نیبنـابرا . اء کردید سنت را در جهان مدرن احیاز نگاه آنان با. رانده شد د در برابـر  ی

بـه   یغرب يها ها، نهادها و روش د اجازه داد ارزشیموضع گرفت، نبا داًینفوذ غرب شد
  . دهند یل میتشک گرایان سنتران یدگاه را در این دیطرفدارن ا .ت کندیاما سر ۀجامع
نگـرد و آن را   یمثبـت مـ   با نگاهیمدرن شدن  فراینددگاه به ین دیا: دگاه دومید .2
ت یر همه بشریته تقدین متفکران، مدرنیاز نظر ا .داند یم یاز مراحل کمال آدم يا مرحله
 یراث سـنت یـ کننـد تـا م   ین متفکران تـالش مـ  یا .از آن وجود ندارد يزیو راه گر است
ـ متفکـران ا  .وجود آمده درك کنند هط بیش را در پرتو شرایخو ـ ن دی دگاه بـه نـواقص   ی

ته و یر باشد با نقد مدرنیپذ امکان ییبه اعتقاد آنان اگر رها .دارند یز آگاهیبودن ن یعقالن
  . دشو میسر یزوائد آن م

دگاه ین دو دیان ایران محل چالش میا در يورز شهیاند ۀصد سال است که عرص کی
ـ برخـورد مـا    یعنی ،تهیسنت و مدرن یخیجدال تار ،نیبنابرا .است ـ یا »يمـا «ا ی بـا   یران

 نخستین یهمانند فروغ يا عده .ما را به تحرك و جنبش واداشت ،)همان غرب( يگرید
دکـارت و  آثـار   ۀبا ترجم یعنیدانند،  یورزانه م شهیاند يبرخورد ما را با غرب برخورد

برخورد مـا   يا اما عده ؛م و جدال ما با غرب آغاز شدیبه خود فرورفت یشمندان غربیاند
غـرب   فنـاوري ما در برخورد با  یعنی دانند یم انهفناورورزانه بلکه  شهیرا با غرب نه اند

شرفت مـا را  یگراها عدم پ ، سنتگریف دیدر ط .میست در خوابها سالم که یمتوجه شد
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ـ  یسع دانند و یسنت خود مبه  توجهی بی ، دوبـاره علـم   ینـ یسـنت د  هدارند با توجه ب
ـ م دالیکنـ  یابتـدا تـالش مـ   در  .کننـد  اءیرا اح ینیو د یاسالم  یاجتمـاع  و یخیل تـار ی
  . میح دهیرا توض ینید ییو سپس نوگرا ییگرا سنت
  

  گرایان سنت
ـ و در نها کنـد  مـی از یـ ن یرا از غرب ب گرایان سنتکه  یلیدال  هماننـد   ت غـرب را ی

 :داننـد  یت مـ یتـه را غـروب بشـر   ینرکه آنـان مد  استن یا ردیگ یشر در نظر م نیرویی
نگـر  یشـوان و ل ، یمانند گنون، کوما راسوام يافراد يستم آرایل قرن بیحوش اوا و حول«

 یین محور مبناینان به ایا .در غرب بودند گرایی سنترامون یاز مباحث پ يگر شمارآغاز
هنر، علوم  انسان در ياست که در ابعاد وجود یاله یقت وحیت، حقاعتقاد دارند که سن

و تسلط  یاله يمعتقدند انسان با جدا شدن از آن مبنا گرایان سنت .ان داردیع جریو صنا
جـدا   یقین و معرفت حقیقت نخستیش از اندازه بر عقل و خرد، از آن حقیب یرگیبر چ

 یین بالیز همیار آمده است، تبعات آن ناه گرفتیس یدر گرداب یآدم ،نیبنابرا .شده است
ان یاد ین مسلک گاه با وحدت متعالیا .آورده است يته بر سر بشر امروزیاست که مدرن

ـ د و معتقـدات بـه ا  شو میدان و حکمت خالده شناسانده یو حکمت جاو ن مسـلک را  ی
  .)18: 1385پرست،  نید( »نامند یم گرا سنت

ـ گو یآنـان مـ   يفکـر  و مسـلک  یخیح تاریز در توضیان نیملک  یخیتـار  ۀسـابق « :دی
ات ی، مدعگرایان سنتخود  يچون بر طبق ادعا .است يخ بشریتار ۀبه سابق گرایی سنت
ر یـ گ همـه  ییایـ و جغراف یخیاست که شـمول تـار   یقی، مجموعه حقاگرایان سنت یاصل

ر هـا بـاو   بـدان  ییایو همه مناطق جغراف یخیمقاطع تار ۀدر هم ها انسان ۀهم یعنیدارد، 
اقـوام   یتوان در علوم و معارف سنت یرا م گرایی سنت .اند، دارند و خواهند داشت داشته
ک از یتر آن را در هر  افت و اشکال و صور متکاملیه از جهان یز در هر ناحیو ن يبدو
اگـر مـراد از    یعنـ یگـر،  ید ییامـا بـه معنـا    .سـراغ گرفـت   توان می یان بزرگ جهانیاد
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که درست در برابر آراء  يدیاز آراء و عقا يا باشد، به پاره يا هش آگاهانیگرا گرایی سنت
به دست  يو معنو ين مسلک فکرید گفت که ایرند، بایگ ید انسان متجدد قرار میو عقا

که پس از مسلمان شـدنش عبدالواحـد    ،يو عارف فرانسو ،میرنه گنون آننده عالم، حک
ـ ا .ک قرن کمتر استی اش از ن سابقهیا شد و بنابراینام گرفت، اح ییحی ن مسـلک بـا   ی

کـه ضـمناً    یالنیم سـ ی، عـالم، هنرشـناس و حکـ   یرنه گنـون و کومـا راسـوام    یمساع
ـ اسـت، هو  ينگـار هنـر هنــد   خین تــاریتـر  بـزرگ  افــت و ی یت مسـتقل یــت و موجودی

   .)391 ـ 392: 1381ان، یملک( »را به خود متوجه ساخت ياریشمندان بسیاند
 یختشـنا  جامعهآن را با نگاه  یخیل تاریدال توان میز ین یخیتار یسشنا جامعهاز بعد 

تـر اسـت تـا بـه      کینزد یل فوق به تفکر سنتیآور شد که تحلادید یالبته با .کرد یابیرد
ـ ا يهـا  در عمل، شـباهت  یکسانیل یبه دل یها ولگرا سنت و  یاسـ یس ۀن دو در عرصـ ی

 :گویـد  مـی هـا   ه از گروهن دستیابارة ه دریریبش .ندشو میل یراستا تحل در یک یاجتماع
عمدتاً  یشه در دوران قبل از انقالب داشتند ولیها گرچه ر ن دسته از احزاب و گروهیا«

بـه حکومـت    یگرا به تحـول از نظـام سـلطنت   ادیاحزاب بن .افتندیپس از انقالب تشکل 
 ینیس حکومت دیاست و تأسیب مذهب و سیقانع نبودند بلکه خواستار ترک يجمهور

   .)28: 1381ه، یریبش( »بودند یاسیق نظام سیاحکام اسالم از طر ياجرا و یا روحانی
بـه  « بـدانیم هـا   یا سـنت یها گرا سنت تأثیر را تحت یاسالم يستم جمهوریس ۀاگر بدن

د که در شو می یده کل و مطلقین ایجانش ی، سنت اسالمیاسالم يدر جمهور یکل طور
ت همچون یا قومی يا موار، جنبش تودهگر به عنوان دولت اندایک دیدئولوژیا يها دولت

خود را در استغراق در آن  يت و آزادیو فرد هو دگرد میظاهر  یهمبستگ یمحور اصل
نهفته است و  یو هنجارها در متن سنت اسالم ها ارزشف و یکل حقوق و تکال .ابدی یم

ـ در ا .کنـد  میدا ین متن حقوق و ارزش پیفرد تنها در ا نـه   ،یانقـالب اسـالم   يدئولوژی
آن است،  یت مفسر اصلیکه روحان یبلکه سنت اسالم یا طبقه خاصیا حزب و یدولت 

به عنوان محمل ظهـور آن ضـرورتاً    یان سنت و افکار عمومیم .دشو میم یم و تکریتعظ
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سـنت   یه مظهـر اصـل  یـ ت فقیت و در راس آن والیست، بلکه روحانیدر کار ن يوندیپ
ونـد  یپ یاصـل  ۀر رهبر از آن رشتیو تفس یاسالم سنت ،ن رویاز ا .دشو می یتلق یاسالم

، به طـور  پیشینبنابر استدالالت  .)51 :همان( »دهد یل میرا تشک یاسالم ينظام جمهور
 یسـع  گرایـی  سـنت  .مدرن بود ۀشیسم و اندیه مدرنیعل ی، جنبشگرایی سنتظهور  یکل

سـنت   د وورد سـنت، دوبـاره خـو   اته، و حذف دسـت یمسلط مدرن یدارد در برابر هژمون
ـ ا« :گوید میه یریبش چنان که ؛ا کندیگذشته را اح سـم  ین گفتمـان در واکـنش بـه مدرن   ی

از جانب  یکی: دیر متفاوت از آن عرضه گردیدار شد و در آغاز دو تعبیپد يپهلو ۀمطلق
ـ رفتـه، ا  هم  ياما رو .یون ناراضیروحان یبرخ ياز سو يگریو د یروشنفکران مذهب ن ی

بود که در معـرض   یسنت ۀطبقات رو به افول جامع يها ارزشو گفتمان بازتاب عالئق 
 ۀظهـور جامعـ   ،گـر ید ياز سـو  .و اصالح و انقالب از باال قرار گرفتـه بودنـد   ينوساز
ـ یجد يا توده گسـترش   يبـرا  يمسـاعد  ۀنـ یزم يدر عصـر پهلـو   يواسـطه نوسـاز   هد ب
ـ  تـأثیر  ین دو در وقوع انقـالب اسـالم  یک فراهم کرد و ایدئولوژیا گرایی سنت سـزا   هب

مسائل جامعه و عصر مدرن  يبرا یحل به عنوان راه ین گفتمان سنت اسالمیدر ا .داشتند
جامعـه مـدرن و    ين گفتمان محصول فشارهایهم رفته ا يرو .ل شدیتبد يدئولوژیبه ا

جاد یا ین شئون و طبقات سنتیدر ب یاز ترس و ناامن یبود که احساس یزوال جامعه سنت
از  یعه، برخیش یاسیس ۀیچون نظر یگوناگونمان خود مرکب از عناصر ن گفتیا .کرد می

 ی، نـوع )سـم یماننـد پارلماتار (سـم  یاز عناصـر مدرن  ی، برخـ یسم سنتیالیمونیوجوه پاتر
 ةویک جهان مدرن و شیدئولوژیا گرایی سنت .بوده است ییزمایاقتدار کار و ییگرا مردم
تجـدد   گونـاگون و به مظاهر  اد کردهقلمد یک را به عنوان دشمن اصلیکراتودم یزندگ
سـم، سـنت   یبرالی، لیمـدن  ۀسـم، جامعـ  یژه بـا پلورال یو هن گفتمان بیا .تاخته است یغرب

، يز داشته است و در مقابل بـر رهبـر  یسر ست یرانیسم ایونالیز ناسیغرب ون يروشنگر
 یو کنتـرل فرهنگـ   یاسـ یس یـی ، نخبه گرایسنت يها ارزش یو اخالق یانضباط اجتماع

   .)69ـ  70: همان( »د گذاشته استیکتأ
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ش یک دو گـرا یدئولوژیا گرایی سنتگفتمان «گفت  توان میران یدر ا یخیعد تاراز ب
تا  1358که از سال  یستیپوپول ییزمایش کاریگرا یکی .عمده در درون خود داشته است

 1376تـا   1368کـه از   يتـر  یکارانـه و سـنت   ش محافظهیگرا يگریغالب بود و د 1368
ـ به عنوان ا گرایی سنتد یا و تجدیش اول موجب احیدر واقع گرا .حاکم شد  يدئولوژی

ـ مسلط درمقابل ا ـ مـدرن گرد  يهـا  يدئولوژی ـ بـر طبـق ا   .دی و  یش، زنـدگ ین دو گـرا ی
در  .ابـد ی یم ین خاصییک تعیدئولوژیا گرایی سنت، در درون گفتمان یاسیس يکردارها

شکل  ینیاهللا خم تـیآ یسنتـ   یـیزمایر کاراساس اقتدارـب یاسالم يآغاز، نظام جمهور
در نهـاد   یو سـنت  ییزمـا یاز اقتـدار کار  یبـ ی، ترکیب قانون اساسـ یپس از تصو .گرفت

 گرایـی  سـنت گفتمـان   1368تـا   1358 يهـا  سـال  ۀدر فاصـل  .جـاد شـد  یه ایـ ت فقیوال
تـر در نوسـان بـود هـر چنـد عنصـر        یو سـنت  ییزمـا یش کاریان دو گرایک میدئولوژیا

ـ منـد شـدن نهـاد وال    نه و روالیبعد با نهاد ةاما در دور .غلبه داشت ییمازیکار ه یـ ت فقی
 »دا کردیپ يشترین بییتشخص و تع یحاکم روحان ۀافت و طبقیغلبه  گرایی سنتعنصر 

  .)70: همان(
 يبـرا  يشتریمجال بآنان   یدستگاه معرفت يها دهیا گرایی سنتنه شدن اقتدار یبا نهاد

ها تالش داشـتند  گرا سنتبود که  یاز اهداف یکین آن یو تدو یاسقانون اس .افتیرشد 
ن قانون یتدوو تنظیم  يها براگرا سنت .ر کنندیتفس یسنت یت خود به شکلیآن را با روا

را در متن قرآن یم، زیرجوع کن یغرب ۀشیم که به اندیندار یاجیچ احتیاعتقاد داشتند ما ه
 .ستکار ب هجامعه ب ي، و براکرداء یرا احها  آن نتوا میز وجود دارد، و با اجتهاد یهمه چ

در  ،ياهللا نـور  خ فضـل یشـ «کرد  یدر دوران مشروطه تبارشناس توان مین امر را یا ۀشیر
از  یکـ یان داشت، استدالل کـرد کـه   یجر ین قانون اساسیتدو يکه برا یخالل مباحثات

 .نـاممکن اسـت   مردم با هم اسـت کـه در اسـالم    ۀهم يبرابر یدموکراس یم اصلیمفاه
، اءیـ منان و کـافران، و فقـرا و اغن  ؤان میمانند آنکه م يریرناپذییر و تغیناگز يها ينابرابر
ن هم ممکن یا .و مجتهدان و مقلدان وجود دارد ،مارانیها و ب و شوهران، تندرست زنان
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 یل شود، چرا کـه در اسـالم نقـض و نقصـان    یئت مقننه تشکیک هیست که در اسالم ین
   .)57: 1377، يدعاس(» ل و اکمال آن الزم باشد؟یتکمست که ین

ن یرو قوان د دنبالهیز در دل متن مقدس وجود دارد و نبایمعتقدند همه چ گرایان سنت
بـه   ،ختیانگبر یران جنجال فراوانیا يبرا یک قانون اساسین یتدو ۀمسئل«م یباش یغرب

 یمکان دارد که قانونمحض آنکه علماء مخالف مشروطه احساس کردند که از آن پس ا
سخت نشان  ییها رد، واکنشیمورد استناد قرار گ یرسم يا وهیش هث بیحد ر از قرآن ویغ

ک قـانون  ین ینوشتن و تدو ۀمسئلهمانا  مسئله ترین مهماهللا  خ فضلیدگاه شیاز د .دادند
ـ با سه گونه بدعت  ییبه تنها يو دةیران بود که به دیا يبرا یاساس همـراه   يا نـوآور ی

ـ شـد، آن سـه گونـه بـدعت از ا    با مـی جه برضد اسالم و حرام یوده و در نتب  :ن قرارنـد ی
 یاز قـانون  يرویوادار کردن شهروندان به پ)2 ک قانون در برابر قانون اسالمینوشتن )1

خاطر اطاعـت   هفر دادن شهروندان بیک) 3 عت اسالم آورده نشده استیله شریکه به وس
   .)278: 1381، يئرحا( »نکردن آنان از قانون مدرن

مخالفـت  «دهنـد   یقـرار مـ   مبنـا ن اسـتدالل را  یز همیآنان در رد پارلمان و مجلس ن
ـ از ا یگر طرفداران مشروطه مشروعه، ناشی، مانند ديزین تبریحسمحمد یاصول ن امـر  ی

دانـد   یم ییاروپا يقانونگذار يها از مجلس يدیرا تقل یمل ياست که او مجلس شورا
ن کشورها به سبب فقدان قانون یدر ا ییها ن مجلسیجاد چنیت اسد که ضرورینو یو م

ع یبه وقـا  یو کاف یه وافیت فاقد احکام الهیحیجا که مست است و از آنیحیشرع در مس
از عقالء و علمـاء   ید مجلسیبا یحیمس يه است، الجرم، کشورهایه مدنیاسیه و سیجزئ
، بـه  یدست آورنـد، وانگهـ   هب ‘ت آراءیصالح و ملک و ملت را به اکثر’ب دهند و یترت

ان قـوه  یـ م یکـ یناچار تفک ییاروپا يکامل در کشورها ین فقدان احکام شرعیسبب هم
 ياجـرا  يمتصـد  يگریقانون وضع کند و د یکیه و مقننه صورت گرفته است تا یمجر
و  یه وافیمان، چون احکام شرعیما اهل اسالم و ا. وضع شده باشد، برعکس يها قانون

ت همه خود را تـابع شـرع   یرا شاه و رعیم، زیاج به قوه مقننه نداریلهذا احتم، یدار یکاف
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شان یاعوان ا ه عبارت از سلطان ویمجر ةو قو .میکن یز نمیم و مخالفت او را تجویدان یم
اس گرفت، اشکال اهل اسـالم و  یت قیحید از مسیپس مشکل جهان اسالم را نبا .»است

ـ ز اسـت، پدیـد آمـده   ان عمل و نظر آنـان  یم یفشده که شکا ین امر ناشیمان از ایا را ی
از  .کننـد  یدانند، اما در عمل شرع را به موقع اجراء نم ینان خود را تابع شرع میاگرچه ا

ن و عالم یبزرگ مملکت، متد يها مرکب از خانواده’از دارد ین یران به مجلسیا ،ن رویا
ـ جرکه بـر حسـن   ‘ غرض ین و بیب دان و صالح یاسیو متبحر و س کشـور   يان کارهـا ی

عت سـر زنـد   یدر مخالفت با عدل و شـر  یعمل یاز کس چنان کهنظارت داشته باشد و 
   .)400ـ  401: 1386، یئطباطبا( »مانع او شوند

نبودنـد   یغرب ۀشیگاه قائل به صلح با اند چیها هگرا سنتداد  یگفتمان مسلط نشان م
 دیسـ « :دانسـتند  ینادرست مـ  يردوارا دست یکراسوآنان بود، و دم یتالششان نفهمۀ  و

توسط حکومت  1966ن بود و در یالمسلم پردازان اخوان هین نظریتر قطب که از برجسته
ن یمخـالف بـود، از نظـر او چنـ     یت مردمـ یـ گونه فکر حاکماً با هریمصر اعدام شد، قو

 ع و منقاد ارادهیرا فرد را مطیز .از استبداد بود يا ت خدا و گونهیغصب حاکم یتیحاکم
   .)57: 1377 ،يدعاس( »داد یگر قرار میافراد د

ـ البتـه نبا  ،خود را در جهان مطرح کننـد  يمدعا تا تالش دارند هها امروزگرا سنت  دی
معاصـر   اي هینظر توان میرا  گرایی سنت .مدرن اشتباه گرفت پست يها انیرا با جرها  آن

ـ ـان تأکید دارنـگرای ـ همچنان که سنت دانست ـ آن را نظر توان مینز ـهرگ یـول د   اي هی
از آن جهت که  ،گذشته را ۀدغدغ صرفاً گرایی سنت .کرد یپسامتجدد تلق یا حتیمتجدد 

در حسرت گذشته به سر ببرند و به  گرایان سنتست که یگونه ن نیا .گذشته است، ندارد
ط داشته باشد، فقـ  یتیاهم ارج وها  آن ياگر گذشته برا .د بسته باشندیبازگشت به آن ام

از آن روست که در گذشته به سنت خالده، که المکان و الزمان اسـت، بهتـر از امـروز    
 .داننـد  یم يامروز یدگاهیش را دیدگاه خوید گرایان سنت ،نیبنابرا .شده است یعمل م
 یانسـان سـنت   یسـ شنا رواناست که با  يا دهیچیپ ةدیز پدیتجددست گرایی سنتن یهمچن
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هـا،   ، گـروه هـا  انسانآلود  واکنش خشم ق داردیعم يوندیمدرن پ ۀرودار جامعیگ گرفتار
ـ د بیاست که از تجـدد آسـ   ییها تمدن یطبقات و حت و  یو گرفتـار سرگشـتگ   انـد  دهی

بـا تمـدن    ید در احساس دشـمن یظهور آن را با أمنش ،از این رو .اند شده یستیزیهنجار 
ـ بـا ا  .ابـد یاوم ز خواهد بود تا بتواند تدیاز آن نیافت که همواره مورد نید یجد ن حـال  ی

ز در یتجددسـت  گرایـی  سـنت البتـه   .نـدارد  یز تنها خصلت رد و نفیتجددست گرایی سنت
لزومـاً   ،ابزارها و امکانـات  از يا مجموعه به معنايبا تجدد تنها  نهخود  گوناگوناشکال 

نظـام   امـا  .کنـد  مـی کامـل   يبـردار  بهـره  آن ینیاز ابعاد ع یورزد، بلکه حت یمخالفت نم
 ،گـر یبـه سـخن د   .کنـد  یم یتجدد را نف يو فکر یابعاد ذهن یعنیمرتبط با آن  ینگفره

ـ  یز پیتجددسـت  گرایان سنت ـ بـدون ا را تجـدد   فنـاوري  یعنـ ی آنروح  یکـر ب  يدئولوژی
ـ ز خـود پد یتجددسـت  گرایی سنتد گفت که یل باین دلیهمه ب .خواهند یم » یمـدرن « ةدی

  . استد آمده یپد در متن واکنش به تجدد یعنیاست، 
در دل  گرایی سنتگفتمان  .گوید میسخن  تجدد در دل گفتمان گرایی سنت ،نیبنابرا

ز یب متمـا یـ خاص خـود اسـت، کـه او را از گفتمـان رق     يها یژگیو ين گفتمان دارایا
 يع و تـابع اقتـدارها  یمط یجاد اتباعیا یک در پیدئولوژیا گرایی سنتگفتمان « .سازد یم

 يهـا  ارزشبه رهبران و  یو مذهب یعتماد و ارادت شخصو ا يوفادار .بوده است یسنت
ن یطبعاً در چنـ  .دهد یل مین گفتمان را تشکیدر ا یاسیس ياساس کردارهاها،  آن مقبول
 یزنـدگ  ةویو ش ییگرا ، کثرتي، نقد و انتقاد، رقابت فکرییگرافرد يبرا ییجا یگفتمان

ـ ، سکوت و انفعال در ایسپردگ، سريریپذ در مقابل اطاعت .ک وجود نداردیکراتودم ن ی
و  یک بـه عنـوان گفتمـان مسـتول    یدئولوژیا گرایی سنت .ابندی یگفتمان امکان پرورش م

اقتصـاد، فرهنـگ و    يهـا  در عرصـه  شدن یجهان يهافرایندبا  ،يا ندهیبه نحو فزا ،غالب
منازعات و  یاصل ياز محورها یکین تقابل یارتباطات، در تقابل قرار گرفته است و هم

: 1381ه، یریبش(» دهد یل میران را تشکیا یاسیو نظام س در جامعه يجار يها کشمکش
  .)70 ـ 71
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  ینیان دینوگرا
اء یـ ن را احیگوهر د کنند در جهان مدرن یهستند که تالش م یکسان ینیان دینوگرا

ـ تعر ییکـه نـوگرا   سـت ا بـراین ن قسمت تـالش  یدر ا .کنند ـ ف و جری آن  یان شناسـ ی
ان ملـل بـه   یـ جاد تحول و حرکت در میطلبانه به مفهوم ا جنبش اصالح« .شودمشخص 
ـ یزدهم در هندوستان و ایمه دوم قرن سیمسلمانان، از ن ۀخواب رفت ن و یالنهـر  نیران و ب

، ییاصطالح نوگرا« ،نیبنابرا .)2: 1382، یحلب( »دا شدیه پیو ترک یبیمصر و سودان و ل
است، اقتصاد ی، سيورافن يها شرفته در عرصهیپ يکشورها يها یژگیجهت نشان دادن و

گردد که  يادآورید یها با یژگین ویف ایش از توصیپ .رود یبه کار م یو مسائل اجتماع
سرچشـمه   یخ دارند ولیشه در تاری، گرچه ریاسیو س ي، اقتصادین تحوالت اجتماعیا

و ا یتالیا ییز شکوفایو ن یالديماول  ةدر هزار یدر تحوالت تجارت جهان توان میآن را 
 یبیصل يها در دوران جنگ یرشد در اروپا، ارتباط اروپا با مشرق عرب ابن ۀانتشار فلسف

توسط استعمارگران،  ینیرزمیبه منابع ز یابیکا، دستین، کشف آمریت زمیش جمعیو افزا
، نهضـت  یر شدن خواندن و نوشتن، اصالحات پروتسـتان یگسترش صنعت چاپ، فراگ

گر بـر  یسا و عوامل دیکل ةطریو خارج شدن از س و روم ونانیراث یاستفاده از م ییاروپا
   .)33: 1383، یشرف( »شمرد
 ییاروپـا  يها در زبان«: گوید مین یح مفهوم اصالح چنیدر توض یید جواد طباطبایس

 ینیبا توجه به مضمون آن، ناچار به اصالح د یکه در زبان فارس reformationاصطالح 
ـ عهـد جد  ینـ یدر زبـان الت  .کـرد  یافـاده مـ  را  یین معنـا یاند، چن ترجمه کرده د، فعـل  ی
reformare  در تعارض آن باconformare ـ آ یرسم ۀدر ترجم .به کار رفته است دوم  ۀی

ا تشبه ین طور نباشد که به دنیا’ :ان آمده استیس به رمیپولس قد ۀاز فصل دوازدهم نام
را بر شـما آشـکار    یت الهیز شما موجب اصالح شما شود و مشیتم ةد بلکه قویدا کنیپ

ب به کار رفته کـه بـه موجـب    یتهذ يبه معنا» اصالح«ن، ین استعمال نخستیدر ا ‘...کند
 renovatioماننـد   ییهـا  با واژه یدا کند و از نظر مضمونیا به آخرت توجه پیانسان از دن
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 ۀنـ یوسـته بـه گنج  یپ reformatioت اصـطالح  یحیخ مسـ یدر تـار  .وند داردیپ )ننو شد(
در زبان  .ز وارد شدیپانزدهم در زبان عامه ن ةاما از سد .سا تعلق داشتیدران کلواژگان پ

ر ییـ تغ ي، از آن به معناگوید مینگن سخن یتوب» اصالح دانشگاه«لوتر آنجا که از  یآلمان
 reformatio ecclesiaeماننـد   يهـا ریآورد، امـا او در تعب  یدن مـ یبهبود بخشـ  ينظام برا

ـ انت، بازگشت به اصل و تجدید يد بر عنصر معنویتأک ياصالح را به معنا  يسـا ید کلی
   .)166 ـ 167: 1386، یئطباطبا( »کند مین استعمال یت آغازیحیو جماعت مس نخستین

در جهـان   ینـ ید ییگرانـو  تـالش ، فراتر برویم یآن اندک یلفظ ياگر از لفظ و معنا
ـ م جدیو مفـاه  واژگـان  ینیان دینوگرا .استاسالم و تجدد  يسازگار براي اسالم د را ی

ان دو نظـام  یو بر وجوه مشترك م عت سازگار باشدیکردند که با شر یر میتفس يا گونه به
را  يجهـات ناسـازگار   گرایـان  سنتکه  یند، در حالکرد مید یاسالم و تجدد تأک ییمعنا

ر اسـالم دفـاع   یپـذ  مستمر و انعطاف یاز بازخوان یان اسالمینوگرا« .ساختند یبرجسته م
ط یاست را بـا شـرا  یحقوق و س وپرورش، موزشآ ينهادها ند تا مسلمانان بتواننددکر می
اول قرن نوزدهم و در واکنش بـه   يها در دهه یینوگرا يکردهایرو. د سازگار کنندیجد
از دو  یبـ یفرهنگ نخبگان مسلمان ترک. گرا ظهور کرد غرب يها میان و رژییاورپا ۀسلط
ـ ان ایـ دن میوحدت بخش یدر پ ينوگرا. بود يگرا سنت و يگرا غربۀ جداگانةحوز ن ی

 ۀنـ یزم ییان اعالم کردند که نـوگرا یگرا ان مسلمان در برابر سنتینوگرا. دو حوزه بودند
 غ و بدان عمـل شـده بـود،   یگونه که در صدر اسالم تبل آن ،را یقیبازگشت به اسالم حق

همان  .دانستند یم ینیمجدد متون د ین ادعا خود را مجاز به بررسیورد و با اآ یفراهم م
بـه   ن،آخ اسالم با تمسک به یطلب در طول تار اصالح يها از جنبش ياریکه بس ییادعا
ـ با ا یینوگرا. مده بودندآ یعمل ۀصحن ـ ی فـرض مـورد قبـول مسـلمانان در قـرن       شین پ

غاز شد که جهان اسالم نسبت به جهان غرب عقـب مانـده اسـت و    آست ینوزدهم و ب
ط یکـه محـ   ن وجـود نـدارد  آجز  يزین دو جامعه، گریان ایدر مدن به توازن یرس يبرا

 .دا کندیانطباق پ وند دارد،یان پییکه با قدرت اروپا ینهادها و مصنوعات اعمال، با  میاسال
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 یعثمـان  يامپراتـور  اول قرن نوزدهم در عصـر و ۀ میدر ن ،ین انطباقیحصول چن فرایند
 ییهـا  سنت ها و ه مخالفت با نفوذ روشاز مسلمانان ب یبعض م،1860ۀ در ده .غاز شدآ

د کورکورانـه از  یـ تر اعالم کردند کـه تقل  شیها پ نآ پرداختند، ان بودییاز اروپا یراثیکه م
 يجـه نـابود  یو در نت یفرهنگ اسـالم  يبه جا ییفرهنگ اروپا ینیگزیاروپا منجر به جا
 يها نه از شاخصنش خردمندایگز ين گروه از مسلمانان برایبه نظر ا. اسالم خواهد شد

 نظر از نقطه. سوا کرد یفرهنگ غربۀ مدرن را از پوست يها وهیشۀ هست ه وید مایبا ،یغرب
قابـل   از دانش و کنش، یبه مقوالت ان،ییقدرت اروپا یو علم تکنولوژیکی يها هیپاها  آن
را هـا   آن یت اسـالم یـ نـد بـدون از دسـت دادن تمام   توان مـی ل است که مسـلمانان  یتقل
ـ ان اعالم کردند که علـوم جد یبه عالوه نوگرا. اموزندیب مـات  یشـه در تعل یر یید اروپـا ی

ـ مسـلمانان در   ،نیبنابرا. ا وارد اروپا شدیق اسپانیدارد که از طر یاسالم علـوم   يریادگی
   .)38: 1376 تو،یاسپوز( »رندیگ یراث خود را باز پس میم دیجد

ن یرا تحس آن شناسی معرفتشه غرب ویش، همینواند ینیمتفکران نوگرا و عالمان د
ن استدالل، یطبق ا .مثبت غرب بود يوردهااکرد آنان توجه به دستیرو ،نیند بنابراا هکرد

، تجـدد  یدر چـارچوب گفتمـان اصـالح   «نبود بلکـه   یمنف يو تجدد امر یگفتمان غرب
ار یمثبـت بسـ   يهـا  جنبـه  يشد که دارا یتلق يبشر ةورد ارزنداک دستیبه عنوان  یغرب

ملل مسلمان از انحطاط خود داشـته   یشرفت و آگاهیسزا در تکامل و پ هب یسهمبود، و 
ش سـتوده و فهـم آنـان در    یهـا  شرفتیل پیموارد غرب را به دل ياریدر بس ینینائ .است

ه شرف و افتخارش و یما یزه’را ارج نهاده و آن را  ییزداو استبداد يساالر مردم ۀنیزم
  .)269: 1384، يرموسویم( »دانسته است ‘مو غبطه ما مرد يریز موجب سربه یبس

 ییگرا گاه به دام شکل چیح عقل بر نقل بود و هیدر دوران مشروطه مدافع ترج ینینائ
م اتصـاف  یدوران قـد  گسست از با که ینینائ ۀشیاند ۀبرجست یژگیو .سقوط نکرد ینید
 .هفتـه اسـت  ن نیاز د ید بر عقل و فهم عقلی، در تأککند میرا موجه  ییبه تجددگرا يو

و تصلب بـر   ینیانه از نصوص دیر ظاهرگراین نگرش از افتادن به دام تفسیا ۀیبر پاوي 
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سلطنت و حکومت را نسـخ   ةدربار یاز باورها و تصورات سنت ياریبس ،افتهی ییآن رها
ن نگرش یا .است بنیاد گذاشتهن باره یدر ا را یار مهمیکرده و اصول بس یشکن و شالوده

، بلکه با بسط دهد میان عقل گسترش نیعت را به زیشر ۀن و دامنیت از دقلمرو انتظارا
 بـاز  یاسـ یو س یاجتمـاع  یزنـدگ  ةجـوالن عقـل در حـوز    يرا بـرا  ۀنـ یالفراغ زم منطقه

  . گذارد یم
ز یـ نوگراهـا ن  میـان در  یمشـروطه، حتـ  ة شـمندان دور یاند میاندر  ییداستان نوگرا

 نینـو  يریتفسـ  ینـ یاشتند از خود مـتن د تالش د يا داشت، عده یگوناگون يها تیروا
از  ینید رونیب یلیمتن، تحل یو با نف دندید ین استعداد را در متن نمیا يا دهند، عده ارائه
ماننـد مستشـارالدوله و    ییان نـوگرا یـ رانیا« :گویـد  می يحائر .ندکرد میرا مطرح  يآزاد

ز ین یغرب يها شهین ررشایدادند، گرچه تفس یرنگ اسالم يز به مفهوم آزادیخان ن ملکم
معـروف و   امربـه  یسخن را با دستور اسـالم  يمثال، مستشارالدوله آزاد به طور .داشت

نسـبتاً   يریف، تفسـ ان مانند طالب اُیرانیدو تن از ا یکیتنها  .ازمنکر همسان ساخت ینه
ـ ت نوگرایدر نها .)304: 1381، يحائر( »اند دست داده هب يمتناسب با مفهوم نو آزاد ان ی

ـ د دیکنند درجهان جد یتالش م ینید  ییر کننـد کـه توانـا   یتفسـ  ين و سـنت را طـور  ی
کننـد   ید وفادارند و تـالش مـ  یمعرفت جد آنان به عقل و .خود را داشته باشد يبازساز
نـد بـا توجـه بـه     کن می یآنان سع. معقول برقرار کنند يا د رابطهیم و جدیجهان قد میان

کسـان  ی يا ان نسـخه یـ آدم ۀهم يان براینوگرا .دت به مفهوم سنت نگاه کننیمنطق موقع
از  .کننـد  تحلیل مـی  اش یستیو ز يت وجودیچند، بلکه انسان را با توجه به موقعیپ ینم

گذشتگان با امروز از  یرا زندگیز. کنیمش استفاده یسنت بدون پاال از دینگاه آنان ما نبا
از ظاهر آن جدا کننـد تـا    ن رایند باطن دکن میان تالش ینوگرا. استمتفاوت  يهر بعد

  . فتندین يباور يدر دام قشر
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  در مواجهه با غرب  یرانیشمندان ایاند يبند میتقس
 یمعقـول  يبنـد  میو جهانبگلو بـه تقسـ   يم با نگاه حائریکن مین قسمت تالش یدر ا

 يحـائر  .میو غرب را کشف کنـ  یرانیشمندان ایاند پنهان تفکر يایم زوایم تا بتوانیبرس
نو گـام   ۀشیران، چهار گونه اندیدر ا یاسینو س يها شهیخالل رشد اند رد« :دارداعتقاد 
  :کرد يبندن قشریچن نید بتوان ایگذاردند، آنان را شا یهست ۀبه پهن
ـ  يهـا  سـت یا سکوالریو  ینیدریغ يها نظامدوشرط یق یهواخواهان ب .1 ک دنـده،  ی

   .ن قشر دانستیاز ا توان میف را اُ آخوندزاده و طالب
ـ خان و مستشـارالدوله تبر  اهل توافق، ملکم يها ستیالرسکو .2 نـدگان  یاز نما يزی

   .ندیآ یشمار م هن قشر بیا
و  ينـور  یخ عبـدالنب ی، شـ ياهللا نور خ فضلیکار مانند ش محافظه یان مذهبینوگرا .3

  .گرید ياریبس

عدالتخانـه   يگـذار  انیخود حداکثر تا درخواست بن ۀانینوگرا ين افراد در شعارهایا
درصـد  مشروطه مشروعه با حکمرانان صد يبرقرار يگر براید ياز سو یرفتند ولش یپ

 ۀبودند که با رهبـران جنـبش مشـروط    ییعلما .ک کردندیار نزدیبس ياستبدادگر همکار
است کشور جز در موارد یل نبودند که در سیما یمشترك داشتند ول يها مشروعه هدف

ن نمونـه  یبهتـر  .آشـکار دخالـت کننـد    يا وهیشـ  هب يعادریو غ يار ضروریط بسیو شرا
  .بود يزدی یید محمد کاظم طباطبایمرحوم س گونه علما نیا

مانند  شتریب ییگرا یشتر، و آشتیشتر، اغماض بیرات بییمند به تغ عالقه يها یمذهب .4
آن  .ید محمد طباطبائیس ـ چند يها تفاوتبا ـ و   ینی، نائیهانـ، بهبی، مازندرانیخراسان

 یاسینو س ينهادها ـف  اُآخوندزاده و طالب  ـاد شده در گروه نخست  ی يدو تن نوگرا
 یروان آن پژوهش کافیگران غرب آموخته، پ شهیاند یروس ۀاروپا را با استفاده از ترجم

 یکراسـ وگونه کـه در دم  باً همانیرو توانستند اصول مشروطه را تقر نیکرده بودند و از ا
 مفـاهیم  و معـانی نـان از  یقرار دهند، ا یبررس ده بود، موردیمطرح گرد یغرب يبورژواز
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آن  يهـا  دگاهیان دیک تفاوت مید گفت که یبا ینشدند ول یدچار انحراف فراوان یاصل
ـ آخوندزاده، کـه  : دشو میده یدو تن د ـ کرات رژرک بـو ی ـ  یروسـ  يم تـزار ی  یه بـود، ول

شکارا ان روشنگر داشت، آیرانینسبت به ا يو احساسات همدرد یخواه يالت آزادیتما
ـ اید با اسالم راست بتوان مین يگر اعالم کرد که مشروطه ـ  .دی ـ ف کـه  طالـب اُ  یول ک ی

 ییصدا هم یرانیان طبقه متوسط ایگرا ه بوده همواره با ملتیساکن روس یرانیا يبورژوا
نگفت  يو یول کرد میر یگونه که بود تفس شتر موارد همانیرا در ب يگر ، مشروطهکرد می

بار  کی، بلکه کند میرا تحمل ن یغرب یدموکراس ياز نهادها ياریبس یعت اسالمیکه شر
ف ما کـه اسـاس   یآنچه مخالف تمدن است در شرع شر’: ن جمله مبهم را نوشتیهم ا

البتـه هـر دو آن روشـنفکران     .‘العمر حرام اسـت  ران خواهد بود ممنوع و مادامیقانون ا
ف چـاپ شـد و   الـب اُ ط يهـا  اگرچـه کتـاب   .قـرار گرفتنـد   یمورد خشم سران مـذهب 

ـ ن گـروه از نوگرا یدومـ  .افـت یخواهـان   يان آزادیچند در م یخوانندگان ان، از اصـول  ی
 يهـا  شهیآنان به اند .آگاه بودند و بدان ارج نهادند یخوب هو هدف آن ب یو معن یینوگرا
ـ  یمسـتق  یس و فرانسـه دسترسـ  یدر انگلـ  یاسینو س ـ  یم داشـتند ول حکـم اقتضـاء و    هب

 یواقعـ  يآنـان معنـا   .زدنـد  یرا رنـگ اسـالم   يگـر  مشـروطه  ياهـ  شـه یمصـلحت، اند 
 یکـ یهم مشـروطه و اسـالم را    يرا پنهان نگاه داشتند و در موارد یغرب يگر مشروطه
ـ  ير نفوذ فراوان بـورژواز یآنان ز .دانستند و  يقـرار داشـتند و از منـافع اقتصـاد     یغرب
کم  ان، دستین گروه ازنوگرایسوم .ندکرد می یبانیران علناً پشتیغرب در ا يگذار هیسرما

از مـردم   ییهـا  به سـود گـروه   یمند به اصالحات هعالق یخواه در آغاز مبارزات مشروطه
 ینظامنامه، نظامنامه، نظامنامه، اما اسـالم ’را همراه با  يآنان بهبود وضع دادگستر .بودند
 را یگونــه اصــالحات گــر ســخن آنــان آنیبــه د .دنــدیخواســتار گرد ‘یاســالم یاســالم

ر و یو تفسـ  يریپـذ  ن انعطـاف یچوب اسالم بدون کمتـر در چار یستیخواستند که با یم
ـ گرفـت و مبـارزه در ا   یصـورت مـ   یلیتأو ش یر خـو یدناپـذ یف تردین راه را از وظـا ی
الحـاد اعـالم    يا را گونـه   افتند آنیآنان چون مشروطه را با اسالم هماهنگ ن .دانستند یم
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 یاسالم یف حتمیاز وظا یکیرا  يو يدم استبدایرژشاه و  یاز محمدعل یبانیکرده پشت
 .ها متحد ساختند کار و فئودال ان و بازرگانان محافظهیشمار آوردند و خود را با دربار هب

افتـه بـود کـه بـر ضـد حکومـت       یل یتشـک  ییعلما يان به رهبرین گروه نوگرایچهارم
از مبـارزات   ه داشـت برخاسـتند و  یـ قـدرت تک  ۀکـ یکه در آن هنگـام بـر ار   ياستبداد

ـ  .کردند یبانیپا پشت درآمد و خورده وران ومردم کم شهیخواه، پ يبازرگانان آزاد ـ ا یول ن ی
ـ از د یک نظام مشروطه دموکراسـ یاد مذهب را در یموضع ناتوان بن یرهبران روحان ده ی
ـ نداشتند، ز یدسترس ییگران اروپا شهیاند يها نوشته یآنان به متون اصل .دور داشتند را ی

 يهـا  آنان محدود به نوشـته  یدانستند و منابع آگاه یرا نم ییاروپا يها از زبان کیچ یه
جان بودند با زبان و یکه اهل آذربا یدسته از رهبران مذهب آن .بوده است یو فارس یعرب

ان یـ هـا در م  گونـه نوشـته   زاده آن یتق ۀداشتند که بنا به گفت ییز آشناین یترک يها نوشته
  . )328ـ  329: همان(» دیگرد یمز بخش یان تبریانقالب

ـ ا يجدال روشـنفکر  ةخود به چهار دور يبند میز در تقسین جهانبگلو نیاما رام ران ی
جنگ  .ما را با غرب نشان دهد يبرخوردها نخستین کند می یاو سع .پردازد یبا غرب م

از  جدال را کند مین برخوردها بود، او تالش یتر یاتیح زجهانبگلو ا يران و روس برایا
 ياشـراف آن زمـان و تبـع آن بـرا     يران و روس بـرا یدر واقع جنگ ا« :نجا آغاز کندیا

ر یـ کبریرزا و امیم بودند، مثل عباس یاسیاندرکار امور س که دست ینظران و کسان صاحب
نبـود،   یک شکسـت نظـام  ی صرفاًت آن هم یماه .ک شوك وارد شدیشتر به صورت یب

بار با تحـول   نینخست يب برایترت نیبد .شد یز مین یشناخت یتقابل هست یبلکه شامل نوع
ن شد که آن یجه اینت .برخورد شد یو نظام یاسیکه از منظر س ینه از منظر فرهنگ یرانیا

را که چرا شکست خوردنـد،   سؤالن ین فکر افتادند که پاسخ اینسل از روشنفکران به ا
 .دا کننـد ین شکست پیا يراب یک و نظامیاستراتژ يها حل ابند و در صورت امکان راهیب

رزا مثـل روشـنفکران غـرب    یـ هم چون عباس م ین است که کسانیدرخور توجه ا ۀنکت
ـ ارتـش ا  يبازسـاز  یشتر در پینبودند، بلکه ب یفرهنگ يها حل الزاماً به دنبال راه ران از ی
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 ۀهمچـون ارتـش و ترجمـ    یفرنگـ  ياز کشـورها  یجنگـ  يق وارد کردن اسـتراتژ یطر
ان در آن یـ رانیمـا ا  يکه برا یاتفاق .ران بودندیبه ا يگر یب نظام و نظامدر با ییها کتاب

ک عـده را مثـل   یم گرفتند که یدر آن دوره تصم یرانیکارداران ا .ن بودیدوران افتاد هم
ل کننـد،  یتحص یو فن تکنولوژیک يها شتر در حوزهیرزاصالح به غرب اعزام کنند تا بیم

ان اعزام شده یرانین نسل از ایران کنند، ایوارد ا یفن ز در قالبیل را نین تحصیجه ایو نت
ن بـود کـه   ین نکته هم ایند ایابه اروپا در آنجا با فرهنگ و تمدن غرب آشنا شدند و بر

ـ ین جریمثال از دل ا يبرا ـ ن روزنامـه ا یان اول ـ   ی ن بـازخورد بـا   یران منتشـر شـد، و اول
در کنار هـم موجـب شـد کـه     ن مسائل یاهمۀ  .غرب را تجربه کردند یتمدن يها نمونه

رد در کنـار اشـراف قاجـار کـه     یران پـابگ یدر ا يک جنبش روشنفکریبار  نخستین يبرا
ن بودند که اصالحات را از باال صورت یشتر هم بر ایبود و ب یاسیس ۀن دغدغأمسئله ش

ند کـه  شـو  میخان مطرح  رزاملکمیمثل طالبوف، آخوند زاده، م ين، افرادییدهند نه از پا
نگاهشـان معطـوف بـه     صـرفاً هـا   آن ان عمدتاً معطـوف بـه مسـئله قـانون بـود،     تفکرش

ـ  یفرهنگـ  يغرب نبود، بلکه دستاوردها یاسیس يدستاوردها نظـر   ز تحـت یـ را ن یغرب
ـ شـناخت   تـوان  مینکه غرب را چگونه یشدن بود، ا یغرب ۀمسئلها  آن ۀمسئل .داشتند ا ی

ـ شد که سرانجام ا یغرب توان میچگونه  همـۀ   ش، انقـالب مشـروطه بـا   نگـر  ةن نحـو ی
ـ ا یعمـوم  يم مجـدداً در فضـا  یش است و مـا هـر گـاه بخـواه    یدستاوردها ن جامعـه  ی

 يدوم روشنفکر ةدور .میا م ملزم به بازگشت به آن دورهیرا مطرح کن یاسیس يها بحث
 يهـم دسـتاوردها   .ز اسـت یمتما یخصلت ين دوره دارایا .اول است يپهلو ةران دوریا

مشـروطه را در   يدسـتاوردها  .مشروطه را يها اه دارد و هم شکستمشروطه را به همر
قانون مشـروطه،   ۀبه مسئل یمثل فروغ يکه فرد یتوجه .دید توان می یمثل فروغ یآدم

 .ملل ۀا بذل توجه به جامعیو  کند میه و مقننه یه، مجرییقضا ةک سه قویو و تفکیمنتسک
ـ ش یپ ةاس با دورین دوره در قیا .است ین دوره حامل اتفاقات مهمین منظر ایاز ا ک ی
از  یکـ یافتد که  ین دوره اتفاق میاست که در ا يدیدارد و آن حوادث جد یز اضافیچ
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ـ    ۀن نکتیتر و مهم .ه استیار مهم روسین حوادث انقالب بسیا ش از یروشـنفکران مـا ب
 ...خـورد  ینه رقم مین زمیدر ا يدیات جدیدهند، تجرب یگذشته به ترجمه عالقه نشان م

 يهستند که به همت افراد ییمثل فرهنگستان و دانشگاه تهران از جمله نهادها یینهادها
نسل سـوم روشـنفکران    .ل مرآت به وجود آمدندیاکبر داور و اسماع یو عل یمثل فروغ

ـ ز از دل ین یرانیا و شکسـت آن دوران   1320ور یآورد، از شـهر  یبرمک شکسـت سـر  ی
ـ نانه نگاه کنند و ضمناً به ایبدب یکم یالملل نیبموجب شد که روشنفکران ما به وضع  ن ی

ک دولت کـار کننـد، آن   یابند که در کادر یق دست ین توفیاند به ا فکر کنند که نتوانسته
ـ شـه در ا یالبتـه مـا هم   .نـد توان مـی ند که کرد میا قوام گمان ی یطور که فروغ ن دوران ی

 .ها هستند تینفکران در شمار اقلن دسته از روشیم، اما ایت هم داریمثل هدا ییاستثناها
احمـد اسـت و در    آن آل يو محـور  یمیت پـارادا یاست که شخصـ  يا سوم دوره ةدور
رفتـه  یپذ کـه کـه آن دوره   یو غرب يکه با دولت مرکز یعتیمثل شر ين راستا افرادیهم

ـ جد يهـا  لیآن بـد  يزند و در تالشند تا برایشده است در ست د مطـرح کننـد و اصـل    ی
ت یکه اکثر يا برخوردار است، دوره ییسزا ت بهیآنان از اهم يشتن برایوبازگشت به خ

سم روس یمارکس ةان تحت چنبریها و دانشجو لکردهیاز تحص یتوجه بخش قابل یو حت
   .)175ـ  177: 1384جهانبگلو، ( »رندیگ یقرار م

تـر کـه در خـارج از     از روشنفکران جوان يادیز ةعد« يچهارم روشنفکر ۀمرحلدر 
تر  ران آمدند و همراه با روشنفکران جوانیند به اکرد میل یر بودند و در آنجا تحصکشو
ـ بـه ا  .را منتشـر کردنـد   ...ان، ارغنـون و یوگو، نگاه نو، ک مثل گفت یران مجالتیدر ا ن ی
ـ د در جامعه مطرح شد که هنوز هـم جر یجد يها ب موضوعات و پرسشیترت  .ان داردی

تـر مطـرح    قیـ مسـائل بـه صـورت عم    .هاسـت  يلوژدئویخورد افول ا یآنچه به چشم م
نسـل چهـارم،    یعنـ ین نسل یا ۀمسئل .ستیدر کار ن ییایگونه تفکر اوتوپ چید و هشو می
توان موضـوع   یمم افراد نسل چهار يها نوشته تمام جامعه ياست، برا يروشنگر ینوع

   .)251: همان( »ته را مشاهده کردیسنت و مدرن
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 ینـ ید يتـر روشـنفکر   در نسـل قبـل   تـوان  مـی مسـئله را   ن امـر و یا يها شهیالبته ر
ـ   ۀاول در عرصـ  ۀن عقل مدرن در مرحلـ یا یاصل ۀبارق« .کرد یتبارشناس ، یعلـوم تجرب

ـ یششان نسـل اول ا یمورد توجه نواند ز در نسـل دوم در  یـ قـرار گرفـت و بعـدها ن    یران
مـدخان تـا   د احیچـون سـر سـ    یشانینواند .ان کردی، خود را نمایعلوم انسان يها رشته

 یعلمـ  يها از شاخه یکیبه عنوان  یران در مواجهه با علوم تجربیمهندس بازرگان در ا
ان مـذهب و عقـل مـدرن    یرابطه و نسبت م يبرقرار يمتأثر از عقل مدرن، به تالش برا

ـ جر یم تبارشناسـ یاگر بخـواه  ،نیبنابرا .)93: 1384، یرحمان( »پرداختند ان چهـارم را  ی
ـ به دکتر سـروش اشـاره کـرد، ز    توان میر یدر دوران اخ گارندهنم به نظر یکن یبررس را ی
طور  همان .دگرگون کرد) البته در نگاه نخبگان(ن در جامعه را یاو فهم د یاساس يهانقد

م سروش است، که یان دکتر عبدالکرین جریشاخص ا ةچهر« :گوید می یرحمان یکه تق
ـ ر جریس ه دارد،یدر انجمن حجتۀ خود سابق يقبل از بلوغ و باور فکر  يان روشـنفکر ی

نه ارشاد آشـنا شـدند و   یکه با حس یجوانان .آغاز کرد 1350د از جوانان دهه یرا با ینید
 ل گوناگون،یت به دالیبدست آوردند و در نها يو مطهر یعتیاز افکار شر یشناخت کل

و  1354در کشـمکش سـال    .از خطر مصون ماندنـد  يشه مطهریدر بتون آرمه اندها  آن
 ير کرد و رهبریت سیروحان يت به سویش در اوج فعالین گرایا 1357وادث انقالب ح

را بر روشنفکران  ینیاهللا خم تیو آ يمرحوم مطهر يفکرـ   کیدئولوژیا يحوزه و برتر
خـط امـام    يروهـا یان انقالب و حوادث بعد از آن بـه نـام ن  یرفت و در جریپذ یمذهب

ـ کل جر) ت مبارزیهمراه با روحان( نگـاه   .دانسـت  یرا التقـاط  یمـذهب  يشـنفکر ان روی
ار مهـم بـود و   یت با عنوان خط امام بسیاش به روحان یکیو نزد یدگاه فقهیبه د یمذهب

آغاز شـد و بـا    1363در سال  یهان فرهنگیان مزبور از کیجر يریگ ن شکلیادیحادثه بن
 یخیرخاسـتگاه تـا   گویـد  مـی او در ادامـه   .ان شـکل گرفـت  یک ۀان، حلقیک ۀجاد مجلیا

بعد از انقالب شکل گرفـت   ینیت دیحاکم یاسیدرون بستر قدرت س ینیروشنفکران د
ت یـ بـه دالئـل گونـاگون و موقع    یالت دانشـگاه یها و با داشتن تحص شیو با انواع گرا
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م یشان در تحکـ یکه ا یتیحاکم .ن شکل گرفتندیت به نام دین درون حاکمیادیحوادث بن
ست و مرگ یکا، مرگ بر کمونیمرآمرگ بر (ه شعار با س 1360دند، در حوادث یآن کوش
آن، سـازمان   یم وحـدت و نمـاد سـازمان   یآن دفتر تحک یبل دانشگاهمکه س) بر التقاط
ش خـود را  یاست، گـرا  یاسالم ياز حزب جمهور یو بخش ین انقالب اسالمیمجاهد

ت قـدر  يدیخط امام از مناصب کل يروهایبعد از حذف ن 1368در سال  .ان کردندینما
ـ ت، جرین بخش از حاکمیو رانده شدن ا اسـت  یک ریدر دفتـر مطالعـات اسـتراتژ    یانی

ن در گـرد  یشمندان غرب و همچنید اندیها با مطالعه آراء جداز نهاد یو برخ يجمهور
عت و ین و شریدـ   است و دولتیسـ   نید ۀدر عرص يدیجد يه هایان به نظریمجله ک

ند که شو میتقاد دارد حوادث در جامعه باعث او اع .)14ـ   16 : همان( »ره پرداختـیغ
 یکـ یل شود، البته از نظر او قـدرت و نزد یبه گفتمان غالب تبد يورز شهیدر اند یانیجر

ـ ا جریک گروه یکه  است یلیت، دلیاز حاکم ییت و بعد از آن جدایبه حاکم ان را در ی
امـا حادثـه   « :یـد گو مـی او  .کنـد  مـی ل به گفتمان غالب ینخبگان تبد یا حتینزد مردم و 

ت در یـ را به خـود آورد، موقع ها  آن را شکل داد و ینید يان روشنفکریکه جر ینیادیبن
ـ از هنرمندان ا یبود که برخ یقدرت قرار گرفتن بود، البته مدت ۀیحاش ش مثـل  ین گـرا ی

گوناگون  يها شیرا با گرا يدگاه انتقادیشمندان آن مثل دکتر سروش دیمخملباف و اند
گرفتنـد  ها  آن را از یهان فرهنگیک ۀین بود که نشریتر از همه ا ودند، و مهممطرح کرده ب

را بـاز   ینـ ید يروشـنفکر  ۀدر مقول وگو گفتان باب یک ۀیان مزبور با انتشار نشریو جر
ـ  یهـا و بخشـ   ن استقبال در دانشـگاه یا .واقع شد یکرد، که مورد استقبال عموم  ۀاز بدن

 ۀان را شاهد بود که بدون حافظیاز دانشجو ینسل یرانیجوان ا ۀجامع ت رخ داد،یحاکم
دنـد کـه   ید یمـ  را ینان دانشگاه بعد از انقالب فرهنگیا شدند، یوارد دانشگاه م یخیتار
 يهـا  نشیگـز  حـاکم،  یفرهنگـ  ییصـدا  تـک  .تـر نبـود   رسـتان بـزرگ  یشباهت به دب یب

ر سـروش و  دکت ينقدها ينه را برایدرس زم يها در کالس ینظارت دائم رانه،یگ سخت
جامعه را  يک کردن فضایدموکرات ،ک کالمیدر  ،ها ن بحثیکه ا. ان فراهم کردیک ۀمجل



214 v هشتمشمارة دورة سوم، ال دهم، نامة پژوهش فرهنگي، س  

 

 ینسـل  ندان توانستیک ۀسروش و حلق یکل به طور .)18: 1385، یرحمان( »کرد میطلب 
 یسـ شنا جامعـه و  یانات فلسفیهم در جر ،یاسیانات سید که هم در جرنرا پرورش ده

 يهـا  شـه یر ینـ ید یینوگرا یعنیان ین جریالبته ا. داشته باشند گفتن يتازه برا يها دهیا
   .دا کردندیدار شدن پیاو مجال پد همراه انیسروش و جر در مسیر آن دارد که یخیتار

  
  گیري جهینت

ستند و یبا هم ن وگو گفتقادر به  گاهیته یگونه فهم کرد که سنت و مدرن نیا توان می
 يامـروز  نـدگی ز يرسـد بـرا   یبه نظر م ،نیبنابرا .برابر است يگریدبا عدم  یکیبودن 
خ ید بـه تـار  یگر آن را بایدارد جذب و عناصر د يت ماندگاریاز سنت که قابل يعناصر
نسـبت بـه    یو انتظار حـداقل  یسنت نگاه حداقل يراز ماندگار نگارندهبه نظر  .میبسپار

ز یـ انتظار همه چن آم و از یمطلق و کالن به سنت داشته باش ینگاه با دینبا .سنت است
ـ در ا .میکنـ  وگـو  گفت آنعاقالنه نسبت به سنت با  ید با نگاهیبلکه با ؛میداشته باش ن ی

موجـب   یکـ ی وجودنکه یبدون ا ،ست کنندیند با هم زتوان میته یت سنت و مدرنیوضع
  . شود يگریحذف د
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  و مآخذ منابع
، »نید يایزم و احیدرنغرب، م«. 1376 :بهشتــ اردی نـفروردیتو، جان، یاسپوز ـ

   .36، سال هفتم، شماره انیماهنامه ک
  .طرح نو: تهران، ران، اسالم، تجددیا .1377، ی، مرتضياسعد ـ

  .صراط: تهران، تیما و مدرن .1376وش، ی، داريآشور ـ

ـ ا یاسـ یس یسـ شنا جامعـه بـر   يا باچـه ید. 1381ن، یه، حسـ یریبش ـ دوره : رانی
  .معاصرنگاه : تهران، رانیا یاسالم يجمهور

  .ین: تهران، ندهین گذشته و آیب .1384ن، یجهانبگلو، رام ـ

، سـال سـوم،   ماهنامه خردنامه، »انسان تا هست«. مرداد 1385اوش، ی، سيجماد ـ
  .5 ش

ـ رانیران، و نقش ایت در ایع و مشروطیتش. 1381، ي، عبدالهاديحائر ـ ـ ی م یان مق
  .ریرکبیام: تهران ،عراق

ـ د يها خ نهضتـیرتا .1382غر، صـا یـ، علیـحلب ـ ـ  یاسـ یس ـ  ینـی ، اصرـمع
  .زوار :تهران

ماهنامـه  ، »ت خودمـان یبه روا گرایی سنت« . 1385مرداد ن پرست، منوچهر، ید ـ
  .5، سال سوم، ش خردنامه

  .قلم: تهران، و عقل مدرن یروشنفکران مذهب .1384، ی، تقیرحمان ـ

  .ینینواندیشان مذهبی، نوگرایان د .1385، پائیز ــــــــــــ  ـ

 ،اریت چهل تکه و تفکر سـ ید، هویجد یزدگ افسون .1380وش، یگان، داریشا ـ
  .فرزان روز: تهران، یانیفاطمه ولترجمۀ 

ـ مهر يمهـد  ترجمـۀ  ،تـه یاسالم و مدرن. 1383د، ی، عبدالحمیشرف ـ  :تهـران ، يزی
  .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمسازمان چاپ و انتشارات 
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، سـال سـوم،   ماهنامـه خردنامـه  ، »ردا شدن مـا ف«. 1385مرداد مران، محمد، یض ـ
  .5شماره 

نگاه  یمؤسسه پژوهش: تهران ،دیم و جدیجدال قد .1382د جواد، ی، سیطباطبائ ـ
  .معاصر

  .ستوده: ، تبریزنظریه حکومت قانون در ایران .1386، ــــــــــــــــــ  ـ

  .انیآشت: تهران، یمیمحسن حک ترجمۀ، تهیپسامدرن، 1380د، یویون، دیال ـ

ـ دربـاب عقالن  ییجسـتارها : ییبـه رهـا   یراه .1381، یان، مصطفیملک ـ ت و ی
  .نگاه معاصر: تهران ،تیمعنو

  .ین: تهران ،اسالم، سنت، دولت مدرن. 1384، ید علی، سير موسویم ـ

  
 
  


