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After the bitter experience of Iran's defeat in the Russian wars and the 
acquaintance of the educated class with the civilizational advances of the West, a 
class of Iranian intellectuals gradually emerged who worked to eliminate 
backwardness and progressiveness until the establishment of the constitution and 
the fall of the Qajar dynasty.In introducing the most prominent figures of the first 
generation of this movement, we can mention Seyyed Jamaluddin Asadabadi and 
Mirza Malkam Khan Nazim al-Dawlah as two religious and western intellectuals.In 
the current research, we have investigated the opinions of these two thinkers with 
a comparative method to answer the question of what are the similarities and 
differences in the approach of these two personalities in facing Western 
modernity; With the aim of gaining a better understanding of the basis of today's 
differences between the intellectual current and the Western world.This research 
is based on his written and library works in Spriggan's crisis-oriented theoretical 
framework.In expressing the results of the research, it can also be said: both want 
political-religious reforms and see the crisis in the backwardness of the 
understanding of the contemporary world; However, with a selective, critical and 
transnational perspective, Asadabadi is trying to pursue the goal of Islamic unity 
and prosperity by awakening the Islamic Ummah. But Malkam Khan is looking for 
a pure imitation of the principles of Western modernity in order to make the 
despotic Iranian nation progressive. 
Keywords: "Iranian intellectuals, Western modernity, Sayyed Jamal al-Din 
Asadabadi, Mirza Malkam Khan, Comparative study. 
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  چکیده
 با کردهلیتحص قشر آشنایی و روس یهاجنگ در ایران شکست تلخۀ تجرب از پس

 کیه شید پدییدار ایرانیی روشنفکران از یاطبقه جیتدر به غرب، تمدنی یهاشرفتیپ
 قاجیار قاطسی و مشیروطه ایجیاد تیا کشیار یخیااهیترقی و یمانید عقب رفع برای

 بیه تیاانیمی جرییان، ایی  اّول نسیل یهیاتیشخصی بیارزتری  معرفی در .کاشید
 منیارالفکر دو عنیاانبیه الدولیهنیامم خانملکم میرزا و اسدآبادی  یالدجمالسید

 ای  یآرا بررسی به تطبیقی روشی با روپیش   پژوهش در داشت. اشاره غربی-دینی
 و هیاشیباهت کیه دهییم پاسیخ پرسیش یی ا بیه تیا مییاپرداختیه سیاسی متفکر دو

 ایی  با ؛یستچ غربیۀ مدرنیت با مااجهه در شخصیت دو ای  رویکردی یهاتفاوت
 دنییای برابر در روشنفکری جریان امروز اختالفات مبنای از بهتری درک که هدف
 چهیارچاب در یاکتابخانیه و مکتیاب آثیار بر مبتنی پژوهش ای  کنیم. پیدا تجدد
 دو هر  فت: تاانیم پژوهش دستاوردهای بیان در است. اسپریگنز بحرانۀ نظری

 جهیان فهیم از یماند عقب در را مشکل و اندیمذهب-سیاسی اصالحات خااهان
 تیا دارد تالش فراملیتی و منتقدانه  زینشی، نگاهی با سیدجمال کاوند.یم معاصر
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 کنید؛ دنبیال مسیلمان امت بیدار ری ازطریق را اسالمی شکافایی و وحدت آرمان
ۀ اسیتبدادزد ملیت تیا است نازایی عصر اروپای از محض تقلید درپی   میرزاملکم اما

 بنشاند. ترقی سکای بر را ایرانی
 اسییدآبادی، الییدی جمییال غربییی،ۀ مدرنیتیی ایرانییی، روشیینفکران کلیااد   واژگاا  

 تطبیقی.ۀ مطالع خان،ملکم

  مقدمه. 1

 و گرفتاه قاراف هافوس با 4080-4081 یهاجنگ دف ایرانیان کهزمانی قاجاف،ۀ دوف اوایل دف
 نظاامی تکنولاویی و تسالیاا  باا مواجهاه دادند، ازدست فا کشوف خاک از وسیعیۀ منطق

 ی،اطمعایبا ی،مانادگعقا  علات کاه  کارد طار  آناان بارای فا پرسش این فوس افتش
 فخاداد نآ از شیپا کاه یسااال چیست؟ غرب نوپدید دنیای برابر دف ما ناتوانی و ینابسامان
 بود. مانده پاسخیب ناپلئون با 4970 جنگ دف ناکامی از پس مصر مسلمان متفکران ازسوی

 دف خاود حیار  شار  دف کاه ییهااسافرنامه ناااف  باا ایرانای سیاحان و تجاف جیتدفبه
 فا نخبااانی جمعیت خصوصبه ایرانی،ۀ جامع کردند، منتشر افوپایی ممالک با فویافویی

 برق که فوشنفکرانی ند.داد قراف داخلی مشکم  از مقصریابی و مدفن جهان مفه عطش دف
 کاابوس دف فا ایاران باود، فباوده مساوفشاان چشامان از فا خاواب غاربۀ فریبناد نوزایی

 از التذاذ دف فا افوپایی فرناستان مقابل، دف و دندیدیم گرفتاف خرافه و تفرقه ظلم، ی،خبریب
 و برابار حقاوق از مندبهره و زیبا یهاابانیخ و باشکوه یهاختمانسا میان کامروایی و آبادی
 جیتاادفبااه .افتناادییماا وفغوطااه شااانالعااادهخااافق یهااامهاااف  و فنااون و قااانون و نظاام

 نظاامی از مناساباتی تاا کردند تم  سپهساالف و امیرکبیر میرزا،عباس چون ییهاتیشخص
 ببرناد افوپا به فا شاهنیناصرالد و کنند یگذافهیپا ایران سیاسی-فرهنای ساخت دف فا مدفن

 بلکه کند، نظافه فا آن زیبرانانیتاس یهاتفاو  و غرب دنیای یهایشافت نزدیک از خود تا
 صادها نیبناابرا ؛شاود ایاران سارفیز ایشاان فنون و علوم از موهبتی غرب، با فابطه میل دف

 غارب فاهای پزشاکی و نظاامی ی،مهندسا علاوم خافجی، یهازبان یادگیری برای دانشجو
 سیتأسا تبریاز «فشادیه رزاحسانیم» و تهاران «دافالفنون» چون متجددی مدافس و شدند

 باه قاجااف ماوفویی سالطنت تبادیلۀ اندیشا دف بازگشات از پاس کاه دانشاجویانی شدند؛
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 کردناد. یگاذافهیاپا فا مشاروطه و افتادناد نوین حقوقی قوانین ایجاد و پافلمانی دمکراسی
 نصاارالله نوشاات. فا «کلمااه یااک» کتاااب قااانون، پاسداشاات دف تبریاازیۀ فالدولمستشااا

 نااشاات. فا «الااا  إلاای الخلاا  ماان» ایراناایۀ جامعاا نقااد دف هنااد از المتکلمااینملااک
 ۀناماحتیس» یاپن، و چین سیا  مامدعلی، و «نیالمتحبل» االسممدیما الدینسیدجمل

 فا ایرانایۀ فوزناما و چاپخاناه اولاین سیتأس نیز شیرازی میرزاصالح کرد. فیتأل فا «خافجه
 باه کرماانیۀ آخونادزاد و مجدالملک سینکی مامدخان طالبو ، عبدالرحیم و نهاده بنیان
 میاان،دفآن نشستند. غرب مااسن بیان و شاهان استبدادی سیاست ایران، سنتیۀ جامع نقد
 اّول نسال ماینادگانن نیتاربرجساته فا آناان تاوانیما که شدند ظاهر برجسته شخصیت دو

 فارد، دو ایان کارد. تلقای سکوالف و دینی فوشنفکری فویکرد دو فئیس و ایرانی فوشنفکران
 دف گوناگون کشوفهای به سفر با که بودند «خانمیرزاملکم» و «اسدآبادی نیالدجمالسید»

 کشاوفهای بار حااکم فضاایۀ تجربا ضمن ناصری، حکومت مستشاف و دینی مصلح مقام
 جواما  احیاای به معتقد سیدجمال شدند. متمسک متفاو  فویکرد دو به ربیغ و اسممی
 غارب، تمادن و فرهنگ اخذ به باوف خانملکم و بود غربی فنون یریکافگبه ازطری  اسممی

 بخشند. نجا  فا ایران تا داشت سنتی معتقدا  و دینی تاجر از یاردانیفو ضمن

 مسئله بی  . 2

 و اسادآبادی نیالادجمالساید یهااشهیاند و آفا دفک یرامونپ اصلیۀ مسئل پژوهش، این دف
 دف ایشان فاهکافهای طر  و غربیۀ مدفنیت به فا آنان نااه تا است الدولهناظم خانملکممیرزا

 علال از فوشانفکران تلقایۀ نااو دافد وجاود که یساال بیابیم. یماندگعق  از ایران نجا 
 پیشارفت علال تاصایل ضمن ایرانیان یاندگمعق  عوامل دفک و اسممی جوام  اناطاط

 مواجهاه این وصف دف هابرداشت اولین کهاین است. میمدی نوزدهمۀ سد دف غرب تمدنی
 فویکارد دف بینشای تعافضاا  سانخ کاه پرساش ایان و گرفتهیم انجام یبندصوف  چه با

 آن حول هک است دیاری ساال است، بوده چاونه غربیۀ مدفنیت موضوع به اولیه فوشنفکران
 باه یکای کاه شد پدیداف ییگراغرب ساحت دو میان که شکافی بازخوانی .دشویم پژوهش

 جهاان یهااآموزه مشروط قبول به دیاری و فسید افراطی ییگراغرب و مذه  و سنت نفی
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 حاضار پژوهشاارانۀ دغدغا بود، ماتریالیستی ینیبجهان از اوفیفنّ  انفکاک تلقی با متجدد
 آیاف دف رگذافیتأی شخصیت دو این یهاشهیاند دقی  تبیین ضمن تا کوشیمیم ،بنابراین است.

 د،شا بعاد یهاانسال فوشانفکری جریاناا  یدهاشکل به منجر که ایشان مکتوب یآفا و
 حیاا  نجاا  برای که تقابمتی و تفاهما  و غرب با مواجهه حول هاآن فکری چهافچوب

 د.شو تالیل و یفتوص پژوهش، تطبیقی برفسی دف داشتند، ایرانی

 ضرورت و اهمیت. 3

 مدفنیتاه باا ایرانیاان فویاافویی مشاکل بادانیم کاه شودیم آشکاف آنجا از پژوهش اهمیت
 نسال دافد. ادامه «گزینیغرب» و «ساالفیغرب» ،«یزیستغرب» فویکرد سه دف همچنان

 فروغی ا،پیرنی شاهرخ، بهاف، قزوینی، یزدی، فرخی عشقی، الهوفی، چون  فوشنفکران دوم
 شاریعتی، فردیاد، احمد،آل اسکندفزاده، آفانی، کسروی، چون  هاآن سوم نسل و زادهتقی و

 یهاشهیاند و فوشنفکری اّول نسلۀ مواجه نوع از متأیر توانیم فا صدف و طالقانی مطهری،
 شناخت بتوان معاصر دوفان دف اگر که طوفهمان ؛دانست شخصیت دو این ضددینی و دینی

 متاأخر فوشانفکران مااهوی فهم دیار ،زد فقم متقدم فوشنفکران از ایجانبههمه و صایح
 نیسات. دشواف «دیاران و داماد ماق  شبستری، ملکیان، سرو ، حائری، بازفگان،» چون 

 با ماۀ مواجه نوع که  ساال این هم هنوز بدانیم که شودیم دفک زمانی نیز پژوهش ضروف 
 و تکنولاویی و علام ساازیاسممی است. نکرده پیدا شفافی پاسخ ،باشد باید چاونه غرب

 جاام  دفکای به منوط نو، اتمسفر دف تنفس از ناشی یتیهویب و تایر از مدفن انسان نجا 
 .اندداده یخواهیترق به که است فویکردی و ایرانی فوشنفکران بینشی بنیان از

 پژوهش ۀپیشین. 3-1

 است  شده تهیه زیر جدول قی ،تا با مرتبط پژوهشی سواب  برفسی دف
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 اختمفا  اعم برفسی ،گرفته قراف توجه موفد کمتر آنچه فوق، پژوهشی سواب  تمامی دف
 ذیال دینای فوشانفکری و ساکوالف فوشانفکری یهاتیشخص نیتریاصل یآفا دف بنیادین

 است. تالیلی-تطبیقی مطالعاتی

 پژوهش ۀفرضی. 3-2

 نوظهاوفۀ پدیاد باا قاجااف لیاّو  نسل فوشنفکران ویافوییف که شده بنا این بر پژوهش فرض
 ،دیاار برخای دف و اشاتراک دافای ،غرب مااسن دفک چون ،موافد برخی دف غربیۀ مدفنیت
 دافای ،تافیخی یهایبرتر از ایرانیۀ جامع هویتی-فرهنایۀ یمادفون بودن رپ   یا خالی چون

 خیال دف آفا همساویی از بایش فا ملکام و جمالدیسا بتاوان شااید است. اختم  و افتراق
 و ایاران دف فوشنفکری انشقاق ماوف فا آنان و کرد توصیف غربی تجدد با متعافضۀ مواجه

 آوفد. حساببه هم از جدا جریان دو

  پژوهش روش. 3-3

 اسات. تطبیقای فو  باا تالیلای-توصایفی آن فویکرد و ی،اتوسعه نوع از حاضر پژوهش
 و هاادهیاپدۀ مقایسا دف فو  ایان از او .دانندیم وبر ماکس اف 1تطبیقی یشناسجامعه مبدع

-سوسیالیساتی جواما  فراینادهای نظیار تاافیخی، گوناگون ادواف میان دف هاملت سنجش
 ناوع از اجتمااعی یهاااسیاق عماوم که بود معتقد دوفکیم است. کرده استفاده کاپیتالیستی

 یهامالفهۀ مطالع دف هامفافقت و هامشابهتۀ مقایس با فویکرد این و است تطبیقیۀ مواجه
 دف اغلا  تافیخی متون از یابیحقیقت ،کوبنیزف نااه دف .کندیم ظهوف خاص اجتماعی
 شاودیما حاصال مکاان، و زمان با افتباطشان فهم ازجهت و موضوعا  تطبیقی مطالعا 

 کافففتاههب یهافو  نیتریمیقد از یکی تطبیقی فویکرد البته (.461  4638 کوب، )زفین
 اناواعۀ مقایسا بارای افساطو چاون سیاسای فیلساوفی کاهتاجاایی اسات، سیاسی علوم دف

 بهاره تطبیقای یهاایبرفسا از غیریونانی و یونانی جهان بازخوانی دف هرود  و هاحکومت
 و دودویای فوابطای دف آدمای شاناختۀ چرخ که داشت اعتقاد اشتراوس همچنین .اندبرده

                                                             

1. Comparative sociology 
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 مااف  .ردیگیم شکل موجودا  دیار و خود وجود بین هاتفاو  و هاشباهت فهمۀ لیوسبه
ۀ مااساب باا تاا اسات تطبیقی فو  از استفاده نظریا ، آزمون ابزاف داشتند عقیده استوکر و

-803  3 ،4678 دیویاد، و کای )ماک شاود احصا هایژگیو و اصم  هانقص ،هاتفاو 
 از یکای و پدیاده؛ چناد یاا دو دف قی تاد منظاوفباه تبیین، و توصیف کناف دف تطبی  (.809

 (.89  4601 زاده،)عاالی ستفخدادها تافیخی تالیل دف انسانی علوم ابزافهای نیتریغن
 ابوفیااان آیااف دف گذشاته از ،شده افزوده آن به آمافی هایداده از استفاده ،غرب دف اگرچه

 بناابراین (.499  8 ،4608 )ساافوخانی، اسات ففتاه کاافباه خلادونابن و غزالی بیرونی،
 و آفا میاان فویکاردی هاایتفاو  و هاشباهت سنجش براساس پژوهش، تطبیقی مطالعا 

 طریا  ایان از تا است، الدولهناظم خانمیرزاملکم و اسدآبادی نیالدجمالدیس یهاشهیاند
  کند. ایجاد فوشنفکر دو این فویکرد از یترمنسجم شناخت

 نظر  چه رچوب. 4

 فویکردهاای یریکافگبه با عموما   اندیشمندان، آفای برفسی دف سیاسی یهاشهیاند توصیف
 دفکای باه کاه دهادمای فا امکاان ایان ماا به که نظریاتیۀ ازجمل بود. خواهد آسان تفسیری

 تومااس باارانۀ نظریا برسایم، اجتماعی-سیاسی پردازانهینظر فکری خاستااه از تر یعم
 ایان اسات. دهیاچیپدفهام یهایتئوف یدهسامان دف خبره و سیاسی علوم استاد 1اسپریانز،

 تاا دهد مای کاافبردی و منطقای نظاری، افچوبیهاچ ما به فرد یکۀ اندیش دفک برای شیوه
 طار  از او قصاد کنایم. تادوین سیاسی تالیلی دف فا فویکرد یک دفونی منط  آن کمکبه

 پاردازانتئاوفی یهااشاهیاند از شناساانهجامعه و چندبعدی فهمی به دستیابی نااهی چنین
 باه یاژهیاو نااه اوۀ نظری چهافچوب .(46-7 ،4607 ،رهیغ و )حقیقت بود اجتماعی بزفگ

ۀ افائا به و یافته نضج تئوفیک یهاآشوب دف که دافد اجتماعی قضایایۀ شدبارانی موقعیت
 عیاجتماا معضم  دفک با ازآنجاکه اسپریانز بارانۀ نظری فسد.می باران از برون حلفاه

 بلکه ،باران دفک فقطنه آن فسالت البته است. یافته «شهر  باران» تئوفی به دافد سروکاف
 از فویکاردی چناین اتخااذ علات فهام و مشاکم  باا اندیشامندانۀ مواجهاۀ شیو افشای

                                                             

1. ThomasA.Sprags  
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ۀ نقشا ترسایم و نظمایبی ایجاد علل ،مسئله شناخت فو  آموز  با نظریه این .هاستآن
 خاوب تالیلار برسد. دهایبا به هاهست از تا کوشدیم راوساشت برخم  دئالیا وضعیت

 منطا  سیاسای، پردازتئوفی یک یهاشهیاند و آفا بر مناس  تسلطی با بتواند که است کسی
 هار اساپریانزۀ عقیادباه کند. جایازین نوین نظمی با فا حاضر باران و دفیافته فا او ذهنی

 و مایطای یهاابااران مسایر دف او نظارا  و است گراواق  زیادی حد تا سیاسی اندیشمند
 منطقای، حالفاه کیۀ افائۀ مقدم ،دفواق  .(34 ،4601 ،)تاجیک شودیم منعقد ا یزمان
 کرده، دفک فا آن مایطی را یتأیۀ دامن و موضوع ماهیت کهکسی و است مشکل پیشینی فهم

 گرداب از ففتبرون یناوبر امکان و هانقصان فهم به آن، براساس که ساخته مناسبی الاوی
 .(481 ،4609 ،)گلشنی فسدیم باران

 باازخوانی و باران توصیف اّولۀ مرحل  شودیم طر  مرحله چهاف دف اسپریانزۀ نظری
 باروز یهاشهیف و علل شناسایی دومۀ مرحل اوست. مایطی-ذهنیۀ مسئل با متفکرۀ مواجه
ۀ نقطا بااران، تبعاا  و آیااف فدادنقارا هام کناف دف از تا کوشدمی پردازهینظر است. باران
 بطان از فا اندیشامند شهرآفمان ستیبایم پژوهشار ،سومۀ مرحل دف کند. پیدا فا آن شروع

 نااویباه کارده ذکار باران از عبوف برای که فا مساعدی وضعیت و یافته ا یذهن یهاداده
 یوتوپیاای هبا دساتیابی و هااحالفاه یساازانیانما نوبات چهارممۀ مرحلا کند. ذکر شفا 

 آفماان بیان .6 باران، علل .8 باران، شناسایی .4 مرحلة  چهاف بنابراین، است. پردازهینظر
 حاضار فوشانفکران آفای تبیاین دف ما فسالت مطلوب، الاوی به دستیابی مسیر .1 و ذهنی
 است.

 مفاهیم .1

 روشنفکری .1-1

ۀ فرانسا دف دففیاوس ماکومیات به یانتقادۀ بیانی از بافیناول (Intellectual) فوشنفکرۀ وای
 تاافیکی اسیر افوپای که بود ییوسطاقرون مبافزان از تلمیای و یافت شهر  نوزدهمیقرن

 خااردوفزی، نواندیشاای، ی،شااکنساانت نقااادی،ۀ فوحیاا دادنااد. نجااا  عقاال چاارا  بااا فا
 اوصاافی از مایطی، یهاباران از ففتبرون مسیر شناخت و شناسیمصائ  هنجافسازی،
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 فا فوشنفکران بشیریه (.88 ،4601 )احمدی، شمافندیبرم ادواف فوشنفکران برای که تاس
 و زیباایی غاایی، یهااافز  خاال  کاه مناوفالفکرانی اّول  دهادمای تفصایل گونه سه دف

ۀ وظیفا کاهکساانی سوم و اندیانتقاد عقاید و هایدئولوییا گذافانیبن کهآنان دوم ؛اندعدالت
 ساانت دف (.819 ،4604)بشاایریه، دافنااد عهاادهبر فا اجتماااعی نااگفره پیشاارفت و بسااط

 اجتمااعی، یهاادهیاا از منبعای همچون که اندبوده کسانی از هموافه فوشنفکران افوپایی،
 تاافیخ دف .انادتیااکثر دنیاای سیاسای-فرهناای یخاواهتاول مارک و ییگراعلم کانون

 و باوفیوایی فوشانفکران و ،هاایفرانساو مقلادان فا یضاداجتماع فوشانفکران نیز معاصر
 مصالای فا فوشانفکر ساعید ادوافد .خواننادیما انالیسای فوشنفکری تاب  فا طل تعاون

 قضااو  باه توسال با فا جامعه منطقی هدایتۀ وظیف که نامدیم سیاسی مبافزی و عمومی
 ساتا کاافتازه ییگوقتیحق یا حاکم قدف  کافگزاف یا که فوشنفکری دافد. برعهده اخمقی

 )ساعید، دافد زماانی مناط الاوهای شکست دف سعی عرفی مسّلما  دف شک ایجاد با که
4608، 66-61.) 

 غربیۀ مدرنیت .1-2

 هفادهم قرن از که داندیم اجتماعی زیست و شخصی حیا  نوین الاوی فا مدفنیته گیدنز
 جدیدی دنیای یافت. گستر  جهان سراسر به غرب از جیتدفبه و شد پدیداف افوپا دف بعدبه

 باه معطو  بلکه گرایانه،سنت الهیاتی یشناسیهست از متفاو  آن یریپذسازمان الاوی که
 آن دف یمااوفانساان و فردیت یی،خردگرا چون  مفاهیمی ؛است گراپس و نارحال نااهی
ۀ اندیش .بردافددف فا سیاست و جامعه فرهنگ، اقتصاد، از گوناگونی یهاحوزه و است پرفنگ
 و مآباناهساعاد  هادفی کاه بایبااتی نظام و مقدس یشناسهانیک از یگذاففاصله با مدفن

 دف تا است قهری قدفتی و عرفی مشروعیتی کس  دنبال به ،کندیم دنبال فا ماوفانهفضیلت
 ،)گیادنز ابادی شاکل دولات و دیان تعامال و فضاایت مشافکت،ۀ برپای قرافدادی اجتماعی

ۀ حاوز مادنی، نهادهای کمکبه تا کوشدمی بافبیه نااه دف مدفنیتهۀ پروی .(1-481 ،4699
 خصوصایۀ حاوز باه فا سیاسای امر مذه ، نهاد تادید با و مادود فا دولت قدف  اعمال

 فارد از صایانت و عماومی مالکیت آزادی، نیتأم شرطشیپ فا هفویّ  این چراکه کند؛ مناصر
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 ،نیسات تاهیمدفن ویژگی قوا، کتفکی و سیدمکرا ،دفحقیقت .(40 ،4606 ،)بافبیه داندیم
 مذه  و سیاست نهاد از تامیلی آن دف که ،خصوصیۀ حوزۀ توسع و فردیت به احترام بلکه

 بنابراین، است. ناسیونالیسم و توتالیتافیسم آن دیاری و سنت از مدفنیته تمایز فصل نیست،
 اّولۀ گون و کرده تفکیک یسیتأس-سیاسی-افادی ملت با تافیخی-قومی-فرهنای ملت میان

 .(844 ،4601 ،)بافبیه داندیم مدفن نظام مولود فا دومۀ گون و سنت جهانۀ زاد فا

 اسدآبادی نیالدجمالسید .1-3

 46 متوفاای و4649 متولاد ،«اسمم حکیم» و «شرق فیلسو » به مشهوف ،الدینسیدجمال
 کنار اداساعدآبۀ زاد خاود گازاف  باه کاه اسات ایرانای تبافی از ،خوفشیدی 4691 اسفند

 اسادآباد متولاد کادی، نیکی و طباطبایی جواد جمالی، اللهصفا  تاقیقا  به و افغانستان
 اهال باا ماایر افتباط دف او سیاست فا وی تولد مال و مذه  دف ابهام علت است. همدان

 دفا  نیاز و ایرانای اتبااع بارای ناصری دولت سخت مقرفا  از دوفی عرب، جهان و تسنن
 خاود باه کاافر ناه» گوید می وی .دانندیم هاترک با مراودا  دف یعثمان حکومت خطرا 

 کاه- سیدصفدف پدف  نزد فا خود کودکی اسدآبادی «.داندمی خود از مسلم نه و خواندمی
 عتباا  و تهاران قازوین، دف -بود احسائی احمد شیخ و انصافی مرتضی شیخ نامصاحب از

 مصاااح  تااا کاارد مهاااجر  انسااتانافغ بعااد و حجاااز و هنااد بااه جااوانی دف و گذفانااد
 بار خاانشایرعلیۀ دوف دف زیاادی ریتأی او یهاآموزه شود. ،افغان حاکم مامدخان،دوست

 األزهر دف و ففت مصر به چندی از پس داشت. افغانستان دف عمومی سواد سطح و پیشرفت
 از متأیر ه،فلسف و منط  تدفیس به بزفگ دانشااه آن دف تا شد یاژهیو توجه او هو  و علم به

 .(81-41 ،4639 ،)طباطبایی بپردازد ممصدفا و نصیرخواجه ،نایسابن
 «ابونظافه» سیاسی-فکاهیۀ فوزنام سانوا، ا یفرانسو دوست مساعد  با مصر دف وی

 یهاایسایانال خشمۀ بهان همین و کرد منتشر بریتانیا استعمافی یهااستیس به انتقاد دف فا
 حکومات نظار تاات آنجاا دف شد. هند به اخراجش و مصر استبدادی حکومت دف مستقر
 ایجااد باه مباادف  فرانساه دف بارود. افوپاا باه سارخ دفیاای ازطری  توانست تا بود کلکته

 ،ا یمصار شاگرد کمک با «یالویقعروه»ۀ فوزنام از شمافه 40 انتشاف و مستقل تشکیمتی
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 از شاهنیناصرالد با تهران دف و آمد ایران به آنجا از و ففت حجاز به سپس کرد. عبده، مامد
 دفیای ازطری  تا کرد اخراجش کشوف از و نیامد خو  شاه مذاق به که گفت قانون ضروف 

 باه مجددا   اتابک دعو  با افوپا، به شاه سفر دف برود. مونیخ و پترزبوفگسن مسکو، به خزف
 ازآنپاس و بازگشت افوپا به مدتی، از پس گشت. تبعید عراق به دوبافه اما شد، دعو  ایران
 قاتال کرماانی، میرزافضاای برخای و باود عثماانی تیاحما ماوفد آنجا دف برگزید. فا ترکیه

ه و دفگذشت مسمومیت یا فک سرطان برایر آخر، دف .دانندیم اوۀ فرستاد فا ،شاهنیناصرالد  ن 
 جهان که تاس شخصیتی اولین یاسدآباد شکیب شد. منتقل افغانستان به او پیکر بعد سال

 حکاام نظار جلا  باا تاا کارد تام  مجداناه و کارد آشانا یماندگعق  عوامل با فا اسمم
 دسات قطا  بارای و گوشازد فا غارب برابر دف مسلمانان پسرفت دالیل اسممی، هایدولت

 و مطبوعااتی اقاداما  طاوالنی، و متعادد سافرهای کناد. اندیشایچاافه شرق از استعماف
 کاه دهادمای نشان ملیتش، و مذه  ابهام سیاست دف وی تعمد هالبت و فکری سازیجریان

 نجا  برای باال از تغییر ایجاد و هاحکومت قل  به نفوذ تمشش و کافکردگرایانه او فویکرد
 احکاام فعایات عادم به تظاهر خان،ملکم فراماسونری لژ دف عضویتش است. بوده هاملت
 یهااشیگاو باه صاابت گونااگون، یهااتیمل به خود انتساب بیاانه، کشوفهای دف شرع

 از معاافض، حکاام با مشاوفه دلیلبه انالیس و فوس برای جاسوسی اتهام تامل و متفاو 
  دهد.می نشان فا اهدا  به دنیفس دف او خاص فویکرد که است قرائنی

 الدولهناظم خانمیرزاملکم .1-4

 متوفاای و اصافهان جلفایۀ قصب دف 4848 متولد ،«الدولهناظم» به مشهوف خان،ملکممیرزا
 بارای جاوانی دف که بود شدهمسلمانتازه و افمنی یاخانواده فرزند وی ایتالیاست. دف 4809

 دف فا ایاران سیاسای سافاف  نماینادگی مأموفیت توانست ازآنپس و ففت افوپا به تاصیل
 فراماساونری لاژ یاا فراموشاخانه اولاین او گیارد. برعهده انالستان ازجمله غربی کشوفهای

 صوف  که گوناگونی شکایا  با .کرد سیتأس کشوف دف غربی وسیاقسبک همان با فا ایرانی
 عفاو مشامول سپهساالفۀ رالدولیمش وساطت اب اما ؛شد تبعید عراق به شاه دستوفبه گرفت،

 منصاوب خافجه وزاف  به سپهساالف آنکه از پس دفآید. مصر به ایران سفیر متس   دف تا شد
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 دلیالبه مجددا   شد. انالستان دف ایران سفیر سال پنج برای بعد و کرد خود مشاوف فا وا شد،
 باه فویتار امتیااز تامیال سر بر یولیوس پاول از یارهیلهزافچهلۀ فشو اخذ فسوایی افشای

 مغضاوب همیشاه برای و کرد امتناع فجوع از اما ،شد فراخوانده شاهنیناصرالد ازسوی ایران
 باه و شاد فم دف ایران سفیر شاه،مظفرالدین آمدن کاف فوی و شاهنیناصرالد وفتر با د.ش شاه

 بزند. فقم جاهمان دف فا عمر  پایان تقدیر تا ففت افوپا
 بود، چشیده فا شاه زخم و زهر و نداشت شاه فضایت جل  به امیدی دیار که خانملکم

 علیاه و قاجاف سلطنت به قادیانت مطبوعا  نیمایرتر از «قانون»ۀ فوزنام سیتأس به تصمیم
 «باود شخصای افضاای و انتقاام یاک آفزوی» خاود  ۀ گفت به که گرفت ایران دف استبداد
 سالطنتی نظاام ساتیبایما کاه داشت پافشافی اعتقاد این بر ملکم (.407  4637 )الااف،

لغی  کردیم ابراز فا نقدهایش صراحت و یتند به او شود. آن جایازین غربی قوانین و شده م 
 از اسات، دساترس دف اماروز آن از ماوفد 14 کاه قاانونۀ فوزناماۀ ساالهشات انتشااف دف و

 ماوفد لاژ اولاین مادیریت و گرفات یاافی اسادآبادی نیالدجمالدیس چون ییهاتیشخص
 عصار فوشانفکران میاان مخفیاناه نشاریه این داشت. برعهده نیالدجمالدیس فا او سیتأس

 کرسی دافالفنون دف ازآنجاکه ملکم و شدیم توزی  الفنونداف منیالتاصفاف  برخی همچون
 بهاره خاودۀ مآبانافرناای افکاف بسط برای موقعیت این از داشت، هندسه و حساب تدفیس

 فکری نخباان تجمی  ازطری  افوپایی اصمحاری به قائل او (.446 ،4616 )فائین، بردیم
 ایرانی فوشنفکران نسل اولین از توانیم فا ملکم بود. دیدهغرب و دانشااهی آشنایانغرب و
 کند آشنا غرب تمدن با فا قاجاف دولت تا کرد تم  که دانست ییهاتیشخص نیمایرتر از و
 میتنظا فراموشخانه دف که ییهادستوفالعمل و ضداستبدادی افکاف تبلیغ فوزنامه، انتشاف با و

 قانون فا نامش آنچه جعل و غربی شمن قبول و فو  پذیر  به فا ایران ،دادیم ترتی  و کرده
ک و مشروطه ایجاد دف ملکم ریتأی کند. مجاب بود گذاشته  ریانکافناپاذ ناوین نظاامی بر دیتأ

ۀ فساال دف چنانچاه داشات، بااوف ا یشناساتجدد به او (.417  4 ،4671 )کرمانی، است
 فماوز و علوم که است مأموف کم آسیا کل دف»  سدینویم شاهنیناصرالد به خطاب تنظیما 

 طارز باا انادازه این به ایرانی هیچ»  دهدیم ادامه و «باشد کرده جم  بنده از بهتر فا اوضاع
 (.49، 4600 )مجتهدی، «است نبوده آشنا افوپاییان فکر
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 بحران .1-5

 نخسات فساالت کاه گفات تاوانیما ماوفدی مطالعاا  دیادگاه از سیاسی باران بیان دف
 اجتمااعی-سیاسی باران به نسبت پردازانهینظر تئوفی کشف اسپریانز، نظری چهافچوب

 باران حاضر فوشنفکر دو دیدگاه از آنچه واکاوی به بخش این دف ،بنابراین ست.هاآنۀ زمان
 تلقی ایشان، آیاف و آفا دف تا مکوشیمی و پرداخته شودیم تلقی مدفن غرب با ایران فویافویی

  کنیم. تشریح فا مشکل این از

 آبادیاسد .1-5-1

 دف فا خاود عمر و داشت افوپایی و آفریقایی یی،ایآس ممالک به بسیافی سفرهای جمالدیس
 ر ص   آنان اجتماعی معای  و مزایا دف دقت و گوناگون یهافرهنگ و جوام  با آشنایی مسیر

 مشاکل و طاوالنی یهاااقامات دف مانعی تا نمود خوددافی ازدواج از حتی جمالدیس .کرد
 باا آشانایی دف فا خاود عمیا  عطش بتواند و نباشد فاهش سر بر خاص قفیمو به یدلبستا

 نظامی افتش استخدام به حتی او کند. سیراب آنان حکام قل  به نفوذ و منطقه یهانیسرزم
 هار دف و گرفت برعهده فا کشوفها نمایندگی شد، منصوب سیاسیۀ مشاوف متس   به دفآمد،

 و یمانادگعق  او اصلیۀ دغدغ کند. کشف فا آنان عمج و دفد تا داشت تأمل و توقف کجا
 فا غرب مایرالعقولۀ معجز او .(49 ،4690 ،)مطهری بود مسلمین عمل و فکر دف انارا 

 توانستیم که- فا ماشین و آهنفاه چون ییهایتکنولوی به افوپا دستیابی و دینامیم «ترقی»
 شاجاع ملالۀ مبافز که خواندیم یلیدال از -کند حمل هافرسنگ فا باف نت   هزافان سرعتبه

 کاه خواندیم مترقی فا یاجامعه او .(66 ،4600 ،)شیرودی سازدیم دشواف فا آنان با تافیخ
 آماوختنۀ تشان و خودکفاا اقتصادی و علمی عدب   دف و باشد آزاد مطبوعاتی و سیاسی عدب   دف

 چناگ از خمصی و دف ق از طرفی میابهرهیب دانش از کهمادام  گفتیم پس شود؛ وصف
ۀ برپای غرب تمدن عناصر جمالدیس نااه دف .(76 ،4693 ،)کسائی بست نخواهیم استعماف

  است. فسیده دانش شکوفایی و صنای  پیشرفت سی،دمکرا به که است آزادی و علم و عقل
 و اختمفاا  دفگیر دیار جوام  و است مفقود اسممی ممالک دف عناصر این او نااه از

 میان و دینی ییجوزهیست دف هاآن با فوازاین و ندافند؛ مطابقی شناخت غرب از و اندخرافا 
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 کااه دانسااتیماا دیناای فا حقیقاای اساامم او .اناادیمااذهب شااوم اختمفااا  دچاااف خااود
 دوست،علم متاد، مردمانی به تبدیل فا هاملت نیترفحمیب و نیتریوحش ،نیترماندهعق 

 کسا  مشتاق تا ساخته فها خودخواهی و تعص  و جهل از و کرده متمدن و لطیف حکیم،
 بنیاادین اصاول و اسات دوف لجاجات و بدعت از که ملتی شوند؛ استعدادها فشد و فضائل

 علام از علماا عماوم تلقای نقاد دف او .دهادیم قراف خود کرداف برهان و افکاف چرا  فا قرآن
 و فرناگ  علام یکای و مسلمانان علم یکی  اندکرده قسم دو بر فا علم ما علمای»  دیگویم

 چیز آن علم که بفهمند فا این نافعه. علوم بعضی تعلیم از فا دیاران کنندمی من  جهتنیازا
 علم نه داد نسبت هم به باید فا هاانسان .شودینم داده نسبت طایفه هیچ به که است شریفی

 دف فا ملت مرگ و یعدالتیب دف فا دولت مرگ او (.468 ،4697 )اسدآبادی،  «هاانسان به فا
 ایشاان دستیابی دف فا شرق یماندگعق  و غرب پیشرفت العللعلت و کردیم تفسیر نادانی

 تمادن کاافوان از جامانادن جاهیدفنت و آن تعلایم از مسالمانان ناکامی و فن و علم سم  به
 و عوام التجه و حکام استبداد» نیالدجمالدیس (.483 ،4600 )کافی، پنداشتیم جدید

 دف اسممیۀ جامع که دانستیم بمیایی از فا «غربۀ سلط و مسلمینۀ تفرق و خرافا  نفوذ
 سیاسای، انفعاال و یماندگعق  بارانۀ سازند فا معضم  این و است مابوس آن اساف 

 تعبیار افوپاایی یهاادولت نوظهوف یهاییتوانا با مواجهه دف مسلمانان اقتصادی و فرهنای
 .کردیم

 خانملکم .1-5-2

 «ناوزدهم قارن ایرانای منتقاد نیتاربازفگ» و «جدیاد فوشانفکری پدف» فا خانملکممیرزا
 و پافلمانتافیسام سای،دمکرا اومانیساتی،»ۀ اندیشا بساط دف بسازایی ریتأی چراکه ؛نامندیم

 اساتواف  جاان» و «کنات اگوست» چون ییهاتیشخص از و داشت ایران دف «ییگراقانون
 ،4671 )آدمیات، باود. متاأیر ،نادیآیما حساببه لیبرالیسم و آزادی فیلسوفان از که ،«میل
 ماا افواج به که میآوفیم معلم ممالک کل از که است سال شصت»  گفتیم ملکم .(446
 معظما  همهآن موج  که فرنگ نظام اصول که میپرسینم اصم   و کنند تعلیم ففتنفاه علم

 فا ایرانایۀ جامعا یمانادگعقا  ملکام «.اسات تدابیری وعن چه بر مبتنی شد، زیانار یح



 1241بهار و تابستان / ویکمبیست/ شمارۀ  دهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 922

 و خاافجی مستشاافان از ماا  تبعیت شرطبه که کردیم تلقی ذاتی نه و عافضی مشکلی
 باه تنهاایی بخواهیاد شاما اگار  گفاتیما او اسات. پاذیرجباران فرناای کردگانلیتاص

 شوید  مترقی شاید بلکه کنید، صر  وقت سالی هزاف سه دو باید برسید غربی یهاشرفتیپ
 نظام نمعایّ  قاانون یاک فوی بر و کرده تلارا  به تبدیل فا هزافسالهسه فرهنای آنان چراکه

 یهااشارفتیپ سرمنشاأ او .(41 ،4636 ،طباطباایی )ماایط اندداده سامان فا خود اجتماع
 تکنولاویی و علام بار مبتنای آباادانی و آسایش نظم، و یساالفوانید دستااه فا مدفن جهان
  .دانستیم غرب دیوانی قوانین دف نهفته تنظیما  مدیون فا مدفن
 فاقد نیز و حقوق دف مساواتیبی دف غرق و استبداد آفت دفگیر فا اسممی ممالکۀ هم او

 لفا  باه تصاریح بادون مشاروطه نظاامی ایجااد دنباالبه و کردیم تالیل ی،فأ و استقمل
 از آلماان، و فرانسه و انالیس چون افوپایی کممال که بود قائل ملکم .گشتیم «پافلمان»

 ماا او توصایف باه .انادبساته کاافباه خاود دف فا اسامم دفونای اصاول کاه انادموف  آنجا
 چه و باطنا   چه ،شویم غربی واق به خود آنکه جز ندافیم فوپیش   فاهی هیچ و میاماندهعق 
 ،4611 ،)ناوفایی اسات ساابقه باه مسابوق یافتاه،ترقای ممالک از بسیافی دف این و ظاهرا  
 ماوج ایان تخری  جلوی و شده یجاف جهان دف غرب ریگعالم سیل بود معتقد وی .(866
 یاا فسید فرنگ به باید یا اوۀ عقیدبه گرفت. سنتی یهافو  و کهنه ابزاف با توانینم فا عظیم

 اقتباس جزاا دیار بدون شودینم فا غرب تمدن از جزئی هیچ چراکه شد؛ هضم سیل این دف
 فا گزینایغرب سیدجمال برخم  بنابراین ؛است یکپافچه و وابسته دستااه این تمام و کرد

 افکااف دف حاداکثری یادوگاناه سااخت او چون فوشنفکرانی ویژگی .دانستیم رممکنیغ
 کامال پاذیر  یاا نفای دف که بود آینده ترقی فرصت و حاضر یماندگعق  بمی از عمومی

 داشت. قراف غرب

 بحران وقوع علل .2

 اسدآبادی .2-1

 آماوزعلمۀ جامع به فسیدن ضروفیا  از فا حکومت مدافیعدالت و نهادیمردم سیدجمال
 اساتبداد از ناشای علمی آموز  فقدان دف فا اسممی جوام  یماندگعق  علل و دانستیم
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 تضااد دف ذه ما مبانی با کهمادام فا غربی فنون از دانش تاصیل او .کردیم تعریف شاهی
 افوپایی ممالکۀ اوفانفنّ  ترقیا  به نسبت عمومی بدبینی از نیبنیدفا و شمردیم الزم نباشد

 سانخ داشات. گمیاه آشاکافی ملزوماا  چناین دف علماا همکاافی و هوشایافی فقدان و
 متاون از خاصی برداشت بنابراین ؛شدیم تعریف انهیگراعمل فویکردی دف او یشناساسمم

 داشات. اخمقای-اجتمااعی-سیاسی مسائلۀ عمد و قرآن از ایمعاصرانه فسیرت و شریعت
 دف فا حااکم یمانادگعقا  علات ،دانستیم مدافنید قشری فا سنتیۀ جامع ازآنجاکه وی

 و کاردیما جاووجسات شادیما فقهای تأمم  دف که نقصی و دین از ایشان خوانش طرز
 فهم با مطاب  کنونی موضوعا  دف ینیبفوشن ضروف  و دینی یهاهیّ فو اصم  بر دفنتیجه
 بیانش او .(49 ،4693 ،اشکوفی )یوسفی دیوفزیم اصراف مغفول حقای  و موجود واقعیا 

 قائال و انااشتیم ینیبجهان دف یناریسطا دچاف فا عصرهم علمای و انانمسلمۀ جامع
 تغییار جانباههماه و منصافانه پویا، دینامیکی، یاهمواجه به حاضر مکانیکی فویکرد تا بود

 و اخامق بادون ملات»  گفاتیما دلیالهمینبه شد. نخواهد حل حادیه مشکم  نیابد،
  .(84-88 ،4696 ،)مویقی «نیست ممکن فهم بدون عقیده و عقیده بدون اخمق

 فا قرآنای آیاا  ،نامفسار و فقهاا برخای اسممیۀ جامع دف امروز  گفتیم سیدجمال 
 شخصای یهااتهمت و فکری جهود به و کرده تأویل غرب از مستفاد دانش هرگونه مخالف

 عقمنیات و فلسافه از دوفی فا انانمسالم اناارا  علال دیار از یکی اسدآبادی گرفتافند.
 ذکر جدید مسائل از پرهیز شیوع و انانمسلم اندیشای انجماد علت فا فویکرد این و داندیم
 معلوم اما براند مطل  مجهول دف هاسخن ماق ، که است دفست آیا»  دیگویم او .کندیم

 « ؟بازبماناد ظااهری اماوف معرفات از و کناد موشکافی موهوم ماهیت دف  نداند؟ فا مطل 
 فا او داشات ،فرانساوی فیلسو  ،«فنان» با که یامناظره دف وی .(449 ،4697 ،)اسدآبادی

 ناه اسات یماذهب پیشوامسالک عالماان یپرساتکهنه دف انانمسلم اناطاط که کرد متقاعد
 )مدفسای بودناد اساتاد  کاه معااففی و صانای  دف یماندگعق  عموهبه ؛اسمم ماتوای

 .(91 ،4616 ،چهافدهی
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 خانملکم .2-2

 ممالاک سازیپیشرفته دفجهت کوف تم  فا اسممی جوام  یماندگعق  عللۀ عمد ملکم
 اشاتباه فا مانیاانعث اقاداما  دلیال،هماینباه ؛درکایما بیاان هافرناستان ازطری  اسممی

 بناسات اگار باود قائال چراکه ؛کردیم تلقی ابتر یاشهیاند فا ایران دف آن تکراف و دانستیم
 سیاسیون اهتمام و است اسمم دف نهفته یبندصوف  تغییر آنۀ الزم گیرد، صوف  اصمحی

 ۀافائا وی .دهادینما جاواب دینای افکاافی و اساممی یاجامعه دف آموز ۀ شیو تغییر به
 دید خواهید وقتآن  گفتیم و دیکشیم انتظاف فا متأخر علمای دست به دین از نو خوانشی

 فا شارق جواما  یمانادگعقا ۀ فلساف ملکام گرفات  خواهاد شتاب ترقی سیر چاونه که
 از تاا دهادینما اجاازه و کارده احاطه فا آسیایی اقالیم سال هزافان که دانستیم استبدادی

 فرهناگۀ جنبا از غارب تمادنی اصاول مباادی او نااه دف یابند. ا نج نظری یهاینیبکوته
 باذفی هماانۀ فسایدۀ میاو فا غارب تمادن اصاوال   کاه معناا ایان به جداست؛ آن افوپایی

 بود. شده آبیافی شرق دنیای دف اسممی تمدن شکوفایی نخستین یهاسده از که دانستیم
 که است نهالی همان بیاانه، ظاهربه مترقی تمدن این که بفهمند مسلمانان اگر  گفتیم او
 نیچنانیاا دادناد، پاروف  و بردناد متاأخر غربای دف اماا شد، فها و کاشته متقدم شرق دف

 منشااأ ملکاام (.486 ،4637 خااان،)ملکاام گرفااتینماا صااوف  براباار  دف هماااوفدی
 تصاویر مانادهمصاون تاریاف از ماذهبی یجاابه دفوغینی اسممی جعل فا یماندگعق 

 اسامم اسامم؟ کادام اماا اسات، اسامم جهاان با تصر  و غلبه بله »  گفتیم و کردیم
 ناه پیشارفت اسامم تکفیار  و مجاازا  ناه مابت و عش  اسمم غفلت  نه تعلیم و آموز 

 نقال  ناه عقال اسمم ی ماندگعق  نه یافتایتوسعه اسمم تفرقه  نه وحد  اسمم اناطاط 
 فوی باه فا عقاید نیترتازه انتقاد و باث نیتر یوس ابواب که اسممی اشیا  نه بشریت اسمم

  .(Bakhash, 1978, 9343) «دیگشایم منتقدان
 ،مقاامقاائم میارزا،عبااس چاون  مادافیسیاست تجددخواهان شوم عاقبت ،دفحقیقت

ۀ ایاد کاه باود عبرتای دفس خان،ملکم چشمان جلوی دف ،الدولهنیام و ساالفسپه امیرکبیر،
 دهیافایبا اسات آن از ماان  عماومی یهاازهیاانا و باوفهاا کاهماادام فا بااال از اصمحا 

 و افراطاای انیااگراساانت طاار کیاااز ،دفواقاا  .(408 ،4674 ،)کاتوزیااان انااشااتیماا
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 او، دفبافیاان و شااه دیاارازساوی   و انالایس و فوس گارمداخلاه یهاادولت دیارازطر   
 و اقتصاادی-سیاسای منااف  ماذهبی،-فرهناای شاعائر از ماان  فا نوگرایانه عقاید گستر 

 ،)آجادانی بودند سازباران عوامل نیترعمده و کردندیم تلقی خود استبدادی یینماقدف 
4609، 88-83). 

 مطلوب آرمان .3

 اسدآبادی .3-1

 باا علماا مخالفات از ناشای ملات مارومیات بود گفته که داغستانی جواب دف سیدجمال
 چنین آن از فرازی که سدینویم یانامه 4004 دسامبر 81 دف است، مملکتۀ اداف و سیاست

 زیارا ؛اسات انصاا  و عادلۀ دایار از دوف دیااکرده تصوف ایران علمایۀ دفباف آنچه» است 
 از تواننادینما دیان فجال باشد، بازپرس بدون و قید بدون قدف  که هروقت نباشد پوشیده

 ایاران دولات کای حاضر... عصر دف وصا  خص ،کنند جلوگیری مسلط قدف  آنۀ افاد و اجرا
 ایاران دولات کای ... کردناد؟ مقاومات دین یعلما و بکشد آهنخط مملکت دف خواست
 یعلماا و نمایاد بنا علم کاخ تعلیم انتشاف و نیل تهذی  برای و کند احیا فا مدافس خواست

 خواسات یارانا دولت کی ... ساختند؟ خامو  سازدیم منوف فا قلوب که فا نوفی این ایران
 کند ایجاد شوفا مجلس نماید، سیتأس فا عدلیه مااکم و کند استواف مردم میان دف فا عدالت

 مقابال دف علما و نماید پیدا جریان حاضر عصر احتیاجا  مواف  و عدالت با احکام تمام تا
 خواسات دولات کای ... کردناد؟ ساتیز آغااز قاانون و عادالت باا و نموده قیام دولتۀ افاد
 علماا و کناد سیتأسا دافاالیتاام و هااهزدافالعجا و کناد سیتأسا جدیاد یهااخاناه یمر

ۀ عد و کند منظم فا خود قشون و بیفزاید فا خود قوای خواست ایران دولت کی ... برآشفتند؟
 علماا و ساازد مسالح جدیادهۀ اسالا به مملکت دفاع برای و فسانیده هزافدویست به فا آن

 هار از فا ملت که است مهربان پدف چون ملت برای عادل و اناد دولت ... نمودند؟ مخالفت
 انیافرماحکم تکالیف نیترمقدس و کندیم حف  خافجی چه و داخلی چه اجاا  و ظلم
 مطلاوب ایران شایسته، دولت او «.شود ظلمی ناذافد فا فعیت افراد از یک هر که است این

 عادل باه دولت»  کندیم اضافه و تاس داده شر  جمم  همین دف فا ترقی از خود تلقی و
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 دشامن وافدشادن بارای وطانۀ دفوازۀ لناا دو هار ااّل  و شودیم زنده علم به ملت و استواف
 مالیااتی، نظاام فقادان از و کارده قیااس فرانساه باا فا ایاران ساپس «ماناد. خواهاد گشوده

 دف زادآ مطبوعاا  نباود خاافجی، یسفرا یتیخاصیب جامعه، و دولت دف مناب  لیومفیح
 وطان، از فنجاوف ایرانیاان مهااجر  و پیشارفته یهادولت نا ماّس  فعیت، مشکم  بیان

 .(94-33 ،4638 ،اسدآبادی )جمالی خوفدیم تأسف

 خانملکم .3-2

 غارب سیاسایۀ فلساف»  دیگویم افوپا دف «ایرانی تمدن» عنوان با سخنرانی یک طی ملکم
 شاود؛ امامیاهۀ شیع و حدیث قرآن، ترمینولویی به معطو  که شودیم ر یپذ قابل هناامی

 .(Ansari, 2003, 123) «آمیازد دفهام مشارق دیانات و خرد با فا غرب سیاست و عقل بلکه
 یاا گرفاتیم کافبه غربی ماتوای تزئین برای فا دینی یهاگزافه به تمسک او آیا آنکه از فاف 

 تالیال ایان داشات، اندیشاای ناوین نظم دف دینی یهااناافه بازخوانی قصد هم ذهن دف
 غرب تمدنیۀ گهواف دف شرق پروف  با ملکم نااه دف مطلوب وصف چراکه است؛ پذیرتأمل

 غاربۀ مجموعا پاذیر  دف فا مطلاوب آفماان کنات، اگوست با همسو او البته بود. عجین
 سااعت موتاوف از دنادهچارخ یاک جداساازی مثال آن گازینش که بود معتقد و دانستیم

 فرناای مثال تنهانه فرنگ یدافمملکت اصول اخذ بدون»  گفتیم ملکم .ندکیم مختلش
 آیین باشیم  داشته آهنار فرنگ مثل بتوانیم که بود خواهد ماال بلکه داشت، نخواهیم لشکر
 یطوفکلبه یا کرد قبول تماما   باید یا فا دولتی یهاطر  و کندیم حرکت باالتفاق جاهمه ترقی

 دفنتیجاه و ذاتای؛ معقاول ناه اسات اکتساابی علام دف ترقای بنیاد او تعریف دف «نمود. فد
 کاهشارطیباه ،«داد ترقای ساال هزافسه قدفبه توانیم ماه سه دف فا ایران دولت»  گفتیم

 از نیستیم ما  ما» که  بود باوف این بر او کند. تقلید فرنگ از فا قانون و اقتصاد و نظم اصول
 بسپافیم. ازنو اندمودهیپ هاسده طی ایشان که فاهی نباید رازی ؛«بکنیم اختراعی خود پیش
 بایرد فا سلطنت کافکنان کرداف و شاه اختیافا  جای قانون حاکمیت خواستیم ملکم 

 سارآغاز او شاود. تضامین افاراد جاانی و ماالی امنیت تا دفآید قاعده و نظام تات دولت و
 آفماان و دانساتیما «مملکت اساسی انیجر دف ففوفم» یا «تنظیما » تاق  فا شکوفایی
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 کاه طاوفهماان»  گفاتیما او .دیادیما غربۀ مدفنیت قواعد یریکافگبهۀ نییآ دف فا مطلوب
 اصاول تاوانیما نیز طوفهمان کرد، نص  زحمت بدون و آوفد فرنگ از توانیم فا تلارا 

 تجااوز و اساتعماف وی «.سااخت برقاراف ایاران دف معطلای بادون و کرد اخذ فا ایشان نظم
 علمای ماذه  و غربیه تمدنۀ اشاع دف خیرخواهانه فسالتی و الهی حکمتی نیز فا یانیافوپا

 با و داده خرجبه ینیبخو  و یلوحساده عجی  طرزیبه گاه ملکم .کردیم لیتأو فرناستان
 فرناساتان ملال»  دیاگویما ا یترق اصولۀ فسال دف انالیس و فوس تجاوز آیاف فراموشی

 ماا که چیزی و ندافد یادهیفا هیچ اصم   خافجه تسخیرا  گویندمی و منکرند قصد ازفوی
 «شاود زیااد هااآن تجااف  و آبااد خافجاه ممالک که است این دافیم الزم فرناستان خل 

 آدمای «پاذیریترقای» فا حیاوان از انساان تماایز وجه بنابراین، ؛(94-30 ،4693 ،)اصیل
 .خواندیم

 دستیابی مسیر .4

 اسدآبادی .4-1

 فا مسلمانان متفرق امت اسمم، صدف تاوال  بازآفرینی ازطری  تا داشت تم  سیدجمال
کوه به  وضاعیت به فا جامعه داشتند کوشش که فا کسانی فاه و بازگرداند نخستین یهاسده ش 

 ماذه  از فا ایشاان برداشات و انارافای بازگردانناد پیاامبر عصر ففاهی مناسبا  و زندگی
 جدیاد یهاایاوففّنا با مسلمانان آشنایی که داشت این خو  او .دیدیم فتجاعیا پیامبر
 ،4693 اشاکوفی، )یوسافی شاود دینی مفاهیم انزوای و شریعت اصول کنافگذاشتن باعث

 مسالمانان فکاری جغرافیای دف فا فرهنای-فکری عظیم انقمب یک ایجاد همچنین، (.49
 دف یمتادولوی اصام  و یدئولوییاا تصاایح کاهیماادام باود  معتقاد و دیکشایم انتظاف

 ترقی عوامل نیابد، تغییر جهان با آنان مواجههۀ ناو و نارفته صوف  اسممی امت بومستیز
 یافات نخواهاد دسات ترقی و امنیت وحد ، به اسمم جهان و شد نخواهد هویدا توسعه و

 و باود سااخته خاودۀ برناما فا ماندهعق  جوام  نوسازی تسری  او (.847 ،4696 )مویقی،
 زنادمای فقم دانش که بود پیشرفتی دفجهت عمومیۀ افاد انسجام و بینش افتقای دف همتش
 باه کاه فا یالهیوسا هر است  واج  مسلمانان بر اسدآبادیۀ عقیدبه (.489 ،4601 )توانا،
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 و زودهاف آنان تمدن اعتمی بر تواندیم آنچه هر به و آوفند گرد کندیم کمک آنانۀ بنی تقویت
 اصامحی حرکات دف فا عماده ماهکارم دو او یابند. دست بکاهد خصمۀ سلط و عداو  از

 و سیاسات اصام  .8 ؛خرافاه و وهم زدودن با انمتدین و دین اصم  .4  کردیم دنبال خود
 ماادود او ناااه بیاانه. استعماف و شاه استبداد با مبافزه و امت میان وحد  ایجاد با جامعه

 تاا عربساتان و افغانساتان و هناد از ،منطقه مردم تمام برای و نبود خاصی ذه م و ملیت به
 جهت همبستای و اتااد»  گفتیم و خواستیم ترقی و علم و عدل ،ترکیه و مصر و ایران

 گمراه مرایا   وجود اگر است... مامدی ینیآ افکان نیترمهم از یکی اسممی والیت تقویت
 باه هماه و شادندیم جم  باهم جنوبی و شمالی و غربی با شرقی مسلمانان نبود، کافطم 
  .(886-4600،470 ،)نوازنی «گفتندیم لبیک واحدی ندای

گاه دانایان از اینک»  کندیم بیان علما به خطاب سیدجمال  فودیما تقاضا اسمم ملت آ
 مسلمانان فد دیانتۀ عاطف احیای برای و فرمایند منزه جبری  یشوا از فا تقدیر به اعتقاد که

 همان اسمم صدفۀ صالا سنن کردنزنده با و زنند کمر به همت ...ففته آب آوفدن جوی به و
 خاود قار  و قضا ۀ مقالا دف وی «.نمایناد تجدیاد فا عقایاد فسوخ و دین عظمت و شوکت

 از مارگ دست ،اندمامن مقدس عقاید این به که یفوز تا ملت این قسم  خدا به»  دیگویم
 قاّو  مغلوب بایرد، گریبانشان عقلی کسالت و فوحی مرض هر و است کوتاه انایش دامان

 ایان خادا خواست به و شود کنده کشوفشان از بیاانه آزمندان دندان و گردد حقه عقاید این
 «اسات امیاد و آفزو ایان دیاما تاافیخی حاواد  و یافات خواهد انجام زودتر هرچه اموف

  سدینویم -بریتانیاۀ ملک- ویکتوفیا به یانامه فد سیدجمال (.608-697 ،4661 )وایقی،
 حقاوق باه ایشاان وزفای یاا پادشاه تخطی کاف این اوال   امتعه سایر و تنباکو فرو  باب دف»

 اساتنطاق بادون مارا دوستان و نمودند حبس و بلدی  نف و دستایر مرا ،نیبنیدفا بود... ملت
 کارد... نخواهد اظهاف موفد این دف مطلبی هیچ نیقیبه طهران دف شما سفیر و زدند صدما 

 یک ایران دف که بدانید هستید، قانون طال  که شمایی  ...دیترسیم خودتان جی  از شماها
 و دیواناه دائماا   کاه پادشاهیۀ ناحی از است وحشت سلطنت اینجا و نشده نوشته قانون سطر

 دیااستادهیا شما اما د...شو ابراز شما ازطر  کلمه یک که است منتظر ما ملت است  مست
 ،4618 طباطباایی، )ماایط «آشکافید  دشمن نه و آشکاف دوست نه شما .دیکنیم تماشا و



 922( / 962-921... ـ محمد جلیلی ) ایرانی روشنفکران مواجهۀ تطبیقی بازخوانی

 

 داشات، گساترده فوابطای و گاراعمال فویکاردی نکهیباا سیدجمال دفواق ، (.843-818
 .کردیم افشا فا اهدافشان و هادولت سیاست

 خانملکم .4-2

 اسممی ادبیا  و فافسی الفبای تغییر لزوم از حتی و بود سممیا سمیپروتستان دنبالبه ملکم
 او (.93 ،4636 طباطباایی، )ماایط گفاتیما ساخن فائقه کشوفهای با بهتر افتباط برای

 یاا بایاریم سرمشا  فرناای از یا باشیم متقدمین مقلد باید یا دیوانی اعمال دف» بود  معتقد
 باه تمسک و مخترعین و متقدمین به یعتمادایب دف ا یکل مشی اما ؛«شویم مخترع خود

 گرفت نادیده فا نکته این نبایست البته (.73 ،4607 مرادی، )قاضی بود مآبیفرنای از تقلید
 یاهینظر ،توسعهدفحال یاپن و مستعمره مصر دف نه عثمانی، دف نه ایران، دف نه دوفه آن دف که

 وجاود ملای هویات از صایانت نضام پیشارفت چااونای برای آزموده یاهیّ فو و منسجم
 دعاو  ل:اّو »  دادیم پیشنهاد فاهکاف چند ایران دف غربیۀ توسع تاق  برای ملکم نداشت.

 و مدیران از متشکل صدنفره هیئت یک جذب -خافجی مستشافان استخدام و کاففرمایان از
 افساال دوم: دولتای؛ تشاکیم  و هااوزافتخاناه دف خاافجی متخصصاین و فنی مهندسین

 جدید فنون و علوم تاصیل جهت فرناستان به شاگرد هزاف اعزام -مترقی ممالک به انشجود
 یریکاافگباه -افوپاایی یهاایکمپاان باا خاافجی قرافدادهای عقد سوم: ایشان؛ شدنآدم و

 و آهانفاه احادا  مانند بزفگ اقتصادی امتیازا  یاعطا با خافجی یهاشرکت یهاهیسرما
 «.وسیله این به ایران ملت با نانآ سیاسی مطام  یهمسوساز
کیاد با حکومت و دولت دیوانی دستااه دف اساسی اصمحا  خواهان ملکم  اصاول بار تأ

 نه خافجه استیمی بکوشید، هرقدف»  گفتیم منفعل و وسیمأ موقعیتی از و بود غرب سیاسی
 و فراموشاخانه سیتأسا ازطریا  تاا دیکوشایم او  «گذافدینم باقی آیافی ایران از نه و شما از

 تربیت به تا کند ایجاد نخباان میان فا ایران اندیشای-سیاسی انجمن نخستین آدمیت، مجم 
 بارای همچناین، بپاردازد. ایاران سانتی کالباد دف مادفن یهاازهیاانا تثبیت برای فوشنفکران

 هار از بااالتر و امت شرعی امام ملت، فوحانی فئیس» فا علما مذهبی معافضا  از جلوگیری
 تنظیم برای ملی شوفای مجلس دف بزفگ مجتهد صد قدفتمند دخالت لزوم به و دینامیم «شاه
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 تفسایر اساممی شریعت از مفادی اجرای دف فا غرب ترقی ازطرفی، .کردیم اشافه ایران قوانین
 حقیقی اصول و افکاف آن ندافیم، کافی افوپاییان با ما باویید»  گفتیم خود پیروان به و کرده
-468 ،4673 همکاافان، و معازی، )دیلمای «انادنماوده اخذ ما از فرنایان که هستند ماسم
 و دیان احکاام یپوشاانهام دف مخاطباان اقنااع دف «مساقیم  صراط»ۀ کتابچ با ملکم (.461

 باشاد  شارع احکاام تغییار من مقصود که کّم  و حاشا»  داشتیم بیان او کرد. تم  مدفنیته
 هماان باا فا اسات متفارق احادیثماان دف کاه جهانی حقوق ضمانت یدبا نیز ما گویممی بلکه

 (.487 ،4681 خان،)ملکم «سازیم دولتی قوانین به مبدل فرنگ، ترتیبا 

   ر یگجهینت .5

 عصر مردمان از فراتر هاآن یدو هر که میفسیم نتیجه این به مذکوف متفکران یآفا تالیل دف
 فقدان و مذه  علمایۀ قاطب اندیشای اناطاط انی،ایرۀ جامع مفرط یماندگعق  باران به

 ،غربایۀ مدفنیت به ایشان نار  اصم  دفصدد و برده پی سیاست دف علم و قانون و عدالت
 و سیاسای جغرافیاای از فراتار اسادآبادی .اندبوده جدید دنیای با مواجهه نوع و دینی زیست
 بود ایشان مذه  و ینیآ و زبان تنآموخ با اسمم امت احیای دفپی خود، زادگاه دینی مذه 

 اناطااط عوامال دفک باا تاا پیمود فا مصر تا افغانستان از و انالستان تا هند از فاه این دف و
 عظمات و وحاد  بتواناد غارب، تکنولوییاک ابزاف یریکافگبه و گزینش و شرق اجتماعی

 آناان غفلت و ماسم علمای فقهی نار  به ،ازسویی کند. احیا فا اسمم جهانۀ ففتازدست
 و دینای شابها  ندزدو دفپای و گرفتیم ایراد غرب فرهنای-اقتصادی-سیاسی تهاجم از

 و متفرق جوام  دف انسانیۀ شد ییتض یهاتیظرف آزادسازی و ملت افکاف از باطل تصوفا 
 و زنادان گزند و هجر  صعوبت به  یپرفرازونش یهاسال نآ دف او بود. انانمسلم یبا یب

 انسانی-اخمقی-عقمنی وجوه به تشوی  و فرامذهبی فویکردی ایجاد با تا شد، چافد تبعید
 دف ،بنابراین کند. مضمال فا تسنّ  عالم دف وجودآمدهبه اناطاط و استعماف و استبداد قرآن،
 باا مسایر این دف و دیجنایم اسمم اصیل عقاید احیای برای امت یکپافچای آفمان از دفاع

 باا همکاافی ماذه ، فروعاا  از تقیاه به مجبوف ماوف،اصالت و گراعمل سیاستی اتخاذ
  بود. متعافض ماافلی دف حضوف و مایر یهاتیشخص از بسیافی
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ۀ جامعا تاا دوشایکیما قاجااف سیاسای نمایندگی قبول و افوپا دف علم تاصیل با ملکم 
 آنان به و سازد افهشی غرب عقمنی حاکمیت و مترقی قوانین از خود جایااه تنزل به فا ایرانی
 سیاسات منتقاد او بچشااند. تنظیماا  و تبعیات و تقلید جام از فا نظم و آزادی و ففاه طعم
 قراف شاه یمهریب موفد آنکه از پس و بود آن با انهیجومنفعت همکافی ضمن قاجاف،ۀ مطلق

 تغییارا  تاا کارد ساعی و بارد پنااه «قا وو  ۀمطبوعا» چاون مکتوبی یهافسانه به گرفت،
 اواخار دف هام سایدجمال البته کند. جایازین باال از مدفنیته جعل با فا اجتماعی-فرهنای

 اقاراف بااال از ترقای ایجااد و حکام همکافی جل  بر اصراف دف ا یفاهبرد خطای به عمر
ۀ دغدغا .مکاردیما هااملات مصارو  فا خود وقت هادولت جای کا یا گفت  و داشت

 فو  از دوفی ضامن تا بود جدید دنیای با منطقیۀ مواجه و دین از تلقی اصم  سیدجمال
 قاراف غاربۀ سالط برابر دف شرق مارک موتوف فا فّناوفی و علم گزینش مدفنیته، یگرایماد

 و اندیشینسبیت ماوفی،عقل سال صدها از ناشی افوپایی ترقی دانستیم نیز ملکم دهد.
 دفآوفد؛ تصار به سمیاومان قواعد از خالی فا تکنولویی توانینم و است دینی سکوالفیسم

ک بنابراین  .انجامادیما ا کاافکردی اخاتمل به ااّل  و پذیرفت فا آن تمام باید که داشت دیتأ
 یهاااناتیخ بااف از کمای و داشاته تار یعم نمودی دعوی، این با ملکم ففتاف تالیل شاید

 افائاه پاژوهش بیقایتط دساتاوفد ذیال، جادول دف بکاهد. او اقتصادی مفاسد و دیپلماتیک
 .شودیم
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 تطبیقی ب زخوانی در پژوهش دست ورد  2 جدول

 غربیۀ مدرنیت ب  مواجهه در خ  ملکم و اسدآب د   آرا

 

 (پژوهش ه  ی فته )منبع  
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 کت بن مه
 ابــراهیم ســید اهتمــا  بــ   مشرر وت   نهضرر ۀ مقدمرر و آزادی فکرر  (.1222) فریــدون آدمیــت 

 .گستره تهران: شیرین اشک

 مرکز. تهران:  یروشنفک  کار (.4831) بابک احمدی 

ــدینســیدجمال  اســدآبادی  الرردی سرر دالا  ترراری  -س اسرر  اسررناد و هررانامرر  (.1222) ال

 شروق.ۀ کلب قم:  خسروشاهی سیدهادی کوشش ب   اسدآبادی

ـــ ــ   الرردی سرر دالا  از مقررا   و رسررا  ۀ مجلوعرر (.1222) ـــــــــــ ــش ب ــیدهادی کوش  س

 .الهادی قم:  شاهیخسرو

 .نی تهران:  الدول ناظم خانم  زاملکمۀ اندیش و زندگ  (.1226) الل حجت  اصیل

 فرهنگـی مرکـز تهران:  عظیما جهانگیر و تفرشی مجیدۀ ترجم  خانملکم (.1262) حامد  الگار

 .مدرس الل آیت شهید

 اختران. ران:ته  مش وت   عص  در ای ان روشنفک ان (.1222) الل لطف  آجدانی

ــ  ــوری   باربی ــ  مرردرنۀ اندیشرر در س اسرر  و دیرر  (.1222) م ــرۀ ترجم ــایی امی ــران:  رض  ته

 .سراقصیده

 .آگ  تهران: احمدی  عبدالوهابۀ ترجم ،س اس ۀ مدرن ت (.1222) ـــــــــــ

 ی.ن تهران:  س اس  شناس اامع  (.1221) حسین  بشیری 

 .گفتمان فرهنگ تهران:  بح ان مدی ی  (.1222) محمدرضا  تاجیک

ۀ فصرلنام  «اسـدآبادی الـدینسـیدجمالۀ اندیش در مدرنیت  و اسال » (.4831) محمدعلی توانا 

 .448-79 ص  8 ش  2 س  نظ ی س اس  پژوهش

 امیرکبیر. تهران: اسدآبادی، الدی س دالا  هاینام  (.4831) ابوالحسن اسدآبادی  جمالی

 در اسـرریگنز بحـران کـاربرد بـ  انتقـادی نگاهی» (.4837) حجازی حامد و سیدصادق حقیقت 

 .17-4 ص  17 ش  48 س  س اس  علومۀ فصلنام  «سیاسی مطالعات

ۀ نامرپژوهش  «خانمیرزاملکم منظر از مدرنیت  و غرب» (.4873) همکاران و امین معزی  دیلمی

 .411-429 ص  19 ش  42 س  تاریخ

 فرانکلین. و علیشاهصفی تهران:  خانم  زاملکم (.4818) اسماعیل رائین 

 امیرکبیر. تهران:  ت ازو در تاریخ (.4832) عبدالحسین کوب زرین

 و انسانی علو  پژوهشگاه تهران: ااتلاع ، علوم در تحق ق هایروش (.4832) باقر ساروخانی 

 فرهنگی. مطالعات
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 رازه.شی تهران: عضدانلو  حمیدۀ ترجم  روشنفک  نقش (.4831) ادوارد سعید 

 مفـاهیم سـازیبـومی شناسـیروش و اسـدآبادی الـدینسیدجمال» (.4833) مرتضی شیرودی 

 .83-28 ص  22 و 24 ش  3 س  دین  پژوه انسانۀ دوفصلنام  «سیاسی مدرن

ــایی  ــیدجواد طباطب ــران:  اسرردآبادی الرردی سرر دالا  (.4839) س ــره ته ــار دای ــزر  المع  ب

 اسالمی.

 یوسف. تهران:  دلف  روش ب  تحق ق اا ای (.4831) عبدالرضا زاده عالی

 (.مشـروط  صـدر در سیاسـی نوسـازی پـردازی)نظریـ  خانملکم (.4837) حسن مرادی  قاضی

 اختران. تهران:

 مرکز. تهران: شهیدی  حسینۀ ترجم  ای ان ان (.4874) محمدعلی کاتوزیان 

 الـدینسـیدجمال ازنظر انیانس تکاملۀ گانشش اصول و انحطاطۀ نظری» (.4833) مجید کافی 

 .38-87 ص  4 ش  4 س  ااتلاع  علوم و اسالمۀ فصلنام  «اسدآبادی

 پر. تهران:  ای ان ان ب داری تاریخ (.4871) االسال ناظم کرمانی 

ۀ فصرلنام  «آوردهـاره و سـفرها افغـانی  اسـدآبادی الـدینسـیدجمال» (.4893) نورالل  کسائی 

 .412-72 ص  21 ش  ف هنگ

 نظــرات از یقــیتلف براســاس یاســیسۀ شــیاند یخیتــار و یفلســف فهــم» (.4839) علــی نی گلشــ

 .413-78 ص  33 ش  41 س  فلسف ۀ نامۀ فصلنام  «گنزیاسرر و اکشات  نر یاسک

 مرکز. تهران: ثالثی  محسنۀ ترجم مدرنیت  پیامد (.4899) آنتونی گیدنز 

 سخن. تهران: او  پیشنهادی اصول و ملکمۀ مقال کتاب: راهنمای (.4833) کریم مجتهدی 

 علمی. تهران:  خانملکم آثارۀ مجلوع (.4838) محمد طباطبایی  محیط

ـــ ــ   زمرر  مشرر   ب ررداری در اسرردآبادی الرردی سرر دالا  نقررش (.4811) ـــــــــــ  کوشــش ب

 دارالتبلیغ. قم: خسروشاهی  سیدهادی

 تهــران:  او هررایاندیشرر  و اسرردآبادی الرردی سرر دالا  (.4818) مرتضــی چهــاردهی  مدرســی

 امیرکبیر.

 صدرا. تهران:  اخ  ۀ صدسال در اسالم  هاینهض  (.4893) مرتضی مطهری 

 بـ  سیاسـی(  علـو  در روش و )نظریـ  ایمقایسر  روش (.4871) دیویـد مـارش و تـا  کـی  مک

 مطالعاتۀ پژوهشکد تهران: یوسفی حاجی امیرمحمدۀ ترجم استوکر  جری و مارش کوشش

 .3 ج هبردی را
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ۀ مبارکـۀ مطبعـ تهران: زاده ربیع هاشم کوشش ب   تلدن اصو ۀ رسال (.4821) میرزا خان ملکم

 مجل .

 کویر. تهران:  قانونۀ روزنام (.4837) ــــــــــــ

 آرای و س اسرر ۀ اندیشرر در مسررلل   انحطررا  و ضررع  عوامرر  و علرر  (.4898) احمــد مــوثقی 

 اسالمی. فرهنگ و نشر دفتر تهران:  اسدآبادی الدی س دالا  اصالح 

 مطالعـاتۀ پژوهشـکد تهـران:  اسردآبادی الردی سر دالا ۀ اندیش و آرا (.4833) بهرا  نوازنی 

 اجتماعی. و فرهنگی

 جیبی. تهران:  خانم  زاملکم هایاندیش  ب رس  (.4811) فرشت  نورایی 

 پیا . تهران:  اسالم  هاینهض  گذارپای  حس ن  الدی س دالا  (.4881) صدر واثقی 

ــار زنــدگی  معرفــی در مقالــ  )هفــت قافلرر  درای (.4893) حســن اشــکوری  یوســفی  افکــار و آث

 چاپخش. تهران: (.اسدآبادی الدینسیدجمال

Ansari, Ali.m (2003). Modern iran since 1921 the pahlavie's and after, London : longman. 

Bakhash, Shaul (1978). Iran, Manarchy, bureaucracy and reform under Qaja, London, Ithaca 

Press. 

 


