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  1كريم مجتهدي استاد شناسي ايرانيان براساس نظرات غرب

  *فر عبدالرحمن حسني

 چكيده
ي سياسي غـرب همـواره بـرا    ةفناوري و سلط ةتوانايي علمي در حوز ،در دوران معاصر

ويژگـي  سـبب   بـه ها از غرب دارند  است؛ نوع تصوري كه ايراني جوامع ديگر مسئله بوده
نگـاه   ،در اين زمينـه . همراه بوده است  نگري وسطحي  انگاري استعماري آن اغلب با ساده

هـا و   جلـوه . آن است ةجانب و همه ،مناسب به غرب مستلزم شناخت دقيق، مبنايي، عميق
شـدن   ها و برجسـته  ها، ديدگاه در قالب انديشهاش،  وران تمدنيدر د ،تبلورهايي از غرب

. اسـت   كـرده   غربي ظهور پيدا كشورهاي غير در ها آنآثار انتقال متفكران غربي به همراه 
هاست كه در دوران معاصر در معرض اين ظهـور و بروزهـا    ايران هم يكي از اين كشور

هـا و تبلورهـاي غربـي از لحـاظ      يان با جلوهتاريخ آشنايي ايران ،در اين زمينه. است  بوده
از اسـت  جـدي   ياي در وضعيتي كه هنوز شـناخت غـرب موضـوع    تاريخي و انديشه

يكي از فعاالن علمـي و پژوهشـگران فعـالي كـه بـه پـژوهش       . كارهاي ضروري است
اين معرفي خودشناسـي  با را معرفي كند و هم شناسي ايرانيان پرداخته تا هم غرب  غرب
در كار وي هم آراء يك ايرانـي   .، كريم مجتهدي استكندبيشتر را ا از خودشان ه ايراني

بررسـي  را  دهد و هم نگاه ايرانيـان ديگـر بـه غـرب     نشان ميرا به غرب زمانة خودش 
ـ . ايم در اين مقاله به جنبة دوم اثر او پرداخته. كند مي كـه   ،نگـاه فلسـفي   ةشناخت از زاوي

گذاري تمـدن   ز اين جهت اهميت دارد كه معتقد به پايهكند، ا مجتهدي روي آن تأكيد مي
  .امروزي غرب بر مباني فلسفي است

جديد معاصر غرب،  ةدور ةدر اين مقاله، آراء مجتهدي از تصور و نگاه ايرانيان دربار
اند، بررسي و پـردازش   انديشمندان مؤثر و كارهايي كه ايرانيان در ارتباط با آن انجام داده

  .شده است
                                                                                                 

   hassanifar@yahoo.comاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي *
 7/11/1389 :تاريخ پذيرش، 12/8/1389: تاريخ دريافت
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دهد كه در ارتباط بـا   ها هم نشان مي يافته .ـ تحليلي است اين مقاله توصيفيروش 
ملكم، آخونـدزاده، حسـينقلي   مانند  ،هايي از جانب ايرانيان طرفدار غرب غرب، فعاليت

مالعلـي زنـوزي    و مثـل سـيدجمال   ،هاي مناسب آن گيري از داشته و موافقان بهره ،آقا
د شناخت ايرانيان از غـرب نـه تنهـا مناسـب     ده همچنين نشان مي .است صورت گرفته

 ةاي اساسي بـراي جامعـ   نبوده بلكه نادرست و با سوء فهم همراه بوده و در نتيجه فايده
  .نداشته است بر ايراني در

  .هاي جديد، كريم مجتهدي، تاريخ معاصر ايران شناسي، غرب، فلسفه غرب :ها واژه كليد

  مقدمه. 1
فناوري آن در چند قرن اخيـر،   ةغرب، يا مقابله با سيطرچرايي و چگونگي پيشرفت تمدن 

خـود مشـغول كـرده و آنـان را بـه        ذهن اكثـر انديشـمندان و سياسـتمداران ايرانـي را بـه     
غربـي    در ارتباط با تمدن .واداشته استباره  نتايجي در اينهايي در جهت وصول به  فعاليت
هستند ايراني  يرويارويي، انديشمندانر ناگزيآن و مقابله با اين سيطره و ضرورت  ةو سيطر

  هـاي مـديريت اجتمـاعي،    هاي فناوري و حوزه كه معتقدند پيشرفت و ترقي غرب در زمينه
  . است» هاي فلسفي دوران جديد غرب نگرش«ناشي از غيرهسياسي، اقتصادي و 

در  هاي فلسفي دوران جديد غرب هاي جديد يا همان نگرش ميزان اخذ و فهم ديدگاه
به لحاظ تاريخي و هـم بـه لحـاظ      برخي انديشمندان همموضوعي است كه  ان ايرانيانمي

علمـي و فنـي غـرب و     ةقابلـه بـا سـيطر   ماهميـت پيشـرفت و    .اند فلسفي به آن پرداخته
مايـة توجـه بـه    هاي غربي  ها و فلسفه واكاويدن ميزان تالش و نوع نگاه ايرانيان به انديشه

در  و معيار هـر شـناختي اسـت    ه كه فلسفه زيربناي پيشرفتاين نكت. بوده استاين نكته 
و حتـا آثـار    از نـوع نگـاه ايرانيـان بـه غـرب و شناختشـان از متفكـران غربـي         بررسي ما

درنظر گرفتن مسـائلي كـه غربيـان بـا آن     . گيرد مطمح نظر قرار مي مستشرقان دربارة ايران
حوزة دخالت عقل در امور انسـاني  ، مسائلي همچون نزاع علم و دين و نيز اند مواجه بوده

بـاره آراء و نظـرات آقـاي دكتـر كـريم       در ايـن . در سير بحث ما جايگـاهي اساسـي دارد  
  . مجتهدي كانون بحث ماست

  :شود مربوط ميشناسي ايرانيان به چند موضوع  غرب ،از نظر مجتهدي
  .تجدد در ايران .3 ؛علوم جديددر ها آنميزان تعمق  .2 ؛آشنايي ايرانيان با علوم جديد .1
دنيـاي  ة ايـن رابطـه   اي با علوم جديد دارند و در نتيجـ  هاي جديد غرب رابطه فلسفه. 1
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حساب  هاي جديد، آشنايي با علوم جديد به اند و آشنايي با فلسفه جديد غرب را ساخته
اين همان چيزي بود كه در عصر روشنگري اصـول آن مشـخص و بـا انقـالب     . آيد مي

نحوي به كل جهان منتقل شد و  اجتماعي فرانسه به ـ و انقالب سياسيصنعتي انگلستان 
در كشورهايي مثل ايران كه داراي معارف و فرهنگ اصيل كهنسالي بودند تعارض سنت 

در پي داشته هايي بس پيچيده  هنجاري هو گاه هم مشكالت و ناب هو تجدد را موجب شد
  از همـه گنـاه و   رجي و استعمار مردم بياي براي نفوذ خا كه عمالً بهانه خاصه اين. است
 .خبر نيز بوده است بيجا 

كه تقابـل  نكتة ديگري است بررسي ميزان تعمق ايرانيان در فرهنگ جديد غرب هم  .2
 . سنت و تجدد را در ايران باعث شده است

 ةتـرين دغدغـ   مهـم  منزلة  به ،صنايع و فنونيافتن   با اهميتو از زمان صفويه به بعد . 3
 ونايرانيان عامل تفوق ملل غربي را فن .گيرد ، نوعي تجدد در ذهن ايرانيان شكل ميها آن

كردنـد بـه رفـع     دانستند لذا سـعي مـي   نظامي ميدانش و  تو اقتصاد و سياس ايعو صن
  .بپردازندها  عرصهدر اين خود نواقص 
ت اهميـ  ؛هـاي جديـد غـرب و آشـنايي ايرانيـان      شناسي بحـث فلسـفه   مفهوم ،در ادامه

فكـري ايرانيـان بـا     ةمقابلـ  ةپيشين ؛ها هاي جديد غرب و آشنايي ايرانيان با اين فلسفه فلسفه
هاي ايرانيان در ارتباط با متفكران  فعاليت ؛عطف خودآگاهي ايرانيان عباس ميرزا نقطه ؛غربيان

كسـاني  هـاي   هـا و فعاليـت   تـالش  ؛دوران جديد غرب مثل ولتر، دكارت، كانت، شـيلينگ 
هايي چون حسـينقلي آقـا، ميـرزا ملكـم و      زده و غرب  سيدجمال  الملك ميرزا، يعبدهمچون 

  . شود بررسي و پردازش ميدر راستاي توليد علم بومي آخوندزاده 
صورت كتاب، مقاله، سـخنراني و   در اين نوشتار از برخي نظرات و آراء مجتهدي كه به 

  . گو است، استفاده شده استو يا گفت
  

  شناسي مفهوم. 2
  غرب و غرب شناسي 1.2

  غرب 1.1.2
 .)7: 1379 داوري،( »بلكه فضا و جاي چيزهاسـت  .غرب هيچ جا نيست« داوري معتقد است

  :كند يا در جاي ديگر اشاره مي
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غرب با تفكري كه در آن بشر به صورت موجودي صاحب علم و اراده و قدرت ظاهر شد 
  .)15: 1383داوري، ( د، پديد آمدبايست همه چيز را در تصرف و تملك خود در آور و مي

  :گويد مييا 
هـا و معـامالت و    غرب طرحي است كه در آن اشياء و اشخاص و افكار و اعمال و قصـه 

سازي غرب در علوم  خاص ذات ةگيرد و اين رنگ و وجه خاص مي ةقوانين رنگ و وجه
ان معـين و  محدود بـه مكـ   ... و قوانين و رسوم و اشياء و اشخاص است و ادبيات و كارها

متعلق به قوم و مردم خاصي نيست ولي با فلسفه و علم و قانون و سياست و ادب و اقتصاد 
  .)25: 1383داوري، ( و گفتار و كردار غالب در زندگي كنوني عجين است

  :گويد غرب مي ةكوب دربار زرين
 غرب مجموع سيستم جديدي است كه اول حيات اروپاي غربي را با انقالب صنعتي و بـا 

  .)128: 1373كوب،  زرين( دگرگوني كرد ةآنچه از لوازم و مقدمات آن است عرص
اما از لحـاظ   .است يشمال يكاياروپا و آمر يها قاره يابه معن ياستو س ياغرب در جغراف

هـاي و نتـايج خـاص خـود      آورد دستها و  تمدني و فكري، جرياني فكري و فلسفي با رويه
ايـن  ترقـي و اسـتثمار و اسـتعمار از جملـه      وژي، علم جديد،مدرنيته و يا تجدد، تكنول .است
  .ها و نتايج استآورد دست

  شناسي غرب .2.1.2
 وكنـد   بحـث مـي   هـا و آراء غربـي   ديدگاه ةدربار كه شود مي گفته اي حوزه به شناسي غرب
 معروف كتاب ةمقدم در سعيد ادوارد .كند مي تفسير و بررسي را آن و دهد آن نظر مي ةدربار
 مبنـاي  بر كه است فكري سبك نوعي از عبارت خاورشناسي«: گويد مي ،شناسي شرق د،خو
 قـرار  »غـرب «) مـوارد  غالب( و »شرق« ميان كه است شناسي شناخت و شناختي  تمايز يك
  .)16ـ  15 :1377 سعيد،( »دارد

 
  هاي عصر جديد غرب فلسفه 2.2

هـا و   فاوت عمده بـا فلسـفه  هاي جديدي كه ت يعني ديدگاه» هاي عصر جديد غرب فلسفه«
نحـوي بـه علـوم جديـد توجـه       به ،هاي جديد در فلسفه. دارد اهاي كالمي قرون وسط نحله
نخست به تقابل  ة، متفكر در درج)اقرون وسط ةدور( قبل ةشود با اين تفاوت كه در دور مي

گـر  و يا تطابق عقل و وحي توجه دارد؛ يعني از يك طرف به عقل توجه دارد و از سوي دي
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خواهد تطابق و عدم تطابق اين دو را نشان دهد و متكلم با  به وحي و به نحوي از انحاء مي
سـو   اما فيلسوف عصر جديد برعكس از يك. رو است هها روب بين آن ةاين دو مسئله و رابط

 روسـت  هنام علوم جديد، روبه ب يجديد ةبه كالم سنتي توجه دارد و از سوي ديگر با مسئل
  .)30: 1381 مجتهدي،(

 ،در ايـن ميـان  . جـو كـرد  و جديد را بايد در تحول علوم جديد جست ةهاي فلسف رشته 
و  ،نيتس، كانـت، نيـوتن   افرادي چون فرانسيس بيكن، رنه دكارت، اسپينوزا، مالبرانش، اليب

و اگوست كنت در حوزة علوم سياسي و  ،الك، روسو فلسفه و علم و هابز، ةهيوم در حوز
  .آيند شمار مي هاي شاخص تفكر جديد غرب به مؤلفه اجتماعي افراد و

 جديد 1.2.2

آخـرين جلـوه و   يعني  .به كار مي برند »متأخر«و  »نو«، »تازه« به معنايگاهي را  »جديد« .1
اثر جديد يعني آخرين اثـر  . پوشاك جديد يعني پوشاك متأخر و نو .نمود و ارائه از هرچيز

  . در اين حوزه
اين مطلـب جديـد اسـت     گويند مي مثالً .استعادل علمي بودن گاهي جديد بودن م. 2

  .يعني اين مطلب علمي است
گفتـه   مـثالً . در مقابل قديم و سـنت  برند، به كار مي »مدرن«معادل را  »جديد«گاهي . 3
  .گيرد شود اين روش جديد است يعني اين روش مدرن است و در مقابل قديمي قرار مي مي

. داللـت دارد شـناختي و موضـوعي    روش و تحول ساختاريبر نوعي  »جديد«گاهي . 4
بخـش مجـزا    دوتـاريخ بـه   در معناي سوم، گويي . تعبير سوم است  ةكنند اين تعبير تكميل

ايـن جـدايي    اما در اين تعبيـر چهـارم لزومـاً    .مدرن و جديد ؛سنت و قديم :شود تقسيم مي
. شـود  مـي » جديـد «مفهوم گيري  كه باعث شكلهست بلكه پيوند و تسلسلي دركار نيست 

 .گـذاري شـده اسـت    نـام  »تجـدد «يا  »مدرنيته«تعبير چهارم در ادبيات امروزي تحت عنوان 
  .و حتي بنيادي در دوران جديد است ،شناختي، موضوعي مدرنيته تحولي ساختاري، روش

هاي جديد غرب و  در تاريخ و فلسفه و بحث آشنايي ايرانيان با فلسفه ،از نظر مجتهدي
از نظر ايشان هم  »جديد« .است كه محوريت دارد» جديد«شناسي، مفهوم  ور كلي غرببه ط
بعد  ةكه همان دوررا اي از تاريخ فلسفه  شود و هم دوره را شامل ميجهان اي از تاريخ  دوره

افكـار رايـج و فـائق در قـرن هفـدهم و       از تجديد حيات فرهنگي غرب و روح حاكم بـر 
  . است هجدهم ميالدي
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  هاي جديد غرب نايي ايرانيان با فلسفهآش 3.2
ها و اقـدامات فكـري و    فعاليت  ،هاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفهاز نظر مجتهدي، 

هـاي   فلسفه دربارةسياسي و نگارش اثر  ةدر حوز) مداران و متفكران سياست(عملي ايرانيان 
انـد و   ها داشته نيان به غربيو نوع نگاهي كه ايرا) هاي جديد متفكران و انديشه(جديد غرب 
در دوران جديـد  ) شناسـان  مسيحيان و شـرق (ها  كه غربيشود را شامل ميهايي  حتي تالش

  . اند ايران انجام داده بارةدر
  
 روش و چارچوب نظري 4.2

شناسـي   تحليلي است؛ يعني آراء مجتهدي در باب غربـ  تحقيق در اين مقاله، توصيفي  روش
  .شود بندي و تحليل مي نهايت جمعدر ايرانيان معرفي و

هـاي   گيري از رويكـرد اسـتفاده از افكـار و ديـدگاه     چارچوب نظري اين مقاله هم بهره
بنا بودن  بودن پيشرفت و زير روشي و محتوايي غرب در دوران جديد با عطف توجه به مهم

علـوم  هـاي فنـي و    قراولي غرب در حوزه پيش. اين افكار براي هرگونه پيشرفت فني است
شدن آن به جوامع ديگـر   و سرازير) شناسي سياست، اقتصاد و رواناز قبيل ( اجتماعي جديد

از موقعيت جديد و حتي ناتواني خود خصوصاً نسبت بـه علـوم فنـي و     ها آنباعث آگاهي 
كـه   ، آن در جنـگ  ةنياز به صنايع نظامي و فنون پيشرفت. فنون نظامي شد هو خاص» تكنيكي«

تبلور آن در  .شديداً احساس شد ،كردند تحميل مي) شرقي(بر كشورهاي ديگر  ها غربيغالباً 
گوي عباس و تاريخ ايران شكست ارتش سنتي قاجاري در مقابل ارتش مجهز روسيه و گفت

  .است 2ميرزا با ژوبر فرانسوي
 ةو ميـراث عظـيم و گسـترد    ،از يـك طـرف   ،بحث نياز به علوم و فنون نظـامي جديـد  

اسـت  اوضاع و احوالي در  ،از طرف ديگراند،  قعيت تازه شكست خوردهدر موجوامعي كه 
اسـتعمارگر و اسـتثماركننده هـم     اند شتهكه كساني كه علم و پيشرفت را با خود به همراه دا

هـاي   و حتـي واكـنش   آميـز  ا تنـاقض يـ » پارادوكسيكال«اين امر منجر به ايجاد وضع . بودند
ها از اين علـم در جهـت    ا از نظر اين جوامع، غربيزير. سياسي در مقابل دارندگان علم شد

  .كردند جوامع ديگر استفاده مي »استعباد« استثمار و
غـرب، بـه زمـان     ةلزوم پيشرفت يا مقابلـه بـا سـيطر    ،از لحاظ تاريخيگفتني است كه 

هـاي   قمري و عقد عهدنامـه  1243و  1228هاي  تزاري در سال ةهاي ايران از روسي شكست
از ايـن تـاريخ در برخـي منـابع، بـه تـاريخ       . گـردد  چـاي برمـي   ان و تركمانگلست ةطرف يك
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از ايـن دوره اسـت كـه مسـئوالن     . شـود  ياد مي» خودآگاهي ايرانيان نسبت به ناتواني خود«
ارسال كساني بـراي تحصـيل علـوم و    از  اند؛ هايي را در اين باره آغاز كرده حكومتي تالش

يا تأسيس مدارس جديد  ،)اي عباس ميرزا و قائم مقامه فعاليت(نظامي  ةفنون غربي در حوز
، و ديگـر  )اقـدامات اميركبيـر و تأسـيس دارالفنـون    (يا آوردن مدرسان از كشورهاي غربـي  

ايرانـي   يعلما هاي نيز تالش كرده بودند و اقدامات سپهساالر و كساني كه در غرب تحصيل
كه آن علمي و فني غرب  ةسيطردر جهت پيشرفت و مقابله با ) عراق(داخل و خارج ايران 

اقدامات . دانستند در طبقة حاكم ميو وابستگي  ،ضعف، ناكارآمدي، استبداد، ظلمرا ناشي از 
داخـل و خـارج ايـران جنـبش      در كردگـان و علمـا   لمداران و تحصي هاي سياست و تالش

  .انجاميد )ش1285( بعد يك قرن مشروطه در
ساختاري جديـد  پيدايش اي بود كه باعث  گونه خواهي در ايران به روند جنبش مشروطه

احزاب و مجلس و قانون اساسـي   و سلطنتي ةگيري نظام مشروط سياست و شكل ةدر حوز
پير  ،با عناويني چون نو و كهنه( سنت و تجدد دربارةمخالفان و موافقان هاي فراوان  نوشتهو 

تي چـون قـانون،   بـا تمركـز بـر موضـوعا     )و جوان، واقعيت و رؤيـا، حقيقـت و واقعيـت   
 دين، مشروطه، مشروعه، ،)پارلمان( مساوات، برابري، مجلس ،)حريت( گذاري، آزادي قانون

  .جهل و علم شد استبداد،
در مقايسه با پـيش از آن،  ايران  ةشدن اوضاع جامع ناكامي عملي جنبش مشروطه و بدتر
و جنوب توسط روسيه و  اشغال ايران از شمالنيز از نظر امنيتي، بهداشتي، امكانات زندگي، 

پارچگي و همبسـتگي  كينبود مدي دستگاه حكومت و آضعف وناتواني و ناكار ، كهانگليس
با  1299كودتاي سوم اسفند  ةزمين ،1299 تا 1286هاي  ، بين سالآن را تسهيل كرداجتماعي 

عوامـل سياسـي و نظـامي     دست  كودتايي كه به. فراهم آوردبيگانگان را دخالت و حمايت 
هـا صـورت پـذيرفت؛ عقـد      و در جهت مصالح و منافع آن) سيدضياء و رضاخان(نگليس ا

بـا وجـود مخالفـت     ،)ش1298(م 1919الدوله بين ايران و انگلـيس در سـال    قرارداد وثوق
التهابات ناشي از انقالب ،  و درگير شدن شوروي در ايراندرون و افرادي   اجمالي شوروي

باعـث دخالـت و نفـوذ بيشـتر      تي نقش آن در منطقـه و كمرنگ شدن موق 1917بلشويكي 
ــالش   ــران و ت ــيس در اي ــا آنانگل ــراي ه ــر  ب ــل و مه ــار آوردن عام ــع  ه روي ك و اي مطي

تجـدد غربـي    ةعـاملي كـه در جهـت و مسـير انديشـ     . كودتا شدطي يك كن  گوش حرف
  . ها در ايران بود نفوذ انگليسي ةكنند و فراهم) شدن غربي(

كـه   ،زاده و احزاب ليبرال با حمايت روشنفكراني چون تقي) رضاخان(عامل نظامي كودتا 
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ت بـا سـنت و فرهنـگ اسـالمي مخالفـ     و عيار از الگـوي غـرب بودنـد     دنبال پيروي تمام هب
كـه بـه    ،هـا  آندر مسير تجدد غربي، بـه سـبك   گام برداشتن وي با . روي كار آمد ،كردند مي

و . كـرد  پرستي ايراني را تبليغ و ترويج مـي   انباست ،مسيحيت رجوع كرده بودندپيش از تاريخ 
حكومتش كارهايي چون حذف مظاهر سنت و دين و از بين بردن ساختارهاي  ةعمالً در دور

 ،ها آنلباس  منزوي كردن متوليان ديني و خلع و كشف حجاب ، ازجملهها آنسنتي و مقابله با 
  .انجام گرفت
، ضـرورت  ه بـود انگليس روي كـار آمـد  ت مجدداً با حمايپهلوي دوم هم، كه  ةدر دور

هـاي نفـوذ    در پذيرفتن الگوي تجدد غربي و فراهم كردن زمينه) رضاشاه( پيروي از راه پدر
وي پهلـوي دوم از  ر بـا دنبالـه  . آمـد  شمار مي يك اصل به ،خصوصاً انگليسي ،ها بيشتر غربي

ي و سرسپردگي همـه  در مسير تجدد غربي و وابستگاش  گام برداشتن افراطيپهلوي اول و 
و ارتبـاط بـا رژيـم     ،1332مرداد  28خصوصاً بعد از كودتاي  ،غربيكشورهاي به  اش جانبه

ها در دستگاه حكومت و كنار گذاشته شدن دين و احكـام اسـالمي از    اسرائيل و نفوذ بهائي
هــايي چـون عــدالت،   خصوصـاً در مـورد ارزش   ،ضـديت بــا آن گــاه جانـب حكومـت و   

باعث  ،آيد شمار مي شيعي بهتفكر هاي  خواهي كه جزء مؤلفه و اسالم ،لبيط ستيزي، حق ظلم
اسالمي عليه رژيم پهلوي و نهايتاً پيروزي اين نهضـت در  نوعاً هاي انقالبي و  ظهور نگرش
  .شد» انقالب اسالمي«قالب آرمان 

 گـذاري نظـامي   و تالش انقالبيون در پايه 1357پيروزي آرمان انقالب اسالمي در بهمن 
هايي چون عدالت، آزادي، استقالل، پيشرفت، رفـع ظلـم،    مفاهيم و ارزش با هدف ابتناء بر

علمي و فني غرب و عدم وابستگي به شرق و غرب، مقابله با اسـتكبار   ةفقر، مقابله با سيطر
  .حكومت جمهوري اسالمي شكل گرفت

الي علمي و فنـي  در ارتباط با تمدن و پيشرفت غرب و مقابله و رفع استي ،در اين دوره
ستيزي به معناي تـام   و غرب ضديت با غرب. 1 :چند رويكرد جريان داشت ها آنو سياسي 
دست آمده در آن به معناي تام و عـام و كامـل   ه پذيرفتن غرب و پيشرفت ب. 2 ؛و كامل آن

كـاري كـه    يعنـي . ها آنهاي علمي، علم، فلسفه و پردازش و بومي كردن  اخذ روش. 3 ؛آن
قـرون  در  شـان  نيافتگيرشـد  كردند؛ چه دردانش و علوم شرق مواجهه با ها در  خود غربي

  . آثار مستشرقان و چه امروزه دربرابر اوسط
بينيم كه بحث سنت و تجدد و چگونگي مواجهه با فرهنـگ و تمـدن    به اين ترتيب مي

  . اي مفتوح و درجريان است پروندههمچنان غربي 
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هاي علمي، علم، فلسفه  رويكرد سوم يعني اخذ روشبر اين مقاله در پي اثبات و تأكيد 
  .از جانب ايرانيان است ها آنو پردازش و بومي كردن 

  
 هاي مجتهدي آراء و ديدگاه. 3

  شناسي روش 1.3
. اسـت   كـرده عنوان  ندنام مي 3»سنداژ«ها  يا چيزي كه غربي» زني گمانه«مجتهدي روش خود را 

را كنار هـم   خصوص دكارت، هاي جديد غرب، به بارة فلسفههاي ايرانيان در آثار و تالشيعني 
 هم تاريخي است و هم فلسـفي آنان اين روش در نظر . كند گذارد و ميان آن رابطه برقرار مي مي

كنـد و   مقاطع تاريخي استفاده مـي مفهوم يعني هم از حركت تاريخ و . )5ـ  3: 1379 مجتهدي،(
ذكـر   اند و هم بيرون تـاريخ بيانشـان ممكـن اسـت،     مانكه متأثر از زرا، هاي فلسفي  هم انديشه

هـاي   در قياس با فلسـفه  اهايي كه هم مربوط به روش است و هم هدف و محتو انديشه. كند مي
  .شود بيان مي) ها انديشمندان و انديشه(جديد غرب 

  
  ها هاي جديد غرب و آشنايي ايرانيان با اين فلسفه اهميت فلسفه 2.3

  :هاي جديد غرب از نظر مجتهدي از چند جهت مهم است پرداختن به فلسفه
شـرايط واقعـي و    ةتـوان دربـار   هاي معتبـر مـي   از رهگذر فلسفه و با شناخت نظريه. 1

بـه آن  ايران  ةجامعمانند اي  كه جامعه ،پيشرفت اقتصادينيز امكانات اخذ فنون و صنايع و 
و وسـائل كـاذب و دروغـين و    هـاي انحرافـي    به تأمل پرداخـت و در مـورد راه  نياز دارد، 

 .هاي فريبنده هشيار شد هدف
 ةتـر فالسـف   هاي فلسفي غرب، بررسي بهتـر و دقيـق   تر سنت با شناخت بهتر و دقيق. 2

تر  شود و فهم تازه و در كل ميراث گذشته فراهم مي ،سينا و فارابي  مثل ابن ،مسلمان و ايراني
فضـل  شـناخت  آوري بسترهاي  اعث فراهمشود و ب ممكن مي ها آنهاي  تري از گفته و زنده
 .شود مي) نسل امروز(فرزندان براي ) گذشتگان(پدران 
مطرح بودن مباحثي دربارة رابطة علم و دين و فلسـفه در جامعـة كنـوني    با توجه به . 3

 توان به منزلـة  مياند  به اين مباحث پرداختهدر عصر جديد غرب كه  ةافكار فالسفايران، از 
 . ها را در اولويت قرار داد ستفاده كرد و شناخت آنامبنا و منبع 

 بـه  ؛شـود  مـي از طريـق مقايسـه   شناخت غيرخود باعث وقوف بيشتر به اوصاف خود . 4
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شناخت غيرخود يا آگاهي ناشي از شناخت غيرخود باعث شناخت شخصيت و  ،عبارت ديگر 
شـود؛   صيت فعال ميشخبا انفعالي دارد و فقط  ةچرا كه هويت جنب. شود هويت خويشتن مي

شخصـيت هـم   نباشـد   يشود بنابراين تا شناخت شخصيت هم براساس فهم و اراده حاصل مي
بسـيار   ةماند يا صـرفاً چهـر   در ابهام باقي مي ،عنوان ميراث گذشته به ،و درنتيجه هويتنيست 
 .)3- 1: 1379 مجتهدي،( رسد ظهور مي ةاي از آن به منص شده شده و شايد مسخ تحريف

 
  فكري ايرانيان و غربيان ةمقابل ةپيشين 3.3

هاي صليبي  ترين مصداق تاريخي تقابل مسلمانان و مسيحيان جنگ معروف ،از نظر مجتهدي
ولـي   .آن دوره حاكم بوده اسـت  ةمقطع دويست سال روح خاصي بر كه به سبب آن،است 

خورد  شم ميها بعد از آن نوعي خصومت انكارناپذير به چ چه قبل از اين دوره و چه مدت
كه هميشه توجه خاصي به وضـع فنـي و علمـي و فلسـفي      ،و شايد هم به سبب آن غربيان

انـد بـا    برآينـد خواسـته  مسـلمانان  كه در صدد پـذيرش اعتقـادات    آن اند، بي مسلمانان داشته
 ها نواقص كار خود را رفع كنند و اسـباب پيشـرفت خـويش را فـراهم آورنـد      شناخت آن

تاريخ ايران گوناگون رابطة ايران با غرب در مراحل دربارة مجتهدي  .)23: 1379 مجتهدي،(
  :نويسد مياز قبل از مغول تا آغاز قاجاريه 

غربيان از مسـيحيت اغلـب بـه منظـور     ) قبل از مغول تا آغاز قاجاريه(در طي اين دوران 
 .عامل نفوذ سياسي و اقتصادي استفاده كردند

براي  ها آنمنظور ترغيب  هاي مغول به ها  نزد خان يغرب  فعاليت ،در قرن سيزدهم ميالدي
هـاي صـليبي    هـاي جنـگ   مبارزه با مسلمانان شام و مصر بوده كه خود نيز در بعضي از دوره

در قرون بعدي همين سياست خارجي را براي جلـوگيري از   ها آن. اند درگير آن بوده  سخت
 .اند كار برده وي عثمانيان در خاك اروپا بهر پيش
اند و مسئله را صـرفاً تقابـل    سياسي و استعماري مسيحيت توجهي نداشته  ةيرانيان به جنبا

آن را نظـري و عملـي   انـد اشـكاالت    اند و سعي داشته ديده اعتقادي خارجي با دين اسالم مي
عباس و اخالف او بيشتر به امكانـات فنـي و صـنعتي      سالطين ايران، خاصه شاه. سازند  برمال

هاي جنگي چـون   اند، خاصه در زمينه سالح از اهميت آن غافل نبوده واند  داشتهظر ناروپائيان 
چنـين در مـورد كاالهـاي خـاص      هـم  ها آن. بوده است ها آنتفنگ و توپ كه مورد نياز مبرم 

المقـدور از طريـق خارجيـان     كردنـد حتـي   سعي مـي ) و كالً منسوجات(ايراني، مانند ابريشم، 
 .آورند  دست هي اروپايي ببازارهايي را در كشورها
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متكلمان و متفكران ايراني به طور كلي تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي هيچ نوع فكر مستقلي 
 ،هـاي جديـد غربـي    و فلسـفه  اند شناخته نميرا خارج از اعتقادات ديني مسيحي براي غربيان 

صوري از وجود ترين ت است بلكه كوچك  نه فقط مطرح نبوده ،ها آنمستقل از نظرگاه مسيحي 
هـا و انتقـادات از    ترين تحليـل  صفوي يكي از عميقةدر دور .اند چنين چيزي در غرب نداشته

 .توان ديد مسيحيت غرب را نزد سيد احمد علوي عامل اصفهاني مي
نادرشاه نيز به دانش و كارشناسي واقعي غـرب تـوجهي نشـده     ةبعد از صفويه و در دور

در . شده است اشارهبازي  يب فرنگ از قبيل رقص و شعبدهها به عجا است و در برخي نوشته
سن ها از ح البته معموالً در كتاب ؛است نشده زنديان نيز اقدام واقعي براي شناخت اروپا  ةدور

خواست عالوه بر تجارت، بـه   خان با فرنگيان مطالبي آورده شده است زيرا او مي رفتار كريم
دزدان دريايي همچون امير محض و شيخ سلمان كعبي خطرات ناشي از ياغيان و  ها آنكمك 

  .)46ـ  21: 1379 ،مجتهدي(را دفع كند 
 
  هاي مبلغان مسيحي هاي ايرانيان در مقابل فعاليت فعاليت 4.3

به را  ها آنبرابر هاي شيعيان ايراني در  مجتهدي اقدامات تبليغي مسيحيان در ايران و واكنش
   :كند شرح ذيل معرفي مي

آيينـة   اي بـر  رديـه كـه   4سيد احمد علـوي عـاملي   به فارسي تأليف صقل صفامكتاب ـ 
 . مبلغ پرتغالي، بود 5ژرم گزاويه، نوشتة نما حق

و شمار فراواني از رهبران شـيعه   Chezaud(6( ميان شزو» هاي مذهبي مناظره« ةسلسلـ 
ـ   شزو براي اثبات دين مسـيح كتـاب   ؛مصقل صفاسال بعد از انتشار  35 ه فارسـي  هـايي را ب

 . تقديم كرده بود ،وزير اعظم وقت ،را به اعتمادالدوله ها آننوشته و 
در زمان شاه سليمان صـفوي عليـه   ) ق1114. د( ظهيرالدين تفرشينوشتة  الحق ةنصرـ 

  ؛7برائيل افرنجيگمبلغي به نام پادري 
بـا   مجتهدي. عليقلي جديداالسالم در زمان سلطان حسين صفوي ةنوشت المؤمنين  سيف ـ
 ةدر ترجمـ  هـا  آنهاي  اي از تحريف هاي مسيحيان و يهوديان به شمه متون التيني كتاب ةمقابل

 . اي دركار بوده است برده و ادعا كرده كه در اين موارد مكر و حيله كلمات و لغات پي
 ةها كه به ايران آمده بود و برنام متديست ةاز فرق، 8تبليغات هنري مارتين بر هايي رديهـ 

و بعد ق 1231رضا همداني در  حاج مالعلي نوري و آقامحمدنوشتة يغي مسيحي داشت، تبل
از پس . هنري مارتين، انجيل را از يوناني به فارسي ترجمه كرد .فردي به نام آقا اكبراز آنان، 
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مقام و فرزنـد او ابوالقاسـم    خان قائم ميرزا عيسيبسياري مانند اشخاص  ،رفتن هنري مارتين
هاي سال بعـد از فـوت هنـري     سال. هاي او شديداً مخالفت كردند فراهاني با گفته مقام  قائم

 ةكـس رابطـ   بـه فارسـي نوشـته شـد ولـي در آن عصـر، هـيچ       فراوانـي  هـاي   رديه ،مارتين
هاي استعماري كشورهايي چون انگلستان آشـكار نكـرد    ناپذير تبليغات او را با نقشه اجتناب

  .)59- 47: 1379 ،مجتهدي(
  
  اس ميرزا نقطه شروع خودآگاهي ايرانيانعب 5.3

اولين كساني بودند كـه در   ءميرزا و اطرافيانش در آن دوره جز  مجتهدي معتقد است عباس
اند و عميقاً نياز مبرم به شناخت فنون و صـنايع غربـي را    داشته  موقعيت بسيار حساس قرار

ديق خـودي و بيگانـه شـايد    به تصـ  ،شاه فتحعلي ةالسلطن نايب ،عباس ميرزا. كردند درك مي
مسافراني كه در آن همة قاجاريه بيرون آمده است و  ةاي بود كه از سلسل ترين شاهزاده بزرگ

بـر تـدبير و كفايـت     ،گذشته از ذكر شجاعت شخصي وي ،القول اند متفق عهد به ايران آمده
پس از  ،مور فرانسويمأ ،ژوبر. اند كردهفراهاني و پسر او اشاره مقام  وزير او ميرزا بزرگ قائم

، آن ها و ضعف مملكت خود راز موفقيت و پيشرفت غربيدربارة عباس ميرزا ذكر اظهارات 
مأمور ديگر فرانسه در ايـران از جانـب    ،تان  بن. داند علو نظر و تواضع خاص او ميگواه  را

خواسـت   صحبت كرده و گفته كـه مـي   ة اوشخصيت اهل مطالع و شجاعتاز هم  ،ناپلئون
   .ها را دريابد پيشرفت غربي علل

مانـدگي   خوبي به عقب ميرزا و بعضي ديگر از ايرانيان به  كند كه عباس مجتهدي ذكر مي
ديگـر  از برخي ولي نزد عباس ميرزا و  ،اند داده اند و لزوم تجدد را تذكر مي ايران واقف بوده

گـاهي   نظـر ددخواهي تجـ اند  در آن دوره صحبت كرده ها آن ةافرادي كه خارجيان نيز دربار
آمـده   بوده است كه براثر قدرت دشمن و ضعف داخلي به نحو طبيعي در اذهان پديـد مـي  

جا كه آگـاهي   ماندگي جامعه خود وقوف پيدا كرده بود اما از آن ميرزا به عقب  عباس. است
بسـا بـراي تأمـل در مسـائل      چهكند و  افتادگي به تنهايي تجددخواهي را توجيه نمي از عقب

كـافي   مانـدگي  او و ديگران براي رفع عقـب  هاي كند تالش ايجاد مي مانع لي و زيربنايياص
مشعل فلسفه براي ايجاد آگـاهي و وقـوف   نگرفتند  ها آنآنچه  ،9قول تانكوانيبه ها آن. نبود

دهـد و   تفكر معنـاي خـود را از دسـت مـي    بي چراكه تجدد  .براي كسب علوم و فنون بود
ال عبـاس ميـرزا از ژوبـر در    ؤلذا س. شود انديشي مي گي و سطحياستمرار آن باعث روزمر
دهـد وي   كه نشـان مـي   ايرانيان،در عين اين ها آن  ماندگي ها و عقب مورد راز پيشرفت غربي
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زيـرا پيشـرفت   دهـد،   را هـم نشـان مـي   ميرزا   عباسانگاري  طالب آگاهي بوده است، ساده
ناگهان راه حـل را  رازآلودي هيچ عبارت . شودروشن اي نيست كه با جواب كوتاهي  مسئله

را به حركـت   ها آنهايي نواخته شود و  تجدد شعار نيست كه براي گوش. نشان نخواهد داد
  .)113- 93 :1379 ،مجتهدي( شرايط زيربنايي مهيا نشود شعار باد هوا خواهد بودتا . وادارد
  
  متفكران و انديشمندان غربي در ايران 6.3

  ولتر 1.6.3
اديـان و  و  سـه سـال در آسـيا   هـاي   كتـاب با استناد به نظرات كنت دوگوبينـو در  مجتهدي 

احتماالً اسم ولتر از روسـيه و   كه گويد در مورد ولتر در ايران مي ها در آسياي مركزي فلسفه
هاي خاص فرهنگي موجود در آن عصر، حـداقل در   از قفقاز به ايران آمده و به سبب زمينه

قلم متمايل به تجدد به سـبك غربـي، اعـم از دربـاري و اداري و     نزد گروهي از مردم اهل 
غيره، بيش از پيش به رندي قلندرمĤب متصف شده است كه آن نيـز حـال و هـواي كـامالً     

گـرد و در مـواردي    چاكـان و لوطيـان دوره   شرقي به خود گرفته و تشابهي بـا رفتـار سـينه   
 اش شـكني  سـنت  ةو روحيـ او محـض   تجددمĤبياز ولتر و آزار محلي دارد كه نه فقط  مردم

دهد، بلكه ارزيابي صحيح افكار او را نيـز   به دست نمي يترين شناخت واقعي معتبر كوچك
  .)172: الف /1385 مجتهدي،( سازد ميناممكن مشكل و شايد هم 

آثـار  ديگـري از   ةچندين سال قبل از آمدن گوبينو به ايران نه فقط جنبـ  ،مجتهديبه گفتة 
بـوده بلكـه متـوني از او نيـز     حل بحث اجماالً در كشور ما م) ستثار تاريخي اومنظور آ(ولتر 

هاي  در سال ها آنـ به فارسي برگردانده شده كه اولين چاپ  هر چند به نحو غير فنيـ  مستقالً
كه اين ترجمه را ديده باشـد تـا    البته گوبينو بدون اين. بوده است م1845/ق1243بعد به تاريخ 

ولتر  شارل دوازدهم ةبه ترجم سه سال در آسياموضوع با خبر بوده است و در حدودي از اين 
خاص شهرت ولتر در ايـران شـرح نـداده     ةاين ترجمه را با نحو ةولي رابط ،اشاره كرده است

مورخ و فيلسـوف   توان نتيجه گرفت كه ولترِ ها، مي با رجوع به متون فارسي اين ترجمه. است
در ايران مطرح بـوده اسـت و   تاحدودي نويس و منتقد و طنزنويس  نتاريخ، قبل از ولتر داستا
بعضـي از متبحـران ايرانـي نيـز      ةكه شايد مورد عالق ،اطالعات عمومي اين موضوع افزون بر

ورود  ةفهم بهتري از نحو ها آننكات مهم تاريخي است كه تأمل در برخي عميقاً حاوي  ،باشد
و از لحـاظ شـناخت زيربنـاي نظـري     كنـد   ميميسر  به الگوهاي تفكر جديد را به مملكت ما
  .)172- 173: الف /1385 مجتهدي،( فرهنگ كنوني ما اهميت خاصي دارد
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كـه محمـدعلي   نـام دارد   پطر كبير و تاريخ شارل دوازدهم و تاريخ اسـكندر كتاب ولتر 
فارسي  نويس از فرانسه به موسي جبرئيل و امالء و انشاء ميرزا رضاقلي تاريخ ةنامي با ترجم

ق نيز در بمبئي به سعي و اهتمام سيد محمد 1313و در  آن را چاپ كرده استق 1236در 
البته مرحوم محبوبي اردكاني . چاپ شده استمجدداً  ،بدون قسمت تاريخ اسكندر ،طهراني

گفتـه كـه ميـرزا رضـا كتـاب را از      ) 184ص( تاريخ مؤسسات تمدني جديـد در ايـران  در 
ه كرده است و ميرزا حسن شوكت اصفهاني، منشي ايراني سفارت ترجم انگليسي به فارسي

  . عثماني، آن را تحرير كرده است
به يقـين كليمـي   قريب احتمال به كه  ،راجع به موسي جبرئيلكه كند  مجتهدي اشاره مي

نه  ،نويس ياد شده دست نياورديم ولي چون نام ميرزا رضاقلي تاريخ اطالعاتي به ،بوده است
باشي است كـه در كتـاب    ال باقي ماند كه آيا او همان ميرزا رضا مهندسؤاين س ،ميرزا رضا

آمده كه اين  ضمناً در كتاب اردكاني .ديگر يياد شده يا شخص اومرحوم محبوبي اردكاني از 
 مجتهـدي، ( كتاب به همت شخصي به نام عبـدالعلي، نـه محمـدعلي، منتشـر شـده اسـت      

كه در هر صورت مسـلم اسـت    گويد ميمجتهدي  ،با اين اوصاف .)187- 186: الف/1385
از  تاريخ اسـكندر متن  ةمتن از فرانسه ترجمه شده است و بسيار قبل از آن تاريخ، براي تهي

البته ابهامات موجود در مورد مترجم يا زبان اصلي كتـاب  . استبوده انگليسي استفاده شده 
ـ  و واقـع  پريشاني عصري از تاريخ مملكت ماست كه شـناخت دقيـق  يادآور   يمـوارد  ةبينان

  . كند تر مي فهم آن را باز مشكلـ از كل  جزئيعنوان  ولي در هر صورت بهـ ظاهراً جزئي 
، بـا  شـده كه حدوداً پنجاه سال بعد از چاپ تهران انجـام   ،چاپ بمبئينوشته كه مجتهدي 

انسجام و همـاهنگي محتـوايي    به سبب حذف قسمت آخر كتابكه چاپ مرغوبي نيست  اين
در ايـن  . هسـت البته در چاپ بمبئي غلط فاحشي  .)185: الف/1385 مجتهدي،( يشتري داردب

كه بـه هـر    دهد نشان مياشتباه كه اين . معرفي شده است» داكتر والتر ايرلندي«كتاب نويسنده 
، چه فرانسـوي باشـد و چـه ايرلنـدي، چـه      متجدد و منتقد ةيك نويسنددرمقام  ،صورت ولتر

گاه در ايران آن زمان واقعاً مطرح نبوده است و به نحو اختصاصـي   عتبر، هيچمباشد چه نامعتبر 
ولتر نبوده بلكه حتي شارل دوازدهم را هم بـه سـبب پطـر كبيـر     متوجه اهميت كسي نه فقط 

يعنـي از زمـان    تـر،  السـلطنه و بسـيار قبـل    از زمان عباس ميرزا، نايب. اند مورد توجه قرار داده
در واقع بيش از نيم قرن  ، يعنيموقعي كه پطر كبير هنوز زنده بوده سلطان حسين صفوي و شاه

 .)همان( پطر كبير براي ايرانيان شناخته بوده استولتر، به دست او  ةنام نگارش زندگي پيش از
كه بعد از  ،پطر كبير و شارل دوازدهمكتاب  ةكه ترجم كند با اين همه، مجتهدي خاطرنشان مي
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آن  ةهـاي بـالقو   ها و برنامـه  است، خواه ناخواه انعكاسي از آرمانه شدميرزا چاپ   فوت عباس
شـده اسـت كـه حـداقل از لحـاظ       نوع سياست فرهنگي بوده است كه براساس آن سعي مـي 

ها و علل نابرابري قدرت ايران را در حفظ سـرحدات شـمالي كشـور و بهبـود      تاريخي، ريشه
اعـم از فنـي و    ،الحات همه جانبه رانحوي تجدد و اص و بهكند وضع كلي مملكت شناسايي 

   .)189: الف/1385 مجتهدي،(كند تشويق  ،صنعتي و سازماندهي كشوري و غيره
عنـوان هجونـويس و    كه شهرت ولتـر بـه  زند  حدس ميبحث ولتر  ةمجتهدي در خاتم

بـه سـبب   نـه  به نحوي كه گوبينو آن را گزارش كـرده، شـايد    ،شكن در عصر ناصري سنت
گاه واقعاً مورد تحقيـق   و هيچ باشدن ان به دهاافواه و دهدر ثر تاريخي بلكه دو ا ة اينترجم

آگاهي ادبـي و فرهنگـي   بـر درجـة  و از اين لحاظ نه فقـط   گرفته نشده باشدو بررسي قرار 
كند بلكه به معنايي صرفاً نوعي ادعاي شناخت به سبك محفلي و مجلسي است  نميداللت 

تـوان اصـطالح جهـل     عني همان چيزي است كه گاهي ميي .خودنمايي دارد ةكه بيشتر جنب
  .)همان(مركب را بدان اطالق كرد 

  دكارت 2.6.3
 ايرانيـان  اقـدامات  بـه  داند آنجا كه مجتهدي، دكارت را مظهر و شاخص تفكر جديد غرب مي  از

وي در ميان ايرانيـان توجـه خـاص     ةفلسف و نفوذ وي و ميزان گسترش آثاربراي ترجمه و نشر 
فهم و اهميت تجدد و ضـرورت آن بـراي ايرانيـان عنـوان كـرده       آن را نشانةداده است و  نشان
اول  ةترجم. وي آورده است كه از كتاب دكارت در ايران سه ترجمه صورت گرفته است. است

ق  1279كنت دوگوبينو، كنسـول وقـت فرانسـه، در تهـران در سـال       ةناصري به توصي ةدر دور
 ةصفحه توسط خاخامي يهودي به نام مالالالزار، ترجمـ  160در » حكمت ناصريه«تحت عنوان 

الملـك كرمـاني از تركـي بـه      توسط شيخ محمود كرماني ملقب به افضل ق1321بعدي در سال 
سوم هم توسط محمدعلي فروغـي در سـال    ةصفحه و ترجم 11 در» نطق«فارسي تحت عنوان 

  . »گفتار در روش«حت عنوان ت سير حكمت در اروپا ةق در مجموع 1349برابر  ش1310
نارسا و علت به  ،كنت دوگوبينو ترجمه شد ةكه به توصي ،اول ةترجمدر  افزايد كه ميوي 

يعني توجـه   ،دنبال آن بوده كننده به ها هدفي كه توصيه و عوض شدن معناي عبارتبودن مبهم 
  .)205: 1379 مجتهدي،( دكارت، محقق نشد گفتار در روشدادن اذهان متفكران ايراني به 

در ميان ايرانيـان چنـدان گسـترش نيافـت هرچنـد متـرجم فاضـل و        ترجمة دوم هم 
دكـارت متجلـي    گفتـار كه نه فقط آرمان خـود را در   ،)الملك كرماني افضل(انديشمند آن 
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و بـه  دانسـت   ديد بلكه روش او را براي تحقق بخشيدن بـه ايـن آرمـان ضـروري مـي      مي
و نقش زيربنايي حكمت براي علـوم جديـد   ايراني  ةعضرورت و اهميت فلسفه براي جام

و  همـراه بـا اصـطالحات عاميانـه    روان و  اي ترجمـه ) 140: 1379 مجتهـدي، ( ،آگاه بـود 
 .هاي بومي ارائه كرده بود مثال

انتخـاب نكـرده   تصـادفي  را دكـارت   گفتاركتاب الملك  افضلمجتهدي معتقد است كه 
خـود اميـد داشـته اسـت امـا كـار        ةو بـه ترجمـ   هكامالً به ارزش كار خود آگـاه بـود  بلكه 
كه پيام خود را در ظرف محفوظي به دريـا انداختـه   داند  ميشبيه كار غريقي  را الملك افضل

باشد و اميد دارد كه طوفان جهل و امواج نامساعد مانع از اين نشود كه روزي اين پيـام بـه   
  .)210: 1379 مجتهدي،( مقصد برسد

خـوبي از آن   ةهـم، مجتهـدي معتقـد اسـت ترجمـ     ) سوم ةترجم(فروغي  ةدر مورد ترجم
فكـري  كتاب دكارت بيشتر سياسي بوده است تا  ةصورت گرفته است ولي كار فروغي در ترجم

لذا به گسترش فلسفه منجر نشده است بلكه چون غـرض،  . هاي غرب معرفي فلسفهبه منظور و 
كه عقيم كردن فكر فلسفي در ايران،  اي زدگي غرب .زدگي منجر شده است سياسي بوده به غرب

  .)310: 1379 مجتهدي،( ترويج نوعي قشرگري و توجيه استعمار از تبعات آن بوده است

  ديگر متفكران غربيكانت و  3.6.3
در  ،دكـارت  گفتـار در روش  ةكند حدوداً چهار دهه بعد از اولين ترجمـ  مجتهدي اشاره مي

براي اولين بار افـزون بـر نـام دكـارت اسـامي       ،الحكم بدايع در پايانيك متن كوتاه فارسي 
  . از متفكران عصر جديد غرب از جمله كانت آورده شده استبرخي 

حكـيم   ،هاي مكتوبي است كه آقاعلي زنـوزي  تشكيل شده از جواب الحكم بدايعكتاب 
اسـم  . ستداده ا ،قاجار ةشاهزاد ،الملك ميرزا ال بديعؤبه هفت س ،عالي قدر سنتي آن عصر

 ال آخـر آورده شـده اسـت   ؤكانت و اسامي گروهي از متفكران عصر جديـد غـرب در سـ   
  .)272: الف/1385 مجتهدي،(

هـاي   نوعي بررسي و دقت در مسائل مربوط به فلسفه الحكم بدايعكتاب  ،به نظر مجتهدي
علي هـاي آقـا   كه جواب با اين. هاي جديد غرب است و فلسفه» ـ اسالمي ايراني«تطبيقي سنت 

ـ اسالمي شده است ولـي بـه هـر     هاي سنتي ايراني اصول فلسفهاثبات زنوزي بيشتر منتهي به 
الملك ميرزا حداقل از لحاظ مقاصد و نيات ذهني عميقاً بـه   ترتيب كامالً معلوم است كه بديع

  .)همان(هاي جديد غرب نظر داشته است  فلسفه
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هاي كساني كه خود را متجدد و  شتهانقالب مشروطيت در نو ةدر آستان ،به نظر مجتهدي
كه اطالعات دقيقـي از جزئيـات افكـار فـايق در عصـر       اند بدون اين منورالفكر معرفي كرده

و ) در جهت مبارزه با خرافات(ولتر  ةروشنگري غرب داشته باشند، البته اسم كانت به انداز
ده، ولي گاهي از او نيز ها نبو سر زبان) به سبب احساس نياز مبرم به قوانين جديد(منتسكيو 

تخصصي  ةها هنوز جنب شده كه البته اين نوع نوشته عنوان فيلسوف عصر تجدد نام برده مي به
مطرح  ،نداشته است و فقط گاهي به منظور پرورش افكار عمومي، به نظر او به نحو سطحي

  .)272- 273: الف/1385 مجتهدي،(شده است  مي
سـير حكمـت در اروپـا    م محمدعلي فروغي در اول بار مرحوافزايد كه  ميمجتهدي 

 در جلد دوم ايـن كتـابِ  . را به ايرانيان شناساند عصر جديد غرب ةفالسفو ديگر كانت 
او اختصاص داده شده كه بعد از گذشت  ةصفحه به كانت و فلسف 77سه جلدي حدود 

 آيـد  فلسفي كانت به حسـاب مـي  مباحث براي ورود به مناسبي بيش از نيم قرن مدخل 
  .)همان(

كند كه با تأسيس دانشگاه تهـران بـه سـبك جديـد اروپـايي در سـال        مجتهدي ذكر مي
هاي جديد غرب شد و با رواج علوم انسـاني و اسـتقالل    توجه بيشتري به فلسفه ش،1313
اي چون دكارت  فلسفه، دروس مربوط به تفكر جديد غرب با محوريت افكار فالسفه ةرشت

هاي اخير حتي در  در سال ،هاي آموزش دانشگاهي از حوزه در خارج. و كانت تدريس شد
كانت  ةاختالف نظرها در مورد فلسفبرخي ها و راديو و تلويزيون،  اعم از روزنامه ،ها رسانه

ي از مفسران معروف غربي او نيـز چـون   رخيابد و حتي از اين رهگذر موضع ب انعكاس مي
  .)همان(شود  و كاسيرر بررسي مي هيدگر

رسـد بتـوان در    به نظر نميكند كه  تأكيد ميتطبيقي، مجتهدي  ةمطالعات فلسف از لحاظ
هاي تخصصـي   ـ اسالمي به مقايسه هاي فلسفي ايراني مدت ميان تفكر كانت و سنت كوتاه

در نيز با اين حال در اين زمينه  .دست آورد نتايج موجهي بهباره و در اين دست زد اصيلي 
سـازي در   شود، مثالً در مـورد سـهم تخيـل و شـاكله     وشته ميايران گاهي مطالبي گفته و ن

 ةنظري كانت و عمل قو ةبرقراري رابطه ميان صور ماتقدم حس و مقوالت فاهمه در فلسف
رسد كـه   خيال و يا حتي وجود ذهني در نظرگاه مالصدراي شيرازي البته بعيد به نظر نمي

شايد بشود اميـدوار بـود كـه روزي     به مرور تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام گيرد و
از متفكـران سـنتي ايرانـي انجـام داد     برخي واقعي ميان افكار كانت و  ةبتوان نوعي مقايس

  .)274: همان(
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  شلينگ 4.6.3
كه معتقد است بايـد در   داند مي ن غربي مهمياانديشمندان و متفكرشلينگ را از مجتهدي 

او در ايـران   ةراني است كه اصـالً دربـار  او معتقد است شلينگ از متفك .كار شود شمورد
اگر كسي در ايران يك تفسير شلينگي از هگل داشته باشد خواهد ديد كه . كار نشده است

شناسـي، شـيوة مقابلـه بـا      غـرب «( هگل در عين حال جذابيت بيشتري پيدا خواهـد كـرد  
  .)5ص: 1373زدگي،  غرب

  
 عقالنيت 7.3

هاي اصالت عقل  نظر در ايران نسبت به فلسفه صاحباي افراد  مجتهدي معتقد است كه پاره
، كند عقالنيت غربي وي اضافه مي. حالت بدبيني و سوءظن دارند) راسيوناليسم غرب(غربي 

مثل  ،هاي اسالمي هاي فلسفه ريشه در سنت هاي فلسفة جديد غرب است، كه يكي از مؤلفه
اوليه و  ةرشد عقل را يك داد ابن. دشو نميمطالعه چندان دارد كه در ايران  ،ديدگاه ابن رشد

. كنـد  كند و پيشرفت مي خود عقل مراحل ارتقايي را طي مياز نظر او داند بلكه  ابتدايي نمي
نفسـه ايجـاد    آورد يعني فكـر فـي   وجود مي  كند و خود را به عقل خودسازي مي به عبارتي،
ن نوع تفكـر در آثـار   اي .شود كند باعث عمق فكر خود مي كند و كسي كه فكر مي تعمق مي

  .)17ـ  18: 1381 مجتهدي،( شود نحو بارزتري در آثار اسپينوزا يافت مي  دكارت و به
  
  تالش در جهت توليد علمي جديد 8.3

  بديع الملك ميرزا 1.8.3
 الحكم بدايعال هفتم كتاب ؤالضرب و س الملك ميرزا به حاج امين هاي بديع مجتهدي به نامه

هاي فكري داخلي در جهت توليد علمي بومي مبتني بر مسائل جديد  عنوان يكي از تالش به
» عصر بيداري«دوم آن، كه  ةخاصه در نيم ،ناصري ةدهد در دور او توضيح مي .كند اشاره مي

انـد و غالبـاً توجـه بـه      ناميده شده است، اشخاصي به فرهنگ غربي و اروپـايي روي آورده 
مترادف با پيشرفت علـم و   ها آنبه نحوي در اذهان اند كه  هاي متداول و رايجي داشته نحله

 هـا  آنيك بعد و يك جنبه داشته اسـت و توجـه    ها آنتفكر غرب براي . صنعت بوده است
اگر انگيزه . اند كرده تصور مي» ترقي ةانديش« ها آنبيشتر معطوف به آن چيزي بوده است كه 

صداقت آنان نوسان داشته اسـت،   ةو نيت اين منورالفكران و متجددان متفاوت بوده و درج
القول هم  متفق ها آن ةاگر هم ،عبارت ديگر به. واحد بوده است ها آنخواستة باز به هر طريق 
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 ،طور كلـي  به. اند كرده عمالً حول و حوش مطلب واحدي صحبت مي ها آناند باز هم  نبوده
 ةان فكري از نـوع فلسـف  اند و يا خواه مسلكان قرن هجدهم نظر داشته به افكار طبيعي ها آن

ها  كاملي از اين گرايش ةنمون .اند تحصلي به سبك آگوست كنت و جان استوارت ميل بوده
ــار       ــر در افك ــاظ ديگ ــدزاده و از لح ــي آخون ــرزا فتحعل ــون مي ــي چ ــار اشخاص را در آث

 هاي خود به نام اولـن اشـاره   الملك ميرزا در نامه كه بدايع اين. توان يافت خان مي ملكم  ميرزا
ورزد خـود دليـل    مورد بحث اصرار مـي  ةيابي به كتاب او در چهار نام كند و براي دست مي

اند به يـك   براين است كه در آن زمان هم استثناهايي وجود داشته و هم متفكران مايل نبوده
از  ،ولـو بـه اجمـال    ،هرحـال  طريق و به سبك متحدالشكل با افكار غربيان آشنا شوند و به

انـد بـا    كـرده  اند و كوشش مـي  و مختلف شايد هم متضاد غرب آگاه بوده هاي فكري جريان
اي از اين تفكر آشنا شوند كه احتماالً اگر هم در جهـت تأييـد سـنت فلسـفي ايرانـي        جنبه

دهـد   ها نشان مي اين برنامه. اعتبار قلمداد نكند نباشد، حداقل به يكباره كل آن را باطل و بي
اي توجـه داشـته و بـه احتمـال      مقايسه ةذهن به مسائل فلسفدر  الملك ميرزا الاقل كه بديع
كـه در سـنت    ،غرب ةاالت خود را با در نظر گرفتن نوعي فلسفؤاز سبرخي به يقين قريب 

سـابقه و   مطرح كرده است و اين در ايران صـد سـال پـيش كـامالً بـي      ،افكار نوكانتي بوده
يكي از اولين كساني است كه در كشور ما  الملك ميرزا بديع ،به نظر مجتهدي. استثنايي است

رابطه كالم و علـم بـرايش مطـرح بـوده      ةبه تفكر غرب و علوم جديد توجه داشته و مسئل
كـه از ايـن طريـق بخواهـد سـنت       بدون اينو امكانات زمان خود  ةاست و البته در محدود

غرب و علم  ةسفاي از فل بلكه برعكس و در جهت جنبه ؛كمي ايران را براندازدفلسفي و ح
جديد بوده كه در جهت باروركردن تفكر و معارف سنتي ايران باشد نه در جهت طـرد آن،  

اي كه احتماالً علوم تحصلي جديد را پذيرا باشد و به پيشرفت علمي و صنعتي ميدان  فلسفه
   اي وارد بيـاورد  كه به ابعاد معنوي انساني و خاصه ايمـان و اخـالق او خدشـه    دهد و نه اين

  .جسته است اولن مي يها در آرا گويي او اين انديشه )1367مجتهدي،  ←(

  الدين اسدآبادي سيدجمال 2.8.3
غربـي و مقـدار    ةدكتر مجتهدي ديدگاه سيد جمال اسدآبادي را در مورد فرهنـگ و انديشـ  

در رد ديـدگاه ارنسـت   او و مطلبي از  از نظر او و مفيد آن را براي جوامع اسالمي پذيرفتني
كه در اواخر قرن نوزدهم مقاالتي عليه مسلمانان نوشته، آورده است كه در كل حاوي  ،نرنا

ــا ــن ســه مطلــب ب ــاوين اي ــد  .1: اســت عن ــدين اســدآبادي و تفكــر جدي ؛ ســيدجمال ال
  .الدين اسدآبادي و ارنست رنان سيدجمال .3 ؛نيچريفلسفة اسدآبادي و رد  سيدجمال  .2
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ـ  هـاي جديـد غـرب     ي او با فلسـفه براي نشان دادن ميزان آشنايمجتهدي   ةبـه دو مقول
اشـاره   الـدين  جمالهـاي سـيد   آثـار و نوشـته   در »فوائد فلسفه«و » لكچر در تعليم و تعلم«

دين و علم و فلسـفه   ةچراكه اين دو مقاله بيشتر مسئل) 20ـ  21: 1363، مجتهدي( كند مي
ـ  سيدجمال. كند را مطرح مي ها آن ةو رابط گيـري از علـوم    ه بـه بهـره  الدين در اين دو مقال

تحصلي غرب جهت پيشرفت علمي و دستيابي بـه   ةاستقرايي براي بازشدن چشم و فلسف
بـراي از بـين بـردن اخـتالف       سـيدجمال  ،بـه نظـر مجتهـدي    ؛استكرده روح علم تأكيد 

احتمالي ميان دين و علم قائل به نوعي روح علمي شده اسـت كـه آن را فلسـفه ناميـده و     
 ةروح جامع و پاي ةفلسفه به منزل. علم، حد و پاياني نشناخته است ةيز به مثاببراي فلسفه ن

دهـد و حاجـات بـه     انسان نشان مـي ه فلسفه لوازم انساني را ب. حافظه و علت مبقيه است
م آحاد آن امت عـال  ةو اگر فلسفه در امتي از امم نبوده باشد و هم. سازد علوم را آشكار مي

خاص است ممكن نيست كه آن علـوم در آن   ها آنكه موضوعات  بوده باشد به آن علومي
بماند و ممكن نيست كه آن امت بدون روح فلسفه استنتاج  ،يعني صد سال ،امت يك قرن

  .)22: همان( نتايج از آن علوم كند
گيرد كه ذهـن   الدين از اين لحاظ جزء كساني قرار مي مجتهدي معتقد است سيدجمال

متوجه اهميت علوم جديـد و قـدرت فنـي و تكنيكـي آن كـرده       ملل شرق و مسلمانان را
يعني با ذكـاوت و   .)93: همان(الدين، تحصلي مسلك است  در نظر وي، سيدجمال .است

انديشي خاصي كه داشته است با مجزا كردن سنت فلسفي رايج در ملل اسـالمي   مصلحت
صـيل علـوم جديـد    از تعليمات قرآن مجيد خواسته است نه فقط مسـلمانان را طالـب تح  

را مستحكم سازد بلكه نشان دهد كه اين علوم جديـد بـا    ها آنفكري  ةاستقرايي كند و پاي
 ،نيسـت  هـا  آناهميتي كه دارد جزئي از كتاب كبير است كه چيزي جز كتاب آسماني همة 

كسان ديگري چون ميـرزا فتحعلـي   همة با  ،به نظر دكتر مجتهدي ،سيدجمال ،از اين لحاظ
كه بدون شك به عللي غير از علل مورد نظـر او،   ،الدوله خان ناظم و ميرزا ملكم آخوندزاده

همان زمان طالب توجه دادن ملل شرق به علـوم تحصـلي دنيـاي غـرب بودنـد متفـاوت       
  .)28: همان( شود مي

سيدجمال در فوائد فلسفه، فلسفه به معناي اخـص كلمـه را يـا اصـالً      ،به نظر مجتهدي
پسنديده است و احتماالً آن  تدريس و تعليم آن را نمي ةنحو هرحال بهيا  دانسته و مقبول نمي

  .)28ـ  29: همان(داده است  را مانعي براي آشنايي با علوم جديد تشخيص مي
در مقاالت سيدجمال اغلب در ميان دانشمندان غرب كه كند  چنين اشاره مي مجتهدي هم
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گـاه   علوم طبيعي آورده شده است ولي هـيچ  و ديگر متخصصان ،هاي گاليله، نيوتن، كپلر نام
بـه نظـر    .آيد و اسپينوزا و احتماالً كانت و هگل به ميان نمي ،نيتس صحبتي از دكارت، اليب

بزرگ آشنا بوده باشد ولي بدون شك توجه چنداني فالسفة مجتهدي شايد او با اسامي اين 
 يتـوجه  كمهم علت شايد  .به سهم ايشان در بنيان نهادن فرهنگ و تمدن غرب نكرده است

گيري از آن در حـد احتجـاج و ضـرورت     سيدجمال به فلسفه به معناي اخص كلمه و بهره
  .)30: همان( نگاري وي باشد آني ويژگي روزنامه

  
  ها زده غرب 9.3

  آقا حسينقلي 1.9.3
 ةكند كه به روايـت كنـت دو گوبينـو چهـر     مجتهدي به شخصي به نام حسينقلي آقا اشاره مي

در تهران با شخصي به نام حسـينقلي  : كند كه از گوبينو نقل مي .د عصر قاجار بوده استمتجد
حسينقلي آقا جزء ايرانياني اسـت   افزايد و مي آقا آشنا شدم كه سرشار از هوش و حرارت بود

برداشت خاصي از آنچـه مـا   و  ،اند جا تربيت شده خاصه آنان كه در آن ،اند كه از اروپا بازگشته
كـامالً   هـا  آنافكـار مـادرزادي   . اند دارنـد  كرده  ايم و يا خود مطالعه ياد داده و فهمانده اه آنه ب

به استعمار گراييده است بدون اين كه ايـن سسـتي اعتقـاد در     ها آناعتقاد  ،مشوب شده است
از واقعـي يـا   نظـر   صـرف   ،به نظر مجتهدي، حسينقلي آقـا . جهت دريافت فكر اروپايي باشد

جديـدتري از   ةتبلـور چهـر  كـرده،  نحوي كـه گوبينـو ترسـيم      به ،شخصيت ويخيالي بودن 
ــر اســت  غــرب ــه . زده در صــد ســال اخي ــا عمــالً مظهــر و نمون اي از  گــويي حســينقلي آق
حسينقلي آقا تصـويري  . اند هايي است كه احتماالً متجدد و منورالفكر ناميده شده كرده تحصيل

ناپذير  اي ايران عصر جديد ضروري و اجتناباست جزئي از يك موقعيت تاريخي كلي كه بر
نموده است و سرنوشت اين مملكت را نسبت به نوسانات سياسي و فرهنگـي و غيـره در    مي

جا كه  اصيل نبوده است و از آن و تفكر بوده بيجا كه توجه به تجدد  اما از آن ؛جهتي تغيير داده
كند  دكتر مجتهدي ذكر مي ه،اشاره شدهاي دور چون ايرانيت  در افكار حسينقلي آقا به گذشته

آنچه باعث رشد حيات است . كند كه اشاره به گذشته، استقالل مستمر مملكت را تضمين نمي
   .)143ـ  154: 1379 مجتهدي،( آگاهي از گذشته است نه باليدن به گذشته

  ميرزا ملكم 2.9.3
حكومت ناصرالدين شـاه   از منورالفكران دوران، خان ميرزا ملكمانديشة مجتهدي به بررسي 
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كه ميرزا ملكم خان هر كسـي   گويد و مي پردازد و اصول نظري نظام پيشنهادي او مي ،قاجار
 .احتمالي وضعيت تفكـر موجـود بـا افكـار و آثـار وي اسـت       ةبوده علت اهميت وي رابط

  :داند ميچنين  اصول نظام پيشنهادي ملكم رامجتهدي 
مانـدگي و   وضعيت عقـب  ةمقدور و جايز نبودن ادام .2 ؛ماندگي ايران اعتقاد به عقب. 1

متفاوت نبودن سرنوشـت  . 3 ؛سلب شدن امكان انتخاب در قبول و رد علم و صنعت غرب
 ؛افتاده و مترقي تنها راز بقا در جهان صنعتي جديد ايران از سرنوشت ديگر كشورهاي عقب

مانـدگي ايـران    عقـب  علت. 5 ؛انحصاري انسان از حيوانمميز پيشرفت و تحول فصول . 4
مـانع خـانگي اسـت و آن    . دخالـت دول خـارجي   و مانع خـارجي نه خارجي است  ةحادث
امداد علم عاجز است و علم  بيعقل طبيعي  .علم در ايران بوده است ي گيري از عقل ب بهره

مردم تعيين كنند كه بدون علم  ةشرط اول شيوع علم اين است كه عام. 6؛ وراي عقل است
اولين علم مورد نياز بـراي  . 7 ؛)منظور او از علم، علم فرنگي است(خواهد بود  ترقي محال

  . ايرانيان علوم دولتي فرنگي است
به بحث قانون و اهميت و محوريت آن و مجلس مشورتي، آزادي قلم  سپس،مجتهدي 

و تخصصي بودن مجموعه افكار ملكم از لحـاظ فضـاي ذهنـي     ،دستگاه تنظيم اجرا ،و بيان
ملكم به تبليغ نويسد  ميپردازد و در اين زمينه  به رد نظر وي مي ،وي درنهايت. كند مي اشاره

وجه ت بيپرداخت و با طرح يك طرفه و  آزادي رقابت اقتصادي بدون طرح مشكالت آن مي
خواست راه غربيان را به ايران بـاز كنـد و    به مسائل اصلي آن و ادعاي تعميم آن درواقع مي

شـده و امكانـات خـاص     يعني با استفاده از اطالعـات دقيـق و حسـاب    ،شخصي ببرد ةبهر
  .خواست خود به نوايي برسد اش مي ذهني

اصالت علم  ةگذاران نحل جا كه ملكم يكي از بنيان دهد كه از آن ادامه مي ،از جهت ديگر
و كرده است و تفكر واقعي در آثار ا زدگي و معرفت سطحي را تبليغ مي اي علم گونه است، به

  .)155ـ  180: 1379 مجتهدي،(غايب است 
  آخوندزاده 3.9.3

آخوندزاده بيـرون از ايـران   نويسد كه  ميمجتهدي در بررسي آراء ميرزا فتحعلي آخوندزاده 
هاي روسي، انگليسي، آلماني  صورت نمايشنامه به زبان هاي او به شهرت داشته است و كتاب
ايـن  اهميـت وي  علـل  . وسياليستي استكسوتان فرهنگ نوين س چاپ شده و يكي از پيش

طرزفكري به نام  ةغرب در ايران و مبدأ و سرچشم ةنخستين نمايندگان فلسفاست كه او از 
  .گرايي است تحصلي و علم ةفلسف
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شامل ماترياليسم، امانيسم، سيانتيسم، ناسيوناليسم، هاي فكري آخوندزاده  مجتهدي مؤلفه
زوم تغيير خط و الفباي فارسـي و لـزوم اقتبـاس و    خواهي، تفكيك دين از سياست، ل آزادي

به نظر . داند مي تقليد از غرب در عملكرد، وجود تعارض ميان اسالم و علم، اسالم و زندگي
افكار  ةافكار آخوندزاده از لحاظ فلسفي و علمي در حد بااليي نيست اما در اشاع ،مجتهدي

كـه در تضـادها و نـواقص آن     اين تفكر خود را بدون ةنحوو خود شهامت بيان داشته است
وار  دهد كه آخوندزاده به جز تكرار طـوطي  وي ادامه مي .تأمل كند، وحي منزل دانسته است

دانـد چـرا    او را متجدد نمي ترتيب، بدين .دهد اعتقادات رايج، هنر ديگري از خود نشان نمي
يكبـاره بـدون   هاي گذشـته شـود و    كه معتقد است متجدد كسي نيست كه كالَ منكر ارزش

  .)200 ـ 181: همان( تأمل آنچه را نو است مقبول بداند
  

  گيري نتيجه. 4
  : توان استخراج كرد ، نكات زير را ميشناسي ايرانيان در مورد غرب ها و آراء مجتهدي از ديدگاه

اهـداف سياسـي و   نفوذ و رسـيدن بـه   براي به جاي عاملي ها از مسيحيت  غربي ةاستفادـ 
 ؛اقتصادي

 ؛له با مسلمانانبها براي مقا ها از مغول غربي ةتفاداسـ 
 ؛به افكار ديگرتوجهي  بيها به مسيحيت به عنوان مظهر غرب و  ايرانيـ نگاه 

 ، ازجملـه مـذهبي  يهايي براي مقابله با فعاليت مبلغـان مسـيحي از جانـب علمـا     تالشـ 
 ؛و مالعلي زنوزي ،ظهيرالدين تفرشي، عليقلي جديداالسالم هاي سيد احمد علوي، تالش
  ؛زيربنا بودن فلسفه براي علوم جديد در تمدن غربـ 
  ؛»تكنولوژيك«فني و  ةشاخص و معيار بودن فلسفه در انتخاب مسير درست در حوزـ 
اي متناسب با  دوران جديد از دوران قديم و ضرورت تكوين فلسفه ةمتفاوت بودن فلسفـ 

 اي؛ دوران جديد در هر جامعه
 ــ  ها به جوامع ديگـر  غرب در مسائل و موضوعات جديد و سرايت دادن آن يقراول پيشـ 

كردن جوامعي كه داراي ميراث و دچار تناقص به و  ـ سنتي قرار داشتند ةجوامعي كه در مرحل
 غيره؛اي بودند در قالب نزاع سنت و تجدد، موضوع هويت، علم و دين و گسترده ةسابق

سـنتي و   ةارج به داخـل جوامـع موجـود در مرحلـ    هجوم شرايط و الزامات جديد از خـ 
 ؛تالش نيروهاي داخلي براي رفع مشكالت خود و همراهي با شرايط جديد از سر اضطرار
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اي متناسب با شرايط جديد در داخل ايران و پرداخت بيشتر ايرانيـان   عدم تكوين فلسفهـ 
 ؛عنوان نياز ضروري و اساسي خود به عوامل فني و صنعتي به

كـاري   و كـم  عوامل فني و صنعتي غـرب و ايرانيان از مباني فلسفي فكري فلسفي و  غفلتـ 
 باره؛ در اين
 ؛هاي جديد غرب از جانب ايرانيان سوءفهم يا نافهمي فلسفهـ 
بـه منزلـة   ايراني  ةتفكر براي جامعمطرح شدن ضرورت خودباوري و اعتماد به نفس و ـ 

 ؛يك روش
 ؛ها آني مجدد تجدد در ايران و ايجاد رابطه ميان ضرورت بازنگري در سنت و ارزيابـ 
عنـوان شـاخص و    شان بـه  ضرورت وجود افرادي مثل دكارت در ايران كه روش فلسفهـ 

  ؛معيار اصلي مورد پذيرش قرار گيرد
ها و سنن داخلي ايران كه هم با علـوم   ضرورت پذيرش الگوي عقلي متناسب با انديشهـ 

 ؛هم مسائل اخالقي را بپذيردجديد بتواند پيوند بخورد و 
ـ   اصل بهره در مقامفلسفه  ةغرب در حوز ةرفت راه ضرورت فهم درستـ   ةگيـري از تجرب

اي متناسب با هويت خود و نداشتن حب و بغـض نادرسـت در ايـن     ديگران و تكوين فلسفه
آگـاهي  و حتـي   ها آن ةيك از ابعاد تمدن غرب براي آگاهي از مباني سيطر زمينه نسبت به هيچ

 ؛آن ةو نتيج ها آنتهاجم  ةاز نحو
 ةافراد مذهبي و غيرمـذهبي در حـوز   ةبسته كه در آن هم هم يكلچون  همنگاه به غرب ـ 

 ؛غرب از مسيحيتمتمايز نكردن كنند و  علوم و پيشرفت آن فعاليت مي
بـراي  كنار نهادن ويژگي شگفتي و حيرت در مقابل مظاهر علوم جديد و تالش داخلـي  ـ 
  .د علمتولي

ضـعف جـدي    نشـده اسـت و ايـن نقطـه     ها آنشناسي ايرانيان باعث خودشناسي  غربـ 
 .هاي جديد غرب است ها و فلسفه شنايي ايرانيان با ديدگاهآ  شناسي و غرب

داراي و تأكيد بر آن، با اهميت دادن به روش  ،غرب در دوران تمدني خود از لحاظ علمي
و اجتماع و به تعبيري كل علوم شده است  ،لسفه، سياستهاي ف هاي متفاوتي در حوزه ديدگاه

بسـياري  هـاي  آورد دسـت ه ترقي مبتني بر فناوري را مبناي پيشرفت دانسته و به نو در اين زمي
 ةجانب همه ةتعبير شده است و منجر به سلط» مدرنيته«اين تحرك و پويايي به  .هم رسيده است

اين تجدد ناشي از نوعي همياري ميان مسائل  ،در اين ميان .غرب در دوران معاصر شده است
هـا بـا    حال كه ايرانـي  عين در. سنت بوده است جديد و سنت بوده است و به تعبيري مبتني بر
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هايي كه باعـث توانـايي و   آورد دست ماندگي خود، تالش كردند به عقبشان از توجه به آگاهي
تمركز اصلي را ظاهراً چرا كه  .نبودند موفقچندان ها شده، برسند اما در اين زمينه  سلطه غربي

جملة هايي كه عباس ميرزا، اميركبير، سپهساالر و ديگران داشتند از  بر فناوري گذاشتند؛ تالش
هاي فكري آن آورد دستبر مباني فكري غرب و شناخت بايست كه تمركز  حالي در. ستها آن
هـا صـورت    از جانـب ايرانـي  هايي در مورد شناخت مبـاني غـرب    ها و فعاليت تالش .بود مي

غرب در ايـن زمينـه   در گرفته  شكل به ماهيت تجددبي توجهي روي و  كجبه سبب گرفت اما 
ديـن هنـوز حـل     ميان علم و ةتوفيق چنداني نداشتند و مسائلي مثل نزاع سنت و تجدد، رابط

گذشته را هاي  شناسان طرد سنت و ارزش در ايران برخي از غرب مثالً .نشده باقي مانده است
جريان تجدد غـرب نبـوده و تجـدد     كه اين رويكرد در كلِ حالي اند در مبناي تجدد تعبير كرده

باشـد  مبتني بر سنت نبايد گفت هر تجددي كه  ،در اين زمينه .غربي مبتني بر سنت بوده است
مجتهدي نيـز در  اين نكته، موضوعي مهم است و  .تواند ظهور و رشد مناسب داشته باشد نمي
 ال اين است كه مشكل كار در ايران كجا بوده اسـت؟ ؤاما س خود بر آن تأكيد كرده است ياآر

وار  رحمانـه و سـيل   بـي  ةتهاجم و حملبه يا  شود مربوط ميجوامع غيرغربي  ةبست آيا به سنت
  .داران طرد گذشته انحراف طرف روي و تجدد يا به كج

 گرنـه  هاي قبلي صورت بگيـرد و  تهترديد نيست هرگونه تحول اصالحي بايد براساس داش
اي سالم نخواهد بود حتي  جامعه درجه از مسير خود منحرف شود، 180اي كه بخواهد  جامعه

 .جامعه ناممكن اسـت كل  ةدربارچنين فرضي درست باشد كه البته در مسير اگر اين انحراف 
  .اي نيست درجه 180حتي در وضعيت هاي انقالبي اين تغيير به معني انحراف 

هاي جديد غرب به معناي عميق و گسترده وارد انديشه و  در آراء مجتهدي آمده كه فلسفه
شكل گرفته كه باعث  هايي هم فهمي و نافهمي تفكر ايرانيان نشده است و در اين زمينه حتي بد

گـوي واقعـي و   و گراها شده است؛ نزاعـي كـه از گفـت    نزاع با تجدد در ايران از جانب سنت
هـاي جديـد    اين است كه چرا فلسفهمطرح است جا  الي كه اينؤس .ل شده استاستداللي غاف

بـه   گـردد؟  مشكل بـه كجـا بـر مـي     غرب به تعبير دقيق و درست آن وارد ايران نشده است؟
، هـا  آنگراها و واكنش  ها، قدرت سنت سياسي غربي ةها، سلط شناخت جزئي و محدود ايراني

  .و مسائلي ديگرنش سنت گراها واكنوع  ،به نوع ظهور تجدد در ايران
آيا اين نزاع به توجه كامـل  ؟ ناشي از چيستشاهد آنيم نزاع سنت و تجددي كه در ايران اين 

سنت به  ،درنتيجه ،توجهي به مسائل داخلي و غرب و مسائل و موضوعات آن در باب تجدد و بي
  ؟ گيري كنند موضع دربرابر آنگراها و متفكران دلسوز  سنت شده گردد كه باعث برميجاري 
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شناخته شود   آيد الزم است سنت از نو به نظر مي ،در بحث تقابل سنت و تجدد در ايران
هاي  ايراني و با ريشه ةبازنگري و ارزيابي شود و تجددي متناسب با جامع  و تجدد هم از نو
مكن ولي اين مهم در چه شرايطي ماست اين نكته هم مورد تأكيد مجتهدي  .فلسفي بنا شود

غرب جديد و تهاجم  ةگرايان سازوكار آن چگونه است؟ آيا با توجه به تبلور سلطه شود؟ مي
پـذيرد   آيـا سـنت مـي    شـود؟  شديد طرفداران تجدد غربي به سنت چنين هدفي محقق مـي 

  ؟از خود نشان دهدانعطافي 
 كـه  اين هاي غربي در ايران هم موضوعي مهم است و ها و ديدگاه چگونگي تبلور فلسفه

  چرا هميشه و حتي در حال حاضر يادگيري دانش غربي با مسائل سياسي و اقتصـادي گـره  
  .خورده و آميخته است

هـويتي داشـته    ةجنبـ  گـاه واكنشي و  ةبيشتر جنب ايرانيان با غرب ةمواجه آيد به نظر مي
بـه  و اين واكنشـي و هـويتي ديـدن مواجهـه      شناخت نرسيده است ةاست و هنوز به مرحل

  .آن است ةگرايان تبلور سلطهو الي غرب استيسبب 
ها تا چـه   با توجه به راه غربيال هم مطرح است كه ؤاين س لحاظ روشي و محتواييبه 

؟ موضوعي كه صورت گرفته استاز كانال غرب شناسي  حد انباشت علمي نسبت به غرب
تر شود و  نشناسي به آن توجه شود تا مسير حركت ايرانيان در اين زمينه روش در غرببايد 

  .از كار بيهوده جلوگيري شود
دهـي بـه موضـوعات     به علم، جهتتوجهي  بيا يها و انديشمندان در توجه  نقش دولت
در روايت مجتهدي، اين نقـش بيـان   . استبسيار كردن علوم وارداتي و غيره  علمي و بومي

است خوب  شناسي ايرانيان به نحو نظري الزم مهمي است كه جريان غرب ةو اين نكتشده 
  .شود سهايي در اين زمينه تأسي ها و نهاد مديريت شود و گروه

اي اسـت كـه مـورد     اهميت فلسفه و نقش عملي زيربنايي آن در تمدن فعلي غرب نكته
ـ  ،ايران ةجامعمانند  غيرغربي،چراكه در جوامع  استتأكيد مجتهدي  دنبـال پيشـرفت   ه كه ب

و در رويارويي جبري با غرب قرار دارند،  اند عوامل فني و صنعتي ةتمدني از جمله در حوز
آن هـم   بـا زيربنا مـورد توجـه قـرار گيـرد تا     مثابة هاي فلسفي به الزم است فلسفه و نگرش

 هـر جامعـه   امكاناتمان شناخته شود و هم زيربناي نظري متناسب با مسائل سنت و فرهنگ
باحث جديد و مسائل علم و غرب به م ةفلسف نبا توجه به پرداخت ،در اين ميان. شكل بگيرد
و انديشـمندان  فهميـد   درسـتي  بـه  و توان مطالعه كرد را ميدر اين مسير  ها آن ةدين، راه رفت

با پيروي از راهي شـبيه راه و روش دكـارت    ،متناسب با شرايط فكري و فرهنگي خود البته
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هـاي   نگـرش گذاري كنند و كل فلسفه و  پيشرفت را پايه ةدر چگونگي تكوين زيربنا، فلسف
ـ درستي  به عنوان شاخص و معيار شناخت و آگاهي راستين فلسفي هم به آن  افهم شود كه ب

 در تضـادند هـايي كـه بـا سـنت داخلـي       زدگي و از ظهور و بـروز علـوم و روش   از غرب
ذكـر  از سـردمداران آن  جلوگيري شود؛ راهي كه در تاريخ ايران ميرزا ملكـم و آخونـدزاده   

 ها آنناصري و ادامه و تكميل راه  ةپيروي از راه مالعلي زنوزي در دور و پيگيري و ،اند شده
  . مدنظر باشد

بـراي  مناسـبي  ضابطه و مالك  فلسفيها و تفكرات عميق  داشتن ديدگاه فلسفه و در نظر
انديشـي و   عمق شناخت يا حداقل مصون كردن ذهن از ظـاهربيني و سـطحي   ةتعيين درج

، چنانكه تجربة مـا  كه البته اين نكته در حرف ساده است اماتسليم و تقليد كوركورانه است 
ها و تفكرات عميق  سازوكار توجه به ديدگاه. درعمل مشكل بوده است نيز تاكنون نشان داد،

  .هاي مورد نياز موضوعي مهم است گيري از ديدگاه ها در بهره و استفاده از آن
  
  نوشت پي

 

 اش در دوران كـودكي .در تبريـز اسـت   1309اسـتاد فلسـفه، متولـد سـال      يمجتهـد  يمدكتر كر .1
ريـزي، از علمـاي مشـهور    حاجي ميرزاجواد مجتهدي تب .كند اش به تهران نقل مكان مي خانواده

 وي تحصيالت خود را در تهران در دبيرستان فيروز. تبريز، پدربزرگ دكتر كريم مجتهدي است
تحصيل راهـي   ةمتوسطه، جهت ادامة ايشان بعد از دور. بهرام و كالج سابق البرز به پايان رسانيد

دانشگاه سـوربن   فرانسه شد و تحصيالت خود را در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتري در
استاد در دانشگاه تهران در مقام  1344- 1343 هاي سال از دكتر مجتهدي. پاريس به پايان رسانيد
 ةچهر 1380در سال  يرانماندگار ا يها چهره يشدر هما دكتر مجتهدي،. مشغول به تدريس شد

  .ماندگار فلسفه انتخاب شده است
  :دكتر مجتهدي است آثاراز 

 ؛او ةدكـارت و فلسـف   يختـار  ةفلسـف  ؛يوسـط  فلسـفه در قـرون  ؛ كانـت  يفلسفه نقـاد 
 ؛يـدگر ه يـت دونس اسـكوتوس و كانـت بـه روا    ؛ حسب نظر هگل روح بر يدارشناسيپد
و  يـد جد يهـا  بـه فلسـفه   ينگاه ؛فلسفه و تجدد ؛يدو تفكر جد ياسدآباد الدين يدجمالس

؛ )وعـه مقـاالت  مجم( او ةهگـل و فلسـف   ةدربار ؛)مجموعه مقاالت( معاصر در جهان غرب
 يدجد يها با فلسفه يرانيانا ييآشنا؛ افكار كانت؛ آثار و افكار يفسكيداستا ؛فلسفه و فرهنگ

مجموعـه  ( فلسـفه و غـرب  ؛ )ترجمـه ( يرازيشـ  ينصـدرالمتأله  المشـاعر مقدمه بر  ؛غرب
  .هاي اسالمي و غربي در قرون وسطي مدارس و دانشگاه ؛فلسفه در آلمان؛ )مقاالت
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محمدمنصـور  به كوشش  يمجتهد يماستاد كر ةنام جشن: سفه، درس فلسفهدرد فلهمچنين 
دربارة زندگي و آثار دكتر مجتهدي ) يرانتشارات كو( يبابك عباسو  زاده، يسمحمد رئ ي،هاشم

  .هاي ماندگار نيز كتابي به او اختصاص داده شده است در مجموعة چهره. منتشر شده است
دانـي كـه    شناس و فلسفه معرفي فلسفة غرب است، فلسفه تسلط و تبحر دكتر مجتهدي بيشتر در
نگاه دكتر مجتهدي به غرب در آينة آثارش خود موضـوعي  . در اين زمينه فعاليت بسياري كرده است

  .داند شناسي را مبناي خودشناسي مي دكتر مجتهدي غرب. شايان بررسي و پژوهش است
  .ق است 1219م برابر با  1805در سال نخستين سفير ناپلئون در تهران ) Jaubert(ژوبر . 2
3.  sondage :به معناي ژرفايابيلغت فرانسوي ،.  
 يم، حكـ ياصـفهان  يعـامل  يعلـو  ينالعابد ينفرزند ز .العابدين العلوى العاملى بن زين ميرزا احمد .4

 يردامـاد زاده و شـاگرد و دامـاد م   خالـه ، )يالديهفدهم م(ق  يازدهممتكلم و محدث مشهور قرن 
تـر بـوده    جـوان  يرداماد، احتماالً دو سال از ميستمشخص ن يتولد احمد علو يختار. ه استبود

ق  1060 -  1054 يهـا  سـال  يانم جا همانگذرانده و در  اصفهانعمر خود را در  يشتراو ب. است
 ييآشـنا  ياحمد بـا زبـان عبـر   يدكنند كه س يتصور م برخي. فوت كرده است) م 1650 -  1644(

ـ   ي، وليرا به عبر يناز سفر تكو يعبارت جا يكداشته، چون  آورده و آن گـاه بـه    يبه خـط عرب
 يچهارگانه را به حد كاف يلتورات و اناج يكل ياو محتوا اًمسلم يترجمه كرده است، ول يفارس

در مقابـل مبلغـان    يمعـارف اسـالم   يگـر او با تسلط كامل بر فلسفه و كالم و د. شناخته است يم
، يقدق ياننقل قول كرده و با ب ينو عنداللزوم از متون عهد يازيدهالم دست به دفاع از اس يحيمس

اسالم بشـارت   يامبرها به نبوت پ كتاب يندارد كه در ا يدهكالً عق وها پرداخته است  آن يلبه تحل
  .يوحناست يلِانج) Paraclet ( يطهمان فارقل) ص(  اند و محمد داده

نـوامبر و  (ق  1032 يخكـه بـه تـار    مصقل صفاون بر ، افزيعامل ياحمد علو ةآثار شناخت از
و  يلوامـع ربـان  از  يدآن آمده است، با ةدر مقدم يو نام شاه صف يدهبه انجام رس) م1622دسامبر 
  .نام برد الرحمان  صواعق

مؤلـف   مـورد  شده است و در هـر  يمتقس مساويناو  يبه سه فصل طوالن مصقل صفا كتاب
سخن او همواره . به آن جواب داده است يلتفص را نقل كرده و به يپرتغال يِمتن عبارت پادر ينع
: كنـد  يخطـاب مـ   ينچن يحياناو مطابق عنوان كتاب، كالً به مس. بوده است ينمؤدبانه و مت ياربس
فصـل دوم، اختصـاص بـه شـناخت     . گـردد  يتا ذات خداوند در آن متجل »يدرا پاك كن انت ينهآ«

و بحث مبـدأ و معـاد اختصـاص     يلو احكام اناج يمه تعالفصل ب ينو آخر يندارد و سوم يحمس
  .خالصه شده است يجنتا يزاست و در خاتمه ن يافته

به دوگونه تناقض در كتب مقدس آنهـا اشـاره    يحياندر انتقاد از مس يعامل احمد علوي
  :كرده است
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  ؛يدو عهد جد) گانه پنج يخاصه سفرها( يمعهد قد ينتناقض ب) الف
انحـراف   يصتشـخ  ياو مبنـا . يـد عهد جد يگرچهارگانه و رسائل د يلاجان ينتناقض ب) ب

ية وجود احكـام شـرع   .2 ؛يحدر وجود مس يتناف .1:است  چهار مورد خالصه كرده دررا  يلاناج
نـدارد   يتكه صالح يستيوجود سخنان ناشا .4 ؛ياتدر قصص و حكا يتناف .3 ؛مخالف تورات

  .صادر شود ياز نب
 يناكتفـا بـه حافظـه در تـدو    ) الف :داند يانحراف را دو امر م دايشيعلت پ يبه طور كل وي

 .)ش1373علوي، (ي اصل يلراسخ به مفاد انج يمانعدم ا )ب ؛يلاناج
5.  Jerome Xavier. هفـدهم   قـرن در  او .ژرم گزاويه در الهور و در دربار جهانگير فعاليت داشت

دور گذراند و با برخـوردارى از حمايـت   يازده سال پايان زندگى خود را در هندوستان و خاور 
يرى زبان فارسى به مدت وى پس از فراگ. كرد پرتغال، كيش خود را در ميان مردم بومى تبليغ مى

عنـوان   بـا روايان مغول هند، كتـابى   از فرمان ،ورود به دربار اكبر و سپس جهانگيربا  هشت سال
و در آن از آيين مسيحيت دفـاع و اسـالم را    كردبه فارسى و به نام جهانگير تأليف  نما حق ةنيآي
دين مسيحيت و تشريح قوانين و آداب آن و اثبـات عقايـد    اين كتاب سراسر تبليغ. كوم كردمح

از  ،هـا  هـا و آيـين   اندن دستورها و باورهاى ديگر كيشمسيحيان و متقابالً مردود و نادرست خو
روحـانى  (گو ميان پـادرى  و به شكل گفتبيشتر  نما حق ةنيآي. است ،اسالم ةجمله ابطال و تخطئ

هـاى   فراهم شده و سرانجام، مالى مسلمان بـر سـخنان و اسـتدالل   » مالى مسلمان«با ) مسيحى
انـداختم و مفـاتيح     اكنون گوى سر خود را بـاختم و سـپر  «كند كه  نهد و اقرار مى پادرى سر مى

عيسـويان قـرار    ةا در جرگتصرف شما سپردم و خود ر اختيار ظاهرى و باطنى خود را به دست
  .(http://www.tebyan.net) »انجيل شدم ةكنند دادم و پيروى

مذهبي ميان شزو و شمار فراوانـي   هايي  مناظر) م1659 - 1652(ق 1070 تا 1063هاي  ميان سال .6
هايي را به فارسي نوشته  شزو براي اثبات دين مسيح كتاب .شده است از رهبران شيعه برگزار مي

  .)486ـ  485: 1367حائري، ( تقديم كرده است ،ها را به اعتمادالدوله، وزير اعظم وقت و آن
ها در اصـفهان   او كه مدت. گبرائيل افرنجي نيز مسيحي بود كه كتابي در اثبات دين مسيح نوشت .7

تركي و عربي و فارسي آشنا بود، كتاب خـود را بـه عربـي     هاي با زبان و سر برده بود هو تبريز ب
جا كه  از آن .)همانحائري، ( عقليه و نقليه براي احقاق عقايد نصارا استفاده كرد ةنوشت و از ادلّ

 ةنصـر افرنجي به عربي بوده و ظهيرالدين هم به همان زبان به او جواب داده بعدها كتاب  ةرسال
 .به فارسي ترجمه شد الحق

ـيش  ام، كارگردق با معرفي و كمك جان ملك1226/م1811 هنري مارتين در .8 ن كمپاني هند شرقي كه پ
 ).518: 1367 حائري،( در شيراز زندگي كردمدتي به ايران آمد و  ،از اين تاريخ بارها به ايران آمده بود

ـتان، بـه ويـژه مسـلمانان     غير يها به همة انسانآشكارا كينة خود مارتين  وي . كنـد  بيـان مـي  ، را پروتس
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تـرين جلـوة خـود يـك مسـلمان       م كه سرشت انساني در پسـت من هنوز بر اين باور هست« :گويد مي
  .)514: 1367حائري،(» انگيزشان نابود گردد به زودي قلمرو نفرت«خواهد كه  و از خداي مي» است

9.J. M. Tancoign :م 1808ت نمايندگي ناپلئون به ايران در سال ئمترجم هي.  
  

  منابع
، تمـدن بـورژوازي غـرب   ة گران ايران با دو روي ي انديشهها نخستين رويارويي  .)1367(عبدالهادي  ،حائري

  .اميركبير :تهران
از آن آشنايي تا اين بيگانگي، ميزگرد نقد و بررسي كتاب آشنايي ايرانيان «). 1382(رنجبريان، مهدي و ديگران 

 .12، سال دوم، شمارة زمانه، »هاي جديد با فلسفه
 . ، تهران، سخنبا كاروان حله .)1373(كوب، عبدالحسين  زرين

 . ، تهران، ساقيما و راه دشوار تجدد .)1383(داوري اردكاني، رضا 
 . 19و  18نامه پژوهش، ش: ، در»نظري به عالم متجدد غربي« .)1379(داوري اردكاني، رضا 

 اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران گواهي، عبدالرحيم ترجمة ،شناسي شرق ).1377( سعيد، ادوارد
 و سـعيد  اهللا آيـت  حضـرت  گفتـار  انضمام به: صفا مصقل )ق 1415/ ش 1373( احمد سيد رمي عاملي، علوي

 مقدمهـة مختصـر   و اهتمـام  بـه  اصـفهاني،  نـاجي  حامـد  تعليق و تصحيح و مقدمه ،كربن هنري پرفسور
  .امير چاپخانه :قم ميردامادي، الدين جمال سيد

هـاي   ، شـماره فرهنگي  كيهان). 1373(، »مجتهديوگو با دكتر  زدگي، گفت شناسي، شيوة مقابله با غرب غرب«
 .7- 4، ص119- 118

 .نشر تاريخ ايران: ، چ اول، تهرانالدين اسدآبادي و تفكر جديد سيدجمال). 1363(مجتهدي، كريم 
، سـخنراني در سـمينار   »الملـك ميـرزا   درآمدي برمعرفت مالعلي زنـوزي و بـديع  «). 1367(مجتهدي، كريم 

 . 14/7/1367 بزرگداشت مالعلي زنوزي،
مركـز آثـار پژوهشـگاه فرهنـگ و     : ، تهرانهاي جديد غرب آشنايي ايرانيان با فلسفه). 1379(مجتهدي، كريم 

  .انديشة اسالمي و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
در دوره دكتري علوم سياسي، پژوهشكدة ) دوران جديد(درسي فلسفة غرب  ةجزو ).1381( مجتهدي، كريم

   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .علوم سياسي
 .12، سال دوم، شمارة ماهنامة زمانه) ميزدگرد(» از آن آشنايي تا اين بيگانگي«). 1383(مجتهدي، كريم و ديگران 

 .اميركبير: ، تهرانفلسفه و تجدد). الف/1385(مجتهدي،كريم 
  .مهر 11شنبه  ، سههمشهري، »نرابطه ميان علم، فلسفه، كالم و دي«). ب/1385(مجتهدي، كريم 
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