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 مقدمه و روش
 براي فهم هرچه بهتر ابعاد فکـري مـؤثر در شکـل گيري نـهضت مشـروطيت مـي توان از روش
به يا به متن و که براي فهم انديشه سياسي صرفًا اسکينرروش هايي را  کوينتين اسکينراستفاده کرد.
 زمينه توجه مي کنند مورد نقد قرار مي دهد و به جاي آنها روش هرمنوتيک «مقصود رسـان» را
 پيشنهاد مي کند. به تعبير وي٬ براي فهم يک انديشه٬ مهم اين است که بفهيم «مقصود مؤلف از
 آنچه گفته است» چيست. چه٬ در آنچه مؤلف نوشته است قصدي نهفته است که مـعطوف بـه
 وضعيت عيني و فضاي فکري مؤلف يا انديشمند است. اسکينر معتقد است آراء يک انديشمند
 را مي توان با توجه به زمينه هايي زباني و فکري که انديشمند آراي خود را در آن مطرح مي کند٬
 پيدا کرد. از سوي ديگر٬ مي توان به مقصود مؤلف از طريق تکنيک هاي زبان شناسي پـي بـرد.
اسکينر مشخصًا در اين رابطه به «کنش هاي گفتاري» و وجه "مقصود رسـان" آنـها تـوجه دارد.
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انجام ميدهد ودر نوشتن کاري را گفتن يا از کنش گفتاري آن است که گوينده يا نويسنده با  منظور
(Speech  انجام اين کار نيز قصدي دارد. اين روش از طريق استفاده از اصول "کنش گـفتاري»
(universal pragmatics) (Act قابل بکارگيري است. کنش گفتاري بخشي از قواعد عام زباني

 است و بيانگر وجود قصدي در هر گفتار است. در يک گفتار چيزي مثل اميد دادن٬ ترساندن٬
 روشنگري٬ بيدار کردن٬ توهم زدايي٬ خواهش٬ دستور... نهفته است. در فـهم مـعناي «درب را
 ببند» تا ندانيم که مقصود گوينده چه بوده است «معناي» آنچه گفته شده است را نخواهيم فهميد.
داشته و زمينه اي که درآن اين سخن آن قرار از طريق دانستن فضايي که اودر تنها  قصد گوينده نيز
 رانده شده است قابل فهم است. بنابراين٬ براي فهم معني يا پيامي که در يک گفته يا نوشته وجود
 دارد بايدمتن را چونان يک عمل ارتباطي از سوي نويسنده با عالم پيرامون او خواند. نويسنده از
 طريق اين عمل ارتباطي قصد خود را که همانا بيان چيزي هست به انجام مـيرساند.در مـجموع
مجادالتي که در عالم پيرامون وجود  مي توان گفت براي فهم يک انديشه بايد اول به پرسش ها و
 دارد توجه کرد. آنگاه مفاهيم و آراء انديشمند مورد نظر را چونان «قصد پاسخ گـفتن» بـه ايـن
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با اهميت "نيت" نيز و بين "انگيزه" اين ميان توجه به تمايز ومجادالت فکري است. ١ در  پرسش ها
 است. به تعبير اسکينر٬ "انگيزه" همان حالت "علت" را براي نوشتن دارد. يعني ايـنکه٬ نـويسنده
 بخاطر چيزي٬ يا با توجه به يک ضرورت در عالم بيرون دست به نوشتن ميزند. اما٬ "نيت" او در
فهم اين "نيت" به فهم آنچه نوشته شده است دست مييابد. بر خواننده با  "آنچه نوشته است" نهفته.
 اين اساس بايد گفت٬ معنا در «قصد» مؤلف از آنچه گفته نهفته است٬ و"چرائي" آنچه گفته است

 در انگيزه او.
 در اينجا٬ سعي ميشود آراء سيدجماالديـن اسـدآبادي از طـريق بکـارگيري روش اسکـينر
 فهميده شود. در اين راستا٬ بطور مشخص دو مقوله سنت و تجدد در آراء وي مورد بررسي قرار
 گرفته است. سيد جمال زندگي خود راصرف تالش براي "تشـخيص درست" مـنشاء انـحطاط
اين کار تجربه وي از زندگي در مسلمين و يافتن راه اصالح اين وضع ميکند. منشاء انگيزه وي در
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آنچه که گفته است اصالح اين نيت وي در و انحطاط ميبيند. دچار  عالمي نهفته است که وي آن را
 وضعيت است.

 زمينه ها
منازعاتي کشانده شد که  از اوائل قرن سيزده هجري (نوزده ميالدي) ايران به شبکه اي ازروابط و
 از قرن شانزدهم ميالدي در بطن رقابت بر سر «راه هند» بين دو قدرت مسلط بر مديترانه غربي٬
 يعني دولت شهرهاي ايتاليا و دولت تازه استقراريـافته اسـپانياي مـتحد شکـل گـرفته بـود. ايـن
 رقابت٬که به شکل گيري ارتباط راهها در سطح جغرافياي جهاني ختم شده بود. در طي سـيصد
 سال نزاع هاي دروني و بيروني فراواني را به دنبال داشت. نزاعـهائي کـه هـم ديگـر دولت هـاي
 اروپايي را در بر گرفت و هم بخش هاي ديگر دنيا را. در فرايـند تـحوالت ايـجاد شـده از قـرن
 شانزده٬ نظام سرمايه داري چونان يک سيستم کلي با تقسيمات زيرين خود ساختار جـديدي را

 ١. والرشتاين٬ صص ٣١ـ٩.

اگيري مکانيسم از ويژگي هاي آن بود. ١ در نيمه هاي قرن  مستقر کرده بود که ميل به گسترش و فر
تبعات حاصل سو گرفتار کشمکش قدرت حاصل از اين تحوالت بود.  ١٣ ه (١٩ م.) ايران از دو
 از شکست هاي نظامي و از دست دادن بخش هايي از سرزمين٬بهمراه بي ساماني دروني شرايط
 خاصي را در ايران ايجاد کرده بود. در اين اثناء٬ برخي از ايرانيان با تحوالت دروني کشـورهاي
 اروپايي و وضعيت اجتماعي جديد در آنجا آشنا شدند. لذا٬ وضعيت استبداد سنتي زوال يافته
 ايراني در تـقارن بـا وضـعيت پسـااسـتبدادي و پسـاانـقالبي اروپـابه فـضايي مـتفاوت و ايـجاد
 پرسش هاي جديد براي آنان ختم شد. در اين شرايط٬ مقوله کليدي «تمدن و علوم جـديد» در
معطوف به خودکرده بود.  کنارتجددخواهي و نشرافکارآزاديخواهانه درعصر ناصري اذهان را
 اعزام دانشجويان در دوره ي عباس مـيرزا٬ تأسـيس دارالفـنون در ١٢٦٦ و انـتشار روزنـامه هاي
 سياسي در خارج از ايران آناتي از شکل گيري اين فضاي جديد در ايران بودند. سال هاي ١٢٨٠
 که دوران آغاز حيات فعال سيد جمال بود وجوه گوناگوني از وضعيت جديد در ايران را نشان
مي داد: حضور قدرت هاي خارجي در حيات و سرنوشت کشور٬ بحران هاي اقتصادي و سختي
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 معيشتي و نيز آشنايي نخبگان ايراني با دنياي بيرون و عطف توجه آنها به پاسخ هاي جديد براي
 معضالت موجود. از مولفه هاي اصلي اين وضعييت بودند. طرح مباحث فکري جديد و ورود
همچنين مجادالت قکري اين زمان بسيار برجسته بود.  مفاهيم جديدبه شبکه مفهومي -زباني در
 جديد که در کنار پرسشهاي نظري در شرايط خاص آن زمان اتفاق افتاده بود٬ زمـينه فکـري و
 عيني خاصي براي انديشه ورزي ايجاد کرده بود. در اين وضعيت٬ سيد جمال بـه تـامل دربـاره
ارتباط فکري برقرار اين زمينه ها راستاي پرداختن به اين مسله با  وضعيت مسلمانان پرداخت ودر
 کرد. وي مشخصا با آسيب شناسي وضع موجود آغاز مـيکند و آنگـاه بـراي "رهـائي" از ايـن
 وضعيت به ارئه نظر ميپردازد. در اين راستا٬ سيد جمال تحرک جغرافيائي چشـمگيري داشت٬
 تحرکي که از ايران تا افغانستان٬ هند٬ ترکيه٬ انگلستان٬ فرانسه و روسيه را شامل ميشد. اين تحرک
 عمال امکان قرار گرفتن در شرايط عيني گوناگون و برقراري ارتباط گفتاري با زمينه هاي فکري
 مطرح در زمان خود را به وي ميداد. تبادالت فکري وي با رنان و رساله وي در باره نيچريه دو

 نمونه شاخص از اين ارتباط ميباشند.

 ١. آسيب شناسي انحطاط
 نقطه آعازين انديشه ورزي سيد جمال آسيب شناسي از وضع موجود در ايران و ديگر جوامـع
 مسلمان بود. وي در مواجه خود با عالم زندگي پيرامون خود متوجه وضعيتي شد که آن را دچار

 «انحطاط» ديد:
 انديشه را در مورد پيدايش ملتي جوالن بده که پس از هوشياري به غفليت گرائيده

 و پس از قدرت ناتوان گشته و بعد از آقايي ذليل شده و پس از بزرگواري بيچاره

 ١. همان٬ ص ٢٧.

اکنده را گرد بـياورد و آراء  شده است... . ١ مگر چيزي هست که خواست هاي پر

 مختلف را توحيد ببخشد مخصوصًا پس از اينکه جهل غلبه کرده و تيرگي چـيره

 ٢. عروة الوثقي٬ ص ٢٠.

شده... . ٢ همين که پيشرفت هاي نخستين را توضيح بدهي٬ موارد حذف و جرثومه
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 ١. همان٬ ص ٢٧.

 بيماري را بهتر مي تواني کشف کني. ١

 وي در مقاله «گذشته و حال ملت و راه عالج آن» در باب چگونگي رهايي از وضع «رقت بار»
 بحث ميکند. وي با رويکردي آسيب شناسانه مي گويد:

 آيا دوا جز پس از آگاهي از اصل درد و اسباب اولي آن با عوارضي که پيش آمده

 امکان دارد؟ وقتي که بيماري در ملتي به وجود آيد علم به علل و اسباب آن٬ تنها

 پس از آشنايي با عمر آن ملت و تنوع احوال و تغييراتي که در اطوار آن به وجود

 ٢. همان٬ ص ٢١.

 آمده ممکن است. ٢

 براي يک طبيب حاذق تشخيص درد کسي که سال ها عمر آن محدود و عوارض

 زندگي وي منحصر بماند دشوار است. چه رسد به کسي که مـي خواهـد مـلتي را

 تداوي نمايد که عمر طوالني و شمار بسيار دارد... . همين طوري که تداوي يک

 طبيب ناقابل جز بر اثر شانس و تصادف٬ در ديگر حاالت٬ بيماري را دو چندان

 مي کند٬ که بيشتر اوقات به هالکت شخص منجر مي گردد٬ درست به وضع کساني

 مي ماند به تعديل اخالق ملت ها مي پردازند بي آنکه آگاهي در مـورد آن داشـته

 باشند... . (تفاوت هايي که در هر منطقه است و عادات مردم آن). کسي که بهره از

 کمال انساني داشته باشد و محل الهام الهي در دل وي تيره نشده باشد٬ تا وقتي که

 کوچک ترين قصوري را در نظر و عمل نسبت به انجام اين وظيفه در خود سراغ

 ٣. همان.

 دارد جرأت نمي کند که به تربيت ملت ها و اصالح مفاسد آنان اقدام نمايد. ٣

 ٢.نقد قدرت
و انديشه موجود اقدام به تغيير وضع موجود ميکند  سيد جمال در راستاي مقابله با وضع "منحط"
 ورزي او امتداد چنين قصدي است. لذا٬ انتقاد از وضع موجود گام اول اوست. وي نقد را يک

 ضرورت قلمداد مي کند و با تعبير "مدح و ذم" به اين ضرورت اشاره ميکند:
اگر مدح و ذم نمي شد در حرکت انسان به سوي فضائل کندي حاصل مي شد و در
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 همت آن فتور روي ميداد.. . پس مدح و ذم چرخ ها گردون ترقيات انسان است و

 بدون اين دو امر کمال و اعتدال از براي او حـاصل نـخواهـد شـد. ولکـن نـبايد

 ستايش کننده افراط کرده ستايش خود را به درجه تملق برساند... و همچنين نبايد

 ١. مقاالت جماليه٬ ص ٩٤.

 نکوهش کننده افراط کرده خود را ذمام قرار دهد. ١

 سيدجمال در مشناءشناسي آنچه آن را «انحطاط» ناميده است٬ به استبداد به عنوان منشاء اصـلي
 اين وضعيت اشاره مي کند. به تعبير او: «بزرگترين مانع براي ترقي همانا استبداد مطلق مي باشد.»

 در همين راستا وي دولت حاضر را نقد کرده آن را ناتوان از اداره امور کشور مي داند:
 عادات به سوء اداره و زورگويي و استبداد بدون کنترل در دوره سلطنت چهل وپنج

 ساله به اندازه اي روح و جسم ناصرالدين شاه را عليل کرده است که ديگر کمترين

 ٢. در مصاحبه پال مال ١٣٠٩ در لندن صفحه ٢٦٤ کتاب صاحبي.

 مسئوليتي براي اعمال خود قائل نمي شود. ٢

 ٣. سنت و تجدد
 سيد جمال در عين انتقاد از سنت و تجدد هر دو را داراي ظـرفيتهاي جـدي بـراي ايـجاد تـغيير
 ميداند. آراء وي در باره ايندو و نسبت آنها با يکديگر در انديشه ورزي وي تنها با توجه به قصد
و انديشه هاي ديني رايج زمان باورها نقد قابل درک است. وي در تغيير  وي براي ايجاد آگاهي و

 خود نيز مي گويد:
 علماي ما در اين زمان علم را بر دو قسم کرده اند. يکي را مي گويند علم مسلمانان

 و يکي را مي گويند علم فرنگ ـ و از اين جهت منع مي کنند ديگران را از تـعليم

 بعضي از علوم نافعه. اين را بفهمند که علم آن چيز شريفي است که به هيچ طايفه

 نسبت داده نمي شود و به چيزي ديگر شناخته نمي شود بلکه هر چه شناخته مي شود

 ٣. مقاالت جماليه٬ ص ٩٥.

 به علم شناخته مي شود... انسان ها را بايد به هم نسبت داد نه علم را به انسان ها. ٣

يکي از ريشه هاي انحطاط و سيد جمال بين تعصب ديني و تعصب نژادي تمايز قائل مي شود
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مسلمانان را تضعيف تعصب ديني مسلمانان مي داند. لذا بر همبستگي و اتحاد مسلمانان تأکـيد
 مي ورزد:

 مگر نمي بيني که خداوند اتفاق رأي را در مصلحت عامه و پيوند بر رابطه الفت در

 منافع کلي را مسبب قوت و کامل شدن لوازم راحت در زندگي اين دنيا و نيل بـه

 وصول خير ابدي در آخرت گردانيده و يا نزاع و فريب کاري را علت حـذف و

 ١. عروة الوثقي٬ ص ١٥٠.

 باعث سقوط در پرتگاه عجز و ناتواني... دانسته است. ١

 بر اين اساس ميگويد:
 پرده وهم را از باصره فهم دور کنيد و به پيوندهاي ديني چنگ بزنيد کـه هـمين

 عالقه عربي را با ترکي و فارسي را با هندي و مصري را با مغربي يک جا کرده و

 جاي عالقه نژادي را گرفته است تا به مرحله که شخص از مصيبتي که برادر وي را

 از مصائب روزگار مي رسد٬ متألم مي گردد هرچندي که شهر وي دور از آن و به

 اقصي مناطق جهان به هم باشد. اين پيوند از محکم ترين پيوندها است که خدا به

 ٢. همان٬ ص ٦٢.

 شما ارزاني داشته... از سلطه عدل فرمان ببريد چه اساس عدالت جهان است. ٢

 سيدجمال به مادگيري بعنوان يکي از وجوه بنيادين مدرنيته نيز نـقد بـنيادين دارد. وي انـديشه
اکي در ارکان زندگي را  مدرن را در اصالت بخشيدن به طبيعت دچار خطا مي داند و عقيده اشتر
 وجه برجسته طبيعت گرايي مي داند. سيد جمال مظاهر خاصي از مدرنيته٬ بـه خصوص در ابـعاد
 اقتصادي ـ سياسي و پيشرفت دانش و معرفت علم جديد٬ را مـي پذيرد. وي در نـقد قـدرت از

 عناصر مدرن٬ از جمله «قانون»٬ نيز استفاده مي کند:
 ملتي که حل وفصل امور خود را با خود ندارد و در منافع وي اندوي مشورت گرفته

 نمي شود و در مصالح محاطه وي اراده آن را تأثيري نيست و آن همه تابع حاکم

 واحدي است که اراده قانون و خواست وي همان نظام است. آن ملتي است کـه

 ٣. عروة الوثقي٬ ص ١٣٧.

 وضع ثابت و سير منظمي ندارد وليک نصيبي به هم مي پيوندد. ٣

سيد جمال در راستاي يافتن راه حل براي معضل «انحطاط مسـلمين» بـه سـنت و مـباني فکـري
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به معناي «احيا» نيز واژه تجدد از به معناي تفکر کالسيک و  مدرنيته رجوع مي کند. وي از «سنت»
 استفاده مي کند. بنابراين در بحث درباره «سنت و تجدد» مي بايست به ظرافت هاي واژگاني دقت
به کار مي برد «دم گرم» است. «دم گرم»  کرد. يکي از ابزاري که وي براي رهايي از وضعيت موجود
 تا حدي با سنت «خطابه»٬ که در دوران کالسيک ارسطو و در دوران مدرن ويکـو شـاخص آن
 هستند مرتبط است. پرسش اين است که چگونه مي شود٬ در جامعه نسبت به وضعيت آن ايجاد
وي مصداق «دم گرم»٬ همان آگاهي بخشي است.  آگاهي کرد.منظورسيدجمال ازتعبير «دم گرم»

 را در توصيه هايي که در نامه به ميرزاي شيرازي ذکر کرده است بکار ميرود:
 کسي که به تجدد ملت مي پردازد٬ جز به يک دم گرم٬ که تأثير آن به همه ارواح به

 ١. عروة الوثقي٬ ص ٢٩.

 کمترين وقت مي رسد٬ نيازي ندارد. ١

 وي آگاهي بخشي را يک شرط براي تغييروتحول مي بيندو اهميت روزنامه٬ مدارس وهمچنين
ولي عنصر آگاهي بخشي وويژگي ها يک ملت را مطرح مي کند.  ضرورت نگاه کردن به پيشينه ها

 بسيار برجسته است:
 وقتي تعصب بعضي براي بعضي ديگر در حد اعتدال بماند و باعث ظلم در معامله

 و حتک حرمت کسي که مخالف با آنان است و نـقض تـعهد وي نگـردد٬ يک

 ٢. عروة الوثقي٬ صص ٥٥-٥٤.

 فضيلت از بزرگترين فضائل انساني است. ٢ دين اولين معلم و استاد ارشد و بهترين

 رهنما براي نفس٬ در کسب معلومات که آنان را در جـاده عـدل اسـتوار و حس

 ٣. همان٬ ص ٥٦.

 شفقت و رحمت را بيدار مي کند. ٣

 پس عالج فوري آن به رجوع به اصول دين و پيروي احکام آن همانند روزگـار

 نخستين است. همين که مردم به امور خويش بپردازند و در راه پيروزي گام بردارند

 ٤. همان٬ ص ٢٩.

 و اصول حقه دين را نصب العين خود بسازند٬ ديگر درمانده نمي شوند. ٤

 در عين حال وي سنت ديني اسالم را نه تنها در تضاد با اصول سياسي مدرنيته نمي بيند٬ بلکه اين
در مصاحبه اي وي با روزنامه انگليسي پال مال بسيار بارز اين مطلب٬ سازگاري مي داند. را در دو
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تطبيق آزادي خواهي به معناي مدرن با اساس دين  است. در اين مصاحبه وي به طور مشخص از
 به خصوص دين اسالم سخن مي گويد:

 روح حقيقي قرآن کامًال با افکار آزادي خواهانه و عـقايد تـازه تـطبيق مـي نمايد.

 ١. در مصاحبه با روزنامه پال مال در سال ١٣٠٩.

 بي نظمي ها و تعصباتي که در حال حاضر وجود دارد ربطي به قوانين اسالم ندارد. ١

 يک مسلمان عالم کامًال به اصول آزادي خواهانه اروپايي آشنا مي باشد و با کمال

 آساني مي توان با مراجعه به تعاليم قرآن مردم را با عقايد و افکار آزادي پـرستانه

 امروزي آشنا نمود٬ اين کار بدون مواجهه با انواع اشکاالت که لوتر با آنها روبه رو

 ٢. صاحبي٬ صص ٢٦٤-٢٦٣.

 گرديد عملي خواهد شد. ٢

 بنابراين٬ آراء سيد جمال درباره ي سنت و تجدد را مي توان در پرتو دغدغه اصلي وي که همانا
 تغيير وضع جوامع اسالمي است شناخت. سيد جمال در پاسخ به پرسش هاي مربوط بـه وضـع
 اجتماعي و به خصوص مقوله مدنيت٬ هم از سنت دين و هم از انديشه کالسيک سـياسي بـهره
به «وضع قوانين و اجراي مدنيت به عنوان فلسفه حقوق قادر علم اصول بايد  مي گيرد. به گفته وي٬

 ٣. مقاالت جماليه٬ ص ٩٤.

 در عالم» باشد٬ در حالي که «مسلمانان محروم هستند از دانستن قواعد مدنيت و اصالح عالم.» ٣
 آنچه خود وي در اين ميان به عنوان يک هنجار و نيز به عنوان يک ضرورت مطرح کـرده است
کسب استقالل و راستاي قوام سياسي است وهم مرتبط با اين مقوله هم در  مقوله همبستگي است.

 رهايي از سلطه استعماري.
در فلسفه عملي کالسيک را ضروري مي داند.  سيدجمال احياگري درسنت ديني ورويکرد
 عين حال از عناصر برجسته اي از گفتمان مدرن نيز بهره مي گيرد. وي در عين حال بـا بـخشي از
 گفتمان مدرن يعني ناتوراليسم يا اصالت طبيعت در انديشه مدرن مخالفت جدي دارد چون آنرا
اکي در ارکان زندگي را وجه برجسته طـبيعت گـرائـي  نافي دين و اخالق ميپندارد و عقيده اشتر
 مدرن ميشناسد. سيد جمال در نقد قدرت از ابزار فکري و عملي مدرن نيز بهره ميبرد. اگرچـه
نگرش سيد جمال ديني و سنتي است٬ اما مفاهيم نظري همچون ترقي و حق را وارد گفتار خود
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 کرده است. وي دستيابي به مدينه فاضله حکماء را از طريق دين اسالم ممکن مي داند. در عين
 حال آنجا که از وضعيت مطلوب سخن مي گويد از سـعادت انسـاني٬ حکـمت٬ مـحبت سـخن

 مي گويد٬ و در همين حال از علم٬ ترقي٬ حقوق.
 رابطه سنت و تجدد در انديشه هنجاري سيد جمال نيز با توجه به دغدغه وي براي «خالصي
وضع موجود» انديشه روشن تر مي شود.نزد سيد جمال٬ عوامل عمده در ايجاد تغيير عـنصر از  
 آگاهي بخشي است و بعد همبستگي. همان گونه که اشاره شد وي تأکيدات بسيار جدي در اين
 ارتباط دارد. سيد جمال مکررًا از مقوله همبستگي استفاده مي کند. البته واژه ي اتحاد اسـالمي٬
 واژه ي شناخته شده اي است. منتهي تأکيدات خاصي که وي بر مفهوم "اتفاق" دارد٬ با آنچه که
 امروزه به عنوان وفاق اجتماعي به کار مي رود بسيار شبيه است. اتفاق٬ يعني آگاهي از خود٬ از
 پيشينه خود٬ از پتانسيل ها ظرفيت هايي که در تجربه ي يک ملت٬ يک قوم وجود دارد. وي اين
يا و دهليزهاي مخيله گردش کند٬ «اين انديشه اي نيست که در اکسيس مرتبط مي کند: با پر  مقوله را
 در کناره هاي زبان به حرکت درآيد»٬ يعني صرفًا بحث گفتاري نيست٬ صرفًا تـخيالت نـيست٬
آنچه که تحت عنوان عزم مطرح به دنبال دارد. آگاهي از خويش و  بلکه آگاهي است که عمل را
اکسيسي عمل انساني براي رهـايي اضـعي کـه در آن گـرفتار هست٬ بسـيار  مي کند٬ و مفهوم پر

 برجسته است.
 بنابراين آگاهي هست که عزمي را به دنبال دارد و باز از آن عملي صادر مي گردد

 که شخص براي به سر رسانيدن آن در حدود توان و بـرداشت قـدرت خـويش

 مي کوشد٬ درست آن طـوري کـه در اسـتحصال مـوارد الزمـه ي مـعيشت است و

 ١. عروة الوثقي٬ ص ٩٨.

 تفاوتي ندارد. ١

اکسيسي با مباحث مربوط به ضرورت هاي عيني مطرح مـي شود.  بدينسان٬ انديشه و مباحث پر
 آخرين نکته اي که در اين ارتباط مي توان مورد توجه قرار دارد بحثي است کـه سـيد جـمال در
 ارتباط با احيا داشته است٬ ديد انتقادي سيد جمال متضمن اين نکته است که آنچه هست نتيجه
و حقيقت است که به خاطرآنچه که بر سرسنت آمده٬ايجاد شده است. حجاب تاريخي بين فرد
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 بنابراين٬ عالج فوري٬ رجوع به اصول دين است.
 مردم و عملشان يعني احکام دين٬ چگونه به نتيجه مي رسد٬ همين که مردم به امور

 خويش بپردازند و در راه پيروزي گام بردارند و اصولي حقه دين را نصب العـين

 خود بسازند٬ ديگر درمانده نمي شد. انفاق٬ پيوند و نزديکي است که احساس هر

 فردي به مضار و منافع وي و بازآگاهي همه افراد در همه طبقات به آنچه که از

 ١. همان٬ ص ٩٨.

 مجد و سلطه کسب کرده اند٬ آن را به وجود مي آورد. ١

 نتيجه
 رابطه سنت و تجدد در انديشه سيد جمال نه اتفاقي است و نه مصداق عدم انسجام دروني٬ بلکه
 بيانگر دغدغه او براي حل معضل «انحطاط». معناي آنچه وي درباره ي سنت و تجدد گفته است
با توجه به قصد وي که به عبارتي «متن» حاصل نمي شود. بلکه٬  از طريق فهم واژگان و عبارات٬ يا
 از طريق قصد وي که خود از آنچه وي در طول زندگي دنبال کرده است٬ يعني ابـتدا تـماس بـا
 دربارها در کشورهاي مسلمان و سپس رجوع بـه مـردم و ضـرورت آگـاهي بخشي٬ مشـخص
 مي شود. به عبارت ديگر آراء سيد جمال درباره ي سنت و تجدد و نسبت آنها با يکديگر تنها از

 طريق فهم قصد وي از آنچه گفته است ممکن مي شود.
 با بکار بردن روش هرمنوتيک زمينه اي ميتوان معناي آنچه سيد جمال گفته است را از طريق
از گفته است٬ اين٬مي توان گفت فهم آنچه سيددرباره سنت وتجدد بر بنا  فهم مقصودوي فهميد.
از طريق فهم قصد نيز همساني هايي که وي بين آنها مي بيند٬ و  جمله نقدهر يک به طور جداگانه٬
در و «همبستگي» همچنين معناي «آزادي»٬ «اتفاق»٬ «محبت» تغيير ممکن است.  وي براي ايجاد
 آراي وي در ارتـباط بـا آنـچه وي «خـالصي از انـحطاط» مـي شناخته است٬ قـابل فـهم است.
 همچنين٬ در کنار هم قرار گرفتن مفاهيمي چون "آزادي" و "مـحب ت"٬ ظـاهرا بـه دو پـارادايـم
به طريق «مقصودرسان» خوانده آراء سيد جمال قرار مي گيرد٬ اگر  ناهمخوان تعلق دارندولي در
شوند دليلي بر ناهمخواني آنها باقي نمي ماند٬ چه اين دو مفهوم آنگاه که در رابطه با «خالصي از
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انحطاط» خوانده شوند «ناهمخوان» نيستند.
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 اسدآبادي در بيداري مشرق زمين٬ قم٬ دارالتبليغ٬ ١٣٥٠.

 اسدآبادي٬ سيدجمال الديـن٬ نـامه ها و اسـناد سـياسي سـيدجمال الديـن اسـدآبادي٬ بـه کـوشش سـيدهادي

خسروشاهي٬ قم٬ انتشارات سازمان تبليغات اسالمي٬ ١٣٤٩.



 ٣٤٢ بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران

 والرشتاين٬ امانوئل٬ ترجمه پيروز ايزدي٬ سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني. نشر ني. تهران٬ ١٣٧٧.
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