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 چکیده
حوریت حکومت قاجاریه پس از مواجهه با تهدیدات نظامی و اقتصادی تمدن جدید، در چند مقطع با م

. اقدام کرد  دولتی اتسو تأسی نهادهاهایی از بخش اصالح و نوسازی برای، اقتباس علوم و فنون جدید

ی هااندیشهی گیرشکلشاهد در این دوره ی جدید، هااندیشهاین، با آشنایی ایرانیان با تحوالت و برافزون

مطبوعات  ترینمهمّکلکته یکی از  المتینحبل ةهای ترقی در جامعه هستیم. روزنامانتقادی و گفتمان

بسیار تأکید  س علوم جدیدخود، بر اقتبا انةخواهترقی فتمانقاجاریه است که در گ ی پایانی دورۀهادهه

 در قبال ترقی و علوم جدیدو راهکار این روزنامه  رویکرددر تالش است تا به انتقاد از  ضردارد. تحقیق حا

از  المتینحبلانتقادی، تبیین  ةنظری پارادایماساس بر کهاساسی پاسخ دهد  پرسشبپردازد و به این 

ن نشریه مبنی بر اقتباس علوم جدید، با چه نواقص و نسبت ترقی با علوم جدید و نیز راهکار ترقی ای

 ةرهیافت نظریگیری از تحلیلی و بهره -روش توصیفی های تحقیق بر اساسیافته مشکالتی مواجه است؟

اساس تمدن جدید و چگونگی تکوین آن بر کلیت، درکی از مذکور نشریةدهد که نشان می ،انتقادی

و با رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نداشت سیاسی، های فرآیندنسبت دیالکتیک تحوالت و 

و اقتباس این علوم را  کردهکارگیری علوم جدید تبیین هجوامع را با ب ة، ترقی اروپا و همگرایانهاثبات

عنوان راهکار های الزم، بهفرآیندی گیرشکله به ضرورت تحول و همراهی ساختارهای ایران و بدون توجّ

 .ه استدکرترقی ترویج 
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  مقدمه. 1

تری با به شکل جدی ،ی ایران و روسهاجنگدستگاه دیوانی حکومت قاجاریه در خالل 

آنها وقوف یافت.  اهمیّتو به  دهای تمدن جدید اروپایی مواجه شدمظاهر و دستاور

صدد اصالح و شکست نظامی از روس و انگلیس، در مزبور پس از تحمل نخبگان حکومت

این مسئله که نخبگان ایران  آمدند. با مالحظةبسته به آن برنوسازی قشون و نهادهای وا

 فرآینددر این دوره، امکانات درک مبانی تمدن جدید و نسبت علوم و فنون جدید با 

رهنگی تمدن مذکور را نداشتند، علت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فبندیصورت

به ؛ کارگیری علوم و فنون جدید تبیین کردندهان و تنزل خود را با بمندی اروپاییقدرت

نسبت دیالکتیک  از درکی و فلسفی مبانی شناخت با نه را جدید تمدن ایرانیان ،دیگر سخنی

 ؛مادی آن شناختند مزبور، بلکه با عوامل عینی و دستاوردهای گانةهای چهاربندیصورت

، باعث غفلت از نقش دیگر الزامات ترقیکردند. این خبط و را علت فرض  معلول یعنی

معطوف دستاوردهای مادی تمدن  ،جمله نخبگان دیوانیه ایرانیان و ازشد که عمده توجّ

ی ایران و روس تا صدور فرمان هاجنگکه حکومت قاجاریه از زمان طوریبه؛ دشوجدید 

اقدام نوسازی  رایمقطع با محوریت اقتباس علوم و فنون جدید، ب چنددر  ،مشروطیت

 سال از آغاز نوسازی، ایران در دهةو گذشت قریب به صد رغم این اقدامات بهلکن  ،دکر

نیازهای  نبودبلکه قادر  ،شدمند محسوب نمیتنها مملکتی قدرتقرن بیستم، نه نخست

 . از خود دفاع کنددات و مداخالت خارجی تهدی در مقابلو تأمین در داخل را خود 

ناکامی  گذشته از سهم عوامل خارجی و برخی مالحظات دیگر، یکی از دالیل مهمّ

  ی کلیتاصالحات و نوسازی این بود که نخبگان دیوانی و فکری ایران، تمدن جدید را 

درکی از  ،روایندیدند و ازنمی )ماده(و عین  )ایده(پیوسته و حاصل دیالکتیک ذهن همبه

 تمدن جدید نداشتند.  تنیدۀهمی درهابندیصورتها و فرآیندنقش 

قاجاریه بود  ی پایانی دورۀهادهه خواهترقیاز محافل کلکته یکی  المتینحبلمحفل 

 ،مزبور کرد. نشریةمی تأکیدترقی ایران  ی برایرعنوان راهکاکه بر اقتباس علوم جدید به

و  کلیتتفکیک از علوم را بخشی قابلاین از تمدن جدید، بنا به دریافت ناقص خود 

که علوم جدید را به  بودد و بر این باور کراین تمدن تصور میپیوستة همبهدیگر اجزای 

ی که طراح و و بدون درنظرداشتن نسبت آن با ذهن )ماده(عنوان عین شکل ابزار و به

گرفت و به کارسنتی ایران به امعةو در ج دکرتوان اقتباس ، میاستآن  دهندۀسامان

که علوم جدید در خالل سرانجامی بود؛ چراتصور و راهکارِ بی ،ترقی نائل شد. این
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ای تاریخی و با تکیه بر های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمینهفرآیند

فی مختل یهافرآیندو با همراهی تحوالت و  کردهفلسفه و نگرش خاصی در اروپا ظهور 

 ثر واقع شده بود. ؤدر ترقی اروپا م

لیلی و تح -توصیفی روش با تا است تالش در حاضر نوشتار شده،یاد مالحظات بهتوجّهبا

از نسبت ترقی و علوم  المتینحبل تبیین روزنامة انتقادی، گیری از رویکرد نظریةبهره

نقد بررسی و لوم جدید برای ترقی ایران از راه أخذ عه را روزناماین راهکار  و نیزجدید 

 ، تبیین روزنامةانتقادی اساس پارادایم نظریةبر کهاست  اصلی تحقیق این پرسشد. کن

ر کلکته از نسبت ترقی با علوم جدید و نیز راهکار ترقی این نشریه مبنی ب المتینحبل

 و مشکالتی برخوردار است؟  اقتباس علوم جدید، از چه نواقص

برای ترقی،  شدهمطرح راهکارهای و جدید تمدن با ایرانیان ةمواجه نواقص تبیین و فهم

 ایرانیان به ترقی و تجدد دارد.  ترتر و سهلچه جامعای دستیابی هرای برویژه اهمیّت

    انجام شده است، کلکته المتینحبل روزنامة هایاندیشه دربارۀ تحقیقاتی که ترینمهمّ

ران دورۀ قاجار از منظر منورالفکران ایرانی هند با الگوی اصالح و نوسازی ایاند از: عبارت
فرجی  مهدی نوشتة ش(1274-1306ق/1313 -1346) کلکته المتینحبل روزنامة تکیه بر

؛ (1388)نوشتة سهیال قنواتی « خواهیو اندیشة مشروطه المتینحبلروزنامة »؛ (1393)

خواهی و نازعة مشروطهکلکته در م المتینحبلموضع فکری و عملکرد سیاسی روزنامة »

المتین حبلروزنامة  در مشروطیت ارکان و مفهوم» ؛(1396) فرجی مهدی از «طلبیمشروعه
دوران  در ونقلحمل بررسی» و (1394) فرجی مهدی و منصوربخت قباد نوشتة ،«کلکته

مقالة مشترک  ،«کلکته المتینحبل روزنامة مندرجات براساس تجارت، بر آن تأثیر و قاجار

مذکور  یهاپژوهش باوجود .(1395) فروزش سینا و نژادزرگری غالمحسین شریفی، یرینش

نشریة مزبور از نسبت  تبیین تاکنون اند،کرده بررسی را المتینحبل روزنامة هایاندیشه که

طور ترقی و علوم جدید و راهکار اقتباس علوم جدیدِ این نشریه برای ترقی ایران، به

 انتقادی تحلیل نشده است. مستقل و با رویکرد
 

 ظرية انتقادي و رويکرد پوزيتیويستين. 2

 «تحقیقات اجتماعی ةسسؤم» مطالعة روش و اجتماعی تفکر سبک واقع در انتقادی نظریة

عنوان بخشی از دانشگاه فرانکفورت با در جمهوری وایمار آلمان به 1923 است که در

 وویژه رابطة نظریه و عمل تأسیس شده همحوریت ارزیابی مجدد نظریة مارکسیستی و ب

 :1394، نوذریده؛  :1372 باتامور،) دکرمی مدیریت را آن هورکهایمر ماکس 1958 تا 1931 از



 ...ي و علوم جديد کلکته در قبال ترق المتینحبل تحلیل رويکرد و راهکار روزنامة  /176

ماکس هورکهایمر، تئودور  .(137-136: 1376، احمدی و 10: 1393؛ کانرتون، 58و  47-48

دی دانست که اصول و روش قاانت گذاران نظریةن بنیانتواآدورنو و هربرت مارکوزه را می

انتقادی عمدتاً در انتقاد بر  نظریة .(50: 1394، نوذری) مذکور را سر و سامان دادند نظریة

: 1372، باتامور) رکس شکل گرفتمکتب پوزیتیویسم و انتقاد بر تفسیر افراطی از آرای ما

 ن نظریةنظراصاحب .(132 -133: 1376احمدی،  و 49: 1394، نوذری؛ 39و  16، 4، 1-2

طور توان قوانین علوم طبیعی را بهگرایان معتقد بودند که نمیانتقادی، برخالف اثبات

 -158: 1394، ؛ نوذری39: 1393، )کانرتون گرفتکارکنش انسانی بهبارۀ مطلق و قطعی در

شده، برخالف جبرگرایان نظران یادصاحب. (138 -139احمدی:  و 171-172، 162-167، 159

این باور بودند که باید نقش اقتصاد را در تحلیل مسائل اجتماعی تعدیل کرد  اقتصادی بر

جمله فرهنگ نیز ی ازهای دیگر زندگی اجتماعاقتصاد، باید متوجه جنبه ۀو عالوه بر حوز

انتقادی بر این باور است که  نظریة .(6: 1372، باتامور و 211-209 ،53-52 :1394، )نوذری بود

نسبت  نتیجة بلکه ،نیست اقتصاد ساختیِزیر و کنندهتعیین نقشِ جةنتی ،اجتماعی مسائل

گرایانه سببتک ایدنب اجتماعی امر تحلیل اساس،همینبر است. عین و ذهن دیالکتیک

؛ دارد تأکیدانتقادی با تکیه بر رهیافت دیالکتیک، بر جامعیت امر اجتماعی  باشد. نظریة

تاریخ و  گی اجتماعی را بدون ارتباط آن با کلّهای زندیک از جنبهبه این معنی که هیچ

خاص  گونه جنبةبر هر تأکیدرهیافت،  اساس اینتوان درک کرد. برساختار اجتماعی نمی

ه ویژه نظام اقتصادی باید کنار گذاشته شود و به جای آن باید ببه ،زندگی اجتماعی

یک الکتیک، هیچدی اساس رهیافتاجتماعی پرداخت. بر درک متقابل ابعاد مختلف پدیدۀ

: 1394)تنهایی،  زندگی اجتماعی را نباید جدا از اجزای دیگر بررسی کرد از اجزاء سازندۀ

  .(135: 1376، احمدی و 259 و 135-152، 10: 1393، ؛ کانرتون،20: 1372، ؛ باتامور375-377

و  اندهدکر نقد را آن فرانکفورت انتقادی پردازاننظریه که پوزیتیویسم رویکرد بارۀدر

  راهکارهای  و رویکرد از انتقاد به ،آنان نظری رویکردهای بر تکیه با هم حاضر تحقیق

 مکتب پوزیتیویسم که ردک اشاره باید است؛ پرداخته المتینحبل ةساالرانفن و گرایانهاثبات

عنوان به ،فرانسوی شناسجامعه ،(1798-1857) کنت آگوست که است شناخت نظریة نوعی

 ةدر مرحل ؛تکامل تاریخی ارائه کرد فرآیند بارۀای خود درمرحلهسه از نظریةبخشی 

 متافیزیکی ةمرحل در و طبیعی افوقم نیروهای عاملیت با را تحوالت و حوادث انسان ربانی

 ةپوزیتیویستی که مرحل ةمرحل در و کندمی تبیین فلسفی هایآموزه بر تکیه با فلسفی،

صدد علمی در ه بر روش مشاهده، تجربه، آزمون و استداللتکامل انسانی است، با تکی

: 1397، تاریخ فلسفه راتلج و 144-143 :1394)نوذری،  کشف قوانین حاکم بر طبیعت است



 177/ 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

ترین شکل و یا تنها شکل کامل که رددا تأکید مسئله این بر پوزیتیویسم مکتب .(7/241

 هایروش ، بینبراین اساس های حسی و تجربی است.شناخت، عبارت از توصیف پدیده

 ،نتیجهاجتماعی تفاوت وجود ندارد و در و انسانی علوم هایروش و فیزیکی علوم با متناسب

اساس، جامعه را نیز همینالگوی علوم طبیعی تبعیت کند. بر شناسی باید ازعلوم جامعه

که قوانینی  ستدانمی هایینمونه از مرکب ایمجموعه تجربه،قابل و مادی هایپدیده مانند

به باور  (.171 :1394 )نوذری، جامعه نیز تابع قوانین عام است ها حاکم است و کلّی بر آنکل

های توان ویژگیکشف و تکرار، میقوانین قابلگذشته و  مبنای مطالعةبر ،این مکتب

 (.149-148 :)همانرا نشان داد مشترک تجربیات انسانی 

 

 بت ترقي و علوم جديد و درک ناقص از نس المتینحبل .3

فراوانی  تأکید م و فنون جدید در ترقی جوامععلو بر نقش المتینحبلبه اینکه هتوجّبا

کارگیری علوم و فنون جدید هببا  را ترقی کشورهای اروپایی ،، در مقاالت متعددیداشت

 راهکارالزامات ترقی، اقتباس علوم جدید را  دیگر داشتنبدون درنظرو  کردمیتبیین 

نقش  بر «یقوّت در علم و قدرت در دانای» مقالةدر  ،. با همین رویکرددانستترقی می

و اکتشافات فضایی، ابداع  کندمی تأکیدعلوم و فنون در تسلط انسان بر طبیعت 

ادوات نظامی تولید  و راه آهن و کشتیاحداث  اختراع تلفن، تجهیزات جدید پزشکی،

در  و (5: 1318محرم  14، المتینحبل) دهدمیت نسبرا به علوم و فنون جدید مدرن 

« همقاله مهمّ»، (82: 1316شعبان  12 :همان« )علم ةنتیج» جمله مقاالتِازمقاالت متعددی 

ذیقعده  26)همان،  «ترقی تعلیم حرفت و صنعت در ژاپن» (،163-162 :1316شوال  3)همان، 

ژاپون را سرمشق » (،17: 1320جه ذیح 9)همان، « از خامة یکی از دانشمندان»، (23: 1318

مکتوب یکی از سیاحان ایران » (،13-12 :1322جمادی الثانی  24)همان،  «خود قرار باید داد

کارگیری علوم و هترقی ژاپن را با ب، (20-19: 1321صفر  13، همان) «از یکوهامای ژاپون

 . کندفنون جدید تبیین می

قی ملل ایران و یونان و هند و مصر باستان و علم را عامل تر ،«معارف و تعلیم» مقالة

 جهالت را عامل ضعف ایرانِ و فقدان علم و غلبة کندمیارزیابی  نیز اروپا و ژاپنِ معاصر

 . (2: 1313رمضان  11، همان)داند می معاصر

دهد شدار مین هویژه روحانیابهبه ملت ایران و « اساس ترقی»ای با عنوان در مقاله

که با وضع فقر و ضعف ؛ چرامیسر خواهد بود« تثروت و قوّ» واسطةهبکه حفظ دین، 

و  داندمیکار را در تولید ثروت و قدرت  ۀچار و لذا، کنونی، امکان حفظ دین وجود ندارد
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هایی ملت که کندمی تأکیدشمارد. در ادامه میکسب آنها بر را وسیلة« معارف»و « علم»

که ما ایرانیان، فرزندان دند و تا زمانیمجهز کرلم به ترقی نائل شدند که خود را به ع

 (. 114: 1316رمضان  3)همان،  دکرنکنیم، ترقی نخواهیم مجهز خود را به علم 

بر علوم جدید  تأکید، پس از اشاره به فضیلت علم، در «علم» ای با عنواندر مقاله

ی دیگر نیست. و برخی علوم مذهبعلم منحصر به علم فقه و اصول  که شودابراز می

 ،«علوم معاشیه»ا نیاز است که برخی از مردم به تحصیل چند این علوم الزم است، امّهر

 (.16: 1319ذیقعده  21، همان) اعت و صنعت و تجارت هم بپردازندمانند زر

، از «یعلمونو الذین ال یعلمون الذین یستوی له» با عنوانای سرمقاله در المتینحبل

تجارت  که کنداشاره می و گویدمیترقی سخن  به دستیابی علم در الیجایگاه وا و اهمیّت

 توانسته است ،بردی علم هستند که علم به یاری این دوردو بخش اعظم و کا ،و صنعت

قی اروپاییان، قدرت تر (.1: 1324رمضان  3)همان، خود درآورد  تسخیر درجهان را  سراسر

جهانی،  ةعنوان قدرتی نوظهور در عرصان بهجهانی این کشور، ظهور آلم انگلیس و سلطة

 سپسکند. تبدیل ژاپن از ملتی ضعیف به قدرتی بزرگ، همه را از نتایج علم ارزیابی می

 ترپ و چون روسیه نویسد:می و زندمی افشار شاهنادر اقدامات و کبیر ترپ نوسازی به گریزی

 هبهتوجّبا اامّ ،درسینتیجه  بهرد، ک گذاریپایه علم اساسبر را خود اقدامات و ترقیات ،کبیر

ملت ثمری ندید و سطنت نادر  بود، نشده استوار علم بر نادرشاه افتخارات و اقدامات اینکه

علم را ، «مومن و مومنه طلب العلم فریضه علی کلّ» در مقالة (.2 :)همان هم دوامی نیافت

 اصلی عوامل عنوانبه هلعلمی و جبیاز و  داندمیها زمان ةترقی جوامع در هم ةوسیل

 یاد ترقی هایزمینه دیگر به و مجهز طبیعی مواهب از برخوردار جوامع حتی جوامع، تنزل

 سخت شرایط در که و مشکالت برای جوامعی موانع دفع و ترقی امکان همچنین کند.می

 نیثاالربیع17 همان،) داندممکن می را هستند مجهز علم به حالدرعین و قراردارند طبیعی

عین برخورداری از مواهب طبیعی و وحدت  در را ایران زوال و ضعف اصلی علت (.5 :1326

کند که می تأکیدشمارد و میعلمی و جهالت ملت بردینی و اشتراکات فرهنگی، در بی

گرفته نشود، ثمری کاربه اگر امروز قواء دماغیه و جوهر ذاتی انسان در کنار علم و عمل

 اهمیّتنویسنده به ضرورت و  ،«علم و جهل»ای با عنوان مقاله در ن(.)هما نخواهد داشت

سد: سرزمین و ملت نویو میکند اشاره میعلم و نقش آن در سعادت دنیوی و اخروی 

کنون از برکت علم ازندگی و وضعیت پستی داشتند، هم ،صد سال قبلآمریکا که چهار

نون به زمین برای کسب علوم و ف کرۀ اند که از اغلب نقاطقی رسیدهای از تربه درجه
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موارد از کفن اموات تا کاغذ قرآن  ةعلمی است که ما در همبی و از ثمرۀ روندآنجا می

 (. 15:  1327شوال  24، المتینحبل) ایممحتاج خارج شده

از ترقی ممالک  المتینحبلشناسی توان گفت که علتمقاالت مزبور می با مالحظة

مزبور درکی تئوریک و جامع از  ناقص است. در واقع نشریةوس و نوعی معکبه ،غرب

به این معنی که  ؛تمدن جدید اروپایی و نسبت ترقی با علوم جدید نداردچگونگی تکوین 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  تنیدۀهمفرآیندها و تحوالت درصل تمدن جدید اروپایی، حا

تکوین یکدیگر را  ةزمین ،عامل بودهچندین قرن با همدیگر در ت طیّو فرهنگی بود که 

مزبور و در  ةها و تحوالت چهارگانفرآیندفراهم کرده بودند. علوم جدید در جریان 

آفرینی اهی آنها در تکوین تمدن جدید نقشده و با همرکرنسبتی هماهنگ با آنها ظهور 

ها و ندفرآیعلوم جدید در اروپا مسیری منفرد و مجزا از  ،به عبارت دیگر ؛کرده بود

. زندگی و ساختارهای سنتی و پیشامدرن از اواخر قرون ده بودنکرتحوالت چهارگانه طی 

د و در قرن نوزدهم و بیستم به مرحله و وضعیتی کرتغییر و تحول را آغاز  فرآیند ،وسطا

شود. شیوه و ساختارهای سنتی اروپا یاد می «تمدن جدید»تحت عنوان  ،رسید که از آن

 طور متقابل درتحوالتی به خود دید که این تحوالت به ،ی مختلفاهاساس ضرورتبر

ین بود که تأمل در تبیین خاستگاه تمدن جدید، اقابل داشتند. نکتةش و واکنش قرارکن

ها شکل فرآیندای از عوامل و مجموعهبراساس بلکه  ،یک عامل ةپایتمدن جدید نه بر

تمدن جدید و رابطة دیالکتیکی  وستةپیهمبه هایرآیندفدرکی از  المتینحبلگرفت. 

ساحتی علوم جدید را عامل ترقی این تمدن نداشت و با رویکردی تک عوامل سازندۀ

والت جدید اروپا ها و تحفرآینددر بستر که علوم مزبور حالی، دردکراروپا معرفی می

 ینالمتحبلآفرینی کرده بود. نقشها و تحوالت آنجا اساس ضرورتظهور یافته و بر

گونه که در مقاالت اخیر این و همان شتهای تمدن جدید نداچنین تبیینی از خاستگاه

های فرآیندگرفتن عوامل و ا رویکردی پوزیتیویستی و بدون درنظرنشریه مالحظه شد، ب

های باستان و عامل قدرتمندی دیگرِ ترقی، علوم جدید را قانون و اصل ثابت ترقی تمدن

کرد که کشورهای دیگر ازجمله ایران میو این اندیشه را ترویج  ارزیابیاروپای معاصر 

بر رویکرد و  که یو نقد مهمّ ةند. نکتکنکارگیری این علوم ترقی هبا ب توانندنیز می

با  و با عاملیت علوم جدیدرا این است که ترقی اروپا وارد است، مزبور  مواجهة نشریة

ی سنتی ضرورت تحول ساختارها تأکید بر و بدون دیگرهای فرآیندز تحوالت و غفلت ا

 د.رکایران مطرح می ةجامع
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 بر علوم جديد المتینحبل تأکید .4

شناسی علوم ی که بر عاملیت علوم جدید در ترقی داشت، به آسیبتأکیدبا  المتینحبل

ها و توانمندی علوم پرداخت و ضمن توضیح ویژگیمی انانرایج در بین ایرانیان و مسلم

شناسی علوم به آسیب در ادامه،د. رکمی تأکیدکارگیری این علوم هبر أخذ و بجدید، 

 پردازیم.و نقد راهکار اقتباس علوم جدید می المتینحبلقدیم از منظر 
 

  اناننقد علوم رايج در بین ايرانیان و مسلمو  المتینحبل. 4-1

پذیری از رویکرد تأثیرا دانست و بمیعلوم رایج در ایران را علومی قدیمی  المتینحبل

عدم خالقیت و  و تقلید ،نشریه این منظر از .ختپردامی آن نقد به گراییفایده و باوریتجربه

 است انانجمله عوامل ناکارآمدی علوم در بین مسلمانحصار علم به بحث در الفاظ، از

ثمرات علم و »ای با عنوان مزبور در مقاله نشریة (.200-199: 1314شوال  10، المتینحبل)

را  انانتربیت مسلم و تعلیم نظام است، جمال سید سخنان قولنقل واقع در که ،«آن مراتب

گشایشی جامعه  نیازهای رفع و زندگی در ،نظام این اینکه از مقاله نویسندۀ 1است. هکرد نقد

 نویسد: بسیاری از افراد در جامعه، وقت خود را صرفمی ،کند؛ انتقاد کردهایجاد نمی

کنند، بدون اینکه نیازی از می یل علومی چون نحو، معانی و بیان، منطق و حکمتتحص

تحوالت اروپا و نقش  اشاره بهبا  مقالهاین نیازهای جامعه و زندگی مردم را رفع کنند. 

اینکه  هبراف اروپائیان بر جهان و با اعت و سلطة علوم و فنون جدید در اختراعات جدید

شناخت قوانین طبیعت و  درنیازهای مادیِ جامعه باشد، ناتوانی علوم باید پاسخگوی 

 کندمی ارزیابی مسلمان علمای و موعل صنق ترینمهمّ را جدید ادوات و ابزار اختراع

اند از علم فقه و مسلمین نتوانسته اینکه بر ادامه، در ؛(18 -17 : 1319 رمضان 11 ،المتینحبل)

اینکه به دنیوی بپردازند و  نیازهایمملکت و رفع  ارۀل، به وضع قوانین مدنیت و اداصو

خود داشته  و حتی خانوادۀ جامعهی در تأثیرترین ، کوچکاندعلمای اسالم نتوانسته

علم »و « علم مسلمانان» ةبندی علم به دو دستتقسیم هبسپس کند. باشند، انتقاد می

 (.19-18 :)همانگیرد میایراد پرستان از فراگیری علوم جدید و ممانعت سنت« فرنگ

و تحوالت جدید علمی اروپا و رویکرد مکتب پوزیتیویسم  هااندیشهمتأثر از  ،مزبور مقالة

به ترقی و علوم جدید باید  المتینحبلرویکرد بارۀ به تکامل اجتماعی است. در

اساس تأمالت بر ،داشت که تبیین این نشریه از چگونگی تکوین تمدن جدیددرنظر

بلکه در واکنش به  ،ها و تحوالت استوار نبودفرآیندرک نسبت دیالکتیک فلسفی و د

به اینکه عامل هتوجّترقی یافته بود و با ، دغدغةتهدیدات نظامی و اقتصادی تمدن جدید
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کرد، بر کارگیری علوم جدید تبیین میهیان و نجات کشور را با باروپای قدرتمندیِ

 د.رکمی تأکیدی عنوان راهکار ترقاقتباس این علوم به

، پس از اشاره به زوال منطق ارسطو «اتحاد و غلبه»عنوان  با ایمقالهدر  المتینحبل

 عقلتبه  نکردنو بسنده ه اروپاییان به روش استقراء و تجربه و آزمایشدر غرب و توجّ

و  دانسته و رویکرد روشاین بستن کارهظهور اختراعات جدید اروپا را ناشی از ب ،صِرف

صرف به  ةابوعلی سینا به چنین اختراعاتی را تکیچون  دانشمندانی نیافتندست علت

: افزاید. سپس در ادامه می(11-10: 1324ربیع االول  9، المتینحبل)است  تعقل ارزیابی کرده

یعنی  ؛«مکتسباالجزئی الیکون کاسبا و ال» رویکرد ارسطو به علم که معتقد بوده است

 برعکس بلکه ،بوده جزئیات همتوجّ نباید عالم اینکه و «مکتسب هن و است کاسب نه جزئی»

به محسوسات  هتوجّ از دانشمندان و علم طالبان که شد باعث باشد، کلیات همتوجّ باید

اعث کاهش شأن آنها و خروج های حسی بخودداری و تصور کنند که پرداختن به تجربه

مقاله،  لب دیگری که از منظر نویسندۀد. مطشومیان عوام می به ورودفالسفه و  از جرگة

 یونان، در که ور بوده طالبان علم را از پرداختن به امور محسوسات دور کرد، این تصتوجّ

 مرتبة مابعدالطبیعیه در باالترین و ،علم بندیتقسیم ابتدایی مراحل در اتطبیعیّ تحصیل

فهمی ندکه متهم به کُاین برای علم طالبان اساس،همینبر داشت. جای بندیتقسیم این

ت خودداری کرده، متوجّه امور نشوند و از دیگران سبقت بگیرند، از اشتغال به محسوسا

محسوسه در بحث امور اجسام و ة براهین از نوعِ کلیات غیرمحسوس شدند. ارائغیر

کند که سخن خود را چنین خالصه می ،مقالهات، دلیل اعلمیت شد. نویسندۀ عیّطبی

 ،کپلر یونان، باعث شد که افتخارات و اختراعات علمیة و تکیه بر فلسف تمرکز بر تعقل

 الدین جمشیدو غیاث طوسی نصیرخواجه چون اسالمی منجمان دست به ،کپرنیک و گالیله

 . (8-7: 1324ربیع االول  23همان، )د نرسکاشانی 

التی که در مقا باید گفت که این نشریه، المتینحبلدر توضیح این بخش از مقاالت 

اینکه اشارات مختصر، لکن مهمّی در توضیح بر  افزون، ختپرداعلوم جدید می هب

با  تا بوددر تالش های علوم قدیمی مبتنی بر اندیشة یونانی و علوم جدید داشت، تفاوت

در رفع نیازهای مادی آشکار را علوم جدید و علوم قدیم، ناکارآمدی علوم قدیم  مقایسة

اعات عصر حاضر و برتری عالمگیر علوم جدید در اختر تأثیرگذاری رتأکید بو با ند ک

ارائه چنین  در را ، ناتوانی دانشمندان بزرگ جهان اسالمدر این زمینه یاناروپای

اتکای آنها بر علوم یونانی و عدم استفاده از روش مشاهده و تجربه  خاطربهاختراعاتی 
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 کسببرتری علوم جدید و ضرورت  به نیان راتا از این طریق، ذهن و باور ایرا نشان دهد.

 د. معطوف کناین علوم 
 

 هاي چهارگانهساختارعلوم جديد با غفلت از نسبت متقابل  خذأبر  تأکید. 4-2

دارد، بر ضرورت همراهی و  تأکیددر مقاالتی که بر اقتباس علوم جدید  المتینحبل

ترقی از  ةمسئلغافل است که  مّمه ةندارد و از این نکتتوجّهی تحول ساختارهای جامعه 

. های مختلف جامعه استای اجتماعی و نیازمند الزاماتی در حوزهراه علوم جدید، مسئله

منشأ ترقی تمام آورده است که علم ، «المتینحبل»عنوان  بایادداشتی در این روزنامه 

ح علم نیا بوده است. سپس در توضید و عامل اصلیِ تسلط اروپاییان بر کلّ هاملت

نه  ،نمایداست که رفع احتیاج ملت را ب مقصود از علم علومی»نویسد: نظر خود میمورد

 «تکلیفیه که دانستنش وظیفه و تکلیف هر مسلمان است ةمسائل شرعیه علم ب

  (.270: 1314ذیقعده  30، المتینحبل)
باید به ت که علم تنها علوم دینی نیست و با این نیّ« بضاعت مزجات»نویسندۀ مقالة 

     ،کرده تقسیم «معاشیه» و «معادیه» ه کرد، علوم را به دو بخشعلوم جدید هم توجّ

 ،صناعت ،طبیعی ،حکمت ،جغرافیاعلومی ازقبیل  معاشیه، علوم از منظور نویسد:می

 ،کیمیا ،شیمیا ،کشیریل ،رانیکشتی ،مهندسی، فیزیک ،شناسیمعدن ،تجارت ،زراعت

اند که در زندگی دنیوی افزاید؛ این علوم، علومیسپس میاست.  االرض و غیرهطبقات

و در اثر این علوم است که آمریکاییان ، گشایندو گره از مشکالت مادی می رندکاربرد دا

نامند و از برکت این علوم می« المللاشرف»رفیعی از تمدن نائل شده و خود را  ةبه مرتب

دریاها  ةملک ،انگلیس برابر در اندتوانسته جنوبی یفریقاآ در )بوئر( ترنسوال ملت که است

همین علوم  نتیجةمقاومت و این کشور قدرتمند را متحمل خسارات فراوانی کنند و از 

های غربی، دولت و ملت باستانی ها بر هندوستان تسلط یافتند و قدرتبود که انگلیسی

های ه ژاپن با دولتهمین علوم است ک و در سایة ،سیم کردندچین را بین خود تق

، ش 8، س 1318رجب  4، )همان کندقدرتمندی چون روس و انگلیس و آلمان هماوردی می

، پس از اشاره به ترقی ژاپن «از خامة یکی از دانشمندان»در مقال ای تحت عنوان  (. 9: 4

ترقیات ملتی و دولتی در هر ملک و »از راه بکارگیری علوم جدید، عنوان می کند که: 

 (.17: 1320ذیحجه  9همان، « )پیدا شده از بدو عالم تا کنون ببرکت علم بوده است ملت

طبیعی در  ةلزوم تعلیم فلسف»دیگری با عنوان و مقالة ه سرمقالیک در  المتینحبل

نویسد: یمکرده و از قول حکما و علما  تأکیددر ایران  ة طبیعیفلسفبر تعلیم ، «ایران
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است و اگر ملتی مجهز به « طبیعی ةفلسف»نون عالیه، ف علوم و اساس همة ةروح هم

حاصلی  ،نباشند، جز تقلید دیگران طبیعی ا آگاه به فلسفةد، امّنتمام علوم و فنون باش

 ناشی ازو تنزل شرقیان را  ها را مرهون فلسفة طبیعیترقیات غربیسپس د برد. ننخواه

ها از چهل سال پیش، به اپنیچون ژ :یدافزامیآنگاه  داند؛میعلوم اعتنایی آنها به این بی

و  ندگرفتکارهو آن را ب ندبردباشد، پی ة طبیعیفلسفحقیقی علم و عمل که  نتیجة

 اند و با کشورهای مترقی اروپاییباالیی از صنعت رسیده ةبه درج اکنونآموزش دادند، 

یم و تربیت علتبه  است که ند. هندیان نیز با وجود آنکه بیش از صد سالکنرقابت می

در رفع  ،هی ندارندطبیعی است، توجّ ةپردازند، لکن چون به روح علم که همان فلسفمی

اند و اگر پانصد سال هم به همین منوال پیش روند، سودی از احتیاجات خود درمانده

و  دشوختم به عمل علم باید  کند کهمی تأکیددر ادامه این روش آموزشی نخواهند برد. 

لذا اگر ملتی دارای علم و  ؛وابسته استطبیعی  ةفلسفمات و ابتکارات، به اقدا روح همة

؛ شدد عمل نخواهمنتهی به آنها تعلیم داده نشود،  به طبیعی ةفلسفآموزش باشد، لکن 

 ثمر خواهد بودنخواهد کرد و بی نیاز را رفععلمی که منتهی به عمل نشود،  ،روایناز

کارگیری هب المتینحبل اینکه بههتوجّبا (.9-8 :1328 مضانر 14 و 2 -1 :1324 رمضان10 )همان،

 ظهور ژاپن و همةپاییان و کشور نوعلوم جدید را قانون و عامل اصلی قدرت و ترقی ارو

ی ترق که رویکردی پوزیتیویستی به مقولة توان گفت، میداندمیکشورهای طالب ترقی 

در قبال ترقی و  المتینحبلراهکار بر مواجهه و  ی کهدیگر و تحول اجتماعی دارد. نقد

دیالکتیک  اجتماعیِ ترقی، از رابطة پدیدۀ یناین است که در تبیوارد است، علوم جدید 

به سخنی  ؛داندگرفتن ابزار و ماده میخدمتذهن و عین غافل است و راه ترقی را به

اساس برتجربی و دستاوردهای مادی آن،  غافل است که علوم دیگر، از درک این مهمّ

ای در های پیچیدهفرآیندای از تحوالت و ای مدرن و در هماهنگی با مجموعهاندیشه

 آفرینی کرده است. تمدن جدید نقش

اتحاد و » دارد، مقالة تأکیدو ضرورت اقتباس علوم جدید  اهمیّتدیگری که بر  مقالة

، از «ادت است؟سع موجب علومی چه» که پرسش این به پاسخ در ،مذکور مقالة است. «غلبه

، نددنیوی مفید سعادت برای که علومی نویسد:می ،انگلیسی فیلسوف ،اسپنسر هربرت قول

علومی  ،دوم ؛شوندل علومی که موجب حفظ حیات و درمان امراض میاوّ اند:چند دسته

علومی که هدفشان  ،سوم ؛ها و تولید ثروت دخیل هستندکه در تأمین معیشت انسان

دهد آموزش می را جامعه بهتر ۀادار تواناییِ ،افراد به که علومی ،چهارم ؛تاس کودکان تربیت
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 کنندمی ها را تأمینعلوم و فنونی که موجبات راحتی و افزایش رفاه انسان ،و پنجم

ست، فیلسوف پوزیتیوی ،اسپنسر از قولنقل با مزبور، مقالة .(15 :1324 الثانی ربیع 8 ،المتینحبل)

ها زندگی انسان تأمین معیشت و ادارۀحفظ حیات و  طبیعی را الزمةکارگیری علوم هب

علوم جدید  ته در مناطق مختلف دنیا را ثمرۀگرفو ترقیات و اکتشافات صورت داندمی

ترقیات اروپاییان است،  ایرانیان به علوم طبیعی که ریشةکند که و انتقاد می شماردمی

ة قبیل صرف و نحو و ادبیات و بررسی مسئلی ازرند و توان خود را مشغول علومه نداتوجّ

این مقاله  .ندارندکنند که هیچ نفعی برای تأمین معاش قدر میجبر و اختیار و قضاو

کند که معاش فرد عالم می تأکیدو  داندمیدیگر علم  تأمین معاش را مقدم بر هر جنبة

چیز  ،جز رنج و محنتبه ، علمصورت این، در غیر و دانا باید بهتر از افراد جاهل باشد

 (. 16-15)همان:  دیگری نخواهد داشت

کند، می تأکید ترقی راهکار عنوانبه جدید علوم اقتباس بر که مقاالتی در المتینحبل

 ها وفرآیندتکوین علوم جدید و چگونگی ظهور انقالب علمی را در پیوند با  فرآیند

پندارد و چنین میکند ین نمیتبی ااروپتحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ظهور یافته و عامل ها و تحوالت مذکور فرآیندکه علوم جدید، دفعتاً و بدون ارتباط با 

 فرآیندعلوم جدید در ها حکایت از آن دارد که که بررسیحالیشده است، درترقی اروپا 

های حوالت حوزهها و تفرآیندای مدرن شکل گرفته و با اساس اندیشهتحوالت اروپا و بر

و تحوالت ها فرآیندطرفی، ازاین توضیح که  اب ؛کنش و واکنش متقابل داشته است ،دیگر

علوم جدید منبع دستاوردهای  ،طرف دیگرو از  به ظهور علوم جدید شدمنجر  مختلف

 های دیگر شد. فرآیندمادی و عامل برخی تحوالت و 

تکوین تمدن جدید غربی،  های دخیل درفرآینددرک نسبت دیالکتیک تحوالت و 

ی خواهترقیگفتمان  مفقودۀ ةحلق ،فرهنگی-فکری تحوالت و فلسفی اندیشة عامل جملهاز

 ؛مقدور نبود مزبور نشریة برای زمان آن در درکی چنین امکان البته که است المتینحبل

ها و تحوالت عینی و ذهنی در تکوین تمدن جدید فرآیندحدودی نقش درکی تاچنین 

ای آمد که ترقی امری جامع و مسئلهمیدستهب و این درک مهمّ کردرا فراهم می اروپا

طریق تحول و همراهی ساختارهای مختلفی حاصل اجتماعی و چندبعدی است که از

ساخت روشنفکران و نخبگان دیوانی را متوجه میچنین رویکردی به ترقی،  شده است.

های سیاسی، مستلزم تحول و همراهی حوزه که نیل به ترقی از راه اقتباس علوم جدید،

 برای ایرانیان شناختی چنین مختلفی دالیل به کنیل ،است فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
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های آن با خاستگاه را جدید تمدن مظاهر و مادی دستاوردهای آنها و نشد فراهم دوره آن در

ساالرانه که بر و راهکار فننیز با همین رویکرد پوزیتیویستی  المتینحبلاشتباه گرفتند. 

کارگیری علوم هتمدن جدید مبتنی بود، ب تنیدۀهای درهمفرآیندتحوالت و  غفلت از

ژاپن و نیز راهکار  نوپایبزرگ و کشور  هایجدید را یگانه قانون و راهکار ترقی قدرت

 تأکیدبر آن  المتینحبلراهکار اقتباس علوم جدید که  البته ؛کندترقی ایران عنوان می

عباس میرزا تا جنبش مشروطیت در کانون اقدامات اصالحی دولتمردان  دورۀاز  ،کردمی

زیرا راهکار اقتباس علوم جدید  ؛نشده بودب مطلو نتیجةگرفته و منتج به رقاجاریه قرا

 المتینحبلاگر  حتی ،دشو واقع ثرؤم توانستنمی دیگر، هایحوزه همراهی و تحول بدون

عنوان یکی از عوامل ترقی اروپا مطرح کرده باشد، این عامل را در پیوند علوم جدید را به

مند و مشخصی برای کار نظامکند و راهکارش فاقد سازوهای دیگر مطرح نمیبا حوزه

با غفلت از وجه فلسفی  المتینحبلست. در واقع هایگر حوزهدن دکرمتحول و همراه

سی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ تمدن سیا بندیصورتهای فرآیندترقیات اروپا و 

ها و تحوالت مختلفی بود و از فرآیندسویی محصول جدید، علوم و فنون جدید را که از 

عنوان یگانه عامل آفرینی کرده بود، بهتکامل تمدن جدید نقش فرآیندسوی دیگر نیز در 

بر ضرورت تحول و  دتأکیکند و راهکار ترقی ایران را هم بدون ترقیات اروپا ارزیابی می

دن نبوداند. راهکار مزبور به دلیل فراهمها، در اقتباس علوم جدید میهمراهی دیگر حوزه

در این توضیح که ایران  ؛ باشددچار مشکل می ،أخذ مقدمات و الزامات آن، در مرحلة

ای سنتی بود و توان و آمادگی اقتباس علوم جدید و جامعه 20و اوایل قرن  19قرن 

ساالر و مشاغل دیوانی و اشت. نظام خانواده و مالکیت، مردید ثروت از طریق آن را ندتول

نشین و به دور از زنان، خانه بود و اغلب مناصب سیاسی و تحصیل علم، مختص مردان

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدرن و ممنوع از تحصیل بودند. مردم، رعیت فعالیت

بردند. میسرهت آنها به دور از منابع قدرت و ثروت بو فاقد حقوق شهروندی و اکثری

 سواد و به دور از آموزش بودند. یاکثریت جمعیت کشور ب

ه اقتصاد اقتصاد ایران آمادگی الزم برای تحول از اقتصاد سنتی ببحث، ۀ مورددر دور

مبتنی بر کشاورزی و دامداری سنتی  ،غالب تولید ۀکه شیوراچ ؛داری را نداشتسرمایه

وجود  فاصله و تمایزیتولیدات کشاورزی  وبود و بین صنایع و تولیدات دستی و خانگی 

و  های مختلف تولید، بسیاراندکهای تولید ساده و تقسیم کار در گونهداشت، شیوهن

-306و  296: 1373، سیف) طرفه بودای یکرابطه ،اقتصادی شهر و روستا ةرابطسنتی و 
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)فوران،  دادنداکثریت جمعیت کشور را تشکیل می ،یناننشنشینان و کوچروستا (.307

 (. 11-10: 1383آبراهامیان،  و 207و  194: 1380

عکس، شود و برانباشت سرمایه در تولیدات صنعتی مالحظه نمی ،طی قرن نوزدهم

های سنتی ایران در اثر واردات کاالهای خارجی و عدم توان بسیاری از صنایع و کارگاه

اموال  (؛198و  196: 1380، فوران و -120: 1388، خانحسین)میرزا شده بودند رقابت ورشکست

-634و  614/ 1: 1380)کرزن، بود و دارایی مردم فاقد تضمین و در معرض ضبط و مصادره 

زمان فرسا و مدتهای ارتباطی محدود، طاقتراه (؛305-304: 1356؛ آدمیت و ناطق، 635

شخصی  ، جنبةقدرت (؛13، 1383، آبراهامیان و 631-628، 1380، )کرزن سفر طوالنی بود

 شدة مشروعیت و سازوکارهای سنتی اعمال میپایداشت و با اختیارات نامحدود و بر

نظام آموزش عمومی وجود نداشت و  ،(115 -114: 1387همایون کاتوزیان،  و 513-512)کرزن: 

؛ واتسن، 292-291و  206/ 2تا: ی)مالکم، ب آموزش هم عمدتاً شامل علوم قدیمی و دینی بود

 (؛52-49: 1363مستشارالدوله،  و 637: 1380، ؛ کرزن190-186: 1368؛ پوالک، 20-21: 1348
علوم جدید  های دنیوی الزم برای کسبها عمدتاً سنتی بودند و ارزشها و ارزشانگیزه

عموماً روی ؛ علمای دینی که نفوذ فراوانی در جامعه داشتند، هنوز شکل نگرفته بود

 عالم بزرگ دورۀ ،احمد نراقی، مالنهبرای نمو ؛دادندخوشی به علوم جدید نشان نمی

)حائری:  کنداز کسب علوم دنیوی استقبال نمی ةمعراج السعاددر کتاب  ،فتحعلیشاه قاجار

 ،فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه با تأسیس مدارس و کسب علوم جدید (؛365 -364: 1380

)کرمانی،  دنردکداد و حتی برخی از علمای بزرگ با آن مخالفت مییهمراهی نشان نم

  ؛ پذیر نشده نبودتحصیل زنان هنوز جامعه ،نظرمورد در دورۀ (؛263-262و  257: 1391

 ؛(12-11 :1361) کندالسلطنه از این مسئله در خاطرات خود انتقاد میکه تاجطوریبه

نمونة مشهور این مورد  ؛نع فرهنگی مواجه بودبا موانیز تأسیس مدارس جدید در ایران 

که  گرددمیبرتأسیس مدرسه به سبک جدید در تبریز  درحسن رشدیه میرزا به اقدام

و  دکنمیفرار از تبریز  او نیز و کندمی تکفیر خاطر تأسیس مدرسهاو را به الساداترئیس

 و 35-31: 1362رشدیه، )شود میبار تکرار بازگشایی و تخریب و تعطیلی مدرسه تا هفت

رنگی در زندگی عموم مردم، از عقاید و باورهای خرافی حضور پر (؛34-28: 1370، رشدیه

، ناصرالدین شاه؛ 59: 1368؛ شیل، 205-204: تا، بی)مالکم شاه تا اقشار پایین جامعه داشت

 (. 245و  190: 1386یزدانی،  و 1: 1379

بدون  و تنهاییبه جدید علوم اقتباس هک گفت توانمی ایران، وضعیت مالحظة با

شاهد دیگر  کند. عمل ترقی محرکة موتور عنوانبه توانستنمی دیگر ساختارهای همراهی
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 به فنون جدید و علوم تحصیل برای دولت سوی از محصل چهل حدود اعزام مزبور، ادعای بر

 جز مزبور، نمحصالاز  .است م1859ق/1275 سال در فرانسه به خانعبدالرسول سرپرستی

؛ چراکه بقیه شغلی نیافتند کنند، فراهم خود برای دولتی شغل توانستند که معدودی

وجود در ایران  ،هایی که تحصیل کرده بودندساخت الزم برای اشتغال آنها در رشتهزیر

واقعیت این بود که از اواخر قرون  (.352-349و  1/321: 1345)محبوبی اردکانی، نداشت 

که ساختارها و  بود گیریشکل حال در یا گرفته شکل هاییفرآیند و تحوالت پاارو در اوسط

اروپا را به  از این طریق،کشیده و میبه جهان و انسان و علوم را به چالش  سنتینگرش 

 هایی صورت نپذیرفت که متعاقبفرآینددر ایران تحوالت و  ، امّادادشدن سوق میمدرن

و در  ندجهان، انسان و علوم ظهور ک دربارۀجدیدی  ةیا در خالل آن، فلسفه و اندیش

به سمت دگرگونی و نوگرایی سوق یابد. مسئله در ایران  ،ی جامعههاساختارآن،  نتیجة

بلکه پس از  ،نه بر مبنای مقتضیات و تحوالت داخلی ،گونه بود که ضرورت تحولبدین

شد. دولتمردان  درک ،نآ جانب از فشارهایی و هاشکست تحمل و جدید تمدن با مواجهه

با  مواجههقاجاریه در واکنش به تهدیدات نظامی و اقتصادی تمدن جدید، نیل به ترقی و 

یان با اروپایترقی  علت دوره، آن در اینکه بههتوجّبا و نددادقرار خود هدف را غربی هایقدرت

بدون شد، بدون درکی فلسفی از تحوالت غرب و علوم و فنون جدید تبیین می ولةمق

 ای فراگیر است که همةازمند فلسفهنی ،درک این نکته که تکامل اجتماعی و ترقی

به خدمت  خود با متناسب و زمانهم را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، هایحوزه

یت أخذ علوم و اصالح و نوسازی ساختارهای مادی با محور برای در چند مرحلهبگیرد، 

 برای میرزااقدامات عباسصد سال از کن با گذشت حدود اقدام کردند، لیفنون جدید 

نخست قرن های ، ایران در سالپس از آن نوسازی و تحقق چندین پروژۀنوسازی 

ای نیازمند فلسفه ،ترقی که بود این هم آن علت ؛شدنمی محسوب قدرتمندی کشور ،بیستم

که در ایران حالیدر ،ها را متناسب با خود هماهنگ و متحول کندحوزه بود که همة

. نیل به ترقی با راهکار أخذ علوم و فنون جدید که ای شکل نگرفته بودچنین فلسفه

که ساختارهای  شود واقع ثمربخش توانستمی وقتی ،کردمی تأکید آن بر نیز المتینحبل

 متحول شوند.  مختلف جامعه، متناسب با نیازهای علوم جدید
 

 نتیجه .5

توان گفت که کلکته در قبال ترقی و علوم جدید، می المتینحبل ةنشری در نقد مواجهة

قاجاریه،  دورۀ روشنفکران اغلب و دیوانی ننخبگا همانند مزبور نشریة یخواهترقی دغدغة
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های نظامی شکست به واکنش در بلکه نگرفت، کلش داخلی تحوالت و مقتضیات نتیجةدر

صادی تمدن جدید شکل گرفته بود. جانب روس و انگلیس و تهدیدات اقتشده ازمتحمل

ای بومی و مستقل برای ترقی و تأملی ی فلسفهگیرشکلواکنشی، امکان  این موضعِ

فکران، از محفل روشنفلسفی در چیستی ترقی اروپا را همانند بسیاری از نخبگان و 

ی را در قدرت قدرتمندی دول بزرگ اروپای ،شدهادی نشریةنیز سلب کرد.  المتینحبل

علوم جدید تبیین  در استفاده ازقدرتمندی را این و علت  دیدی و اقتصادی آنها مینظام

دانست. میکارگیری این علوم هرا نیز ب پیشرفتترقی کشورهای طالب الزمة و  کردمی

اتخاذ ترقی و  ةانتقادی، فقدان فلسف ةاساس پارادایم نظریبراساس مالحظات مزبور و بر

توان نخستین نقص رویکرد اجتماعیِ ترقی را می مقولة الدر قبپوزیتیویستی  رویکرد

 .شمردمزبور  نشریة

 نظریةدیالکتیک  رهیافت بر تکیه با ،المتینحبل راهکار و مواجهه دوم نقص تبیین در

 است امری اجتماعی و کلیت ترقی، مقولة و اروپایی جدید تمدن که گفت توانمی ،انتقادی

 ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاسی، هایفرآیند و تتحوال دیالکتیک رابطة حاصل که

است. ظهور و عاملیت  )ماده(و عین  )ایده(دیالکتیک ذهن  نتیجة رابطة ،و به سخنی دیگر

این  اب ؛توضیح استدیالکتیک ذهن و عین قابل ویژهبهعلوم جدید نیز با همین رهیافت، 

شکل  ،طرفی، ازعنوان عین()به حاصل از آن توضیح که علوم جدید و دستاوردهای مادیِ

بود و از طرف دیگر،  ی دیگرهافرآیندتحوالت و  ی مدرن و نتیجةهااندیشه یافتةنتعیّ

ی در های دیگر، نقش مهمّفرآیندای بود که با تحول و همراهی تحوالت و این علوم، ایده

 کنیل ،اشتتأمین رفاه، تولید کاال و ثروت و پدیداری اختراعات و دستاوردهای مادی د

علوم جدید و تبیین نسبت این علوم با ترقی، درکی از  در مواجهه با مقولة المتینحبل

جمله جتماعی و فرهنگی، ازهای سیاسی، اقتصادی، افرآیندنسبت دیالکتیک تحوالت و 

. این نشریه، کسب دستاوردهای مادیِ تمدن جدید شتنسبت دیالکتیک ذهن و عین ندا

و برای کسب این دستاوردها، اقتباس علوم جدید  دانستمیو ترقی  را برابر با قدرتمندی

فرهنگی ایران،  و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، ساختارهای تحول ضرورت بر تأکید بدون را

 مثابةعلوم جدید را به ،مزبور نشریة ،به عبارت دیگر ؛درکراهکار ترقی ایران عنوان می

 . گرفتصادی درنظرمیو اقت ماده و ابزاری برای افزایش قدرت نظامی

توان گفت انتقادی، می نظریة و نیز رویکرد المتینحبلاهکار رویکرد و ر با مالحظة

ساالرانه در قبال ترقی و علوم جدید، پوزیتیویستی و فن این روزنامهکه بینش و راهکار 
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هکار شد. نواقص رامطلوب نمی راهکاری ناقص بود و منتج به نتیجةچنین بینش و  بود؛

ای مالحظهقاجاریه  اصالحات نخبگان دورۀ بر تجربة شود کهمذکور وقتی آشکار می

تبیین شد، شامل حال  المتینحبلداشته باشیم. دو نقصی که برای رویکرد و راهکار 

های مزبور، بدون طرح ،نخست اینکه: شودهای نوسازی حکومت قاجاریه هم میهایطرح

مستقل انجام شدند و دوم اینکه با محوریت اقتباس علوم و ای منسجم و تکیه بر فلسفه

های سیاسی، فرآینده به ضرورت تحول و همراهی ساختارها و فنون جدید و بدون توجّ

 با وها این طرحرغم دستاوردهای مثبت به ی، اجتماعی و فرهنگی پیگیری شدند.اقتصاد

 ، ایران در دهةوسازین طرحچند  ةو تجرب میرزاگذشت یک قرن از اصالحات عباس

 شد. کشور قدرتمندی محسوب نمی ،نخست قرن بیستم
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