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  ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبریزیبررسی اندیشه روشنفکری  

  1آسیه مهدی پور

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز -1

 

 چکيده 

در تاریخ معاصر یکی از مبادی ورود اندیشه تجدد به ایران خطه آذربایجان است قرابت مرزی با منطقه قفقاز و روسیه  

و نیز عثمانی سابق)ترکیه امرروزی( در این زمینه تاثیر گذار است. آشنایی با اندیشه های تجدد و آثار متفکران و فیلسوفان غرب 

ا شکل داد که دغدغه اصلی آن ها تالش برای ایجاد حکومت قانون و بهره گیری از علم و نسلی جدید از روشنفکران ایرانی ر

تجربه پیشرفت فنی و تکنولوژیک بود. یکی از روشنفکران اهل منطقه آذربایجان که اندیشه و حیات خود را صرف آشنایی با 

زی است. مساله اصلی این مقاله بررسی چیستی و اندیشه تجدد و رفع عقب ماندگی جامعه ایرانی نمود عبدالرحیم طالبوف تبری

توصیفی و منابع کتابخانه ای این مقاله به  -ابعاد مختلف اندیشه روشنفکری طالبوف تبریزی است. با استفاده از روش تحلیلی

های این تحقیق پرداخت. یافته  دوره قاجارعیت عقب ماندگی ایران ضواکاوی اندیشه و راه حل این روشنفکر برای برون رفع از و

هویت نشان می دهد طالبوف از نخستین روشنفکرانی به شمار می رود که نگاه انتقادی به غرب و گرایش استعماری آنها داشته و 

ایرانی و زمینه های فرهنگ دینی در جامعه ایرانی را مانند برخی روشنفکران هم عصر خود به حاشیه نرانده است. او بدنبال تعادل 

 مرز بومی گرایی و فرنگی مآبی آگاهی داشته است.وجود  و سوسیالیسم است و به نظر می رسد نسبت به  یسمالمیان لیبر

 کليد واژه ها: طالبوف تبریزی، روشنفکری، نگاه انتقادی به تجدد غربی

 بيان مساله 

نون جریان روشنفکری در ایران تحت تاثیر مدرنیته در جستجوی برسازی حکومت و جامعه مبتنی بر قا

و علم و فن مدرن بود در این میان برخی روشنفکران ایرانی تحت تاثیر آراء و اندیشه های غربی  بدنبال تقلید 

صرف از تجربه مدرن غرب بودند و برخی ها با در نظر گرفتن ظرفیت و بسترهای فکری و فرهنگی جامعه 

هر چند  هستند.و اندیشه های مدرن  ایرانی درصدد ایجاد تعادل میان ارزش ها و هنجارهای بومی با آراء

نگرش غالب این است که بسیاری از روشنفکران به ویژه نسل اول روشنفکری ایرانی فرنگی مآبی و تقلید 
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کلی گویی و عدم از  صرف از تجربه غرب را سرلوحه کار خود قرار داده اند که به نظر می رسد این نگرش 

هر چند نباید از نگاه انتقادی به آراء و  نشأت می گیرد.شناخت دقیق از آراء و اندیشه های روشنفکران ایرانی 

عملکرد جریان روشنفکری در ایران غافل شد اما باید دانست که جریان روشنفکری  در طیفی از تقلید گرایی 

سنتی و دینی جامعه ایرانی را در بر می گیرد. مساله اصلی در صرف تا بومی اندیشی و ارج نهادن به ارزش های 

ار است که به نظر این مقاله شناخت آراء و اندیشه های طالبوف تبریزی به عنوان یکی از روشنفکران دوره قاج

   نگاه انتقادی به بخشی از اندیشه مدرن دارد .می رسد 

شهر تبریز در یک خانواده متوسط پیشه ور م( در محله سرخاب در 1834ه.ق ) 1250طالبوف در سال 

(.شاید پیش زمینه و موفقیت بعدی اش در کسب و 1:1263به دنیا آمد، پدر و پدر بزرگش نجار بودند)آدمیت،

کار در قفقاز نیز در شکل گیری دیدگاههای پیچیده تر و کمتر جزمی او در مورد مدرنیت در ایران نقش داشته 

را به قصد تفلیس ترک کرد و در مدارس جدید قفقاز به تحصیل پرداخت. بعد ها  است.در شانزده سالگی ایران

ه.ق در همانجا از دنیا رفت. جمعا یازده  1329در تمرخان شوره )مقر حکومت داغستان(اقامت گزید. در سال 

و  (.منبع دانش طالبوف در علوم طبیعی تالیفات روسی12:1357سالگی نوشت)افشار، 55کتاب و همه پس از 

ترجمه نوشته های اروپایی )چنانکه کتاب هیئت فالماریون فرانسوی را از زبان روسی به فارسی ترجمه کرد( در 

دانش اجتماعی و سیاسی در درجه اول به آثار متفکران فرانسوی و انگیلسی سده هیجدهم و نوزدهم توجه 

 (.3:1363آدمیت،دارد)

متوجه روی دیگر پیشرفت و توسعه تمدن غربی شده و طالبوف از نخستین روشنفکران ایرانی است که 

به صراحت در آثار خود از فرنگی مآبی و استعمار انتقاد می کند شاید زندگی در قفقاز و آشنایی او با زبان و 

-ادبیات روسی موجب شد نگاه انتقادی نسبت به روایت اروپایی مدرنیته از جمله نوع انگلیسی و فرانسوی آن 

داشته باشد. برخی طالبوف را داری گرایشات سوسیالیستی می دانند اما   -دت تحت تاثیر آن بودکه ملکم به ش

 به نظر می رسد او از جمله روشنفکرانی است که تالش می کند بین لیبرالیسم و سوسیالیسم پیوند ایجاد کند.

لی لیبرالیسم شاهد این تعادل پذیرش دموکراسی اجتماعی است و آن ترکیبی است از دو عنصر اص 

سیاسی و سوسیالیسم. از این رو همان اندازه بر مقام و حقوق آزادی انسان و حاکمیت ملی که از فلسفه 
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لیبرالیسم سرچشمه می گیرد تاکید می ورزد که به حقوق مساوات اجتماعی تکیه می کند. اینکه آزادی را از 

ن وجهه نظر بر می خیزد اینکه از یکسو لیبرالیسم حقوق طبیعی می داند و آنرا متحد مساوات می شناسد، از هما

اقتصادی را طرد می کند و به علم سوسیالیسم یا به تعبیر او علم اصالح حالت فقرا و رفاهیت محتاجین روی 

و از سوی دیگر دخالت مستقیم دولت را در تنظیم و تعدیل ثروت و مالکیت الزم می شمارد،  –می آورد 

جتماعی است. به همین ماخذ  بر طبقه سرمایه داران جدید و مالکان عصر کهنه روشنگر منطق دموکراسی ا

فئودالیسم متساویا می تازد و تا اندازه ای که آگاهی داریم نخستین طرح منظمی را در بر انداختن نظام ارباب و 

 (.31:1363رعیت و اجرای تقسیم اراضی پیشنهاد کرد)آدمیت،

  

 تالش برای یافتن تعادل ميان ليبراليسم و سوسياليسم دوری از فرنگی مآبی افراطی و 

طالبوف نیز مانند سایر روشنفکران این دوره ، پذیرش تمدن غربی را راهی برای رسیدن به ترقی در 

(. او همچون 176:1376ابعاد مختلف سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و اصالح نظام اجتماعی می دانست)قیصری،

د به اصالت عقل و فلسفه تجربی بوده و به قانون ترقی و تحول تکاملی اعتقاد دیگر متجددین عصر خود، معتق

داشت و ی گرچه در محیط روسیه تحت تاثیر جنبش های سوسیالیستی آن بود، اما هرگز به تحلیل های  

مارکسیستی دل نبست و تحت آموزش های لیبرالیستی به دموکراسی ، حکومت قانون و حقوق طبیعی گرایش 

(. خرد باوری و عتقاد به آزادی و اختیار ذاتی انسان، مفهومی است که طالبوف را در 18:1363تحادیه،یافت)ا

گذار از جهان بسته و تقدیر باور سنتی در جریان روشنفکری قرار می دهد. طالبوف تحت تاثیر آثار متفکران 

ند بنتام ، ولتر، ژان ژاک روسو، هنری غربی به ویژه فیلسوفان سیاسی و اجتماعی فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مان

توماس، ارنست رنان، امانوئل کانت و... قرار داشت. آثار و تالیفاتی که طالبوف در نشر و پخش ایده  های 

مدرنیته به رشته تحریر کشید، آکنده از عقل باوری ، تجربه مسلکی و سیاست مشروطه است : مسالک 

است و نیز تاثیر لیبرالیسم قرن هیجدمی است. کتاب احمد یا سفینه طالبی  المحسنین در بردارنده انتقاد اجتماعی

نوشته روسو الهام گرفت و روح آموزش و پرورش دنیای مدرن را در خود « امیل»که در نگارش آن از کتاب 

یعی جای داده است.در واقع بنیان تفکر طالبوف بر عقل بنا نهاده شده، ذهن او تجربی صرف و پرداخته دانش طب
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است گرایشات عقالنی او به طور کلی اما نه به اطالق ، مادی است و اعتقادش بر اینکه دانش ما از جهان خارج 

تنها از تجربه عینی بدست می آید. در حکمت مابعدالطبیعی پیرو دانشمندانی است که گشودن راز دهر را از 

 (.15:1363اندیشه آدمی بیرون می دانند)آدمیت،

ا معیار سنجش پندار و کردار آدمی می شناسد. میزان حرکات و علم و عمل آدمی باید بر او تنها عقل ر

ما است )یعنی تجربه محسوس(. پس آنچه که ما یقین نامیده ایم نه ظن « ایقان حسیات»یقین باشد و یقین ما 

دمی نیکبختی  (. او برای علم ارزش واالیی قائل است. کمال نفس آ18:1363است بلکه سوء ظن است)آدمیت،

جامعه انسانی را در ترقی  و نشر علوم طبیعی می پندارد. از معتقدان فلسفه تحققی و دین انسان دوستی 

آگوست کنت است. طالبوف تحت تاثیر فلسفه تحول تکاملی و نیز فایده گرایی قرار داشت. او جوهر زندگی را 

ند. در توجیه این می گوید : قانون مجاهده حفظ و عالم حیات را در کشمکش دائمی و قانون بقای انسب می دا

وجود از اصول طبیعی است. موجودات هر کدام قوی است از ضعف دیگری منتفع می گردد چنانچه کرات 

آسمانی هر کدام بزرگ است جاذب و نافذ دیگری است. شیر گاو را می درد،گرگ گوسفند را شکار می 

 (. 65:1319کند)طالبوف،

ز از وضع طبیعی سخن می گوید که با هرج و مرج و تجاوز و کشتن آمیخته است طالبوف همچون هاب

و تحت تاثیر واقع گرایی ماکیاولیستی تسلط قوی تر بر ضعیف را امری طبیعی جلوه می دهد اما در این بین به 

حتی سود  ارزشهای انسانی و اخالقی و تفاوت انسان از حیوانات و نباتات در این زمینه توجهی نمی کند. او

جویی و نفع خواهی انسان را به فداکاری و احسان نیز بسط می دهد و می گوید انسان حتی اگر احسان کند در 

انتظار پاداش معنوی است . طالبوف در حالی تحت تاثیر مبانی فکری مدرنیته قرار دارد که بعد اخالقی و 

ارزشی خود به  -بدون توجه به متن  شرقی ارزشی اندیشه شرقی اسالمی خود را مسکوت می گذارد. در واقع

فرهنگی و اجتماعی با آن قرابتی  –بازگویی مبانی اندیشه ای اشاره می کند که تا حدود زیادی بطن تاریخی 

 ندارد.

ایده فلسفه مدرن را طالبوف تا مسائل دینی نیز گسترش می دهد و برخالف پیشینیان دین را به روایت 

ت طالبوف نیز دین را به ابژه معرفتی تبدیل می کند و آنرا به شکل تاریخی و غیر از عقالنیت می فهمد در حقیق
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مولفه های ایمانی دریافت می کند. طالبوف در جستجوی خود برای راهیابی به ریشه ها و علل عقب ماندگی 

راه حل برای  جامعه ایران فقدان قانون را مهمترین علت آن و استقرار حاکمیت قانون در جامعه را مهمترین

نجات ایان و ایرانیان تز عقب ماندگی دانسته است. او در پاسخ به این که علل ترقی غرب چیست؟ نوشته 

سبب و علت اصلی ترقی ملل مغرب زمین این است که آفتاب علم و صنعت در مغرب طالع شده  و »است:

و حکومت اجرا می دیگر قانون ایشان است که خود ملت برای مصالح امور خود وضع می کند 

( از نظر او قانون یعنی فصول مرتب احکام مشخص حقوق و حدود مسالک المحسنین 33:2536طالبوف،«)نماید

مدنی و سیاسی متعلق و جماعت نوع راگویند. که بواسطه او هرکس کامال از جان و مال خود مطمئن و از 

اینکه مگر احکام شرعی ما حقوق و حدود حرکات خالف خود مسوول بالسویه می باشد. طالبوف در پاسخ به 

 قوانینچرا برای هزار سال قبل بسیار خوب و به جای درست کرده،بهترین »را مشخص نکرده است؟می گوید 

تمدن و شرایط ادیان دنیا بوده و هست. ولی به عصر ما که هیچ نسبت به صد سال قبل ندارد،باید سی هزار 

ه امروز را کافی باشد. واضح است که احکام هر عصر متعلق به زندگانی مساله جدید به او بیفزاییم تا ادار

ر این عصر ترقی معاصرین و بر طبق سهولت معیشت آنها وضع شده، آنچه در عصر خلفای عباسی الزم بود ، د

تاده آنها را باید همانطور بگذاریم و متمم آنها را آنچه امروز الزم است وضع از حیز انتفاع اف

(. و در برابر اعتراض عالم متشرع که می پرسید: یعنی می خواهید در احکام شرع 44:2536البوف،نماییم.)ط

حاشا ما نه به شریعت خود دست می » تحریف بکنیم یا اختراع و بدعت بگذاریم و کافر شویم؟ آورده است:

تعداد بشر  برای سهولت  زنیم و نه چیزی بر وی می افزاییم. مسائلی که جز حکم قرآن است و آنها را بیشتر در

عصر خود وضع نموده و از کثرت کار و امتداد هزار سال و تغییر زمان پیر و علیل و خسته شده آسوده می 

 (.45:2536طالبوف،«)گذاریم و احکام جدید و مقتضیه را به کار کردن وا می داریم

گانه انگارام ای است که آنچه طالبوف از قانون استنباط می کند تحت تاثیر فلسفه مدرن و روح دو

قانون طبیعی و قانون الهی را در تقابل با هم می داند. او از دو نوع قانون سخن می گوید: یکی راجع به روح 

است و دیگر درباره جسم، قوانینی که راجع به روح است خودشان تبلیغ شده اند، اما قوانینی که  راجع به جسم 

که عقال و حکمای هر ملت بر طبق اقتضای وقت و اطوار ملیه و  است، عبارتست از تعیین حدود و حقوق
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(. طالبوف در صدد است میان 113:1319هیئت جامعه خود به عنوان مدنی و سیاسی وضع می کنند)طالبوف،

قانون شرعی و قانون عرفی تفکیک قائل شده و نوعی از سکوالریسم در حکومت را برقرار نماید. البته او از 

رع و قدرت دیرپای مذهب در جامعه آنروز آگاهی داشت و در برخی اظهار نظرهای خود اگر چه گستره نفوذ ش

آنچه » به اندازه ملکم خان پراگماتیسم نبود اما به مصلحت اندیشی روی می آورد و اینطور بیان می دارد: 

حرام است. هر مسلمان مخالف تمدن در شرع شریف ما که اساس قانون ایران خواهد بود، ممنوع و مادام الدهر 

یا نویسنده این سطور که در دل و زبانش مصدق این حرمت نیست کافر است و هرکس که قانون را متمم شرع 

 (. 51:1364و ناظر احکام شرع نداند باز مسلمان نیست)حائری،

 نگاه انتقادی به الگوی توسعه غربی و تالش برای ایجاد تعادل ميان بومی گرایی و فرنگی مآبی 

در خصوص نگرش طالبوف به الگوبرداری از غرب در بعد قانون و شیوه حکومت داری  و نیز اقتباس 

تکنولوژی غرب و مبانی فلسفه غرب او جزء روشنفکرانی است که تالش می کند به حدی از تعادل نزدیک 

ین بار به دوری از شود شاید او سر رشته نگرش انتقادی به تقلید از غرب و فرهنگی مآبی باشد که برای نخست

افتادن در دام استعمار و خود باختگی و بیگانه پرستی داد سخن گفته است. به نظر می رسد که او نگران 

استقالل کشور در برابر سلطه طلبی استعمار به ویژه روس و انگلیس بوده است و در آگاهی بخشی در این 

می خواهند  هجده دولت اروپا نصار هستند، و متفقاًخصوص اهتمام و یژه ای دارد. طالبوف می نویسد: امروزه 

به ملت اسالم غالب شوند و ممالک آنها را تصرف کنند و مذهب خودشان را انتشار بدهند و عواید خود را 

: مسالک 46-48مرعی االجرا نمایند. یعنی مساجد ما را کلیسا بسازنند و ما را عبد و تبعه خود بدانند)طالبوف،

 المحسنین(. 

طالبوف با اشاره به ضعف ایران و اهمیت و ضرورت و برخورداری ایران از تکنولوژی پیشرفته چون 

تلگراف، تلفن و راه آهن تأکید کرده است که باید در ایران کارخانه بسازیم از فرهنگیان استاد چیت ساز و 

جه را بیرون بیکنیم.اهداف ماهوت ساز و مکانیک بیاوریم، وقتی که خودمان یاد گرفتیم یآنها را یعنی خار

استعماری انگلستان و رو سیه  از نظر طالبوف دور نماند. وی در این باره اشاره کرده که روسیه سال ها مخالف 

نظم و قانون در ایران بوده و آنجایی هم که خود را همراه نشان می دهد،نتیجه ترس و نگرانی آن کشور از ادامه 
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و نیز ناگزیری اش در رقابت های استعماری انگلیس  در جهت جلوگیری از مخالفت مردم ایران بر ضد روس 

 (.107:1387مداخله این کشور در خلیج فارس است که ایران را مقتتذ و منظم می خواهند)آجدانی،

طالبوف از تحصیل کردگان ایرانی که در خارج از کشور، از فرهنگ  وتمدن اروپایی تنها باده نوشی و 

آنها که از » را آموخته اند سخت انتقاد می کرد و در نقد فرنگی مابی چنین نوشت: خوردن گوشت خوک

فرنگستان برگشتند جز چند نفر همه در ایران، فرنگی مآبی و نشر اراجیف و تقبیح رسوم و عواید اجدادی 

خود حامل او نمودند،  و موجب اسباب تنفرمردم از علم و معلومات شدند و تاکید کرد آثار علم اول باید در 

بروز نماید ، پاکی عقیده و حب  وطن و پرستش حق،تهذیب اخالق از آثار علم است که مفرنگان ما 

: مسالک المحسنین(.او در کتاب مسالک المحسنین از زبان شخصیت خیالی کتابش یعنی 110طالبوف،«)ندارند

ملی را آشنا بشوی ، حب وطن را ترا علم آموختم که اداره » میزار محمود خطاب به پسرش چنین می گوید:

بفهمی، سلطان وقت را یاری کنی، عواید خود را محترم بداری و از هیچ ملت ، جز علم وصنعت و معلومات 

مفیده چیزی قبول نکنی. تقلید ننمایی، یعنی در همه جا و همیشه ایرانی باشی و از برکت علم و معاشرت ملل 

غیر از مغرب زمین است،در یکی آفتاب طلوع می کند و در  خارجی ، بفهمی، حالی شوی که مشرق زمین

دیگری غروب می نماید، این دلیل ساده کافی است که ما خودمان را با آنها فرق دهیم. تفاوت استعداد خودمان 

 (.142:2536طالبوف،«)را بدانیم و از آنها جز نظم ملک چیزی استفاده نکنیم

تی نقد هایی که به مدرنیته می شد آگاهی داشته است. او در همانگونه که بیان شد طالبوف از نارضای

حاملین او را دید و عاملین او را » مورد ناکجا آباد دروغینی که تمدن وعده می داد هشدار داد که هر کس 

شناخت ، استنشاق کثافات اهریمنی را می نماید و در عوض تهذیب اخالق ، هیوالی بی حس و وجدان را می 

مچنین مظهر خود پسندی مدرنیت را در فقر عمومی، بی خانمانی و روسپی گری می دید که در شناسد. او ه

 (.92:1383شهرهای اروپایی زمان او دریافت می شد)وحدت،

در این پنجاه ساله دوره تقلید بساطی در ایران چیده ایم » در ادامه نقد غرب و نقد مفرنگان می گوید:

یران اند. مثال به حکم تغییر اوضاع جهان ، هیئت وزرا را بر پا ساخته ایم که در تشخیص آن خردمندان عالم ح

ولی آن اسم بی مسما است. نه دستگاه وضع قانون داریم ، نه مدرسه تعلیم قانون، اداره مملکت نه بر پایه شرع 



8 
 

بی سند  است و نه بر اساس قوانین موضوعه، تجارت ما اقتضای داشتن وزرایتالشگر دارد. صدرات ما مسند

است و دستگاه ظلم و استبداد همچنان پابرجا. پس سالی پنجاه هزار تومان خرج این تقلید مضحک نمودن چه 

» بودیم ،حال به دوره تقلید فرنگان رسیده ایم. اما « معرب » (. پیش از این 154:2536معنی دارد؟)طالبوف،

 ر پول است.ما اجباری بود و فرنگی مآبی ما اختیاری و برای خاط« معربی

راهکار طالبوف برای استفاده از علم غربی بدون افتادن در دام تقلید این است که نوباوگان و متقاضیان 

تحصیل، به فرنگستان نروند و فرنگی مآب  برنگردند بلکه در خیال و ترقی ملت خود را مسوول بشناسند. 

اییم  ولی از کسان مقلوب  خارجه احتراز همچنین شایسته است که از خارجه و دانایان عمل را استخدام نم

جوییم . در ضمن هشیار باشیم که آدم خارجی روز می شمارد و پول می شمارد، با شد و نشد کار 

اگر ملت ژاپن مثل اکثر ملل بی غیرت آسیا دست روی » (. در جای  دیگر می گوید 27:1363ندارد)آدمیت،

یر استقرار پذیرند،سزای این سستی و کاهلی و سستی و دست می گذاشت که روسها در سواحل اقیانوس کب

(..پس در نهایت باید سررشته  امور را خودمان به 71:1355کوری جز نفی بندگی و نفی ملیت آن نبود)طالبوف،

دست گیریم، اگر خواهان استقالل و ترقی هستیم. نکته جالب اینجاست که طالبوف بدنبال مشخص کردن مرز 

ی مآبی و تفکیک ایندو از همدیگر است. به نظر می رسد او در طرح این دیدگاه که چگونه بومی گرایی و فرنگ

می توان مرزهای فکری و هویتی را تولید کرد و از آن مراقبت کرد، چگونه می توان الفاظ و مفاهیم غربی به 

نیز جهانشمولی  متن بومی دعوت کرد توضیحی ندارد. شاید ایمان او به اصالت عقل تجربی و علم گرایی و

اصول مدرنیته مانع این کار شد و فضای فکری  غالب آن مقطع اجازه نداد نقد او به غرب و مقلدان فرنگ 

 چندان عمیق و جدی نبود.

 جمع بندی و نتيجه گيری

عبد الرحیم طالبوف  نیز راه رسیدن به پیشرفت و ترقی را از رهگذر الگوبرداری از غرب می دانست. 

یعنی ملکم خان و آخوندزاده که در نقد اجتماعی و سیاسی گاهی جانب  –او بر خالف دو روشنفکر دیگر 

ن آن با اوهام و مانع عمده افراط در پیش می گرفتند بویژه آخوند زاده که در نقد او از دین و متردادف دانست
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تعادل نسبی در نقد داخلی و الگو برداری از غرب را سرلوحه آراء و اندیشه  -ترقی جامعه، به دین ستیزی رسید

 های خود قرار داد.

نگرش انتقادی طالبوف به مدرنیته در مقایسه با سایر روشنفکران موج اول به گفتمان او غنای خاصی 

ال که تحت تاثیر پارادایم علم گرایی و پوزیتیوسم غرب قرار داشت و با آنکه به بخشیده است او در عین ح

مذهب اصالت عقل و علم انسانیت قائل بود اما از تناقض های مدرنیته و الیه های پنهانی آن نیز آگاهی داشت 

پیوند بر قرار کند و تا حدودی سعی می کرد آنرا مطرح کند. او در مواردی بدنبال این بود که میان علم و دین 

اگر چه جزمیت مدرنیته عمیق تر از این بود که طالبوف منطق تقابلی مدرنیته را بسان فیلسوفان و متفکران غربی 

نقد کند. شاید طالبوف نه زمینه فکری آنرا داشته و نه الزامی به این کار مشاهده می کرده است. گویی دغدغه 

همانگونه که در کتاب احمد)  -از مزایای آشنایی با علوم مدرن اصلی طالبوف بیدار کردن مردمی است که 

بهره مند شوند و بتوانند با کسب سواد جدید مشکل عقب ماندگی خود را مرتفع  -سفینه طالبی( اشاره می کند

سازند که در این خصوص می توان به طالبوف امتیاز باالیی داد. اما اهتمام او برای نشان دادن سطحی از 

گزینش گری نسبت به آراء و فنون غربی چندان عمیق و جدی نبوده است هر چند او در زمره اولین تعادل،

 روشنفکرانی است که به خوبی تناقضات مدرنیته با هویت ملی را درک کرد و این شروع خوبی بود.

 منابع
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