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در پاسخ به این پرسش با خوانش برخـی آثـار او شـیوة    ؟شودمی
مواجهۀ او با سنت مورد بازبینی و تحلیل قرار خواهد گرفـت. بـا   

هاي آقاخـان کرمـانی نشـان داده    یی از نوشتههامراجعه به گوشه
رغم این تصـور کـه او روشـنفکري ضدسـنت     خواهد شد که علی

کم وجوهی از آن دلبسته است. شود، به سنت یا دستقلمداد می
در جهتی شود و البته او با برخوردي گزینشی با سنت مواجه می

هـایی از میـراث   در پی آن است که بخـش ، مدارانسنتمعکوسِ
را بـه  اسـت در تنـاقض دسوي تجدبهایرانگذشته که با حرکت

هـاي آقاخـان   . بررسی نقاط قوت و ضـعف دیـدگاه  پرسش بگیرد
کرمانی پیرامون سنت از این منظـر واجـد اهمیـت اسـت کـه او     

در راه تجـدد روشنفکري است نوگرا که در تالش براي گشـودن  
مسـیر در، اندیشـه قـدیم را در  میـراث  با درافتادنایران، بحران 

ایــن مقالــه مــرگ خــویش مــنعکس کــرده اســت. در زنــدگی و
آوري اسـنادي و  بـر جمـع  صورت توصیفی ـ تحلیلـی و مبتنـی   به

.هاي ثانوي استداده
گراییسنت، تجدد، روشنفکر، نوگرایی، سنت:کلیديگانواژ
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مقدمه
هـاي  آیینـۀ تنـاقض  سرنوشت تلخ آقاخان کرمانی و آغاز و فرجام کار او گـویی کـه   

اندیشـۀ چنـدوجهی او بـا    ).1357:14، آدمیـت پنهان و آشکار فرهنگ ایرانی است (
رسـد بـا کاویـدن    مـی نظـر اي که بـه گونهبه؛سنت چندرگۀ ایرانی درهم تنیده است

بیش در میان ور ایران را که کمبتوان شیوة مواجهه با سنت متکثّهایی از آراء اوگوشه
از پیشـروان حکمـت   «. او او متداول بوده است به تصویر کشیدنسلروشنفکران هم

ین کسی است کـه علـم اجتمـاع و فلسـفه مـدنیت را      نخست...،جدید در ایران است
نگـاري  تـاریخ هاي بنیانگذار فلسفه تاریخ ایران و ویرانگر سنت...، عنوان کرده است

تـرین  بـزرگ ...، اسـت ادبی گذشته و نمایندة نوخواهی ادبـی هاي نقّاد سنت...، است
نادي اخذ دانش و بنیادهاي مـدنی اروپـایی [و در   م...، و گر ناسیونالیسم استاندیشه

).1-1357:2، آدمیت» (نقّاد استعمارگري است... همان حال]
او رسـد.  نظر میانقالبی بهشکنانه و آقاخان کرمانی سنت، اندیشۀاز نگاه آدمیت

بنیادهـاي مـدنی و مأنوسـات ذهنـی     «داند کـه  میناآقاخان را ویرانگري زیرك و توا
شناسـد؛ معتقـد اسـت بایـد آنهـا را      مـی اجتماعی را یکسره کهنه و فاسـد و مفسـد  

لیک بررسی برخـی از  ).1357:210، آدمیت» (اي نو برپا ساختبرانداخت و شالوده
آثار آقاخان نشان از آن دارد که او به اهمیت سنت در حیات تمدن یـک ملّـت آگـاه    

توان بدون داشـتن میراثـی ارزنـده از گذشـته     میآن نیست کهروي برهیچاست و به
از نظـر آقاخـان کرمـانی بازگشـت بـه      . امروزي توأم با سعادت و نیکبختـی داشـت  

آلود درحـال  ي مردمی که در زیر بار سنگین وقایع غمبخش براحیاتهاي سرچشمه
یـک ضـرورت   ، وتوانشـان را فرسـوده  خبري از گذشته تـاب خرد شدن هستند و بی

اي کـه  او به نهضت بازگشت ادبی نظر دارد و براي گریز از اوهام منحط زمانه. است
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گـردد  میم و چهارم بـاز به سنت ادبی قرون سو، ۀ دوران زوال تمدن ایرانی استارثی
با زنده کردن میراث ، کند تا با ایجاد زبانی حماسیمیحکیم طوس تالشو به شیوة

و پـردازش آنهـا   ها و اسطورهها آوري افسانهجمع«تاریخی ایران باستان و از مجراي 
.راه را براي حرکت در مسیري نو بگشاید)21: 1385(کرمانی، » در قالب نظم

نسـالنش  همچـون تمـامی هـم   پیرامون سـنت  کرمانیآراء آقاخان ، از دیگر سو
او به نسـل روشـنفکرانی تعلـق    . برانگیزي استپرسشهاي و تناقضها واجد کاستی

»عصـر بیـداري  «در آغـاز  ، تاریخ خـود ورود ایران به دوره جدید دارد که در آستانۀ 
در «کـه  آگـاه بودنـد  »زمانات و روحِمقتضی«روشنفکرانی که متأثر از . ظهور کردند

پیدا کرده نو یاحتیاج به اصولهافکار کهنه و فرسوده خلل و سستی راه یافته و جامع
ــت ــت، » اس ــار  ).1340:43(آدمی ــتري روزگ ــتن و بس ــال در م ــان ح ــک در هم لی

ال و پویا که همچـون سـاروجی   شکلی سیکه در آن میراث گذشته نه بهگذراندند می
نطفـه بنـدد   اي در بستر و زمینـه قرار بود آنها »طرح نو«. دشمیدستبهسخت دست

سنتی ایجـاد شـده و پیونـد    ۀگسلی میان واقعیات حیات اجتماعی و اندیشکه در آن 
سـنت از حیــات اجتمــاعی و دیگــر وجــوه فرهنـگ و تمــدن ایرانــی گسســته بــود  

جـانی بـدل شـده بـود کـه     به مومیایی پیکر بیقدمایی سنت.)138453، طباطبایی(
. خود را از درون نداشـت تأمل در مکان زایندگی و بالندگی و ا،اندیشهدلیل زوال به

آنان روشنفکرانی بودند که نه از دل سنت برآمده بودند و نه با همـه تعلـق خـاطري    
باور . اتکاء از تجدد رسیده بودندداشتند به دریافتی قابل»اندیشۀ ترقی«که به پیشبرد 

مواجهـه بـا غـرب و چـه در رویـارویی بـا       چه در شد میآنها به دنیاي مدرن سبب
ممکن راهـی بـراي  ةتا به هر شیواشند در پی آن ببه سنت با نگاهی ابزاري، استبداد

.بیابندراستا با دنیاي متجدد سو و همحرکت ایران هم
ت و قـدرت و  عـزّ «مـدعی آن بـود کـه منظـور و آرزوي     سوازیکآخوندزاده

ةه که پـرد دم اساس عقاید دینیه هپذیرفت مگر بیسیر نخواهد هرگز تَ«ایران »مکنت
، آخونـدزاده » (آیـد مـی ات در امور دنیویه مـانع ایشان را از ترقی، بصیرت مردم شده

طـرح خـود بـراي    ۀهنگام ارائاي متناقض به اما هم اوست که به شیوه).139: 1357
خالف شـرع  این نوع تجدید هرگز م«کرد که میبایست یقین حاصلمیالفباي جدید

، آخونـدزاده » (شریف نخواهد شد و علماي گرام در تعلیمش ممانعت نخواهند کـرد 
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آقاخان کرمانی هم به همین نسل تعلق داشت و در همین بستر بالیـده  ). 8-7: 1357
شمرد با آنکه بارها و بارها به وجـوهی  میاو که خود را از هواداران آخوندزاده. بود
بی آنکه دریافـت عمیقـی از دنیـاي مـدرن داشـته      ،بودشدت تاختهسنت دینی بهبر

که جمیع هوشمندان و مطلعین بـر حقـایق   «کرد میباشد با آه و افسوس بسیار اعالم
تاریخیۀ ازمنۀ سافقـ و معترفرّله از اهالی اروپا م ۀ اند که جمیع قوانین سیاسیه و مدنی

اینها تضادهاي آشکاري بودند که ).1387:423(کرمانی، » س از اسالم استبِقتَآنها م
شـناخت و نـه   میتجدد راهاي نمود که نه شالودهمیدر سرگردانی فکري نسلی رخ

.سنت قدمایی رازوالِعمقِ
مثابـۀ  میرزا آقاخـان کرمـانی بـه   در پی بازخوانی و تفسیر اندیشۀنوشتار حاضر 

زاویـۀ نگـاه   پرسـش آن اسـت کـه    . نسل اول اسـت نوگراياي از روشنفکراننمونه
آقاخان و وجوه گوناگون رویکرد او به سنت در ایران چیست؟ تـالش خواهـد شـد    
در حد بضاعت با بازخوانی برخی متون و آثار این روشنفکر عهد مشروطه بر شـیوة  

رسـد  مـی نظرچنین به. برخورد او با سنت و درك و تلقی او از آن پرتو افکنده شود
شود بـه وجـوهی از سـنت دلبسـتگی     میاندیشیدهخالف آنچه که آقاخان کرمانی به

هایی از آن در پی استفادة ابزاري از سنت در خـدمت  داشته و با پررنگ کردن بخش
تـوان گفـت کـه    ، میبر آنافزون. خویش بوده استتجددخواهانۀ سیاسی هاي آرمان

اسـت  تر آن ناتوان عمیقهاي دریافت او از سنت و نگاه او به سنت از رسوخ در الیه
و از آن فراتـر ماند باقی میو احساسیبیادتنها در سطح سیاسی، ایدئولوژیک، و و

ـ  ، در ادامه. رودنمی انگیـز آقاخـان کرمـانی    زننخست مروري کوتاه بر شرح حـال ح
بـه سـنت   بـه برخـی زوایـاي رویکـرد او     با تفصـیل بیشـتر   خواهیم داشت و سپس 

خواهیم پرداخت.

سرگذشت آوارگی. 1
در و هجـري قمـري  1270کرمـانی در قصـبه مشـیز از بردسـیر کرمـان در      آقاخان 
پـدرش  . متولد شـد اي سرشناس و نسبتاً صاحب مکنت و اهل علم و عرفانخانواده

. تعلـق داشـت  »اهـل حـق  «از مالکین بود و به سلسله متصوفۀ آقاعبدالرحیم مشیزي
بـه کـیش اسـالم    جدة پدري او دختر قاضی تهمتن از بزرگان دین زرتشتی بود کـه  
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، رفـت مـی شـمار بود که در زمره فقیهان بهمظفرشاه کرمانیمادر او نوة . درآمده بود
تحصیالت اصلی خود ، آقاخان. دشبعد به تصوف گرایید و از پیروان مشتاق علیشاه 

فقـه و  ، تاریخ اسالمی و ملل و نحـل ، ادبیات فارسی و عربی. را در کرمان تمام کرد
و طب قدیم را بـه شـیوة آن   ، حکمت و عرفان، ضیات و منطقریا، اصول و احادیث
اي فرانســوي و مختصــر زبــان انگلیســی را نیــز نــزد چنــد کلمــه. زمــان فراگرفــت

اي زبان فرس قدیم و زند و اوستا و پهلـوي  تا اندازه. آموختمیرزاافالطون زردشتی
فرانسـوي  شناسـان باسـتانی بعـدها از آثـار شـرق    هاي در رشته زبان. را تحصیل کرد

جغرافیـا و اسـطرالب   هـاي  کرد و در ترسیم نقشـه مینقاشی هم. دشمند بیشتر بهره
سالگی که به اصفهان رفت نـزد  این نیز مسلم است که در حدود سی. مهارت داشت

کمال خـود تکمیـل   زبان فرانسوي را بیشتر خواند و در اسالمبول به حدها ژزوئیت
خـانواده را  هـاي  بایست سرپرستی امالك و داراییمیاو که بنا به سنت معمول. کرد

دار شود و شغل پدر را که تحصیل مالیات بردسیر بود پی بگیرد از ظلم و جور عهده
ونیست خود را رهـا  ناگزیر هست، سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله،حاکم کرمان

ـ . سالگی جالي وطن کرده به اصفهان رفتکرد و در سی ز از پـذیرفتن  در آن شهر نی
دانسـت  مـی السلطان که او را فرمـانروایی خودکامـه  دعوت شاهزاده مسعودمیرزا ظلّ

چندي بعد به خراسان رفت و مـدتی در کتابخانـۀ آسـتان    . سرباز زد و به تهران آمد
آور پایتخت را بـا  پس از بازگشت به تهران فضاي خفقان. رضوي به مطالعه پرداخت

شاه و درباریان جاهل و متملّـق تـاب نیـاورد و    رالدینوجود پادشاهی خودکامه ناص
بـه  شیخ احمد روحی، همراه با همشهري و دوست آزادیخواهش در حیات و ممات

مـاه توقـف   دواین دو پس از یکی. پایتخت امپراتوري عثمانی عزیمت کرد،اسالمبول
زنـی  در اسالمبول به قصد دیدار صـبح ازل بـه قبـرس رفتنـد و دو دختـر او را بـه       

شد آغـاز  میپس از چندي در روزنامۀ اختر که در این شهر به فارسی منتشر. گرفتند
الـدین اسـدآبادي   جمـال آقاخان در ترویج اندیشۀ اتحاد اسالمی با سـید . به کار کرد

همـراه چنـد تـن از یـارانش     آدمیت در اسـالمبول بـه  ههمراه بود و در تشکیل جامع
، از خاورشناسـان . نامـه قـانون نیـز در ارتبـاط بـود     و روزخانملکماو با . تالش کرد

فرانسوي از بعضی از آثار میـرزا آقاخـان   کلمان هوارانگلیسی و ادوارد براونخاصه 
اند و هـوار متـرجم سـفارت فرانسـه در اسـالمبول نـزد میـرزا        مستقیماً استفاده کرده
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مچـون  برخـی از اهـل فکـر و قلـم نیـز ه     . آموخـت مـی » معلومات شـرقیه «آقاخان 
او الهـام  هـاي  مسـتقیماً از اندیشـه  احمد کسـروي میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل و 

سـالمبول در شـورش ارامنـه    سفیر ایران در ا،الملکسرانجام با توطئۀ عالء. اندگرفته
نی نسبت به او بدگمان شد و او را به بندر طرابـوزان  دولت عثما، 1312در ترکیه در 

تـا زمـان قتـل    خبیرالملکشیخ احمد روحی و همراه تبعید کردند. آقاخان کرمانی به
ســرانجام بــا تــرور نــد. ددر طرابــوزان در بنــد بو1313شــاه در ذیقعــدةناصــرالدین

ـ  بـه درخواسـت دولـت   میرزا رضـا کرمـانی  دست ناصرالدین شاه به ن سـه  ایـران ای
هنوز میرزا رضا کرمانی قاتل شاه به احتـرام مـاه   . الحفظ به تبریز فرستاده شدندتحت

را اصـغرخان اتابـک حکـم قتـل آنهـا     محرم و صفر در تهران زنده بود که میرزا علی
، آقاخـان کرمـانی  هجري قمـري میـرزا  1314در شبانگاه ششم ماه صفر . صادر کرد

سـبعانه در  ،حضور محمدعلی میرزاي ولیعهدشیخ احمد روحی و خبیرالملک را در 
چهار سـال  ومیرزا آقاخان کرمانی به هنگام مرگ چهل. زیر درخت نسترنی سربریدند

.گذرانیدمیاوج بلوغ فکري خود راو داشت

ه اسـت.  جاي گذاشتهآثار متعددي از خود ببار، محنترغم عمر کوتاه وآقاخان علی
پروا و سري پرشور داشـت. کلکـش شـکرین نبـود و صـراحت گزنـدة       قلمی بیاو 

حتـی امـروز   آمد و نـه صـاحبان قـدرت.    گرایان خوش میکالمش نه به مذاق سنت

. سنت در آیینۀ سکندر تاریخ1

وجوه گوناگون رویکرد میرزا آقاخان کرمانی به سنت

زدایی از سنت. افسون2

. مدخلیت سنت در طبایع مردمان3

یابی سامان سیاسی در سنت. ریشه4

. نقد سنت دینی5

. سنت تساهل6

. اتحاد اسالم و پروتستانیسم اسالمی7

کاري سیاسی. محافظه8
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او دشـوار اسـت و اگـر هـم در خلـوت و در حـوزة       دسترسی به بخشی از تألیفات
و در حـوزة  دسـتو مـی عاشقانهچنان که اوایرانی در بسترخصوصی خوانده شوند، 

شـود بـا بـازخوانی و    مـی در ادامه تالشیابند. و نقد نمیمجالی براي طرحعمومی،
کرمانی بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده و امکـان      تحلیل برخی از متونی که توسط آقاخان

بر زوایاي گوناگون دیدگاه او دربارة سنت پرتو افکنده بحث دربارة آنها وجود دارد، 
ترتیـب زیـر پـی   بـه اء این روشنفکر را پیرامون سنت تفاوت آرابعاد م. در ادامه شود

خواهیم گرفت:

)1(. سنت در آیینۀ سکندر تاریخ2

نویسی و ویران کـردن  تاریخهاي نمایندة طغیان علیه سنت«سو آقاخان کرمانی ازیک
سوي دیگر هم اوسـت کـه بـا تـالش     ) و از156: 1340، آدمیت» (آن استهاي پایه

خواهـد  می)1387:33،کرمانی» (نمامثابۀ آیینۀ گیتیحکمت تاریخیه به«براي تدوین 
از روي معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه کشف و تحصـیل  «را » تاریخ حقیقی«

گونـه کـه بودنـد و نـه همچـون      و سنت گذشـتگان را آن )1387:35،کرمانی(» کند
رو ازایـن . بنگـارد )1387:38،کرمـانی (» فهرسـت وقـایع  «بلکه در »افسانه و سمار«

شکنانۀ او در ایـن راه  نویسی سنتی در ایران و کوشش سنتضدیت او با شیوة تاریخ
ــراث گذشــته  ــه می او از طریقــت مرســوم اســت. نشــان روشــنی از دلبســتگی او ب

تمام کتب ایشان پر است از اغراقات «زمین نویسی در شرق که برخالف مغربتاریخ
،کرمـانی (» اي تاریخی بر آن مترتّب نیستکه ابداً نتیجه... جات بیتملّقا... فایده وبی

شخصـیۀ  احـوال «براي او تاریخ چیزي بسیار بیش از . نهدمیپاي بیرون)1387:39
که آن هم آنچنان که مرسوم )1387:39،کرمانی(» آنهاستسالطین و امور شخصیۀ

پنجـاه ورق از تـواریخ   ... ریشـخند از کثرت مداهنه و «نویسی عهد زوال است تاریخ
زیرا ، فهمد که در احوال کدام پادشاه نوشته شده استنمیخواندمیآنان را که کسی

» شـهریار همـایونی عنـوانی نـدارد    ... که جز جناب جهانبانی و حضرت کشورستانی
.)1387:39،کرمانی(

جـویی  قـت حقی«روبخشی از سنت است و ازاینکنندةمورخ به یک معنا منتقل
میـل و بالتحریـف   وبدون حیف«که احوال گذشتگان را )1387:40،کرمانی(» است
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بـه  ... ارباب قلم و طـالب درم «و همچون »کند... میثبت صحائف روزگار، و تبدیل
قـدر  گاه کاه را بـه «... شود تا نمی» یا به مبالغی عقوبت تهدید... مبلغی احسان تطمیع

پوشـی  فضایل و حقوق مردم را در زیر پرده اغماض و حـق کوه جلوه دهند و وقتی 
تـاریخ احـوال عمـومی    «که مقصود او آن است . )40-1387:41،کرمانی(...» بنمایند
موجبات ترقی و تنزل گذشـتگان را در  «را بنگارد و )1387:39،کرمانی(» تلیک م

مشـتمل بـر   «. تاریخ حقیقی بـراي آقاخـان  )1387:36،کرمانی(» هر عصر بازشناسد
االمري است تا سائق غیـرت و محـرك ترقّـی و موجـب     وقایع جوهري و امور نفس

و »حـال «نمـاي  کـه بـراي او،   ) چـرا 31: 1387،کرمـانی (» تربیت ملّت بتواند شـد 
کـدر و مـبهم خواهـد    ،دریافتی از دالیل این فرازوفرود تاریخیبی»آینده«دورنماي 

تاریخ راستین و ، آینده داشته باشد و بدین معناتواند حال ونمیگذشتهملّت بی، بود
براي تداوم تمدن ایران و نیز بهبـود وضـعیت   ،حقیقی که او در پی نگارش آن است

ترقی و تنزل و استعال و انحطاط ادواري طبیعی [ملل . «حال و اکنون آن حیاتی است
تـاریخ  جـز وسـیلۀ  برانـداز بـه  و هیچ ملت از دست تبـدالت ریشـه  ... روزگار است]

بـدون گذشـته و بـدون داشـتن     . )36-1387:37،کرمانی(» خالصی نخواهد داشت
تاب یک حملۀ خزانـی را نیـاورد و   ،بیخ و بن درخت تمدن«ستبر در آن هاي ریشه

»اسـتواري اسـاس ملـت   «پـس  »اجزاي وجودش به یک هجوم سرما تارومـار شـود  
زیر لگد اجانب پی سپر اضمحالل خواهد «گذشته سبب تاریخ است وگرنه قوم بیبه

).37: 1387(کرمانی، » شد
نتایج اخالقی ،کاست وقایع تاریخیوکمنظر آقاخان بر نقل بیبه، از سوي دیگر

از صـرافت جلـب   ... ظم تاریخ از نظرها برداشته [شود] مردمع«اگر . نیز مترتب است
از سـوابق احـوال قـوم خـود     ملّتـی کـه  . خواهند افتاد)1387:40،کرمانی(» فضائل

هر جاهـل را بـوزرجمهر و   «داند و نمیخود رادرستی خبر ندارد و تاریخ گذشتۀبه
دیگـر هرگونـه فضـایل    ، بگوید... دل را رستمان بیو هر جب... هر ظالم را انوشیروان

خورد که). او افسوس می41: 1387(کرمانی، » بشریه، آن ملت را وداع خواهد گفت
در درسـتی بیـان کنـد...    ی را بـه تاکنون یک تاریخ صحیح اصلی که احوال قوم«چرا 

حال آنکه بازخوانی و احیـاي  )1387:39،کرمانی(، »ایران دیده و نوشته نشده است
)1387:37،کرمـانی (» براي مورخان و شـعرا سـرمایه بزرگـی   «شتۀ ایران میراث گذ
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تـداوم  حیـات تمـدن و  ، و زوالضعفو زمانۀ » دوره فترت«د که در دهمیدستبه
... قـوم اسـت  نجابت... هـر  قبالۀ«تاریخ ، براي آقاخان. فضایل را تضمین خواهد کرد

کـودکی را مانـد کـه    ،ملتی که تاریخ گذشتگان و اسباب ترقی و تنزل خود را ندانـد 
انـد [و] بـدیهی اسـت کـه     پدر و نیاکان خود را نشناسد [که] کیانند و چه نام داشـته 

-1387:36،کرمـانی (» آمد حال آیندگان را هم نخواهـد دانسـت  ملتی] پیش[چنین 
35(.

لغات و تبـدیل و تغییـرات   هاي حتی وسواس او در یافتن ریشه، رسدمینظربه
آن در جریان تطور تاریخی که در مواردي بـراي خواننـده امـروز غیرمعمـول جلـوه     

هـاي هـر پدیـدة   یافتن ریشـه ن براي نشان دیگري است از اهمیتی که آقاخا، کندمی
الفاظ قدیمه و اصـطالحاتی کـه   «ریخ گذشته قائل است. براي آقاخان اجتماعی در تا

مشهور است و شاید صورت دیگر گرفته [منبعی براي شـناخت تـاریخ   ها در داستان
بعد از تحقیق و تشقیق براي استدالل بـر تـاریخ قـدیم از میـان آنهـا      ... است چراکه]

» سـازد مـی اي وقایع تاریخیه منتقـل آید که ذهن ما را به پارهمیونمعانی چندي بیر
توان با آدمیت همسو بود که در ردمیدر این میان بیشتر. )50-1387:51،کرمانی(

تحقیقـات  واسـطۀ آقاخـان را بـه  که تاریخ ایران باستان میـرزا الشعراي بهارملکنظر 
آقاخـان در  عقایـد میـرزا  «نویسد: ، میداندمیاعتبارکرده بیهاللغاساس که در فقهبی

ارتبـاطی بـا   ـنیسـت و این رشـته کـار مـا   ـهر ارزشی داشته باشدهاللغمبحث فقه
).159: 1340، آدمیت(»تحقیقات و تفکرات تاریخی او ندارد

آنجاکه سخن از بررسی رویکرد آقاخان کرمانی به سـنت در میـان   از دیگر سو
نشانی است بـر اهمیـت سـنت در    ، شناسی لغاتقدام به ریشهحتی خود این ا، باشد

خود از تحقیقات خاورشناسان که در پی رمزگشایی هاللغآقاخان در شبه فقه. نگاه او
جـدا  ـاقـدام او . اند و در این دوره متداول بوده متأثر استباستانی بودههاي از زبان

تـالش  ـاز اینکه حاصل کارش تا چه میزان منطبق با موازین علم زبانشناسی اسـت 
.تمدن ایران استتاریخِ)2(»تاریکی«در نورافکندن بر 

زدایی از سنتافسون. 3
تــالش او در ، آقاخــان بــا میــراث گذشــتهشــایان توجــه در برخــورد میــرزانکتــۀ
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درجسـتجوي امـر   «بـدین معنـی کـه او در بـازبینی سـنت      ؛زدایی از آن استافسون
مداران به جعل تـاریخ دسـت  او همچون سنت. و آسمانی کردن آن نیست)3(»قدسی

. جهانی و دور از دسترس ذهن نقّاد بشر بدل کنـد اي آنزند تا سنت را به پدیدهنمی
ـ  . اندتبلور حیات گذشتۀ مردمانی است که پیش از ما زیسته، سنت ا بـر بقـا و   اگـر بن

، قـول و فعـل و اندیشـه    اي انسانی و اجتماعی باشدمثابۀ پدیدهتداوم حیات سنت به
کاویده شود و به پرسش گرفته شـود تـا در   ، تواند و باید شناخته شوداین آدمیان می

» ل تـاریخی قـ تع«تبلـور همـان   ، ایـن ویژگـی  . کار آیـد امروز و اکنون یک جامعه به
.گویدمیآقاخانکه آدمیت دربارة) است 149: 1340، آدمیت(

در بقاي یـک فرهنـگ   ها حال به اهمیت اساطیر و افسانههرچند آقاخان درعین
) 83: 1387(کرمانی،» ایام فترت و عصر پهلوانی«است و آنجا که دربارةاشاره کرده

سـت کـه   اگوید بر آندر دسترس نیست، سخن میکه شواهد تاریخی چندانی از آن
پهلـوانی و اوصـاف دالوري پهلوانـان بـود کـه      هاي افسانهأثیرات فایقۀ... در سایه ت«

» چهارصد سال مملکت ایران در زیر جزر و مد امواج دو سیل مهـاجم سـالم بمانـد   
[را] براي ابقاي ... دروغهاي مأخذ و افسانهسخنان بی«او حتی ). 91: 1387(کرمانی،

همه آقاخان خـود را  با اینداند. مؤثر می)37: 1387(کرمانی،» ملیت و اعاده نوعیت
تـاریخ دروغـین و اسـاطیر    «نظـر او چراکـه بـه  ؛دانـد نمیپردازساز و افسانهاسطوره

بـا  . فـروغ اسـت  بـی ) 35: 1387(کرمانی،» [همچون] چراغ کذب و دروغ... اصلبی
قصـد  ، الاقـل بـه بیـان خـود    ، دهدمیدستآنکه او تصویر آرمانی از ایران باستان به

ندارد تاریخی جعل کند که بنیان آن بر خیالپردازي ادیبانـه و سـحر و افسـون کـالم     
براي او این تاریخ حقیقی اسـت کـه بنیـان و دسـتمایه شـعر و شـور      . شاعرانه است

روست که اگر سنت تواند باشد و چنین شعري منشاء حکمت خواهد شد و ازاینمی
تـاریخ  «آنگـاه ایـن   ،و مضـبوط گـردد  گذشته شناخته شود و تاریخ حقیقی نگاشـته  

برهان سـیادت  شعر [است] و شعر طلیعۀ حکمت و حکمت دلیل سعادت وایۀسرم
).38: 1387(کرمانی، » هر قوم

در همین راستاست که او در بازگشت به سنت ادبـی گذشـته تنهـا فردوسـی و     
،ت ایـام تنها کسی که به اتفـاق خردمنـدان در ایـن فتـر    «ستاید چراکه میشاهنامه را

تـوان گفـت بـه    مـی خدمت راستین به عجم نموده همان فردوسی طوسی است کـه 
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... [از افتخار ملی را نگذاشته است از میان ایرانیان معدوم شود... نظم شاهنامهۀواسط
زنـان و  بیـوه هـاي  مبنـاي تـاریخ او بـر روي افسـانه    سوي دیگـر بـا وجـود اینکـه]     

ت اقـرب اسـت...   به صح... از سایر تواریخ.. .دهقانان است با وصف اینهاي داستان
که هیچ مأخذ صـحیح و محاکمـات   الصفا...التواریخ و روضهآثاري] مانند زینه[و بر 

). اثـر جـاودان حکـیم طـوس    392: 1387(کرمـانی،  » تاریخی ندارند [برتـري دارد] 
اگرچه بعضی جاها خالی از مبالغه نیست، ولی حب ملیت و... شـهامت را تـا یـک   «

اي جاهـا بـه اصـالح اخـالق نیـز     و پـاره ، کنـد مـی درجه در طبایع مردم ایران القاء
) آقاخان به نقش بنیـادین شـاهنامه در حفـظ تمـدن    193: 1385(کرمانی، » کوشدمی

نامۀ نـامی  «رو یکی از اهداف نگارش ازاین. کندمیزبانان اشارهایران و سنت فارسی
اي حماسی و بـه زبـانی سـاده سـروده     به شیوهکه او به تقلید از فردوسی و»باستان
تالش براي بیان واقعیات و اصالح تحریفـات تـاریخی شـاهنامه بـوده اسـت     ، است

تعقل تـاریخی را احیـاء کنـد (کرمـانی،     » راستی«خواهد ). او می45: 1385(کرمانی، 
) و نه آنکه تنها به شعرسرایی مهمـل و بیهـوده پرداختـه باشـد (کرمـانی،      52: 1387
1385 :190.(

نویسی او هر نـامی و هـر  در تاریخ. هاستآقاخان در پی رمزگشایی از اسطوره
ادث واقعـی نشـانده   اي در قد و قامت انسانی خـاکی و مـادي و در بطـن حـو    چهره

آثـار و اخبـار را   «کـه  نیز جز ایـن نیسـت  نقادان و مورخان راستینشود. رسالتمی
سرشت را از زیر ژنده و پتیارة زشت را از میان اعروس حور، انتقاد و محاکمه نموده

. )42: 1387(کرمانی، » گذارندی هر چیز را به میدان کشند و ماهیت اصلحلیه بیرون 
گونه مواجهه با سـنت آن اسـت کـه او در پـی شـناخت مبـداء و منشـاء        حاصل این

ـ  منظور و بـراي  ایرانی و اسالمی است و بدین هاي تاریخی اسطوره راث شـناخت می
براهین «غربی و در یک کالم از گذشتگان از مدارك و شواهد عینی از کتب مورخان

دلیل برتـري همـین بـراهین تـاریخی    گیرد. به) بهره می42: 1387(کرمانی، » تاریخیه
ایـران هرچنـد بـا    و تـواریخ مـورخین یونـان و روم دربـارة گذشـتۀ     است که براي ا

صـحت  تـاریخی رجحـان دارد و بـه    و تعصب توأم است در شـناخت  ورزيغرض
چه سنین تواریخ عوض نشده و السنه و خطوط نیز همان است کـه در  «اقرب است

دست ملل مختلفه به غـارت رفتـه   ایشان نه بههاي سه هزار سال قبل بوده و کتابخانه
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).392-393: 1387(کرمانی، » و نه طعمه آتش شده که معدوم شود
مثابه دین قدسی و وحیـانی  قاخان به اسالم بهرویکرد آاین خصوصیت، دربارة

واسطۀ حملـۀ تازیـان   عنوان نمونه آنجاکه از انقراض ساسانیان بهبه. نیز مشهود است
... دولت عظیم جسیم [را در برابر یورش اعراب]«گوید با اینکه سقوط این میسخن

ز در برافتـادن )، تنها به قوة اعجا387: 1387(کرمانی، » شمرداز معجزات آسمانی می
اسـباب  بـه قاعـدة  «دهد و مدنظر قرار میبلکه شواهد را نیز ،کندنمیایرانیان بسنده

کند، بـراي فـتح   می)387: 1387(کرمانی، » ظاهري هم در این امر مالحظه و تفتیش
سپس با ارائۀ این دالیل بـه  و شماردمیدالیل عینی تاریخی بر،اعرابوسیلۀایران به

صورت امکان نداشـت  ین حالت مقاومت... در مقابل آنانبا ا«رسد که میاین نتیجه
).387: 1387(کرمانی، » بلکه محال بود

کرّات متوجه اعـراب جـاهلی و آداب و   حمالت شدیدي که او در آثار خود به
نشان دیگري ، انتقادهایی که بر آن وارد استها وتندرويبا همه، نمایدمیسنن آنها

جهانی فرهنگ و تمدن قومی که در آن اسالم که او به شرایط عینی و ایناست بر این
در قـرب ظهـور   «نظر آقاخـان  . بهمثابۀ دینی وحیانی ظهور کرده توجه داشته استبه

را جهالت و ظلمت چنان فراگرفته بود که آن عصـر  العربهجزیر. ..مآبپیمبر ختمی
). چنـین نگـاهی او را  408: 1387(کرمـانی،  » نامنـد را عصر جاهلیت و وحشت می

سازد که بسیاري از ابعاد خرافی که در طی قرون بـه اسـالم اضـافه شـده و     میقادر
پاگیر درآمده را به پرسش گیرد و نقد سـنت دینـی   وصورت عقایدي باطل و دستبه

.از این زاویه ممکن شود
ارز رویکرد بهاي زدایی از سنت یکی از ویژگیتالش در افسون، رسدمینظربه

هرچند در این راه او خود در افسون سنت ایران باسـتان  ، آقاخان کرمانی به آن است
جهانی او به سـنت و نقـش آن در حیـات    با اینهمه نگاه زمینی و این. شودمیگرفتار

که سـنت  زمانی. رهاندمیسنت را از قالب میراثی مقدس و الیتغیر، امروز یک تمدن
زمینه براي نقد و درنتیجه تجدید حیات آن فـراهم  ،تاریخی پیدا کندواقعیت و تعین 

.سنتی مرده استناگزیر،چراکه سنت قدسانی و غیرقابل نقد ؛ خواهد شد
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مردمانۀمدخلیت سنت در طبیعت و خوي و اندیش.4
آنچه در زندگی اجتمـاعی  . کیبی از حال و گذشته و آینده استرت،اکنونِ یک جامعه

ورده و ابلکـه فـر  ، السـاعه نیسـت  اي خلـق پدیده،شودمیامروز مشاهدهو در حیات 
اندیشـی بـراي آینـده    نـو و در چـاره  هاي امتداد گذشته است که در چالش با بحران

آقاخان به این تأثیر شیوة پیشینیان و تبلور آن در امروز وقـوف  . یابدمیتبلور و تعین
در نهـاد  .. .تصـورات و روش و رفتـار  مدخلیت آیین و«دارد و در موارد متعددي به 

رسوم و عادات متمـادي، «نظر او اشاره کرده است. به) 185: 2000(کرمانی، » آدمبنی
) 180: 2000(کرمــانی، » توانــد] فطــرت و خلقــت طبیعــی را نیــز تغییــر دهــد[مــی

خوي زشت جزء سرشت«اي که اگر ملتی صد سال را به اخالق بد عمر کند گونهبه
).149: 2000(کرمانی، » گرددآنها 

نظـر  و رسوم در اندیشۀ آقاخان کرمانی تا آنجاست که بـه ها اهمیت تداوم آیین
[اسـتمرار]  «، درحقیقـت . گذاردمیاو در ظاهر و شکل مردمان و در طبایع آنان تأثیر

مرور] دهور و ایام شود که بهمی[سبب... قوانین و رسوم و عادات هر ملت... دین و
بلکه حاکم بر طبیعت اولیۀ [مردمـان]  ، هم برسانندطبیعت ثانویه به، انین و دینآن قو
دهـد کـه چگونـه بـا منـع     عنوان نمونه او نشان مـی به). 178: 2000(کرمانی، » شوند

ازدواج میـان خـواهر و بـرادر کـه در گذشـته رواج      ، ازدواج محارم از سوي اسـالم 
ه امري غریـب و دور از ذهـن بـدل شـده     ب،تواند باشدمیاي زیستیداشته و غریزه

بـدل شـود  »حـاکم مقتـدر بـر طبیعـت    «تواند بـه  میاست و چگونه تداوم یک باور
.)179: 2000(کرمانی، 

تمـام حـاالت و طبیعـت و صـورت و     «تأثیر تداوم یـک سـنت و آیـین حتـی    
چنانکـه ایـن   .)179: 2000(کرمـانی،  » دهـد مـی وشمایل قوم و ملتی را تغییـر شکل
دلیل کوبیدن مثالً سم ستور اهلی به. ی دربارة حیوانات و نباتات نیز وجود داردویژگ

اسب تدریج تغییر شکل یافته است و سم بسته اسب اهلی با سم شکافته گورنعل به
حتی درباره گیاهان نیز چنین است و نباتـات اهلـی همچـون    . وحشی متفاوت است

: 2000(کرمـانی،  کوهی تفاوت دارندهاي باغستان و انگورهاي بستان با میوههاي به
اند مناسـب و  اگر بستري که در آن مردمانی رشد و پرورش یافته، ترتیببدین.)180

براسـاس چنـین   . تـوان دیـد  مـی نمود آن را حتی بر بدن و چهره آنها، مساعد نباشد
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.. .چـون ... «نویسـد:  میالدولهافگار خطاب به جاللنگاهی است که او مأیوس و دل
هـاي  ترش و قدهاي گوژ خمیده و گـردن سِعبوهاي به خاك ایران رسیدم آن روي

ۀایرانیان را کـه دیـدم درجـ   ... تنگهاي خفه و حوصلههاي لقخُ... شانه فرورفته وبه
» ایـران فهمیـدم  ةدربـاره اهـالی بیچـار   را ... متـوالی هـاي  متمادي و اسارتهاي ظلم

.)181: 2000(کرمانی، 
مألوف سـنت جـاي   مردمان در درون افق ازپیشۀعقل و اندیش،خاناز نگاه آقا

چشم خود نظر کنـد  منور و رأي مستقل و فکر مقوم که بهکه عقلِ«بدین معنی . دارد
گذشـته از  ،همـۀ مـردم  . شـود نمـی و به پاي خود قدم بردارد در میان نوع بشر دیده

اینکه عقول و علوم و افکار و عادات و آداب و اخالقشان تابع دیگران است [حتـی]  
از خودشـان نیسـت بلکـه از    ، کنیممیدقت نظرچون به... حسیات ظاهریۀ ایشان نیز

سـالیق بشـري در همگـی    .)98: 1362(کرمـانی،  » اندسابقین خود به عاریت گرفته
هنر و ادراکات زیباشناسی ریشه در عـادات دیرپـاي   از خوراك و پوشاك تاها زمینه

فریقا چیزهایی را در حسـن و  ااهالی سودان و . «فرهنگی دارندهاي اجتماعی و بنیان
و در ... بح استدانند که نزد اهالی اروپا همان چیزها عین زشتی و قُمیمعتبر،زینت

حسـیات  ،انـد طوایف مختلف به عاداتی که از اسـالف خـود کسـب کـرده    ، هر چیز
نظر او باورهاي غلـط  به.)98-99: 1362(کرمانی، » اندخودشان را نیز تابع آنان کرده

هـاي  حتی بر قواي عقالنی مردمان تأثیر دیرپاي دارد و توان تعقل روشن را در نسل
آفرینـد و  مـی »مالیخولیاییهاي دماغ«رسوخ باورهاي خرافی . کندمیبعدي تضعیف

کـه  ... هیوالهـایی «پر است از تـرس  ،بیماري مبتالستهاي اندیشهبراي ملتی که به 
» [اعمـاق] ارض فرورفتـه  ... سرشان از گنبد گـردون [گذشـته اسـت] و پایشـان بـه     

عبـارات  «اوهـام و  . تـوان داشـت  نمـی امید سعادت و خوبی) 182: 2000(کرمانی، 
کـی خـوب   کند و حواس زمیمغشوش... غیرمرتبط افکار صاف و ساده حکیمانه را

گـاه کـه ایـن باورهـا در ذهـن      و آن)158: 2000(کرمـانی،  » سـازد مـی را مغشوش
زمخت برکندنش بسـیار  ۀهمچون گیاهی هرز با ریش،متمادي ریشه بدواندهاي نسل

دماغی که این تصورات نـامربوط و ایـن اقـواالت    «که عالج تا جایی،شودمیدشوار
.بسا محال خواهد بودچه)202: 2000، (کرمانی» تراودمیگزاف غیرمسلسل از آن

نباید چنین پنداشت که او ظهور ادیان را بـا رشـد تفکـر مغـایر    ، از سوي دیگر



ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

شت
ه

م 


ره 
شما

س
م 

و


ن 
ستا

تاب
13

92

114

نظر آقاخان کرمـانی دیـن در تولـد و شـکوفایی اندیشـه در درون یـک       به. پنداردمی
روح و ... فهمیـدن «نظـر او  بـه . بسا منشاء تفکر فلسفی اسـت آفرین و چهتمدن نقش

اینکه مجراي فکر و مخرجـی از  تبنی نوع بشر به جه... ولی... دیانت استحقیقت 
ناگزیرند از باور کردن چیزي کـه منسـوب بـه    ،براي خیال و روح خود داشته باشند

ملکوتیت و تقدیس باشد و اال اسباب سعادت بشر بـر وجـه کمـال فـراهم نخواهـد      
» م فلسـفه قـوِّ جـوهر و م روح و... توانـد] شـریعت [مـی  «براي آقاخان کرمانی . »شد

در حیـات یـک   سـازنده چنان مهم و پس دین و آیین آن. باشد)96: 1362(کرمانی، 
... میزان و برهان«معیار قضاوت و . تواند سبب ترقی و تنزل آن شودمیقوم است که

موافـق  «ین آن ملت یکه دین و آ»در تصدیق مذهب و ادیان هر ملت [نیز] این است
چـه  «ین یصورت آن دین و آدر این. »ع معیشتی آنان تأسیس شودمنش و موافق وض

و الّـا  ... گرددمیاسباب پیشرفت آن ملت،در تمدن و اخالق و چه در علوم و ترقی
).138: 1340(آدمیت، » طاعون مهلک و بالي جان [خواهد شد]

ـ ،نظر آقاخاناز سوي دیگر به فرهنگـی کـه   ۀبستر خانوادگی و اجتماعی و زمین
کننـده اسـت و چنانچـه    بالد در تعیـین خـوي و فطـرت او تعیـین    میص در آنشخ

،باشـد یافتـه  غلـط و بیمـار پـرورش    هـاي  شخص در چنین فضایی آکنده از سـنت 
، و شـجره ... هـر بتـه  ةدانـه و میـو  «درحقیقت . توان به بهبود حالش امید داشتنمی

.)149: 2000(کرمـانی،  » دهـد مـی طعـم و مـزة بتـه و درخـت خـویش را     ... همان
بسیاري از مشکالت اخالقی و فرهنگی هاي روست که او بر آن است که ریشهازاین

این مالحظات او را . غلط رایج در درون خانواده جستهاي ایرانیان را باید در سنت
د و ضمن انتقادهـاي مکـرري کـه بـه     برمیتري براي مقدمات پیشبه نتایج ملموس
کلی ایشان را از مراوده و معاملـه و محاشـره   نان را که بهداري آپرده«وضع زنان دارد 

زنـان ایـران   «. گیـرد میبه پرسش)153: 2000(کرمانی، » با مردان منع گردانده است
بلکه از هر دانش مهجـور  ،و مانند اسیرند... حقیر و ذلیل... تنها در نظرها خفیف ونه

بهـره و  آدم بیاز تمام هنرهاي بنیخبرند و چیز عالم بیدور و از همه،و از هر بینش
کسب اخالق و عـادات پسـندیده و آمـوختن    «آنان از.)130: 2000(کرمانی، » اثربی

(کرمـانی،  » آداب متمدنانه و دیدن زندگی و حیات آدمیت و فهمیدن رسوم انسـانیت 
چراکـه  ،این شیوه و رسم غلط بر مردان نیز تـأثیر سـوء دارد  . محرومند) 153: 2000
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ظرافـت  ... ادب و مالیمـت و نرمـی و  «مردان در مراوده و معاشرت با زنان است که 
بدیهی است که در چنین شرایطی کـانون  .)148: 2000(کرمانی، » کنندمیطبع رفتار

حاصـلی  » به مصداق بالي سفر به که در خانه جنگ«خانواده از هم گسیخته است و 
نخواهـد داشـت  هـا  اخالقـی و بـی هـا  يجز دربدري و متارکه و شیوع انواع ناهنجار

،محرومیت زنان مترتب استها تري که بر سالاما نتیجۀ مهم.)154: 2000(کرمانی، 
ناچار طبیعتـی کـه در آن   «تداوم خواهد یافت چراکه ها تأثیري است که در طی نسل

... تربیت شود پیداست که چگونه بـارآورد و ... مسکنت... اسیري و ذلت و حقیري و
شـوند صـاحبان همـان اخـالق و     میرهن است اوالد و احفادي که از ایشان متولدمب

روست کـه او بـا آزردگـی و    ازاین. خواهند شد) 131: 2000(کرمانی، » عادات مادر
هـاي  غلـط طـی سـال   هـاي  سبب شیوع سـنت صراحت بسیار خوي ایرانیان را که به

از ایـن  «به بهبود آن ندارد: کشد و امید چندانیمیمتمادي عارضشان گردیده به نقد
توقع داریـد  ،مردم حالیۀ ایران که آن اوصاف پدران و این اخالق مادران ایشان است

» رستم زال نریمـان یـا بـوذرجمهر متولـد شـود؟ نـه نخواهـد شـد        ... کاوة آهنگر یا
.)150: 2000(کرمانی، 

رسـد کـه   مینظربیمار بههاي لیک با وجود گزندگی کالم او در تاختن به سنت
تـوان همچـون   . نمـی دور ریختـه شـوند  بایـد بـه  هـا  آقاخان بر آن نیست کـه سـنت  

هیچ معیـاري بـراي تغییـر ماهیـت خـویش      ، شکلی در آمدپرست هر لحظه بهآفتاب
»شـدگان ایرانـی  تربیت«روست که او به ازاین. نداشت و با هر باد موافقی همسو شد

هوش و حـس و ادراك و حسـن و   حلیۀ... را ازکلی خود به... بحمداهللا«تازد که می
چنانچـه  ... نمایـد نمـی اند هیچ چیز درنظر آنها قبیح و زشـت قبح عري و بري نموده
فـرداي آن روز ،جاي دم براي خود قرار دهـد بالد شاخی را بهاگر یک نفر در اقصی

بلکـه آن را  انـد  بینی تمام متمدنین ایرانی خود را به همان شکل آراسته و پیراستهمی
.)99: 1362(کرمانی، » دهندمیسرمایۀ افتخار و امتیاز خود هم قرار

یابی سامان و نابسامانی سیاسی در سنت و فرهنگ. ریشه5
سامان سیاسی درختی اسـت کـه ریشـه در سـنت فرهنگـی      ،در نگاه آقاخان کرمانی

آن را در فرهنـگ  هـاي  بایـد سرچشـمه  ،سرزمینی استبدادزده اسـت ،اگر ایران. دارد
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انـد]  اعتقاد مقدسی [داشته«االیام اهالی ایران از قدیم. ایرانیان نیز جستجو کردۀگذشت
اند] و اطاعـت ایشـان بلکـه    خوانده[می... که پادشاهان را خداي زمین و پسر آسمان

: 1387(کرمـانی،  » شمردند]هرحال اقدس وظایف بندگی خود [میپرستش آنان را به
چـه فرمـان   ؛تـوان سـرپیچید  نمـی ر آنان از فرمان پادشاه که سایۀ خداستنظبه.)75

این جبلت از قدیم در نهـاد  ... «درحقیقت .)75: 1387(کرمانی، یزدان چه فرمان شاه
مردم ایران مرکوز بوده که هر چیز را حتـی تغییـرات فصـول و ازمنـه را نسـبت بـه       

: 1387(کرمـانی،  » شـمرند نمیو قدرتیمنشاء اثر ... دهند و افراد رعیت رامیپادشاه
کند که هرچند وجـود آثـار و   مینظر سرجان ملکم در این باب اشارهآقاخان به.)60

از دالیل اثبات ترقّی ایـران در  «جامانده نشان بزرگی واز ایران باستان به... اي کهابنیه
... تمول پادشـاهان ایـران  تنها داللت دارد بر اقتدار و «اما بیشتر این آثار ، است»اوایل

ترتیـب  بـدین .)108-109: 1387(کرمـانی،  »و تربیت ملـت ... و نه بر آسایش رعیت
بر قوت و کثرت لشـکر و ضـعف حـال رعیـت     ، مبناي بزرگی سلطنت قدیم ایران«

: 1387(کرمـانی،  » بوده نه ترقّی ملّت که الزمۀ حرّیت افکار است و آزادي اشـخاص 
در ایران داستانی درازدامن اسـت و معضـلی دیرپـا    یاسی ساستبداد پس .)110-109

.دور بر ارتباط میان حاکمان و مردمان سایه افکنده استهاي که از زمان
یونانیـان  «براي مثـال  . از سوي دیگر دین نیز در شکل سامان سیاسی مؤثر است

نیـان  کیفیـت دیـن یونا  . »گرفتنـد سیاستاً از اساطیر و خرافات [خود] فواید کلی برمی
اعتقـاد  «گذاشت: نخست اینکـه  مینظر آقاخان دو تأثیر مهم بر سامان سیاسی آنانبه

اعضـا و  ... شد که ایشان را در ادارة حکومت و امور ملکی نیـز میبه تعدد الهه سبب
بـه کـف اختیـار یـک     ... وقت زمـام ادارة کارهـا را  و هیچ. رؤساي متعدده قرار دهند

[و] دوم اینکـه  ... یشاء در مملکت اجراي حکم کندشخص واحد نگذارند تا کیف ما
بلکه عادتاً آنهـا را ماننـد بشـري کامـل     ، العاده نبودندخدایان و معبودان ایشان خارق

پس تولد دموکراسی در یونان باسـتان  .)161-162: 1387(کرمانی، » کردندمیتصور
آبادي و خرابی دنیا را «با باورهاي دینی یونانیان قرابت دارد و بیهوده نیست که آنان 

: 1387(کرمـانی،  » نماینـد نمـی به یک نفر آدم عاجز جاهل مغـرور حوالـه و عطـف   
و «ورزد که تاریخ ایران تاریخی استبدادي است میاو بر این نکته تأکید.)162-161

بـوده و  ... ایران از دوران کیومرث تاکنون در تحت اینگونه حکومت دیسپت بالشرط
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» جمهوري مشـروطه و قـانونی در ایـران داخـل نشـده اسـت      اي ههنوز از حکومت
نکته آن است که تاکنون هرگونه مبارزه و مقاومت در برابر)4(.)109: 1387(کرمانی، 

هـایی را کـه   تنها شخص خودکامه را نشانه گرفته است و نه ریشـه ، استبداد در ایران
نخـورده بـاقی   یرپا دسـت ساختارهاي استبدادي د. آیدمیاز آن بر»شجره خبیثه«این 
رو با تغییر افراد باز هم گیاه هرز خودکامگی از درون خـاك مسـاعد   اند و ازاینمانده

اگـر کسـی بعضـی اوقـات اعتراضـی کـرده اعتـراض بـر         «درحقیقت . آوردسربرمی
براي تبـدیل حـاکم بـوده نـه     ،اندو اگر انقالبی برپا کرده. اشخاص بوده نه بر اوضاع

.)190: 1387(کرمانی، » حکمرانیبراي تغییر وضع 
هـاي  بدان معنی نیست که ویژگـی ، »اوضاع«و نه بر »اشخاص«این اعتراض بر 

رسـد او حتـی   مینظربه. قومی و تبار حاکمان از دید آقاخان اهمیتی ندارد، شخصی
او در نامۀ باسـتان  . داردنمینامۀ حاکمان را از نظر دورخانوادگی و شجرههاي ریشه
بیخ «ةکند که دربارمیتازد و او را تهدیدمیشاه قاجاربه ناصرالدین، قالب نظمو در 

سخن بگوید و تاریخچۀ آن را برمال سازد و با ایـن افشـاگري دودمـان    »و تبار قجر
تـوان اهـداف سیاسـی    نمـی با وجودي که.)186: 1385(کرمانی، آنان را بر باد دهد

تـوان آن را بـه   ، نمـی ه مستبد از نظر دور داشتچنین ابیاتی را در اعتراض به دستگا
بـا توجـه بـه    . بیانیۀ تهدیدآمیز سیاسی خطاب به حکومـت قاجـاران نیـز تقلیـل داد    

توان گفت که از نگاه او الجرم تاریخچه و تبـار قاجـاران در   میمجموع آراء آقاخان
.ماهیت و سامان سیاسی دستگاهی که متصدي آن هستند متبلور خواهد شد

ی دیگر از مواردي که در وضعیت سیاسی ایران مؤثر بوده و از چشم آقاخان یک
. اتحاد و یگانگی در معناي یکپارچگی ملی در ایران استنبودن،کرمانی دور نمانده

دولت تابع شخص پادشـاه  ... همه وقت ترقّی و تنزّل«در ایراندهد کهمیاو توضیح
ترتیب شاه محور اتحاد اقوام و قـوت ایـران   اینبه.)363: 1387(کرمانی، » بوده است

غیـر از کفایـت و شـهامت شـخص     حال اینکه فتوحات و قوت سایر ملـل بـه  «بوده 
اتحاد عموم اهالی ملّـت در منـافع   و ... که آن مجلس سناتوپادشاه مبناي دیگر داشته

اتحـاد ملـی زاییـدة منـافع    ، امـا در ایـران  .)363: 1387(کرمـانی،  » و خسارات باشد
ایـن  . شده اسـت میمشترك نبوده و بیشتر از قدرت برهنه و زور و جنگاوري ناشی

اسـاس منـافع   رچراکـه اگـر اتحـاد ب   اسـت  ده شـ امر سبب شکنندگی و ضعف ایران 
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ضـعفی در شـخص شـاه    «عمومی ابناء یک سرزمین برقرار شود اگر هم بـه نـاگزیر  
: 1387(کرمـانی،  » ردحاصل بشود اتحاد ملت براي عدم تأثیر آن مقاومـت توانـد کـ   

364-363(.
نظر آقاخـان بـه نابسـامانی سیاسـی در ایـران دامـن زده و       از موارد دیگري که به

شـیوع  ،مثابۀ خوي و عادتی ماندگار در میان ایرانیان سبب انفعال سیاسی شده اسـت به
سنت تقدیرگرایی و حواله کردن امور به مشیت الهی است. تقدیرگرایی جدا از تبعـاتی  

یابی و تأمل در امور آنهـا را بـه قضـا و قـدر     جاي علتدر حوزة اندیشه دارد که بهکه 
دنبـال داشـته اسـت.    نتایج سیاسی سوئی را نیز بـه )38: 1387(کرمانی، دهندنسبت می

لحـاظ  تقدیرگرایی، انگیزة مقاومت در برابر اسـتبداد و دفـاع از حقـوق عمـومی را بـه     
ةاست. حـال آنکـه بـاور بـه تـأثیر اراد     تضعیف کردهشدتتاریخی در میان ایرانیان به

شود که غیرت اهالی یک ملت به خـروش افتـد، بـراي بهبـود شـرایط      آدمی سبب می
کاري که بـا خداسـت   «اجتماعی آستین باال بزنند و امر خود را به خدا تفویض نکنند؛ 

).76: 1387(کرمانی، » برآریم کار خویششود ما خود خدا شویم ومیسر نمی
آقاخان همچنین به نقش اخالقیات مردم در تشدید خـوي بـد حاکمـان اشـاره    

دهد که چگونه رواج چاپلوسی و تملق در میان میعنوان نمونه او توضیحبه. کندمی
عمـال شـنیع حاکمـان دامـن زده     اَو تحریف تـاریخ  ، مورخین ایرانی به تداومِ رذایل

حـدي اسـت کـه    در درج وقایع تـاریخی بـه  زبانی ایرانیان گویی و چربتملق. است
ستان [که] از فرط سفاهت و سستی نیمه ملـک خـود را بـر    آن خاقان گیتی... اغلب«

اهللا [کـه] از کثـرت   سپاه و ذات اقدس همایون ظـلّ باد داده باشد و آن پادشاه مالیک
چاپلوسـان  ... فسق و فجور و فحشا ابلیس رجیم از دستگاه او عار و اسـتنکاف ورزد 

کـش  منفور سر افتخار این یک را به سپهر برین رسانیده و فرشتۀ کروبی را جـاروب 
بـدیهی اسـت کـه در چنـین     .)40: 1387(کرمـانی،  » دهند]آستان آن دیگر قرار [می

و دسـتگاه  »که پشک و مشک به یک نرخ است عطار خود ببندد دکان را... «احوالی
اگـر  «حـال آنکـه   . یی نخواهد داشتسیاسی از ظلم و جور و تضییع حقوق مردم ابا

دانسـتند کـه احـوال ایشـان را مـورخین بـدون       مـی راسـتی این وزرا و سـالطین بـه  
گـاه راضـی   هیچ، کنند... میثبت صحائف روزگار، ومیل و بالتحریف و تبدیلحیف

.)41: 1387(کرمانی، » شدندنمیشنیعههاي و رذالتها بدین سفاهت
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سـنت رایـج در میـان مردمـان در اندیشـه آقاخـان       رابطه میان سامان سیاسی و 
. پذیرنـد مـی کرمانی دوسویه است و مردم نیز از ظلم و استبداد دیرپاي حاکمان تأثیر

، ملتی که پیوسته بنیان سیاست و حکومت آنها بر جور بوده و بر الحـق لمـن غلـب   
اي که خودکامگی بـه سـنت سیاسـی صـاحبان قـدرت بـدل شـده باشـد در         گونهبه

روسـت کـه او بـا صـراحتی تلـخ     ازایـن . دهنـد مـی زمدت تغییر خوي و ماهیتدرا
آدم و زشتی اخالق امـم را خـوب   تمام طبقات بنیهاي هرگاه کسی عیب«گوید: می

سـتم را در یـک ملّـت و امـت مالحظـه      ... و سیاحت کند و اثر ظلم وبخواهد سیر
کنـد و بـه روزگـار سـیاه     برمین وبرا از بیخ... اصول آدمیت... نماید که به چه درجه

قدم به گلستان ایران که حـاال قبرسـتان ویـران اسـت     ، نشاندمیایشان را... پریشانی
.)150: 2000(کرمانی، » بگذارد

. نقد سنت دینی6
. راه را بر نقد آن گشوده است،زدایی از سنتآقاخان با افسون، که اشاره شدهمچنان

شیوة تفکر دینی است که از زمان صفویان در ایران متداول ویژه بر هتیز انتقاد او بۀلب
شد که عامل اصلی آن هم ترکیب نامیمون عقاید خرافی و مجعوالت دینی با قـدرت  

[صـفویان] مسـلک درویشۀطبق«نظر آقاخان کرمانی به. سیاسی خودکامه بوده است
گذاردنـد  دین و روي ستون کیش و آیین ۀاساس استحکام سلطنت خویش را بر پای

پروري خواستند ریشه در دل عوام و رسـوخ در اعتقـاد مـردم کاالنعـام     و از راه دین
خود را اوالد پیغمبر و صاحب «بدین منظور آنان . )186-187: 2000(کرمانی، » کنند

» داراي ریاسـت دنیـا و آخـر و ظـاهر و بـاطن جلـوه دادنـد       و ... کشف و کرامـات 
نمـا و جـاهالن   مشتی عامیان عـالم «او از آن پس نظر به.)186-187: 2000(کرمانی، 
... برهمـا و کهنـه قصـص   ... هنـود و ... یهـود و «ترکیبی از خرافات »سوادفناتیک بی

در هر ملّتی انتشار «که اگر نتیجۀ آن را »یونان را گنج شایگان و علم فراوان پنداشتند
دارند دیگر امید نجـات  دار آنان این خرافات را استوار و ریشههاي بدهند و در دماغ

به برکت توجیه اسـتبداد  .)187-188: 2000(کرمانی، » از براي آن ملّت دشوار است
کـه  ... نه تنها آبیاري و مددکاري [شد]... درخت خبیث ظلم و ستم«به مدد خرافات 

: 2000(کرمـانی،  » پیونـدي بـر آن زده شـد   ... از زقوم خرافت و حنظل جهل و وهم
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هدانـه زرد  هایی که ماننـد [تخـم] بِ  عرفان پوسیده و حکمت کهنهتمام«اکنون . )196
اي کـه هـر انسـانی کـه ذره    . )203: 2000(کرمـانی،  » شده در ایران روي هم ریختـه 

، درحقیقـت . درایت و تعقل داشته باشد آن را خوراك فکري خـویش نخواهـد کـرد   
که . )203: 2000(کرمانی،» جابلسا و جابلقا و سد یاجوج و مأجوج«هاي این افسانه

حتـی  . دانندنمیدر میان ایرانیان متداول شده حاصل جهل مردمانی است که جغرافیا
اي که از سوي علماي عهـد صـفوي در میـان    بسیاري از دستورات شرعی نیندیشیده

سالمت جسمی در تضـاد  ةمردم رواج یافته با اخالقیات انسانی و حتی با اصول ساد
فیلسوف دانا [که] هرگز اعتقاد بـه سـحر و جـادو    «خالف بر، از سوي دیگر)5(.است

(کرمـانی،  » ندارد و به آالت رصدیه و میکروسکوپ و سایر ادوات هندسه نظر کرده
اند و مثالً او قریب بـه  با علم روز بیگانهیعلمایی چون مرحوم مجلس، )2000:215

حـال  ، بلعدمیرادهد که ماه اژدهایی میاین مضمون را آورده که خسوف وقتی رخ
دانند کـه سـایۀ زمـین در وقـت خسـوف میـان       میفرانسهۀ سالاطفال پنجۀهم«آنکه 

.)2000:216(کرمانی، » شودمیآفتاب و ماه حایل
تنهـا بـه حـوزه اندیشـه منحصـر     ، بیمار از این دسـت هاي حاصل رواج اندیشه

طبقـۀ  ، تفکرةسطۀ این شیووابه. کندمیماند و نمودهاي زیانبار اجتماعی نیز پیدانمی
مـثالً  . شکل گرفته که زندگی انگلی دارنـد و از تـالش رویگرداننـد   در ایران بزرگی 

:2000(کرمانی، » اندگدا و گرسنه و برهنه که دست از کار و کاسبی شسته... همهآن«
:2000(کرمـانی،  » معنـی پرضـرر و بـی  هاي و عزاداريها خوانیروضه«رواج .)206
. گونه حاصل اخالقی و اجتمـاعی سـودمندي بـر آنهـا مترتـب نیسـت      هیچکه )207

[که] اسباب نفرت طایفه شـیعه از هـر ملـت و باعـث     ... جعلیهاي تراشیدن مسئله«
ــت]     ــده [اس ــیعه ش ــت از ش ــر مل ــرت ه ــانی، » نف ــوهی از .)2000:207(کرم انب

اسالم ریزودرشت که سبب شده است ایرانیان برخالف سنت پیمبرهاي دستورالعمل
هـا  و فرهنـگ هـا  سایر ادیان و اقوام را نجس و ناپاك دانسته از مراوده با دیگر سنت

حجم بزرگی از آراء دینی که در عهد قاجار رواج یافته ،نظر آقاخانبه. گریزان باشند
مهمالت حکمت یونانیان و خزعبالت مرتاضین هندوسـتان  «مبنا و بیشتر این آنها بی

ر و اساطیر ایرانیان [است که] با موهومات جهاالت تازیـان بـه   و خرافات کهنه دساتی
آش شـله قلمکـاري   «و حاصـل  )2000:208(کرمـانی،  » هم ریخته و در هم آمیخته
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آتش وهم پخته کـه ابـداً   ةبه شرار... [است] در دیگ دماغ [حکمایی چون میرداماد]
(کرمانی، » ه نامشود مزه این آش چه [است] و طعمش کدام و مرآن را چنمیمعلوم
عجیب و مضرّ حتی نسبتش با سنت حکماي قدیم ایـران  ةاین فرآورد. )2000:208

» انـد امام غزالی و فخر رازي و ابوعلی هم [در آن] متحیر شـده «معلوم نیست چراکه 
.)2000:208(کرمانی، 

گري که سبب تنبلی و بیعاري و عـدم  به همین نهج او بسیار به عرفان و صوفی
هـاي  دهد که چگونه رواج اندیشهمیتازد و توضیحمیدر میان ایرانیان استتحرك 

انگیزة هرگونه تحرك در راه ترقی و پیشـرفت را  ، صوفیانه و زاهدانه و تارك دنیایی
این [همـان] آش  «. از میان برده است و عقل سلیم و ذهن هوشیار را فلج کرده است

آن سامان [است که آن] را هـر کسـی   ریگ عرفايدیگر حکماي ایران و قماش مرده
حیات و زندگانی و تکلیف معیشت و کامرانی [خـود] را گـم کـرد و    ۀرشت... چشید

» رفت که آخر در وجود و هستی خـود نیـز شـبهه نمـود    چنان در شک و وهم فرو
تر اما آن است کـه ایـن باورهـاي غلـط     دشواري بزرگ.)209-2000:210(کرمانی، 

گونه نقـد و مخـالفتی هـم بـر آنهـا وارد      اند که هیچصلّب شدهچنان دچار جمود و ت
زنـش بـه   ، خونش هدر، مالش حالل، هرکس به این موهومات اعتقاد نکند«نیست و 

نظـر آقاخـان   بـه .)2000:183(کرمـانی،  » جـایش سـقر [جهـنم] اسـت    ، خانه حرام
ـ  «تعطیل عقل است و بدین سبب ایرانیان ،محصول زیانبار این اوهام ژوهش عقـب پ

رفتـه  رفتـه ).200: 1340(آدمیـت،  » علل اشیاء که ریشۀ درخت علم است [برنیایند]
هر تقصیر را حواله بـه  «جایی کشانده که این مرض شوم کار مردم این مرزوبوم را به

انجـام  ، جاي جستجوي علل هر امر و فراهم کردن اسباب کارآنان به». کنندمیتقدیر
حـال آنکـه غالـب ایـن     . خواهنـد مـی »انشـاءاهللا «ز لفظ هرچیز محال یا نامحالی را ا

»مـادي و طبیعـی  «انـد  مروت که به کارهاي بـزرگ کامیـاب گردیـده   بیهاي فرنگی
اهللا علماي اصفهان هنگام جنگ ایرانیان با افغانان هزاران انشـاءاهللا ماشـاء  «اما ، اندبوده

براي اینکه وسایل مادي و صوري کار را آمـاده  ،گفتند و در حملۀ اول از پا درآمدند
.)200-201: 1340(آدمیت،» نداشتند

افزایـد و بـه   مـی روز بر قدرت و توان خـود روزبه،در شرایطی که دنیاي مدرن
عـادات حقیـه و [چشـم بـر     «تبعات این تـرك  ، شودمیانواع ابزارهاي جدید مجهز
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تواند به از دست رفـتن  می)2000:206(کرمانی،» بستن بر] آثار واقعیه طبیعت الهیه
سـنتی در برابـر آن   ۀحال آنکـه اندیشـ  ، همه چیز حتی قلمرو و خاك ایران بینجامد
ــه راهکــاري اســت  ــاتوان از ارائــۀ هرگون ــاگزیر جمــود فکــري. ن تســلط ،نتیجــۀ ن

... جور و سـتم و «استبداد سیاسی پادشاهان جفاکار که ، سوازیک. استعمارگران است
(کرمـانی،  » آنـان اسـت  هـاي  شاهد صدق ظلـم ... [و] مردم دربدر... رابشهرهاي خ

با کمال میل و رغبت به رعیتی و تبعیت کفـار  «سبب شده که مسلمانان )2000:163
و ... روس و انگلــیس راضــی شــوند و تــرك وطــن و مرزوبــوم خــویش [گوینــد] 

دست کفار سپرده بهسایر ممالک مینونشان بر باد [رود] و ... هندوستان و افغانستان و
عـاجز و زبـون   ، چهارصد میلیون مسلمان«ترتیب اینبه.)2000:166(کرمانی، » شود

خط و خـال زهـرآگین یـا جمعـی     نشین (انگلیس) و مار خوشمشتی فرنگی جزیره
از .)2000:166(کرمـانی،  » خرس و خوك خوار شـمال (روسـیه تـزاري) [شـوند]    

امـت  «ده کـه در برابـر ایـن ننـگ و عـار      رسوخ باورهاي غلط سبب ش، سوي دیگر
جدیـد نباشـند کـه    هاي اندیشی و مواجه شدن با بحراناسالم قادر به چاره»همتبی

در ایـن  .)2000:169(کرمانی، در برابر غربیان است»ذلت و خاکساري«حاصل آن
در عنوان نمونـه پردازد و بهمیراستا او به انتقاد از شیوة آموزش و پرورش سنتی نیز

دلیـل روش غلـط   خورد که کودکان ایران بـه میلۀ خط و الفبا و تعلیمات تأسفئمس
توانند بخواننـد  میسوادآموزي پس از دو سال با اینکه گلستان و دیوان منوچهري را

: 1340(آدمیـت،  » توانندنمیو یک ورق روزنامه فارسی را... خواندن یک سطر نامه«
قدر ساختن یـک  بهها تمام این درس«ترتیب در برابر سیطره تمدن غرب بدین).210

.)210: 1340(آدمیت، » شمع گچی براي مسلمانان سودمند نگردیده است
سادگی پنداشت که نقدهاي تلخ و کوبندة آقاخان از باورهـاي غلـط در   نباید به

را بر اسالم ترجیحسایر ادیان و یا او معناي ضدیت او با اسالم استاندیشۀ دینی به
داند و آرزوي بـزرگ خـود را   میاو خود را مسلمان.)2000:213(کرمانی، ددهمی

کـه از دمیـدن در نفـس مسـموم     درحـالی . کنـد مـی ترقی و قوت ایران و اسالم بیان
مردگـان  ... احیاي«در برابر ، بیمار در خشم و خروش است و به بیان خودهاي سنت

به جستجوي اسالمی )2000:170(کرمانی، » گوران نکبتهبگورستان فالکت و زنده
دلیل الزامات آقاخان نقد سنت را به. آیدساده و پیراسته از حشو و زوائد موهوم برمی
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بیند اما نقد او فاقد ژرفا و عمق اندیشمندانه است و میزمانه و شرایط جدید ناگزیر
او . بـرد نمیفکري قدیم و جدید راهزیرین و به تفاوت در مبانی هاي نگاه او به الیه

کند تا بـا جریـان نـو و بـا اندیشـۀ      میروحانیون و متفکران سنت قدمایی را دعوت
لیک تصور او از این همسویی از پـذیرش ظـواهر دنیـاي مـدرن     ، ترقی همسو شوند

ـ   در ... تمام ملـل مجـاوره  «در شرایطی که . رودنمیفراتر ۀاصـالحات احـوال عمومی
علماي ایران و دانشمندان روحـانی  )1387:421(کرمانی، » کوشندمیخودۀجمهوری

خطـاب  هسـتند را  )1387:421(کرمـانی،  » وارثان انبیا و قائدان راه هدي«ه مثاببهکه 
چراکه پذیرش این ظـواهر  ، دهد که در برابر مظاهر دنیاي نو ایستادگی نکنندمیقرار

ک و فکل مخالف شـریعت خـتم رسـل و    عصا و عین«منافاتی با تفکر سنتی ندارد و 
گمـان او ایـن   ، ترتیببدین.)1387:422(کرمانی، » اسباب تشبه به قوم نخواهد بود

.توان تنها به مظاهر دنیاي مدرن بسنده کردمیاست که براي ورود به دنیاي متجدد

سنت تساهل. 7
(کرمـانی،  » اسـت ترقی دائماً به تالحـق افکـار محتـاج    «آقاخان کرمانی باور دارد که 

دید را گشـود و  هاي باید افق، رو براي رشد و پیشرفت از هر نوعازاین،)1387:43
ـ   . توان و ظرفیت شنیدن سخن مخالف را داشت ویـژه  هاو انزواگزینـی مسـلمانان و ب

، عنـوان نمونـه  بـه . بیندمیکشد و آن را با پیشرفت آنها در تضادمیشیعیان را به نقد
کثرت قوانین شرعی دربـاره طهـارت و نجاسـت را    ، نیز اشاره شدکه پیشترهمچنان

حال با روح اسالم نیـز سـنخیتی نـدارد   داند که درعینمیمانعی در راه ترقی شیعیان
.)159-2000:160(کرمانی، 

تصویر او از تساهل و بردباري در شنیدن آراء فرق و ادیان گوناگون در قهرمان 
ایـن تـألیف آقاخـان اقتباسـی اسـت از      . جلـی اسـت  مت»جنگ هفتاد و دو ملت«اثر 

) از 1814-1737(برنـاردو دو سـن پیـر   اثر نویسندة فرانسـوي  »سوراتۀ خانقهوه«
سـازد کـه میـان    مـی هـایی مضمون اثر را دیالوگ. ژان ژاك روسومعاصران و پیروان 

اي در شـهر سـورت هنـد در جریـان     خانـه ق گوناگون در قهوهرَهایی از فشخصیت
از اهل دانش و ... از اهل شیراز«شخصی است ، پرسوناژ اصلی اثر، میرزا جواد. است
و سـخنان و بـراهین هـر قـومی را از روي     ... چیز را دیده و فهمیده[که] همه، سواد
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این مرد با اینکه اصالً از اهل ایران بود و اخالق و اطـوار ایرانیـان   ... دقت شنیده بود
فرنگیـان را در  ... جز آرزوي ترقی ایشان [در دل نداشت]... کردمیرا نکوهش بسیار

اي جهـات تمجیـدات و   داشـت از پـاره  مـی خیلی از موارد با اینکه مکروه و منفـور 
، کـرد مـی از بـس در حـق ابنـاء بشـر یکسـان خیرخـواهی      . نمودمیتجلیات فراوان

محـدي تعظـی  انبیـاء و حکمـا را بـه   و ت اسـت  لـ دانست از کـدامین م نمیکسهیچ
چراغی بـراي هـدایت بهتـر از    ... شد امت کدام پیغمبر استنمیفرمود که معلوممی

جنس بشـر  هاي دانست و جهالت را منشاء هرگونه بدبختینمیانوار علم و حکمت
.)96و 1362:93(کرمانی، » کردمیگمان

ـ متأثر از همین رویکرد متساهالنه که در شخصیت میرزا جواد شیرازي تبلور می د یاب
توان دریافت که آقاخان کرمانی قائل به برابري آحاد انسانی اسـت و بـه حقـوق بشـر     می

در معامالت معاشیه و حقوق حیاتیـه...  «کند که روشنی این ایده را بیان میباور دارد. او به
در نظـر او  .)96: 1362(کرمانی، » [باید] با انواع ملل و طوایف یکسان و بیطرف راه رفت

شـدت از  مورد است چراکه باورها و اعتقـادات مردمـان بـه   بی»مذهبی و دیانتیدعواي «
. راه غلبــه بــر )97: 1362(کرمــانی، انــد متــأثر اســتفرهنگــی کــه در آن پــرورده شــده

. مهـم آن اسـت کـه    )98: 1362(کرمانی، است»عقل منور«گرایی و تعصب، شیوة مطلق
عنـی... خرافـات را دور انداختـه از روي اسـتقالل     عقل منور [بهره گیرند]... ی«ها از انسان

فکر خود بدون هیچ اغراض شخصی حرکت و سلوك نمایند [در ایـن حالـت] بالشـک    
پیوندد اگرچه مبـادي سـلوك ایشـان    رأي به یک نقطه میخط حرکت... دو سالک روشن

گرایـی هرچنـد، ایـن نسـبی   .)98: 1362(کرمـانی،  » هزاران فرسنگ با هم مبـاین باشـند  
ترجیح بالمـرجح در مـذهب عقـل جـایز     «فرهنگی در آراء آقاخان مطلق نیست، چراکه 

رو] باید دائماً مالحظه االقرب فاالقرب را نمود... خود را نخست مکلّـف  نیست.... [ازاین
آشــنایان و ...بــه اصــالح حــال خــود و خویشــان و نزدیکــان خــود بــدانیم، پــس از آن

. امـا  )101- 102: 1362(کرمـانی،  » عد سایر ابناء بشـر ب... و سپس اهل وطن... همسایگان
ترنـد [را]  کـه بـه مـن نزدیـک    خیر و صـالح آن کسـانی  «این ترتیب بدان معنا نیست که 

بلکه در هر شرایطی باید به خیـر  »باعد و اجانب باشدضرّ اَطوري بخواهم که منافی و مبه
وصـی راجـع بـه خیـر     خیـر جزئـی خص  «اي عمل کرد کـه  گونهعمومی نظر داشت و به

.)101- 102: 1362(کرمانی، » عمومی شود
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آقاخان بر آن است که هدف ادیان درنهایت اعتالي اخالقی اسـت و عـالج دردهـاي    
باشـد مقصود [ادیان] دوا خوردن است، خواه در ظرف بلور آبی سـفید «روح آدمی. درواقع 

خواه به نمـک فرنگـی یـا دواي    ،دوا صحت و معالجه استیا پیالۀ چینی و غرضِ خوردنِ
. او از زبـان میـرزا   )152: 2000(کرمـانی،  » دیگـري] آن دیگر، خواه به تجویز این طبیب یا [

انـد مـی   دلیـل ندیـدن حقیقـت ره افسـانه زده    جواد شیرازي در میان هفتاد و دو ملتی که به
اسـت زیـرا کـه    مبداء و منشاء اقوال و بناي اعمال من عقل مستقیم و برهان روشـن  «گوید: 

.)121: 1362(کرمانی، » نخستین پیغمبري که خداي بر انسان مبعوث فرموده عقل اوست

اتحاد اسالم و پروتستانیسم اسالمی.8
زوایدي که به اسالم راستین بسته شده، مقدماتی اسـت  نقد سنت و مبارزه با حشو و

طـرح  مرا »اسـالمی پروتستانیسم«و »اتحاد اسالمی«که بر مبناي آن آقاخان بحث از 
هـاي سیاسـی آقاخـان    اویند و در فعالیـت ۀهاي رایج زمانکند. این دو، از اندیشهمی

. با این وجـود  )27-28: 1340(آدمیت، ویژه در اسالمبول وجهۀ نظر او قرار دارندهب
در دریافت و توضـیح ایـن دو اصـطالح در آراء آقاخـان کرمـانی      که رسدنظر میبه

در بلکه تنها،اندشکلی عمیق و روشن شکافته نشدههاین دو بارد وابهاماتی وجود د
مانند.هایی سیاسی طرح شده و باقی میقالب آرمان

ادیـان و عـدم   »جـوهر «پروتستانیسم اسالمی، تأکید آقاخان کرمـانی بـر   بارةدر
شـود کـه او از درك   ، سـبب مـی  )121: 1340(آدمیت، » عرضیات«نگري او در ژرف

رو نسبت پروتستانیسـم  سنت مسیحی و سنت اسالمی ناتوان بماند. ازاینهايتفاوت
را خطـاب  »علماي معظم مفخم«ماند. او او گنگ و مبهم باقی میۀو اسالم در اندیش

هاي متمادي تالش در تـرویج دیـن اسـالم    پرسد که با وجود سالدهد و میقرار می
(کرمـانی،  » مالحظـه مـی شـود؟   یخرجون ،اهللاجاي یدخلون فی دینچه شده که به«

پیرایی مسیحی سبب گسترش مسـیحیت شـد و   که جنبش دین. درحالی)1387:423
مسلمانان به سبب آمیختگـی  .حال راه را بر ورود غرب به دنیاي مدرن گشوددرعین

دینشان با اوهام و خرافات و فاصله گرفتن از اسالم اصیل از جـد و جهـد در امـور    
شـوند تـر مـی  روز بـه لحـاظ دینـی مهجـورتر و منـزوي     و روزبـه اند دنیوي بازمانده

تر دربارة تحوالتی که بـه  . آقاخان بدون ورود به مباحث ژرف)1387:423(کرمانی، 
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جمیع قـوانین سیاسـیه و   «کند که اعالم می،رنسانس و سپس تجدد منجر شده است
ۀ [اروپائیان] مه و تاریخیاغلـب الفـاظ مسـتعملۀ    قتبس از اسالم است؛ چنان چهمدنی

آنها به لغات زبان عربی است و مذهب اسالم جامع جمیع قوانین سیاسیه و معـارف  
،توجـه اسـت کـه اسـالم    . او به این امر بـی )1387:423(کرمانی، » مدنیه استۀنافع

دهد که از نظـر  دینی عرفی است و بخش اعظم آن را همان حقوق فقهی تشکیل می
دهد کـه چگونـه   قرار دارد. او هیچ توضیح روشنی ارائه نمی»عرضیات«او در حوزة 

شود و منظور او از پروتستانیسـم اسـالمی   اصالح اسالم به شیوة مسیحیت ممکن می
آن اسـت کـه آقاخـان بـه میـزان زیـادي از جمـود        نکته). 1387(طباطبایی، چیست

خود به آراء سنتی و عدم امکان دیالوگ با آن آگاه است، چنانکه در حمالتۀاندیش
شدت مـورد حملـه قـرار داده اسـت.     مرحوم مجلسی و میرداماد وجوهی از آن را به

کنـد تعریفـی سـاده و پیراسـته از     دربارة اندیشۀ اتحاد اسالمی نیز آقاخان تالش مـی 
ـ   نظر مـی که به)2000:173(کرمانی، اسالم ارائه دهد التفـاتی بـه   یرسـد ناشـی از ب

خـود او  ۀستیزانهاي تند عربگیريت و حتی با جهتهاي ژرف فرهنگی استفاوت
زوائـد  شـده از حشـو و  در تضاد است. او سپس بر مبناي همـین برداشـت پیراسـته   

هـایی کـه میـان امـت     ها و تفرقـه فرهنگی و عرفی در پی آن است که با چنددستگی
.)2000:170(کرمانی، اسالم حادث شده به مبارزه برخیزد

هـایی از  زاویۀ نگاه آقاخان به دین که در سنت تساهل نیز به گوشههمه، نظر به بااین
گیـر و جـامع از اسـالم    توان تالش او را در ارائۀ تصویري همـه است، نمیهآن اشاره شد

آن اسالم حقیقـی [اسـت]... کـه    «تنها به حصول اهداف سیاسی منحصر دانست. او پیرو 
شود... بلکـه مصـدق و مثبـت کـل ادیـان      یک از ادیان روي زمین طرف واقع نمیبا هیچ

اي موارد آن به درجـات عالیـه ارتقـاء    است... آن اسالمی که فرنگیان به برکت اتخاذ پاره
: 1362(کرمـانی،  » همه حقایق تنـزل عظـیم نمودنـد   واسطۀ ترك آنجستند و مسلمانان به

ان سیاسـی  هاي آقاخـان کرمـانی دربـارة اسـالم از آرمـ     اندیشهوجود. با این )121- 122
هاي موجـود  توان تناقضترتیب است که میایناند. تنها بهتفکیکغیرقابل»اتحاد اسالمی«

و بـاور بـه امکـان    در طبع مردمان انکار سنت و فرهنگ غیرقابلتأثیردر آراء او را دربارة 
.)184: 1385(کرمانی، دینی حل کردنوعی یکپارچگی برگرفته از ایمانِ
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یاسیکاري س. محافظه9
آقاخان کرمانی مبارزي سیاسی بود و در طول حیـات خـود پیوسـته منتقـد اسـتبداد      

تصویر تاریخی مرگ او نیز بیشتر به اعدام سـبعانه و خونبـار   .دستگاه فاسد قاجاران
هایش یـک  توان او را به لحاظ عقاید و اندیشهاي انقالبی شبیه است. اما آیا میچهره

با مراجعه بـه وجـوهی از آراء او مثبـت    کمدستسش انقالبی دانست؟ پاسخ این پر
آیـد کـه او بیشـتر گرایشـی     رسد. درحقیقت از آثار آقاخـان چنـین برمـی   نظر نمیبه

اي دلخـراش  کارانه در ایجاد تغییر و تحوالت سیاسی دارد و با آنکه به شـیوه محافظه
سیاسـی قاجـاران   به اصالح دستگاه بیشتر ،شودقربانی دستگاه سیاسی زمانۀ خود می

نظر داشته است تا براندازي و واژگونی بنیادین آن.
هاي تاریخی سـامان سیاسـی   هاي قبل آمد، آقاخان به ریشهکه در بخشهمچنان

آن را از نظـر دور  آگاه است، استبداد دیرپا را در ایران و بسترهاي فرهنگی و فکري
تـوان  شد و نمیگرگون نخواهداو باور دارد که با تغییر اشخاص، اوضاع د. داردنمی
مردمان و حاکمـان  ةشبه ره صدساله پیمود. براي تغییر اوضاع، طبیعت استبدادزدیک

طـول  هاي متمـادي بـه  عالج کرد که آن هم سالرا که با جهلشان در هم آمیخته باید
حل نیز منوط به نوعی اجمـاع بـر سـر منـافع ملـی      هرگونه راهۀخواهد انجامید. ارائ

ال آنکه به لحاظ تاریخی، منـافع عمـومی و یکپـارچگی کـه حاصـل خیـر       است. ح
عمومی و ملی باشد در ایران وجود نداشته است و اگر هـم روزگـاري چنـین بـوده     

:2000(کرمـانی،  » قوانین و احکام پیمان فرهنگ... در عهد سالطین فرس«امروز آن 
دریج محـور وحـدت ملـت    تدلیل هجوم اقوام بیگانه از میان رفته است و بهبه)120

کـرات در آثـار   انـد. او بـه  اند که بیشتر بر قدرت برهنه تأکید داشتهایران شاهانی بوده
تازد و بـر آن اسـت کـه    خود به ترکیب زهرآگین استبداد سیاسی و فناتیسم دینی می

در چنین شرایطی مبارزه با تعصـب و جمـود فکـري کـه دسـت در دسـت قـدرت        
فرساست. تالش آقاخان بـراي تأمـل در   ردي طوالنی و جاننب،خودکامه داشته باشد

» ر ماسـیدن در ظلمـات تـاریخ   پ«عادات و آداب ایرانیان، تکاپوي او براي ها وسنت
گـام کـه   بـه نشانی است از اهمیت اصالح تدریجی و گامایران)1387:44(کرمانی، 

حال با تفکرات انقالبی قرابت اندکی دارد.درعین
د نظام سلطنتی اشاره کرده و سـاختار  یهایی از آثار خود به فوابخشآقاخان در 
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ـ ةآن را در صورت مشروط گرداندن قدرت شاه به قانون براي ادار خـود  ۀایران زمان
که ازجمله نخسـتین کسـانی اسـت    این. با وجود)1387:99(کرمانی، بیندمناسب می

اسـت و از اولـین   )187: 1362(کرمـانی،  » سیاسیکلک «که به بیان خودش صاحب 
روشنفکرانی است که شخص ناصـرالدین شـاه را مسـتقیماً خطـاب قـرار داده و بـه       

دنبال فروریختن کل سـاختار سیاسـی و   رسد که بهنظر نمیپرسش گرفته است اما به
سـو، از اسـتبداد   طلبی است که ازیکتغییر انقالبی آن باشد. بالعکس او بیشتر اصالح

سـتم را... از بـیخ و   ۀخبیثةدرخت ظلم و شجر«تکاپوست تا جوید و دربیزاري می
هـاي سیاسـی   داند کـه نابسـامانی  . از دیگر سو، می)2000:169(کرمانی، » ن برکندب

توانـد عـالج   ایران ریشه در دردهاي مزمن فرهنگی دارد. پـس انقـالب اساسـاً نمـی    
... معجـون و  «نیـان  دردهاي دیرپاي سیاسی و اجتماعی باشد. بـه بیـان او بـراي ایرا   

(کرمـانی،  » تر و مفیدتر از توسـعه دوایـر علـوم و معـارف نیسـت     العالجدوایی سهل
دهد که مشکل او نـه بـا   . درحقیقت آقاخان در موارد متعددي نشان می)1387:421

قانونی آن است. او از نخبگان جامعه سلطنت و نظام پادشاهی که با خودکامگی و بی
هـر  «خواهـد کـه   و سیاستمداران که دستی در قدرت دارند مـی ویژه از روحانیونهب

فوایـد خیریـۀ   اساسی که... مخالف بنیان حصین و... منـافی بنیـاد زریـن سیاسـیه و    
عمومیه... است مطرود و نابودش [سازند]... در تأسیس قوانین عدلیه موافـق احکـام   

س را تشویق... بـه تمـدن و   الهیه که... اساس مشروطیه... است [بکوشند]... و کافّه نا
اگر آنان به اصالح شرایط همـت گمارنـد و   )1387:422(کرمانی، » معارف [نمایند]

غنـاي جمهـور ملّـت را عـین     «ترقّی ملّت را فداي منافع شخصی ننمایند و چنانچـه  
غناي خود شمارند... افتخار فکر ثاقب و رأي صائب آنان از آن ملّت و دولت هر دو 

.)1387:424رمانی، (ک» خواهد بود

گیرينتیجه
حال به سـنت در  آقاخان کرمانی از پیشگامان اندیشۀ جدید در ایران است که درعین

نگاري نـوین  بستري تاریخی نگریسته است. توجه او به سنت، پیشگامی او در تاریخ
یکی از الزامـات ورود بـه دنیـاي نـو قابـل تقـدیر       همثابو تالش او در نقد گذشته به

ویژه سنت دینی، چنـدان عمیـق و   هوجود برداشت او از سنت در ایران، بباایناست.
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بـویی بسـیار   وکه تلقی او از سـنت ایرانشـهري رنـگ   رسد. همچناننظر نمیژرف به
هــا در تــرین چهــرهعنــوان یکــی از مهــمگرایانــه و ایــدئولوژیک دارد. او بــهآرمــان

خــود از جریــان ۀگرایانــاي ملــیهــبازپرداخــت ناسیونالیســم در ایــران در اندیشــه
ترکیسم و فرقۀ ترکان جوان ویژه از پانناسیونالیسم غرب در اواخر قرن نوزدهم و به

هـاي ناشـی از   شکل منسجم و متـأثر از بحـران  گرایی بهتأثیر پذیرفته است. ایدة ملی
نسل او نیز متداول بوده اسـت رویارویی با جهان مدرن در میان دیگر روشنفکران هم

دلیل که تمامی عناصر سازندة ایـن اندیشـه   و آقاخان نیز بدان)1387:269(کرمانی، 
دیده، بـه تبلیـغ و تشـویق آن    سیاسی را در هویت تاریخی و سابقۀ باستانی ایران می
.)1385:20(کرمانی، پرداخته و نقشی برجسته در این زمینه ایفا کرده است

رشـکوه، توجـه بـه زبـان فارسـی،      گذشتۀ پی، عشق به وطن، تفاخر به لغرور م
گرایانـه، تحسـین جغرافیـاي    ستایش نژاد و تبار ایرانی همراه با رویکردي گاه افـراط 
اي آرمانگرایانه و شـعارگونه  ایران و دلبستگی به خاك و خون و روح ایرانی به شیوه

کلمات و ترینترین و تلخکه با گزندهبر قلم آقاخان کرمانی جاري است. حتی زمانی
گویـد،  مایگی و فالکت و نکبت ایران زمان خویش میبا صراحتی آزاردهنده از دون

شود. سرودن شـعر حماسـی   یروي کاسته نمهیچاز این تأثیر احساسی بر مخاطب به
حب ملّیت و جنسـیت  «اي که در نامه باستان بدان پرداخته تا به بیان خود او به شیوه

اي نمونـه )1385:193(کرمانی، » ر طبایع ایرانیان القا کندو شهامت و شجاعت را... د
گرایی اوست.هاي ملیمشهود از ویژگی

توان در روشنفکران نسل پس از او نیز پی گرفـت.  تأثیر و نفوذ نگرش آقاخان را می
گفتمان ناسیونالیسم ایرانـی  «ویژه در دفاع از سنت و در هعد ایدئولوژیک باز او این بپس
د که با ظهور رضاخان به گفتمان غالـب  شمتبلور )92: 1384(کچوئیان، » گراییآریایییا 

روشنفکري بدل شد. هرچند شاید این نقد بر روشنفکران نسل پس از آقاخان وارد باشـد  
که آنان چندان به تکاپوي او در بازبینی تـاریخی سـنت توجـه نکردنـد و آن را بـیش از      

ستگاه حاکم بدل کردند. براي آنان سـتایش ایـدئولوژیک   ت ابزار مشروعیت دئپیش به هی
» عالم و فضاي اقالیم سبعه میدان جوالنگاه آنـان بـود  ۀعرص«ایرانیانی که پیشتر ۀاز گذشت

المللـی ایـران پـس از کودتـاي سـوم      هواي داخلی و بینودر حال)420: 1387(کرمانی، 
از ایرانشـهر ةزادکـاظم همچـون  اي تازه یافت. اغلب روشنفکران نسل بعـد اسفند، صبغه
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» بـه نـژاد نـوزاد ایـران    «گفتنـد و آن را  سخن می»تجلّیات روح ایرانی در ادوار تاریخی«
کردند. رضاخان نیز در چنـین فضـایی همچـون همتایـان     پیشکش می)1353زاده، (کاظم

سـوي  بخش حرکت بـه توانست ناجی و تعالیتوسعه میخود در سایر کشورهاي درحال
طور که لنین در روسـیه و میکـادو در ژاپـن و کمـال پاشـا در      اگر همان«د باشد؛ که تجد

ترکیه کسی یافت نشود که به دردهاي ما مرهم بگذارد و سعادت را به مـا تحمیـل کنـد،    
.)129: 1382(وحدت، » واي بر... [ما]
ــااین ــدئولوژي  همــه، میــراث آقاخــان را نمــیب ــه ای ــه تبــدیل ســنت ب تــوان ب
بخشی دستگاه حاکم فروکاست. آقاخان کرمانی به شیوة خود ناقـد سـنت   مشروعیت

ـ بود و در حوزه سیاسی نیز منتقد استبداد. به دیـد و جهـت نگـاه او نیـز     ۀ دلیل زاوی
توان آقاخان را روشنفکري نوگرا نامید. بدین معنا که او بـراي حرکـت در مسـیر    می

دلیـل راه  ویـژه بـه  هاین امر بجدید به نقد قدیم خطر کرد و جان بر سر آن گذاشت.
(طباطبـایی و  » مـداران سـنت «تر بیانی روشنیا به »سنت گرایان«اي است که وارونه

هاي بعدي در پیش گرفتند که تا بـه امـروز نیـز    نسل).182-184: 1390پورجوادي، 
سایۀ سنگین خود را بر شیوة مواجهه با سنت افکنده است. بدین معنا که بـراي آنـان   

ه ابزاري بدل شد براي توجیـه خودکـامگی سیاسـی و یـا ایسـتادن در مسـیر       سنت ب
توان به رویکرد شعارگونه و ایدئولوژیک آقاخـان کرمـانی بـه    تجدد. از این منظر می

سـو، ایـدئولوژي او   اي متفاوت نگریست. چراکه ازیکسنت ایران باستان نیز به شیوه
ست و از دیگر سو، کوششـی اسـت در   ها تالشی تجددگرایانه اتفریطوبا همه افراط

اش و نه توجیه آن. جهت نگاه او راستاي به چالش کشیدن خودکامگی سیاسی زمانه
راستاي با پیش بردن اندیشۀ ترقی اسـت و درانـداختن   ها همسو و همبا همه کاستی

براي نقد روزگاري کـه در  ؛براي به پرسش گرفتن قدیم و نه رجعت به آن؛طرح نو
روز بدبختی ایران پدید شده و بخت «ه بر باد رفت»اختر کاویان«و »نمایتیجام گ«آن 

نبـردآوران  «و »بـدن دلیران نـازك «روزگار واژگون ؛»و روز سپید او سیه گشته است
.)178، 1385(کرمانی، » نهادوزیران ملیجک«و »امیران حورزاد«ۀ زمان، »تنسیم
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هانوشتپی
آیینۀ سکندري است تا بر تـو عرضـه دارد   «به بیان خود آقاخان اثر او درباره تاریخ ایران . 1

»احوال ملک دارا
.داندمیرا از یک ریشه»تاریخ«و »تاریک«آقاخان واژگان . 2
اثر سید حسین نصر»در جستجوي امر قدسی«. عنوان کتاب 3
.کندمینائی در تاریخ ایران اشارهالبته او در اینجا به مزدك به مثابه موردي استث. 4
دهد که چگونه دسـتورهاي فقهـی مربـوط بـه     میبه عنوان نمونه آقاخان کرمانی توضیح. 5

امـراض مهلـک   «ایـران و حتـی شـیوع    هـاي  حمامهاي آب کر و قلیل سبب آلودگی خزینه
.198ص ، همان. رجوع کنید به: شده است» مسري
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، تهران: انتشارات پیام.هاي میرزا آقاخان کرمانیاندیشه)، 1357فریدون (،آدمیت

. تهران: سخن، فکر آزادي و مقدمۀ نهضت مشروطیت)، 1340(__________
ز: نشر احیاء.تبری، مکتوبات و الفباي جدید)، 1357(پاییز فتحعلی،آخوندزاده
، نامـۀ باسـتان  ، )1385آقاخـان کرمـانی) (  مشهور به میرزا(میرزاعبدالحسین خان،بردسیري

.نیاعلی عبداللهیی، به نقل از مقدمۀشناسکرمان: مرکز کرمان
، تهـران:  جدال قدیم و جدید: از نوزایش تا انقـالب فرانسـه  )،1387(، سید جوادطباطبایی

نشر ثالث.
.تبریز: ستوده، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی)، 1384سید جواد (،طباطبایی

سـنت گرایـی، غـرب زدگـی     «، )1390فـروردین  (و نصراهللا پورجـوادي __________
.10، شماره مهرنامهحامد زارع،، مصاحبه احمد بستانی و »مضاعف است

، تهـران: شـرکت   چهار اثر ارزنده از تألیفـات ایرانشـهر  ، )1353حسین (،زاده ایرانشهرکاظم
.»ر تاریخیات روح  ایرانی در ادواتجلی«نسبی اقبال و شرکاء، مقالۀ 

، تهران: نشر نی.هاي هویتی ایرانتطورات گفتمان، )1384حسین (،کچوئیان
غر حقـدار،  به کوشش علـی اصـ  ، آیینۀ سکندري)، 1387حسین میرزاآقاخان (عبدالکرمانی،

تهران: نشر چشمه.
,Germany: Nima Verlag، بـه کوشـش بهـرام چوبینـه    ، سه مکتوبمیرزاآقاخان، ،کرمانی

Oktobr توجه شود که مکتوب اول آقاخان کرمانی بازنویسـی بخشـی از مکتوبـات    ،2000
.خان آخوندزاده استفتحعلی
، تألیف و ترجمۀ میـرزا محمـدخان بهـادر،    هفتاد و دو ملت، )1362میرزا آقاخان (،کرمانی

، نقل از مقدمۀ محمدجواد مشکورتهران: مؤسسۀ مطبوعاتی عطایی
، ترجمۀ مهـدي حقیقـت خـواه،    یی فکري ایران با مدرنیترویارو)،1382فرزین (،وحدت

، شـماره  2، سـال  ایرانشهر، »معارف در ایران«تهران: ققنوس، به نقل از: آلجاي افشار، مقالۀ 
3 ،1302.


