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Extended Abstract
Introduction
The familiarity of Iranians with Western civilization began with communication
between Iran and Europe. Although this connection dated back to the Safavid
period, attention to the new science and its achievements, and its impact on
Iranians occurred during the rule of the Qajars. The competition between European
governments that began in the Nineteenth century affected Asia. Meanwhile, Iran
stepped in global politics because of its particular geographical location. As a result
of these competitions, Iran placed on the path to familiarity with the elements of
Western civilization. In addition, the occurrence of Iran-Russia wars, the attention
of the French government and the United Kingdom to Iran and their competition to
attract the Qajars, sending ambassadors to Europe, sending students to Europe, the
economic privileges and the journeys of Iranian tourists, were among factors that
provided Iranian familiarity with Western civilization. At the beginning of
acquaintance with the West, Iranians felt backward and attempted to bring
civilization to Iran. For Iranian intellectuals, the order and law of these countries
was the result of the law and justice, so legalization and justice became the main
issue of the critical texts and critique of the Nasseri era.
In this period, Iran was recognized as the land of faith, due to the Shia government
of Qajar. The normative system ruling the society, used concepts such as belief and
disbelief to discuss a civilized, legal, and just community. Shia ideological texts,
which formed the normative system of society, worked for the perfection of
people's soul in the light of the performance of the Shari’a. In these texts, the
greatness of the government depended on the dignity and support of religion and
Shi’ites. These concepts and texts attempted to implement religion and suppress
disbelievers. In this political-religious order, sultans fought infidels and removed
their evil. They tried to justify their authority by supporting their religion and faith.
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Meanwhile, Archaism or praise for ancient Iran appeared within intellectual texts.
The first archaists in Iran were the intellectuals of the Nasseri era, who criticized
Iran's backwardness and condemned the Qajar's autocratic system. The
intellectuals considered the Arab attack on Iran as the beginning of the Iranian
backwardness process. Also, the continuation of this backwardness was due to the
sovereignty and teachings of Arabs. The praise of ancient Iran is one of the most
important and radical propositions of intellectual texts. This paper, based on
Skinner’s method wants to understand the intentions of intellectuals from raising
archaism in this historical period. This kind of reading, firstly, considers the text as
a response to a question, and secondly, understands the meaning of the text as the
author has carried out with the use of normative concepts and in order to solve the
problem.
Methodology
This article uses Quentin Skinner's text readings method. The pivotal issue for
Skinner is the understanding of the text. The Skinner method has been based on
"conceptual history" and "conceptual change". The conceptual change to Skinner
means changing the use of concepts. This kind of historical analysis is, in turn,
based on the idea of "executive" of language and the theory of "speech action".
That is, "the author and speaker, when they express a story, raise it with a certain
speech remainder; they do things with words and sentences. The view that "text
has an executive aspect" has caused Skinner to consider texts and generally a
political theory as a political action that tends to do certain actions. The text is tied
as a deed with common norms and moral language dominant in a specific period.
The logic of this link is that the author / speaker perform its actions by words.
Words have a special illocutionary force and lead to a special action. Skinner's
order of words with a special illocutionary force is the concept that can contain "an
impact such as expressing, or seeking approval or disapproval of acts that are
described. In other words, normative vocabulary is used to implement things like
praise and confirming or criticizing any acts that describe it. This means that the
author is forced to apply conventional normative concepts. This brings us to the
author's use of conventional norms or language innovations. Skinner states that
authors try to resort by changing the use of normative concepts and their reference
to situations. What happens is that an account of legitimacy is degraded and in this
way social formulation changes. According to Skinner, the interpretation of texts
can be achieved in four steps. That is, the interpreter should pay attention to these,
A. What the writer has done when writing about existing texts that form an
ideological field of era? B. What does the author have done in writing the text in
relation to the problematic political action, which forms the practical context of the
text? C. How should the ideologies be identified and how should their development
process and evolution be explained?, And ultimately, D. What is the relationship
between political ideology and political action that deals with the prevalence of a
particular ideology, and what does this effect on political behavior?
Result and discussion
Iran was conquered by Muslims after the Arab arrival. During the period of the
Qajar, it was identified as the land of faith in the form of the Shi'i religion.

244

Nasibe Noori.et.al., Archaism; The Ideological Controversy of the Intellectuals of the…

Research Letter of Political Science
Spring 2022, Volume XVII, Number 2, pp.243-283

Collective and political life inhabitants of the land of faith were conducted under
the rule of religion and reign. Religion and reign were two pillars of Imamate. At
all times of Qajar, from the beginning of the reign until the discussion period,
mujtahids and sultans were engaged in ordering community affairs. In this
political-religious order, sultans fought against infidels and mujtahids tried to
defend faith and beliefs, and spread the Shari’a. In accordance with the ideological
texts of the Shi’a, the reign, as one of the pillars of the Imamat, aimed at
collaboration with the scholars. In the light of these texts, which formed the
normative system of society, prosperity refers to the status of the implementation
of religious sentences and the greatness and authority of the government also
defined the reverence and support for religion. Since the change in the use of
concepts is one way in which social activists can recover their world and change it,
so change the use of concepts from competing groups can be seen as an ideological
tool. It was conducted by those such as Akhundzadeh, Aga Khan Kermani and
Zaynandaddin Maragheh and Abdul Rahim Talalef. They changed the use of
concepts in the path of civilization and progress. Intellectuals also tried to provide
the ground for eliminating the problems of the country and obtaining progress and
civilization. Something they had seen in the West and demanded. The first step for
these intellectuals was trying to prepare a new meaning for politics and
governance. The meaning that was introduced by European states. By providing
this definition, the intellectuals substituted science for the Shari’a and considered
its implementation by the reign with disregard and marginalized on the path of
their civilization. The intellectuals considered the benefit and interest of the
country, which makes the authority of the nation and the homeland dominated. In
this way, the first step was to turn to the authority of nation and a country.
Conclusion
The intellectuals, after familiarity with the Western political system, sought to
modernize the political-social system in Iran. The views that existed on politics and
reign had difficulty to reconcile with the civilized, legal and just community.
According to the ideological texts dominating society, the reign, as one of the
pillars of the Imamate, was engaged in the implementation of the Shari’a. The
reign carried out the execution of the Shari’a with the aim of perfecting the spirit of
the people. In the light of these texts, the normative system of society was used to
describe a situation in which the Shari’a is implemented. In addition, the
magnificence of the government was also dependent on the dignity and support of
religion and belief. It was also used for a situation in which the enemies of God
and Muhammad are suppressed. These intellectuals claimed they need to correct
the social beliefs and perceptions of their audience. For this reason, they tried to
change the use of normative concepts so that they can prepare society's normative
system for accepting new political-social formations and provide a new moral
stance to look at social issues. Intellectuals defined happiness as prosperity and
welfare. While the application of the concept of happiness in the community of
that day was observed as the implementation of the Shari’a and followed by
passion. This change was made by intellectuals, with the intention of repudiating
traditional social formulations and transition to a civilized society, which in turn
meant the critique of ideological texts. Archaism occurs in this process. The
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intellectuals focused on ancient civilization, which had a different situation with
new civilization due to their specific perceptions of politics and society. Iran in
ancient period was introduced as the magnificent era.
Keywords: Archaism, Modernization, Intelligence, Religion-Based Community,
Nasseri Era, Quentin Skinner.
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 .1دانشجوی دکترای اندیشههای سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه عالمه طباطبایی ،مشهد /تهران  ،ایران
 .3دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
.1

 .1دانشیار گروه مطالعات منطقهای ،دانشگاه تهران  ،تهران ،ایران
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چکیده
خوانش تااریی ااتاتا گرای در اندیشا رششاکرارا ر ار
هدف این نوشتار،
ِ
تاریخ دریافت 1400/07/15 :ناصری اا درنظر گرفتن آرما ِ تمد خواه  ،قانو خواه  ،ش ردالتخواه ِ آ هاا
ِ
تاریخ پذیرش 1400/10/03 :در استر جامعا ای کیش محاور اتاتد در ایان دشرس ،تار مین ایارا  ،ا شاتاۀ
تشیص «داراالیمان » داشتد نظام هکجاری حاکم
حاومت شیع مذهب قاجار،
ِ
ِ
خاص مراهیم همچو تعادت ش کرر ،اشی اخالق ای
کارارد
اا
،
االیما
تاریخ انتشار 1400/11/06 :ار دار
ِ
را تدارک دیدس اود ک ا نظر گرشه ا رششاکرارا  ،راهیااا اا جامعا متماد ،
قانو مدار ،ش ردالتمحور را اا مشال رشاا رش م کاردد ایان نوشاتار ااا دشاوارس
دانستن فرایکد ربور ا جامع ای کیشمحور ا جامعا متماد ش قانو مادار ،ایان
ِ
پرتش را مۀرح م ککد ک « ،ااتتا گرای  ،چگون در اندیشا رششاکرارا ر ار
ناصری ،اماا ظهور یافت ش تمجیاد ا آ ااا چا هادف انجاام شادس اتات »
نوع مقاله :پژشهش
فتحعل آخوند ادس ،میر ا آقاخا کرماان  ،ینالعااادین مراها ای ش ربادالرحیم
موردنظر این پژشهش هستکدد فرضی قااالطرح ایان
طالبوف ،ا جمل رششکرارا
ِ
اتت ک «ااتتا گرای در فرایکد جدال ایدئولوژیا ِ رششاکرارا اا مکظور تغییار
واژگان کلیدی:
صورتاکدی اجتمار کیشمحور رخ نمایاند»د یافت های پژشهش نشا م دهاد
باستانگرایی،
ک رششکرارا اا هدف ایجاد تغییرات هکجاری در جامع دیک  ،گذار ا مدنیت ش
تجددخواهی،
تدارک اشی اخالق ِ مۀلوب اارای آ  ،کاارارد مرهاوم تاعادت را تغییار دادنادد
روشنفکران،
رششکرارا  ،مرهوم تعادت را ،ک در جامع آ رش ناظر ار اجرای شریعت ااود،
ارای توصیف مدنیت ش آاادان ا کار اردند ش ا همین رهگاذر ،ایارا ااتاتا در
جامعۀ کیشمحور،
اراار ایرا دشرا اتالم قرار گرفت ش ااتاعادت توصایف شادد شایود گاردآشری
هرمنوتیک قصدگرا،
دادسهای پژشهش حاضر ،کتاایان ای اودس ش ارای ترسیر دادسها ا فن خوانش متن
ِ
کوئنتین اسکینر
کوئکتین اتایکر اهرس گرفت ایمد
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مقدمه
ایرانیا پس ا ارقراری رشااط میا ایرا ش ارشپا اا تمد هرا آشکا شادندد اگرچا ایان ارتباا اا دشرد
صرویا ارم گردد ،شل در دشرا حاکمیت قاجارها اود ک متوج رلم جدید ش دتتاشردهای آ ش تاثییر
رظیم قر نو دهم آها شدس اود،
آ ار ایرانیا شدندد رقاات میا دشلتهای ارشپای ک در پ ِ تحوالت ِ
ا آتیا کشیدس شدد دراینمیا  ،ایرا ا دلیل موقعیت خاص جغرافیای خاود اا ررصا ااا ی تیاتات
جهان گام نهادد در نتیج این رقااتها ،ایرا در مسایر آشاکای ااا رکاصار تماد هارب قارار گرفاتد
افزش اراین ،شقوع جکگ ایرا ش رشس ،توج دشلت فرانس ش انگلستا ا ایرا  ،ش رقاات آ دش اا یاادیگر
ارای جلب موافقت دشلتمردا قاجار ،گسایل داشاتن تاریر تیاتا اا تار مینهای فرنگا  ،ارازام
دانشجویا ایران ا فرنگ ،شرشد هیئت مستشاری ا ایارا  ،امتیا هاای اقت اادی ،ش تارر جهاانگردا
ایران  ،مهمترین روامل میک تا آشکای ایرانیا اا تمد هارب اودنادد آنچا هان ایرانیاا را در آهاا
آشکای اا هرب ا خود مشغول م کرد ،تاما یافتگ ش مترق اود آ ها اود ک احساس رقبماندگ ش
ترق خواه را در آنا ایجاد م نمودد ا ایا رششنتر ،آنچ در ااتدا نظر ایککدگا ایران را ا خود جلب
آاادی» این تر مینها اودد آر شی رششکرارا اارای داشاتن «انتظاام ش اقتادار لشاار،
م کرد« ،نظم ش ِ
ِ
آاادی مملات» ک آ را رهاشرد «قانو ش ردالت» م دانساتکد ممستشاارالدشل ،)4۸ :13۹۷ ،
آتایش ش ِ
انتقادی ر ر ناصری تبدیل کردس اودد
قانو خواه ش ردالتخواه را ا شاسایت هم متو ش رتال های
ِ
ایرا در دشرد مورداحا ،،ااا حاکمیات حاومات شایع مذهب قاجاار اار آ ش اا شیژس پاس ا

جکگهای ایرا ش رشس ،جایگاس «داراالیمان » ا دتت آشردس ش اا رکوا تار مین فرقا ناجیا هویات
ِ
خاص مراهیم همچو تاعادت ش کرار ،اشیا
یافت اودد نظام هکجاری حاکم ار داراالیما  ،اا کارارد ِ

اخالق ای را شال دادس اود ک راهیااا اا جامعا متماد  ،قانو مادار ،ش رادالتمحور را ااا مشاال
رشا رش م کردد متو ایدئولوژیا شیع ک نظام هکجارین جامع را تشایل م دادند ،تاعادت را اارای
تامیل نروس خالیق در پرتو اجر ِای شریعت ا کار م اردنادد در ایان متاو  ،تاعادتمکدی ش شاوکت ش

رظمت دشلت در گرشی رزت ش حمایت دین ش مؤمکا معرفا م شادد آنچا ا ایان مرااهیم ش متاو

معالم حالل ش حرام ،ن ارت دیان
دراارد کارشیژد تلۀکت ارداشت م شد ،تالش ارای پوشیدس نماند ِ
َ
حق ش تثیید شریعت ش فرشد آشرد تیغ تلۀکت ار فرق ارادی حق ش دشمکا دین مکرار ش فجار) ااودد در
این نظم تیات ادیک  ،تالطین ا محارا ش مجاهادد کراار ش فجاار ش تاد یغاور ش رفاو شارشر آ هاا
مشغول م شدند ش اا تالش ارای حرظ رزت ش حمایت دین مبین ش ترشیج شعار ایما ش ماؤمکین ،اکاای
دشلت ش ا دیاد رظمت ش شوکت تلۀکت خود را فراهم م کردندد
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دراینمیا  ،ااتتا گرای یاا تمجیاد ا ایارا ااتاتا در متاو رششاکرارا نماودار شادد
ااتتا گرای در پ آ اتت ک اا احیا ش تجدید حیات تکتها ش رقاید کهان ش ااتاتان  ،نظام
جدیدی را در ترار اجتماار  ،فرهکگا  ،ش تیاتا جامعا اا تولیاد ککاد ش یرتااختهاا ش
پای های فرهکگ ش اجتمار نویک را ارپای تکتهای کهان اکاا نهاد ماکباری)1۸۸ :13۷۵ ،د
رششااکرارا ر ار ناصااری ،پیشااگاما ااتااتا گرای ا در ای ارا اودنااد ک ا ضاامن انتقاااد ا
ِ
رقبماندگ ایرا  ،نظام اتتبدادی قاجار را ناوهش م کردندد رششکرارا  ،افزش اار اتاتبداد،
آها رقبماندگ ش فالکت ایرانیا را حمل ارراب ا ایرا ش تداشم این رقبماندگ را ناشا ا
حاکمیت ش تعلیمات ارراب ،ک هما احاام اتالم ااشد ،معرف م کردندد تجلیل ا شااوس ش
تعادت ایرا ااتتا  ،ا مهمترین ش پرتارارترین گزارسهای این رششکرارا در میا متو اتتد
این مقال ار آ اتت ک اا تای ار رشش خوانش متن اتایکر ،نیت ش ق د رششکرارا ا مۀرح
کرد ااتتا گرای در این دشرد تاریی را دریاادد این ناوع خاوانش ،نیسات ،ماتن را اا مثااا
پاتخ ا یک پرتش درنظر م آشرد ش دشم ایکا  ،معکای متن را فهم ککش م داند ک مؤلاف ااا
کارارد متغییر کارارد) مراهیم هکجارین ش در جهت حل مشال انجام دادس اتتد
 .1پیشینۀ پژوهش
اندیش تیات رششکرارا ر ر قاجار ،تاککو دتتمای پژشهش کتابها ش مقالا های یاادی ااودس
اتت ک در ادام  ،مهمترین ش نزدیکترین مکااو ا موضوع این نوشتار را اررت خواهیم کردد حسین
های هویت ِ ایرا  :ایران در کشااکش ااا تجادد ش مااعدتجادد»
کچوینان در کتاب «تۀورات گرتما ِ
م )13۸4مسئل هویت ممعضل هویت ) را نقۀ محوری پژشهش خاود قارار دادس ش اندیشا متراارا
فاری هارب اارای شارق ش
ایران ا ااتدای قاجار تا جمهوری اتالم را در چارچوب
دتتاشردهای ِ
ِ

ا ربارت اهتر ،در چارچوب احرا هویت ِ ایجادشدس ارای ایرانیا  ،پیگیری کردس اتاتد کچوییاا در
این کتاب ،مسئل هویت ش گرتما های هویت ِ ایرا را در چارچوب کل تر تااریخ تجادد قارار دادس ش
ا شرایط ایرشن ِ تۀورات تاریی تجدد در هرب توج نشا دادس اتتد
کتاب «ایرانیت ،ملیت ش قومیت» ا قلم اصغر شنرازی م ،)13۹۵ا تاریخ پیدایش مرهاوم
ِ
ایارا ش ماادلول تاار میک  ،قااوم  ،ش تیاتا آ در دشرا پیش ااماادر ش شااکاخت گونا هااای
ناتیونالیسم مگرایشهای ایرا گرا ،ملتگرا ،ش قومگرایان ) در دشرا مدر  ،ا آها تاال 12۰۰
شمس تا آها جکگ جهان دشم ش تقو رضاشاس ،پرداخت اتتد نویسکدد این کتاب ،اار ایان
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نظر اتت ک ناتیونالیسم ایران در استر رشیارشی اا هرب پدید آمد ش ا همیندلیل ،ایدسهایش
ا ناتیونالیسم ارشپای تثییر م پذیرفتد
محمد توکلی طرقی در کتاب «تجدد اوم ش اا اندیش تااریخ» م ،)13۹۵ا مکظاری ناو
های جدید پ م گیردد شی اا ارتقاد اا ایان گازارس کا تجادد،
ااتتا گرای را در تاریخنگاری ِ

فراتاخت رشند آمیزش ش پیوند فرهکگها ش مردما تراتر جها ش درنتیج  ،پیدایش تجراا های
تا س ش اا نگری خویش اتت ،ایا م ککد ک دادشتتد فرهکگ اا فرنگ در ر ر قاجاار ،میکا
اا پردا ی مرهوم ملت ،ایرا  ،ش ملت ایرا را در گازارشهاای تااریخ فاراهم کاردد نتیجا ایان
شضعیت ،ایرا ش ملت نوپرداخت ای اود ک حاصل پیوند متو کهن ش آیار ااتتان ااود؛ ااا ایان
تراشت ک گذشت  ،دیگر رکوا جهالت را نداشت ،الا گذشات ای ااشااوس نماودار شاد کا در
جهت آیکدسنگری اا آرای شدس اودد
محمدعلی اکبری در کتاب «تبارشکات هویت جدید ایرانا » م ،)13۸4ااا پایبکادی اا
مکۀق کار مورخان ک ا اصل ردم تداشم تاریی رشیدادها پیارشی ما ککاد ،موضاوع هویات
ایران در قر تیزدهم را شاکاشی کردس اتتد شی در پاتخ ا این پرتاش کا کادام مقتضایات
تاریی  ،توج ا هویت جدید ایران را در رش گار قاجار ش پهلوی گریازناپاذیر کارد ،اا اارش
تحوالت فاری ،اقت ادی ،تیات  ،ش فرهکگ ک هما شرشد ا ررص تحوالت جهان پاس ا
جریا جکگ ایرا ش رشس اتت ،اشارس م ککد ک صاورتاکادی اجتماار گذشات را دگرگاو
کردس ش گرتار جدید هویت را رقم دس اتتد
احمد اشرف ،یا ا ف الهای کتااب «هویات ایرانا  ،ا دشرا ااتاتا تاا پایاا پهلاوی»
م )13۹۶را ا هویت ایرانا در دشرد مادر  ،یعکا دشرد قاجاار ،اخت ااص دادس اتاتد شی در ایان
ف ل تالش م ککد تا ااتکای هویت ایران ار مؤلر های هویت تاریی ایران در دشرد مدر را نشاا
نثر شاررا ش کتابهای تاریی ِ دشرا اتالم نمودار شدس اتتد
دهد ک در آیار ادا ِ نظم ش ِ
رستمی ش زیباکالم در مقال ای اا رکوا «تبارشکات ایدئولوژی ناتیونالیسم ااتاتا گارا ش
دیگریتا ی» م ،)13۹۷اا تمرکز ار تدد نو دهم ش گسترش ایدئولوژیهای تیاتا اا رکاوا
نیرشهای مترق در این تدس ،ا ماتب ناتیونالیسم ااتتا گرا اشارس کردساند ک مکجر ا تشاایل
دشلت پهلوی شدس اتتد
قادری ش میر ای در مقال «ناتیونالیسام ایرانا در تادد ناو دهم» م ،)13۹۰چگاونگ ِ
شالگیری ناتیونالیسم ش شیژگ ها ش گرایشاات آ را اررتا کردسانادد نویساکدگا  ،پیادایش
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ناتیونالیسم ایران در این تدس را ،پیامد گر یزناپذیر احرا ناشا ا رشیاارشی ایارا تاکت ااا
مدرنیت دانست اند ک آشکای ش دریافت دادسهای تیاتا ِ مادر  ،گرایشا مادن اا آ دادس ش
تپس ،در اا گشت ا داشت های فرهکگ ا ترتیب ،گرایش ااتتان ش مذهب یافت اتتد
علیزاده ش طرفداری در مقال «تبارشکات مبان هو یت مل در تاریخنگاری مل گرایانا
دشرا قاجار ش مشرشط » م ،)13۸۹تالش کردساند تا چگونگ ِ پیدایش تاریخنگاری مل گرایان
در میا مورخا ایران ش نتایج گوناگو ش پرشمار این نوع تاریخنویس را ا اشی تدارک مباان
هویت مل مبتک ار تاریخ ایرا ااتتا  ،اررت کککدد
قدیمی قنداری نیز در مقال «تاریخنویس ااتاتا گرا ش ناتیونالیسات در ایارا ر ار قاجاار»
م،)13۹1اا تارار همین موضو ،تاثییر اندیشا هراا ِ ناتیونالیسام را اار نگااس تااریی ِ ااتاتا گرا ش
آقاخان کرمانی ،ش جاللالدی منرزا شاکاشی کردس اتتد
ناتیونالیست اندیش آخوندزاده،
ِ
اگرچ ایندتت ا مکااو مۀالعات  ،ااتتا گرای را ا رکوا محتوای گرتارهای مل رششاکرارا

ش مورخا درنظر آشردس ش آ را در استر آشکای اا تمد هرب ا ت ویر کشایدساند ،ایشاتر آ هاا طارح
مل تااا ی ش مدر تااا ی را ااادش درنظاار گاارفتن اسااتر دیک ا جامعاا مجامع ا کیشمحااور) ش
اکدی اجتمار ارای ارنام مدر تا ی ش مل تاا ی ما تابب ناوع
اناستهای ک این نوع صورت ِ
خاص تیاتتاندیش ش تقسایماکدی جمعیتا مبتک اار راتتکیشا ش ادکیشا ) ایجااد م ککاد،
ِ
اررت کردساندد این مقال ا لحاظ موضور ش رشش  ،معیار نوآشران یاک ماتن پژشهشا را اارآشردس

م ککدد هرچکد موضوع ناتیونالیسم ش هویت مل  ،موضاوع پرتاارار متاو پژشهشا ااودس اتات،
لیان هیچگاس مسائل ااتاتا گرای  ،ا گونا ای مساتقل ،موضاوع اندیشا رششاکرارا نباودس اتاتد
ِ
ا لحاظ رشش نیز نگارندگا اا هدف فهم ق د رششکرارا تجددخواس ا ااتاتا گرای  ،کوشایدساند
متو رششکرارا این دشرس را در استر تاریی ش اان مان آنا اا خوان کککاد؛ کااری کا ماورخ را
ارای حل مسائل موجود ماناستهای تیات ) اا دنیاای جادالهای ایادئولوژیا رششاکرارا ااا
ِ
رمیق مکا رات مرهاوم ِ میاا آناا را اار شی
طرفدارا نظم تکت شارد کردس ش ا اینطریق ،الی ِ
های ِ
آشاار م ککدد ااا خوان ااتاتا گرای رششاکرارا ااا ایان رشش ،مکا راات مرهاوم ای را آشااار
های اجتماار اتات ش فهمیاد آ
م ککد ک مبتک ار تمهیدات رششاکرارا در جهات اا توصایف ِ
ارای تاریخ اندیش تیات ش نیز تاریخ تیاتا ِ ایارا  ،اهمیات فراشانا دارد؛ مکا راات کا در پرتاو
کارارد مراهیم رخ دادس ش ادراکها ش دریافتهای اجتمار ِ تاککا تر مین ایارا در ر ار قاجاار را
اکدی جامع  ،دگرگو کردس اتتد
دراارد صورت ِ
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 .2روش پژوهش
معکای متو آ ها دراارد موضاوعهای گونااگو  ،نیا مکاد اتیاا
اررت ِ اندیش مترارا ش پ ارد ا
ِ
رشش اتت ک در پرهیز ا قرائتهای هیرتاریی ا مورخ کمک م ککدد ایان مقالا  ،ا هرمکوتیاک
اکهادی مهمتاارین نظری ا پردا آ  ،یعکا کااوئکتین اتااایکر ،1ک ا رشش مبتک ااار
رششا ش شاایود پیشا ِ

«ق دیت »2مؤلف خواندس م شود ،اتترادس کردس اتتد مسئل محوری موردنظر اتایکر ،فهام ماتن

ش رشش فهمید آ اتتد اکای رشش اتایکر ار «تاریخ مرهوم  »3ش «تغییر مرهاوم  »4اتاتوار ااودس
ِ
تغییر کارارد مراهیم اتت؛ ایکا ککشاگرا گونااگو
تغییر مرهوم ا
ِ
معکای ِ
اتتد ا دیدگاس اتایکرِ ،
در ما های متراشت ،مراهیم را چگون ش اا چا ق ادی اا کار اردسانادد اتاایکر ،نگاارش حقیقا ِ
تاریخ را نگارش م داند ک ار کارارد متغیر مراهیم ش ایادسها اتاتوار اتاتد اا ایا شی« :تارییچا

کارارد ،یگان تارییچ اندیش [ش مراهیم ] اتت کا اایاد نوشات شاود» ماتاایکر)2۹۷ :13۹3 ،د

این نوع تحلیل تااریی ا نواا خاود اار ایادد «کارداری ش اجرایا  »5ااود ااا ش نظریا «کاکش
ِ
گرتاری »6مبتک اتت؛ ا اینمعکا ک «نویسکدس ش گویکدس ،هکگام ایا یک مۀلاب ،افزش اار ایکاا آ
گرتاری معیک  ،یعک معکا ش داللت خاص  ،مۀرح م ککد ،چیزهای را نیاز ااا کلماات ش
معکای
ِ
را اا ِ
جمالت انجام م دهد» متول 1۹۹۸ ،7ب)۸-۹ :د
ارداشت اتایکر دراارد ایکا «متنها جکب اجرایا ش کارداری دارناد» ماتاایکر،)11 :13۹3 ،
تبب شدس اتت ک اش متو را ش ا طورکل  ،یک ایر یا نظری تیات را ،یک ککش تیاتا اداناد کا

کاکش
تمایل ا خلق تثییرهای معیکا مانجاام کاکش خاصا ) دارد مااال)2۷ :2۰۰2 ،8د توجا اا
ِ
انجامشدس توتط کلمات ش متو  ،این نتیج را در نحاود خاوانش ماتن دارد کا ماورخ درم یاااد کا
نویسکدگا متن در هکگام نوشتن آ چ م کردساندد پ ارد ا این قضی  ،ااتدا نیا مکد توج ا میکا

1. Quentin skinner
2. Intentionality
3. The History Of Concept
4. Conceptual Change
5. Performative
6. Speech Act
7. Tully
8. Ball
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یا شرایۀ اتت ک متن در آ تاخت شدس اتت مآتتین)234 :1۹۷۰ ،1؛ یرا ،هار متکا در پاتاخ
ا یاسری مسائل نوشت شدس ش متن ا مثاا پاتخ ،درحال حل آ ها ااودس اتات مااال)2۷ :2۰۰2 ،د
افزش ار میک تاریی متن ،فهمید اا اخالق جامع نیاز اهمیات دارد ماتاایکر-13۶ :1۹۷۰ ،
)13۵د اهمیت اا اخالق جامع در ترسیر ا اینتبب اتت ک متن ا رکوا کاردار ااا هکجارهاای
رایج ش اا اخالق حاکم ار یک دشرد خاص گارس خاوردس اتاتد مکۀاق ایان پیوناد ایان اتات کا

نویسکدس /گویکدس ،ککشهای خود را ا شتیل کلم های اا نیرشی گرتاری 2انجام م دهد؛ نیرشیا کا
کاکش کاارگرت شیاژسای م شاودد مکظاور
در ضمن هر گرتار جدیای شجود دارد ش مکجر ا اجارای
ِ
ِ
اتایکر ا کلم های دارای نیرشی کارگرت ِ شیژس ،مراهیم اتت ک م توانکاد دراردارنادد «تثییرهاای
ا قبیل اارا کرد  ،ایا کرد  ،یا جویا شد تثیید یا ردم تثیید ارمال کا توصایف م کککاد» ااشاکد

ماتایکر)2۵2 :13۹3 ،؛ ا ایا رششنتر ،مکظور اتایکر ،مراهیم دارای تثییر کارگرت تثییاد یاا رادم
تثیید اتت؛ یعک تمام شاژگا هکجاارین یاا شاژگاا ار شا متوصیر اهکجاری) کا اارای اجارای
کارهای مانکد تتود ش تثیید کرد یا ناوهیاد ش انتقااد کارد ا هرگونا رملا کا آ را توصایف
م کککد ،اتترادس م شوندد
هکجاارین مرتاوم اتاتد
این شضعیت ،ا اینمعکاتت ک نویسکدس ،مجبور ا کاارارد مرااهیم
ِ

درشاقو ،اگر آ ها تمایل ا فهمیدس شد داشتکد ،مجبور اودند شالهای ا توتع یا انتقااد ا ارخا
ً
های موجود را ک معموال هکجاار مرتاوم ش حااکم هساتکد ،اا خود اگیرنادد
جهتگیریها یا جریا ِ
درهیراینصورت ،شانس ارای فهمیدس شد نداشتکد متیرجاما )۷۸ :2۰11 ،3د این مسئل ما را اا

هاای ااان ای م رتااند کا نویساکدس
دخلشت رفهای نویسکدس در هکجارهای مرتوم یاا نوآشری ِ
مشغول آ اتتد اتایکر ا دش راهبرد ارای اجرای فرایکد دخلشت ارف در کاارارد شاژگاا هکجاارین

کاکش
در راتتای اهداف نویسکدس اشارس م ککدد در راهبرد خۀاا  ،4ککشگر درگیار دخلشت ارف در
ِ
گرتاری شاژسهاتتد آنچ در ایان فرایکاد رخ م دهاد ،ایان اتات کا قاالیات یکدتات ا شاژگاا
ِ
هکجارین ارای اجرا ش ترهیب ِارمال ار یاا خاص ،ا حی ،مسیر یا ا لحاظ شدت ،تغییار م ککادد

یا ا راهاارهای این راهبرد ربارت اتات ا «دگرگاو کارد شاژسای خکثا اا شاژسای مۀلاوب ش
1. Austin
2. Illocutionary Force
3. Sirjamaki
4. Rhetorical Strategies
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ا کار ارد آ در راتتای معکای گسترشیافت اش ،ا مکظور توصایف جریاا رملا کا م خواهیاد
موردتمجید قرار گیرد» ماتایکر)2۵۷ :13۹3 ،د راهاار دشم« ،تالش ارای تغییار داد آ حاو سای ا
ً
نامۀلوب موجود ا اجرا درم آیاد»؛ ا اینشاال کا یاا آ
های
شاژس
اا
معموال
ککش گرتاری اتت ک
ِ
ِ
را خکث م ککید یا ایکا ظرفیت ککش گرتاری آ را شارشن کردس ش ا آ ارای تثیید ش رضاایت اتاترادس
ککید ماتایکر)2۵۸ :13۹3 ،د ایان دش راهااار ،ا گرتا اتاایکر ،ت اویر آیکا ای نیاز دارناد ،یعکا
«م توا شاژسهای نامۀلوب را ارای اارا میالرت یا ارتراض در اراار هکجارهاای پذیرفت شادد رفتاار،
ا کار ارد یا ایکا شاژسهای خکثا را ما طریق گسترش اتاتعاری کاراردشاا ) اا شاژسهاای ناامۀلوب
گرتااری شاژسهاای تتایشاگران موجاود را شارشنا تااخت»
تبدیل کرد ش درنهایات ،ظرفیات کاکش
ِ

ماتایکر)2۵۹ :13۹3 ،د

در راهبرد دشم ،ککشگر ،یاا اا ایا اتاایکر« ،ایدئولوژیسات ناوآشر» ،درگیار دخلشت ارف در
معیارهای مراو ا کارارد مجمور ای ا شاژسهاای ار شا موجاود اتاتد در ایان هکگاام پرتایدس
م شود ،آیا رمل یا شضعیت معیک اا ماا اجاا س م دهاد کا شاژد ار شا خاصا را ممۀلاوب یاا
توصیف مکاتب آ رمل یا شضعیت ا کار اریم یاا نا اگار ا گونا ای پاذیرفتک
نامۀلوب) ا رکوا
ِ

اتوا ادرا کرد ک معیارهای مراو ا کارارد یک شاژس در رمل معین یا در شارایۀ خااص اا تااب

م یااد ،پس آ شاژس ن تکها در راتتای توصیف ،الا دررینحال ،ارای ار یاا آ [نیاز] کاارارد داردد
کارارد مراهیم هکجااری ش اطاالق آ هاا اار شضاعیتها،
اتایکر ایا م ککد ک نویسکدگا اا تغییر
ِ
تع در اا توصیف آ ها دارندد آنچ در این اا توصایفها رخ م دهاد ،ایان اتات کا دتات ای ا

ارمال ،مشرشریت م یااکد یا ا دتت دیگری مشرشریت دای م شود ش اا اینترتیب ،صاورتاکدی
مرااهیم
اجتمار تغییر م ککدد ا ایا رششنتر ،نویسکدس اا اتترادس ا این دخلشت رفها در کارارد
ِ
توصیر اهکجارین ش اطالق آ هاا اار ارماال کا ق اد توصیرشاا را دارد ،در پا تحمیال ایاکش
رملاردهای جها ِ اجتماار اتات ش تاع دارد اا ِارماال نظاارت اجتماار
اخالق ِ خاص ار
ِ
اپردا د ماتایکر)2۵ :13۹3 ،د این هما چیازی اتات کا اا شاژسهاای ار ش اتوصیر اهمیات
ایدئولوژیک م ایشد؛ ا اینمعکا ک کارارد شاژسهای هکجارین ا توی ککشگرا  ،ا مکزلا مکا راات
ش درگیریهای ایدئولوژیک اتت ک در این مکا رات ،مراهیم هکجارین دیگار نا ا مکزلا گزارسهاای
دراارد جها  ،الا ایشتر ا مکزل اازار ش جکگافزارها نمایا م شاوندد آنچا در فرایکاد تغییار کاارارد
مراهیم رخ م دهد ،نگاس کرد ا امور ا رش ن اخالق جدید اتتد ا گرت اتاایکر ،ماا ااا اررتا
مجمور شاژگان ک ارای توصیف ش ار یاا جها اجتماار خاویش اا کار م ااریم ،اا تا ناوع
نسیبه نوری و همکاران /باستان گرایی؛ جدال ایدئولوژ یکی روشنفکران متجدد عصر ناصری در بستر جامعۀ کیشمحور...

258

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 243- 283

ایکش ،شکاخت ،ش آگاه مهم اجتمار دتت پیدا م ککیم« :ایکش دراارد تغییر نظری ها ش ااشرهاای
اجتمار  ،دراارد تغییار آگااه ش دریافتهاای اجتماار  ،ش درااارد تغییار نگرشهاا ش ار شهاای
اجتمار » ماتایکر)2۹۰ :13۹3 ،د
ارپای رشش اتایکر ،فهم ش ترسیر متاو در چهاار مرحلا ا کااشش رخ م دهاد؛ یعکا
مرسر اایست ا این نات توج ککد ک «الف) نویسکدس در هکگام نوشتن ،نسبت ا متو موجاود
ش دردتترس خود ک میک ایدئولوژیک دشرا را تشایل م دهد ،چ کاری انجاام ما دهاد یاا
ککش تیات ِ مسئل دار ش موجاود کا میکا
دادس اتت ؛ ب) نو یسکدس هکگام نوشتن متن دراارد ِ
رمل ِ متن را تشایل م دهاد ،چا کااری انجاام دادس اتات یاا ما دهاد ؛ ج) چگونا اایاد

ایدئولوژیها را شکاتای ش فرایکد تاوین ش تحول آ ها را اررت ش تبیاین کارد ؛ ش تارانجام د)
ایدئولوژی تیات ش ککش تیات ک ا اشار یاک ایادئولوژی خااص ما پاردا د،
ارتبا این
ِ
چیست ش این چ تثییری ار رفتار تیات دارد متول 1۹۹۸ ،ب)۷-۸ :د
جدول شماره ( .)1چهار مرحلۀ تفسیر و فهم متون

مراحل

موضوع موردبررسی

محور موضوع

عملِ مفسر /مورخ

گام
اول

عمل (کنشِ) انجامشده
توسط نویسنده هنگام
نوشتن نسبت به زمینۀ
ایدئولوژیک دوران؟

توجه به مفاهیم و
داللت واژگان

قرار دادن متن در زمینۀ
ایدئولوژیک و
زبانشناختیِ آن

گام
دوم

عمل انجامشده توسط
نویسنده هنگام نوشتن
دربارة کنش سیاسیِ
مسئلهدارِ موجود (زمینۀ
عملیِ متن)؟

توجه به معضالت در
پرتو مفاهیم و ایدهها

قرار دادن متن در زمینۀ
عملی و نگاه کردن به آن
بهعنوان پاسخی به
معضالت و بنبستهای
سیاسی /راهحل متن

فهم متن بهعنوان یک
عمل سیاسی

گام
سوم

شناسایی ایدئولوژی و
بررسی فرایند تکوین و
تحول آن؟

توجه به متنهای
کوچک و شناسایی
هنجارهای مرسوم
سازندة ایدئولوژی حاکم

بررسی تحوالت
ایدئولوژیک متنهای
بزرگ

فهم تحول ایدئولوژیک
در یک مقطع تاریخی

گام
چهارم

ارتباط بین ایدئولوژی
سیاسی و کنش
سیاسی؟

توجه به واژگان سیاسی
ایدئولوژی حاکم از
طریق ظرفیت کنش
گفتاری کلمات
هنجارین آن

تالش برای فهمِ تحوالت
ظرفیت کنش گفتاری
واژهها و دخلوتصرفهای
انجامشده توسط نویسنده

فهم عمل ستودن یا
نکوهیدن/
مشروعیتبخشی یا
مشروعیتزدایی از کنش
توسط ایدئولوژی حاکم و
خصیصهیابی دوبارة
وضعیت توسط نویسنده
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فهم تاریی ش پ ارد ا مسائل ش پرتشهای ک نویسکدس در پ حل آ ها اودس اتات ،توجا
ِ
ا میک ش شرایط ش اا تا ی پرتشهای تاریی را گریزناپذیر م ککدد دراینراتتا ،نگارنادگا
ار حجم ا مکااو ش متو تای کردساند ک میکا ش اساتر تااریی ِ رمال رششاکرارا در دشرد
موردنظر را تشایل م دهکدد
 .۳زمینۀ عملی و تاریخی
 .۳-1حراست شکننده از ممالک محروسه

دشرا تلۀکت فتحعل شاس ،همراس اا کارنام دش جکگ ش دش رهدنام  ،اا مرگ شی ا پایا رتاید
ش تاجشتیت تلۀکت ا محمدشاس شاگذار شدد لشارکش نافرجام ارای ت رف هرات ،درگیری
اا دشلت رثمان ار تر محمرس ،ش مماشات در اراار هرب ا مکظور حرظ این تر مینها ،ایش
ا کارهای اود ک شاس جدید را در دشرا تلۀکتش ا خود مشغول کاردس ااودد در رش هاای کا
محمدشاس مشغول محاصرد هرات اود ،رثمان هم ا محمارس حملا کاردد صادرارظم دشلات
رثمان در اراار ارتراض فرتتادد دشلت ایرا  ،محمرس را «ا توااو شهر اغداد ش ا رس» شمرد ش اا
این اتتدالل ک تاککا محمرس «مدت ا ما تر ا طغیا ش ر ایا ارآشردناد ،کیرار رمال
ایشا فرض افتاد ش اا شریعت تلۀکت ،آ جمارت را کیرر کردیم» ،محمرس را در شمار اراضا
رشم ا حساب آشرد ممشیرالدشل 2 :132۰ ،؛ تپهر ،13۷۷ ،ج)12۵3 :2د حرکاات دشلات رشم
در محمرس ،ا ت می ِم ارزام امیرکبیر ا ار نةالرشم مکته شد ک خود ،مکجر ا «قتل مرتضاحان

اهل ترارت ایرا در ار نةالرشم» گردید مصرائ )41 :13۵2 ،د

در توی دیگر ،حمل محمدشاس ا هرات ،اا مکافو انگلیس در هکدشتتا تاداخل یافاتد
دشلت انگلیس در پ این ارتراض ک «هکو فتح هرات در هکدشتتا تمر نگشات  ،ماردم هکاد
طریق ا فرمان گرفت اند»؛ تهدید کرد کا اگار ا ایکجاا دتات اا ندارناد« ،ا جاناب فاارس
تاخت جکگ ااشکد» متپهر ،13۷۷ ،ج)۷24 :2د دشلت ایرا  ،در اراار پهلو گرفتن کشت هاای
جکگ دشلت انگلیس ا دریای رما تا ککاار جزیارد خاارک« ،ادای حاقدشتات ۵۰تاال ااا
انگلیس را ا هرات [ک دیگر] جز ناام اااق نیساتددد ش فاتح آ تاودی نیواهاد ایشاید»
ترجیح داد ش محاصرد آ را رها کرد متپهر ،13۷۷ ،ج۷24-۷23 :2؛ هادایت ،13۸۰ ،ج:1۰
)۸2۵۶د ا اینترتیب ،رشند تدریج ش فزایکدد شاست ش ترس ا هرب ک ا جکگهای ایرا ش
رشس آها شدس اود ،در دشرا محمدشاس نیز تداشم یافتد جواایا شی اا توصای فریادش میار ا
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دراارد امر ترحدداری ش لزشم تهی اتباب ش خرید چکد فرشند کشت ارای حرظ ش حراتات ا
اکدر خارک ش اوشهر ،اا این ربارت ک «کشت خرید هم اعاد ا اطمیکاا ا انگلایس خاوب
اتت ش اال ما ایریم ،آ ها ضبط کککد ،چ فایدس دارد » مصرائ  ،)3۸ :13۵2 ،نمایانگر ترس
ش حقارت دتتگاس تلۀکت اود ک حشمت اردشی مر لش ،مرکب ا تاوارس ش پیاادس ش خادم ش
حشم ،ا گون ای ک در خور نمایش تلۀکت ااشد ،در اراار هرب رنگ ااختد
ِ
پس ا مرگ محمدشاس ،تاجشتیت تلۀکت ا ناصرالدینشاس رتیدد ا تاوجه ش نااتوان
در ادارد امور جمهور ش نظم حدشدشیغور در دشرد ناصرالدینشاس نیاز کماکاا اا قاوت خاویش
ااق ماند؛ چکا ک در اتکاد مراو ا تال  ،12۸4جنان غورناتور ،خداشندگار حاج ترخاا ،
دشلت رلی ایرا ااشجود اتتحضار تمام ا رفتاار
ا ککسول ایرا در این شهر م گوید« :اشلیای ِ
ش خیال تراکم در اتترآااد ش آ صرحات ،اتاتحاامات ال ما ا قشاو ش هیارس در آنجاا مهیاا
نکمودس ش همیش اهال اتترآااد ا قتل ش هارت آ طایر شاریر ،متزلازل ش پریشاا ش اطمیکاا
درتت ا اموال ش جا خودشا ندارندد [حت ] این طایر جسور شدساند کا ادراای ت ااحب
اتترآااد را نمودس ش آنجا را محاصرس کردساند» مصرائ )13۹ :13۵2 ،د این ضعف ش ناتوان  ،در
حدی اود ک «ترکمنهای آخال ش تا  ،مرش را ارای خود ،مرکاز قارار دادس اودناد ش هار چکادی
یکاار ،ا حدشد خراتا حمل م کردند ش مان ک ناصرالدینشااس اا ق اد تارکوا آ هاا
تدارک لشار ش تپاس دید ،شاست خورد ش ا هزارشدشیست نرر ا پان د ،شش د نرر تکزل کرد
ش مان ک رشسها ،خیوس ش ایارا را فتح کردند ش تا مارش ش رشاقآاااد ش تارخس جلاو آمدناد،
دشلت ایرا نتوانست در این اراض ِ ا دتترفت  ،ادرای حق ااکد ش فقاط اا ککادس شاد شار
ترکمنها قانو شد» ممستوف )۹3-۹4 :1321 ،د
ا قدرت دتتگاس قاجار در اراار دشلتهای خاارج  ،در ماورد ممالاک محرشتا اش در
موضوع چشمداشت دشلت رثماان اا ملاک احارین در تاال  12۸۶نمایاا شاد کا در آ ،
مشیرالدشل  ،تریر ایرا در رثمان  ،ارای ایبات حاکمیت ایرا ار احارین اا «تلغاراف دشلات
انگلیس ک م گوید ،احرین متعلق ا دشلت ایرا اتت» اسکدس م ککد ش آ را مار م دانادد
تپس« ،ا جهت تد راس ش رخک دیگرا » صالح م داند ک «احرین ش خلیج را ا موجب فرماا
در حمایت کارککا دشلت انگلیس شاگذار فرمایکد [ا ایانجهات کا ] هام ایباات جدیادی اار
حقانیت دشلت رلی خواهد نمود ش هم آنا موقع ک در حمایت انگلیس قارار یافات ،احادی
مقتدر ا آ نیست ک در مقام تعرض ارآید یا خیاال دتاتانادا ی نمایاد» مصارائ :13۵2 ،
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)14۷د در ککار تیاتتهای تهاجم ش مکرعتطلبان دشلت انگلیس ،دشلت رشتی نیز حضاور
داشت ک ارپای گزارشهای حاجیمنرزا آقاسی در تال « ،12۶1چاپاار را ا رفاتن اا ترلایس
مانو م آمدندددد اا ایکا هم  ،موافق رهدنام اود» ،ش ارراس« ،هرچ خودشا م خواتتکد،
هم را اا ایکا خالف رهدنام اود ،مجری م داشتکدد تاا کاار اا جاای رتاید کا ااا شر اا
اتترآااد آمدند ش اا ترکما میالۀ کردناد ش قکساول گذاشاتکدد حااال اا ا ش اجاا س ،کشات
ا مردابآمدد گیال را ار هم دساند» مصرائ )42 :13۵2 ،د تداشم این رشناد در تاال ،12۸۶
ش یرمیتار ایرا در رشتی متاردالملک) را ار آ داشات کا  ،در ارااار خۀار احتماال تجااش
رشتی ا مر گرگا ش رشان شد قشو ا تمت اتترآااد ش اترک تا خیوق ،ا اهانا نزدیاا راس
تجارت اا ترکستا ش اطارت طوایف یموت ش کوکال ا آ ها ،ا شاهکشاس هشدار ادهد ش ایاا
ککد ک «نم داند ک آخر این کار چ خواهد شد مگر ایکا خداشند ،خود ا جای دیگر چاارد
این کار را اکماید ش مشغولیت دیگری ا ارای حضرات پیدا شود ش اال اس مشاال اتات کا ا
این خیاالت صرفکظر نمایکد» مصرائ )1۵۸ :13۵2 ،د
مۀالب مۀرحشدس ،نشا دهکدد شضعیت ایرا در ررصا تیاتات جهاان ااودد در ایان
شرایط ،رششکرارا اا تلۀکت ا قدرت رشا رش اودند ک ممالک محرشت اش ،هر چکاد شقات
یکاار ،مورد تجااش ش ت ارف قادرتهاای خاارج قارار ما گرفاتد شضاعیت اقت اادی،
اجتمار  ،ش حقوق ایرانیا در تر مینهای تحت حراتت قاجاریا  ،ایاش دیگاری ا میکا
ککش رششکرارا اتت ک در ایکجا نیا ا اا تا ی داردد
رمل ش تاریی ِ
ِ
 .۳-2خویشتنپروری نیروهای حاکم بر ایران

در این گرتار ،اشضاع داخل ایرا را آ گون ک در متو انتقاادی ترتایم شادس اتات ،ار یااا
هاای شی ا شااهزادگا ش
خواهیم کردد یحنی دولتآبادی «قدرت ناصرالدینشااس ش قادرت ِ
تاای
رجال ازرگ ک در ایاالت ش شالیات حامران دارناد ،اا ضامیم
قاوای نظاام ش قاود رؤ ِ
ِ

ایاالت» را اشلین قوس در مملات معرف م ککد ک «حال خلاق نسابت اا ایان قاوس ،دائرمادار
کمطمع ش پرطمع » آنا م ااشد مدشلتآاادی ،13۶1 ،ج )4۹ :1د ایان مکاصاب ،اراتااس
نسب ش رشوس ،ش ن لیاقت ،ت احب م شوند؛ ا گونا ای کا «تبادیل اهلاب حااام در تاال

یکمرتب » ش آ هم ارای جبرا «کسر اودج ش اگرفتن تقدیم ِ یااد ا حااام شالیاات» انجاام
م شد مهما )1۰1 ،د ا اینصورت ک «ا هریک ،تقدیم ِ یاد ک مقاال قسمت ازرگ مالیات
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محل اتت ،گرفت آ ها را اا قدرت کامل ا ایاالت ش شالیات م فرتتدد آ ها نیز ارای پارداختن
اشایاص
این مبلغ هکگرت ،کارهای اداری حاومت مرکزی یا حاومتهای جازء خاود را ااا
ِ
ِ
ای هر صرت ک ااشکد ،ما فرششاکد؛ حتا چاوب ش فلاک دارالحاوما را مقاطعا
ر
دا
ِ
متمول ِ
م دهکدد خریدارا ش مقاطع کککدگا نیز اا شعب هاای کارهاای خاود ش نسابت اا یردتاتا ،
همین معامل را م کککد» مهما )1۰1 ،د
نویسکدد «مسالکالمحساکین» درااارد ایان شضاعیت م گویاد« :تغییار حااام کا هار
ششماس ،یا رزل ش دیگری ن ب م شود ،ن در ایلی ما کرس ،ن در کیس ما دیکار ،نا اارای
جهیز دخترا ما قالیچ ش تجادس گذاشتد هیچکس ا حالات خاود مۀمائن ش آتاودس نیساتد
اا ار نمام رشاج اتت؛ هرچ م گوید ش م نویسد ،چو اهان ماداخل اتات ،مساموع اتاتد
این ندگ ما کرای مرد نم شودد فرارد ا نظر م رتد ک تکها راس نجات هماین اتات ،اماا اا
کجا ظلم اتتبدادی ،اسا خود را در خارج ا کشور نیز گستردس اتت ش حتا در خاارج نیاز
مردم ا دتت اش اما ندارند» مطالبوف)1۷-1۸ :13۵۶ ،د حاج تیاح در موارد دیگری ا قاول
ظلالسلۀا م گوید« :شاهزادس معتمدالدشل  ،خودش اسیار نروس تلف م ککد کا اا شااس ش
دراار خبر نم رتد ش کس قدرت اظهار ندارد ش اگر شیص معرشف ش معتبری ااشاد ،تهمات
یاه گری ش ترکش یا د دی ش هارتگری م ند ش یا کرر ش ندق ش ااا گری نسبت دادس ،جا ش
مال ش خاندانش را پایمال م ککد» متایاح)4۰-41 :134۶ ،د «مترارق ش پراککادس شاد یلا،
ظلام حااام ،فقار ش پریشاان ش ایاااری ،لات ش
ایشتر نروس ایرا ا اطراف رالم ،ا کثارت ِ
حقارت ش فعلگ ش نوکری ش آبفرشش در ممالک خارج » ماتدآاادی« ،)۸3 :13۷۹ ،اا فکاا
رفتن ایرا  ،گرتکگ ش پریشان ایرانیاا  ،ا دتات داد یارشت ،هیارت ،صاکعت ،تجاارت ش
رزتشا » متیاح« ،)4۸۶ :134۶ ،اتیری صدشپکجاسهزار رریت ایرا  ،یر ش اار نماود کال
اکادر ایرا توتط هزار تراا هکدی ،قحۀ هل در یک شالیت ش شفور هل ش فقر ش یثس ارراین
شالیت دیگر ا شاتۀ ردم شجود مشتری» مملام« ،)۵-۶ :13۶3 ،پریشان لشاار ،اهتشااش
اتتیرا ،گرتکگ نوکر ،تعدی حاام ،لت رریت ،هرجشمرج دتتگاس دیوا  ،افتضاح ش خۀارات
خارج » مطالبوف ،)۷ :2۵3۶ ،نمودهای ا نتایج خو یشاتنپرشری دتاتگاس تالۀکت قاجاار
اودد
ایرانیا در دشرد قاجار ش ا طور مشیص در ر ر ناصارالدینشااس ،گرفتاار فقار ،ظلام ،ش
ا قانون اودند ش ایرا در ررص تیاتات جهاان نیاز کشاور رقابمانادس ش اا قادرت ااودد
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رششکرارا در استر این مشاالت داخل ش خارج  ،اقدام ا نگاارش متاو خاود کردناد ش در
تدارک این اودند ک نیست :خلق ایرا هام اتوانکاد «مانکاد خارجا در ملاک اجادادی خاود
صاحب حق ندگ کککد» مملام )1۹۵ :13۸2 ،ش دشم ایکا ؛ «اار ماکات ش یارشت ش ترقا ش
صکعت خود ایرزایکد» مشیرا ی)1۰۸-1۰۹ :1333 ،د شضو موجود ا ایا اتدآاادی« ،جهتا
ِ
ا هیر ا ایکا ردل ش مساشات ش اخوت ش آ ادی ش قانو » نباود ،نداشات مهماا )1۰۹-11۰ ،د
مراهیم کرشدس در ربارتهای اتدآاادی ،ارمغا ِ آشکای اا تمد ِ هارب ااود کا هیااشاا در
نظام اجتمار اتیات ِ ایرا احساس شدس ش ا رکوا راسحل رخ م نمایاندد هما گون کا گرتا

فهام کاکش
شد ،متو  ،جکب کرداری دارند ش یک ککش تیاتا ا شامار م آیکادد اارای درک ش ِ

رششکرارا ال م اتت ک مرشری ار متو ایدئولوژیا ِ حاکم ار جامع داشت ااشیم؛ فهم کا
انتظار ما را دراارد محمل ظهور ااتتا گرای ش تمجید ا آ ارآشردس م ککدد
 .۴نظام اجتماعی مبتنیبر دیندوستی
 .۴-1سعادت در داراالیمان

ممالک ایرا پس ا شرشد ارراب ،تر مینهای «مرتوح َ
العکوس»ای تلق م شدند ک ا ت ارف
ِ
مسلمانا درآمادس ااود مکاشافالغۀا )213 :13۸۰ ،ش در دشرد مورداحا ،نیاز ااا حاکمیات

حاومت شیع مذهب قاجار ار آ  ،جایگاس «داراالیمان » یافت ش اا رکوا ِ تار مین فرقا ناجیا
ِ
هویت یافت اودد ا موا ات همین شرایط ،یست جمع ش تیات تاککا تر مین ایماا  ،یار
تای دش «رکن دین ش تلۀکت ا مثاا ارکا ِ مک ِب امامت» قرار گرفت اود ش تداشم داشتد ا ایا
ِ
رششنتر ،لزشم اجرای طریق حق در «ملک امام ماا » ش حراظ حادشد الها میاا مسالمین
مکشر  ،13۹۰ ،ج )23۸ :1اار ،شدس اود ک در تماام دشرا قاجاار ،ا آهاا تالۀکت ،ش در
تمام دشرا جکگ ش پساجکگ ،مجتهدا ش تالطین ،انتظام امور جامعا را «اراتااس دیان ،کا
رلم ار اشضاع رتول اود ،ش تلۀکت ،ک اقام نمود هما اشضاع در ضمن نظاام داد راالم
ِ
اود» ،ا رهدس اگیرند مهما )133 ،د در این نظم تیات ادیک  ،تالطین ا «محارا ش مجاهدد
کرار ش فجار ش تد یغور ش رفو شرشر آ ها» مشغول م شدند ش اا تاالش اارای حراظ «رازت ش
شاوکت»
اکای دشلات ش ا دیااد رظمات ش
ِ
حمایت دین مبین ش ترشیج شعار ایما ش مؤمکین»ِ « ،

تلۀکت خود را فراهم م تاختکد ماهبهان  ،13۹۰ ،ج)4۷ :1د
ْ
میر ای قم در یا ا نام هایش ا فتحعل شاس «کالم میت ر ناافع » را پیشااش شی
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م ککد ک « در مراحل معرفت ش اکدگ ش خداشکات کاف ش ا شصاول ارلا مقاصاد نشااتین
شاف » اتت ش آ «طریق ای اتت ک مدار انبیا ش اشصیا ا ما آدم تا ر ر خاتم ش اشصیای اش،
ار آ اودس ش قرآ مبین ش کلمات مع ومین ا آ مشحو اودس ش ا قیالشقاال میاالرین ش اهال
ادرت ش ضالل ،فارغ» اتتد این طریق نزد میر ای قما « ،ارتقااد اا اصاول دیان ش افعاال ش
ارمال فرشع دین» اود ک قرآ ش حدی ،ا ما م خواتتکد؛ اکااراین« ،آنچ ار پادشاس ما ال م اود
[این اود ک ] ا قدر مقدشر ،تع در ترش یج شریعت داشت ااشد ش ا مقتضاای اشامار ش ناواه
اله رمل ککد» تا جامو «تعادات» گردد ش دشلتش مرتیر ا تعادتمکدی گردد مقم ،13۹۰ ،
ج)4۰-3۵ :1د
شضعیت تیات مۀلوب نزد سندجعفر کشفی نیز شضعیت اتت کا در آ «مجتهادین ش
رلما ،حامل یک رکن ،یعک رلم ش دین ش معرفت ا اشضاع رتاول  ،ش تاالطین ،متارال رکان
ِ
دیگر ،یعک اقام ش ترش یج هما اشضاع رتاول » هساتکد مکشار  ،13۹۰ ،ج)134-13۵ :1د
شی همااری رلما ش تلۀا را حالت ش شضعیت «تیاتت فاضل ش دشلت حق » معرف م ککد
ک در آ « ،تلۀکت ش امارت ار شجه اتت ک در ضمن نظام رالم ،امور دین ش تکن شاریعت
ِ
ایضا» اقام م شود ش «معیشت اش در تلۀکت ،معیشت دیکی ش معادی ش ار شفق آیار رقال ش اار
طریق ردالت ش انسانیت ک طریق نیاات ا جاناب اماام اتات ،ما ااشاد»د هارض ایان ناوع
تیاتت« ،تامیل نروس خالیق ش رتانید آ هاا اا تاعادت اادیا ش جکات تارمدی » اتات
مهما )1۵4 ،د ا اینترتیب ،تیدجعرر کشر ااا «تیاتات ناق ا ش تغلبا ش دشلات ااطلا »
نامید تلۀکت ک «ار شج مذکور نباشد ش ا اقام امور دین ش تاکن شاریعت» نپاردا د ،هما
تلۀکتهای «دنیوی هیردیکی » را موجاب «تضاییو نراوس خالیاق ش شاقاشت اادیا ش نادامت
ترمدی » معرف م ککد ش درمقاال« ،تعادت» ش «تعادتمکدی» را ار شضعیت همااری میاا
تلۀا ش رلما در اجرای اشضاع رتول  ،اطالق م ککد مهما )1۵۶ ،د
محمدمهدی نراقی ،هم راتتا اا نظاام فااری فقیهاا ایان ر ار اار ایان نظار اتات کا
ً
«فرمانرشای مقتدر»ی ک اتواند «مردم را قهرا ار رمل [ا اشضاع رتول ] شادارد» ش «قاضایا ش
حاکما ش ندا ش اا ار ترتیب» دهد ش «خلق را ا قانو شرع ش ردل نااگزیر» تاا د ،تالۀکت
«تعادتمکد» خواهد اود ک همگ اینها ا شجود اش اساتگ خواهاد داشات منراقا ،13۹۰ ،
ج)3۷ :1د مالاحمد نراقی ،یا دیگر ا رلمای این ر ر ،اقام دین را درصورت ردم تلۀکت
رلام
هیرمتحققالوقوع م داندد ا نظر شی ،شرایط تح یل «تاعادت» ،کا رمال اا
ِ
تلۀا ِ ،
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اشضاع رتول اتت ،در نبود انتظام امار معااش ،کا ضارشری نادگ انساا اتات ،محقاق
ِ
نم شود منراق  ،13۹۰ ،ج)1۶1 :1د مال محمدعلی فقنه تبریزی نیز «مکاا کلا در تح ایل
کماالت ش شصول ا مراتب تعادات» را تلۀان معرف م ککد ک «الترات ا ارالی کلم دین
ش تع در ترشیج احاام تیدالمرتلین» داشت ااشد متبریزی ،13۹۰ ،ج)23۰ :1د
این نگاس در تراتر ر ر قاجار تا دشرد ناصرالدینشاس حااکم ااودد آنچا ا انتظاام اماور
جامع در داراالیما ایرا ا توی مجتهدا ا رکوا «اشضاع رتول » درحال اجرا اود ،رباارت
اود ا دفاع ا فرهکگ ش افاار متشرران  ،اتتتار ش تکااق

ملال ااطلا ش نحال راطلا  ،تزایاد ش

انتشار شریعت هرا ش ا طورکل  ،رزت ش حمایت دین مباین ش تارشیج شاعار ایماا ش ماؤمکین؛
اکااراین ،ار تلۀا شاجب اود ک در جمیو احوال« ،احاام الهی » را ش ایکا کدام حالل ش کادام
حرام اتت ،ا «رلمای فرق محق » اپرتد ش چگونگ تالیف خود را در جمیاو احاوال جویاا
گرددد آنچ ا این مکاتبات ،ک مبتک ار ن رت دین حق ش تثیید شریعت تاید اناام ااود ،مکاتج
ِ
م گردید« ،تیغ ش شوکت تلۀکت» ار فرق ارادی حق ش دشمکا دین ااود مقاائممقاام:13۸۰ ،
)۶۶د ا اینترتیب ،شوکت اتالم ش دشلت اتالم در پرتو «مکدرس نشد رتوم اتاالم ش معۀال
نماند شریعت َم ِلک َرالم ش دفاع ا شاریعت ش پوشایدس نماناد معاالم حاالل ش حارامهاای
شرر » معرف م شد مطباطبای )۷1 :13۷۸ ،د اراتاس متو ایدئولوژیا حااکم ،تالۀکت
ا رکوا یا ا ارکا مک ب امامت اا هدف تامیل نروس خالیق اا همااری اا رلما ا اقاما
شریعت مشغول اودد در پرتو این متو ک نظام هکجارین جامع را تشایل م دادند ،تعادت ا
شضعیت آشاارگ معالم حالل ش حرام اطالق م شد ش شوکت ش رظمت دشلت نیاز شااسات اا
رزت ش حمایت دین ش مؤمکا تعریف م گردیدد
های کیشی
 .۴-2طردها و حاشیهسازیها در پرتو کشاکش ِ

نتیج ش انعااس تالش ارای پوشیدس نماند معالم حالل ش حرامهای شرر در جامع  ،ترکوب

فرق های مذهب ش دیک  ،رشاج اتهامهای ادکیش ش اددیک  ،ش ا طورکل « ،اتتتار ملل ااطلا ش
نحل راطل » در ررص یست تیات ش اجتمار اود؛ ا گون ای ک میر ای قما در «راتاتای
حراظت ا دین اله ش شریعت محمدی ش مذهب ایکا رشاری» ممیار ای قما  ،13۹۰ ،ج:1
 )13۹ا شاس قاجار م خواهد ک صوف مذهبا ش طرفدارا اهل تاکت را اا خاود راس ندهاد ش
ا اینطریق ،ا مقتضای «الکاس رل دین ملوکهم» خالیق را «فاتدالعقیدس» ناکد تاا شاریعت،
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االمرس ا این ارشد مهما  )13۷ ،ش ارای «تعادت» دنیا ش آخارت« ،اا قادر مقادشر ،تاع در
تاارشیج شااریعت ش مقتضااای اشاماار ش نااواه اله ا » داشاات ااشااد ش صااوفیا ش اااحتیااا ش
جبریمذهبا را در « لت ش خواری» نگ دارد ش ارتکای ا آ ها ناکد تا «خالیاق ا شار آ هاا
محروظ امانکد» مهما )144 ،د تیدجعرر کشر نیز ،اا اتاتکاد اا کتااب «حدیقاةالشایع » ش
رشایت مکتسب ا امام جعرار صاادقمع) ،اهال فلسار ش ت اوف را «قۀااعالۀریق ماؤمکین ا
طریقت شریعت ش راس حق ،فریبدهکدس ش خوانکدد مردما ا نحل ش طریق ملحادین ش دشتات
نمود اا میالرین ائم » معرف م ککد ک ارای «حرظ ایما ش دین» اایست ا آنا ا دشر ااودد
شجوب اجتکاب ا «تمام ِف ِرق دیگر» را ک «همگ ا طریقا اشایال ایارش
حام
ِ
شی ترانجامِ ،

رفت اند ش ردشل ش انحراف ا شریعت ش طریقت کا تالیاف هریاک ا آ هاتات ،نمودساناد»
صادر م ککد مکشر  ،13۹۰ ،ج)1۵۸-1۵۹ :1د
تیکا حاج محمدکریمخان در جریا حمل انگلیس ا اوشهر ،افزش ار ایکا دتاتاشرد
اندیش «دشلت ا ما» اود ،ناظر ار دتت اکدی ار ش تاککا داراالیماا نیاز ااودد اا نظر شی،
چکانچ «اشرار ،اتتیال یااکدددد ،در مجالس ش محافل اشراف ش تادات ش رلماا ،گبار ش یهاود ش
ِ
ارمک را اکشانکدد الا آ ها را مقدم دارند ار رلماای شایع ش تاادات ش ریا رتاول ش احادی
نتواند حرف ازند ش اشرف مسلمین ارای ادنای ن ران  ،کرنش ش تعظیم نمایادد اا جهات آناا
دشلت ،دشلت ایشا اتتد الا ا قرار مذکور حام اتت ک ااید ااککد؛ ش چکانا یهاودی ش
ن ران ش مجوس در دشلت اتالم ا اهل م ش خوار اتت ،مسلمین هم در دشلت آ ها لیل ش
خوار»د ا همیندلیل« ،هیرت ش حمیت» اهل ایرا اقتضا م نمود ک «آیاار محماد» ارنیرتاد ش
«ن ران اتتیال نیااد ش مسلمانا مثل یهودی ا م درنیایکد» محاج محمدکریمخاا ،13۹۰ ،
ج)21۷ :1د حاج محمدکریمخا درنهایت ا خداشند م خواهد ک «پادشاس اتاالم را اار ایان
اشرار فجار ،ظرر» ش «تاحت ایارا را ا لاوآ آ فجاار» پااک ابیشاد ش «لبااس ماذلت اار
مسلمین ش مؤمکین» نپوشاند ش «آیار دین اتالم را» ارنیکدا د ش اهل ایرا را دارای «هیارت دفااع
ا دین» نماید محاج محمدکریمخا  ،13۹۰ ،ج)22۰ :1د چیزی کا در هما ایان ربارتهاا
محب دین) اطالق م شاد
مشهود اتت این اتت ک هیرت ش حمیت ا دینداری ش دینخواه
ِ
ش لت ش خواری در پرتو ارافتاد شعایر ش آیار دین اتالم در جامع رخ م دادد

گرتااری
مراهیم اااحتیا  ،جبریمذهبا  ،ملل راطل ش نحل ااطلا  ،مرااهیم ااا کاکش
ِ
ِ
مکر اودند ک در متو ایدئولوژیا فقیها ارای توصیف اقلیتهاای ماذهب ش دیکا اا کاار
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م رفتد کارارد این مراهیم ،هم ما رش ن اخالق ای را ایجاد م کرد ک ا طریق آ ا تاایر
هیرایکا رشاری نگریسات ما شاد؛
هیرشیع ش شایع ِ
تاککا  ،یعک هیرمسلمانا ش مسلمانا ِ ِ
رش ن ای ک درارگیرندد ارج ش قرب یاک دتات ش لات ش خاواری دتات هاای دیگار ااودد ایان
درگیار تارکوبها،
اکدی ار ش  ،ا نوا خود ،ررص ندگ ِ تیات ش اجتمار تاککا را
دتت ِ
ِ
مکاقشات ،ش مکا رات کردس اودد ا یت ش آ ار ردشتیا در یزد ش کرما توتط اعض مسالمانا
متع ااب ا تاابب شرکشااا ما اراش  ،)334 :13۷1 ،خشااونت دش دت ات حیاادری ش نعمت ا ،
کشماش فرق های متشرر ش شیی ااا یاادیگر مآاراهامیاا 4۰ :13۷۸ ،؛ کسارشی:134۰ ،
 ،)13۰-13۵گوش ای ا رخدادهای هستکد ک در چارچوب مراهیم یادشدس اترااق م افتااد ش
شهرهای ازرگ ایرا ش در میاا
ا آ تغذی م کردد دیندشتت ش هیرت دینداران در اسیاری ا
ِ
َ
اهال جکگهای مذهب ش فرق ای ارپا [کردس] اود ش ا هواخواه ِ آ ِفارق ،هما تاال خو هاا
رییت ش اسا م شد ک طرف هالب ا خان ها ش دکاکین مغلاواین افتاادس ،ا هاارت اماوال نیاز
ً
خودداری نم کردندد فتک ش آشوا ک مشتعل م گردید ،معموال ا موجب دتتورالعمل اعضا
ً
ا رلما صورت م گرفت ش حاومت هم اصال در مقام مکو یا مؤاخذس نباود مشاریف کاشاان ،
)13۶ :13۹۸د
در پرتو متو فقها ،مراهیم همچو تعادت ،شوکت ،ش تعادتمکد ا ایاندلیال در ماورد
تلۀکت قاجار ا کار م رفت ک فاراهمکککادد یسات متشارران ااودد اراتااس رشششکاتا
اتایکر ،کارارد مرهوم تاعادت ،دشلات تاعادتمکد ،کراار ،ش فجاار اارای توصایف شضاعیت
تااختار
تیات ااجتمار ِ موجود ،هم ما ا معکاای تثییاد ش مشارشریتدها اا تالۀکت ش
ِ
تلسل مراتب جامع نیز اودد درشاقو ،همین تحمیل کارد ایاکش اخالقا اار رملاارد جهاا
اجتمار ممشرشریتده  /دای ِ جها اجتمار ا شتیل کارارد مراهیم) اتت ک ا مرااهیم
هکجارین ،اهمیت ایدئولوژیک م ایشاد ش آ هاا را تاا حاد ااازار ش جکاگافازار در مکا راات
ایدئولوژیا ارم کشاندد ا آنجاک تغییر کارارد مراهیم ا راسهای دانسات ما شاود کا در آ
ککشگرا اجتمار م توانکد جها خویش را ا ناو ار یااا کککاد ش تغییار دهکاد ،پاس تغییار
کارارد مراهیم ا توی گرشسهای رقیب ،ا مکزل جدال ایدئولوژیک اتتد
 .۵دخالتهای جدلی در کشمکشهای ایدئولوژیکی
رششکرارا در استر دتتگاس تلۀکت ک «اکای دشلت ش ا دیاد رظمت ش شوکت» خاو یش را اار
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«محارا ش مجاهدد کرار ش فجار» ش «ترش یج شعار ایما ش مؤمکین» نهاادس ااود ،تاع داشاتکد
میک را ارای رفو مشاالت مملات ش اخاذ ترقا ش تمادن کا در هارب دیادس ش خواتاتارش
اودند ،فراهم کککدد در رشند این جکس ا خواتتنها اود ک مکا ر شاال گرفات ش مرااهیم اا
میدا آشردس شدند تا ا ت احب درآیکد ،تیلی شوند ،تغییر مسیر دهکد ،یا حاذف شاوندد آنچا
میا رششکرارا ش شیود مرتوم ندگ جمع موجود ،مکا ر ایجاد کرد ،تالش ارای رهاای ا
چکگ تلق های تلۀ جویان ا آ ار شها اود ک پیشآهکگان همچاو آخونیدزاده ،آقاخیان
کرمانی ،زی العابدی مراغهای ،ش عبدالرحنم طالبوف انجاام دادناد ش در پرتاو تیو یلیزاتایو ش
ترق خواه  ،اقدام ا تغییر کارارد مراهیم کردندد
 .۵-1میرزا فتحعلی آخوندزاده

میر ا فتحعل آخوند ادس ،پیشگامترین ش ترشکاسترین اندیشامکدی اتات کا َرلام مباار س را
ارافاکدس اتتد نیستین گام آخوند ادس ،تدارک معکای ا مملاتداری ش تیاتت اتات کا آ
را اا رکوا فرنگ ِ «پلیتیک» معکا م ککد؛ ا اینترتیب ک پلیتیک را «هم آ گون اماور ش رلاوم»
م داند ک «ا تلۀکت ش مملات تعلق ش مدخلیت داشت ااشاد ش صارف ش صاالح تالۀکت ش
مملات در آ  ،مکظور» شود مآخوند ادس)1۶ :13۹۵ ،د ا نظر م رتد ،شی اا ارائ این تعریف،
رلم ا اشضاع رتول ش اجرای هماا اشضااع توتاط تالۀکت را ااا اا ارتکاای اا فراموشا
م تپارد ش آ را در دایرد تیو یلیزاتایونش اا اا ش نا ما کشااندد آخوناد ادس در پیشاگرتار
«ماتواات» ،درنظر گرفتن صرف ش صالح مملات را موجب «اقتدار ملت ش حراتات شطان ا
تسلط ملل ش دشل ایگان » معرف م ککد ش «تعادت» را دایرمدار دتتیاا اا ایان اقتادار کار
م ککد مهما )1۰ ،د ا اینترتیب ،نیستین گامها در راتاتای تغییار کاارارد تاعادت ارداشات
م شود ش ا اقتدار ملت ش مملات اطالق م گرددد پسا آ  ،آخوند ادس ،تدایر ارای کسب ایان
تعادت را مکح ر ا «انتشار رلوم در کال اصاکاف ملات ش کاشاتن تیام هیارت ش نااموس ش
ملتدشتت ش شطنپرشری در مزرع ضمیر ایشا » کر م ککدد نویساکدد «ماتوااات» در ایان
ربارت ،ملتدشتت ش شطنپرشری را شار ضارشری کساب اقتادار ملات ش مملاات معرفا
م ککدد اش اا ایا ایکا «هم این صارات ا خ اایص مردانگا ش فتاوت شامردس ما شاود»
مهما  ،)1۰ ،دشمین گام را ارای تغییر کارارد مراهیم ارما دارد ش مرهاوم مردانگا ش فتاوت را
ارای توصیف شطنپرشری ش ملتدشتت  ،ا رکوا دش شیژگ
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م ارد ش هم ما م تتایدد
درحقیقت ،طلب «تیو یلیزس ش پرشقارس» اارای مملاات ،آخوناد ادس را ا تاوی الگوهاای
تا سای ا توصیف اجتمار توق م دهدد اش پاتریوت را فردی معرف ما ککاد «کا اا جهات
شطنپرتت ش حب ملت ،ا اذل مال ش جا مضایق نااردس ش اا جهات مکاافو ش آ ادی شطان ش
ملت خود ،تار ش جراکش ااشد» ،تپس ،ادام م دهد ک «این حالت ش خاصایت ،همیشا
در مردا هیرتمکد ارش م ککد»د در ایکجا آخوند ادس در راتتای اهداف متمدنان اش ،تاع در
ت احب ش کارارد مراهیم دارد ک دارای ککش گرتاری مۀلوب هستکد ش در ایدئولوژی رقیب،
ارای توصایف شاورهای دیکا اا کاار ما رشنادد م اکف «ماتاوبالدشلا » در جریاا ایان
اا توصیفها ش موفقیتآمیز اود اتتداللهایش« ،پیغمبار ماا محماد» را ،اا تابب اقادامات
«رظیم ش شاق اش» در جهت «تعادت شطن خود ،رراستا  ،االی وص ماا  ،کا رشایرد اش
قریش در آنجا تاکن اود» ا جمل افراد پاتریوت معرف م ککد مهما )1۶ ،د
آخوند ادس در پ دخال ش ت ارفهایش در کاارارد مرااهیم ،اا مباحا ،تااریی رشی
م آشردد اش ااا نگااس کارد اا تااریخ تار مین ایارا ا اشیا مملااتداری ش شطانپرتات ،
«تعادت ،شاوس ،ش شوکت» را ا شضعیت ایرا پیش ا اتالم پیوند دس ش تپس ،آ را ا رکاوا
متاع گمشدد ر ر اتالم جستشجو ما ککاد ش ایاا م ککاد« :ای ایارا ! کاو آ شاوکت ش
تعادت تو ک در رهد کیومرآ ش جمشاید ش گشتاتاب ش انوشایرشا ش خسارشپرشیز ما ااود
تعادت ش شوکت تو در جکب شوکت ش تعادت حالی ملل فرنگستا ا مکزل شامع اتات در
مقاال آفتاب ،لایان ،نسابت اا حالات حالیا ایارا  ،مانکاد ناور اتات در مقااال ظلمات»د
ا اینترتیب ،ااتتا گرای آخوند ادس در فرایکد تمد خواه اش ظهور کردد اا ایا رششانتر ،اش
در ادام کارارد مرهوم تعادت ارای اقتدار ملت ش مملات  ،ایرا ااتتا را ا تبب ارخاورداری
«ا کامران  ،نعمات ،رزت ،ش آتایش» ،کشوری متمد  ،مقتدر ،ش ااتاعادت توصایف کارد ش
موردتتایش قرار داد مهما )21 ،د
آخوند ادس در ربارتهای ااال تع دارد ار مادیریت رقالنا ش پلیتیاا ایارا تثکیاد ،ش
دتتگاس تلۀکت را ا شرط اشضاع رتول خارج ککدد در راتتای تثکید ار مدیریت رقالن  ،اار
احاام پیما ِ فرهکگ در ر ر تالطین ااتتا  ،ا جمل «اود ِ محاتبان اارای مالیاات در هار
شهر ،کارگزارا ش دارشهگا  ،ردم قدرت احادی اار جاور ش تعادی ،راهکماای ِ پادشااس توتاط
ً
موادان ک ا جمیو رلوم ،خ وصا تاریخ ش احاام پیما فرهکگ ااخبر اودند» مهماا -24 ،
نسیبه نوری و همکاران /باستان گرایی؛ جدال ایدئولوژ یکی روشنفکران متجدد عصر ناصری در بستر جامعۀ کیشمحور...

270

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 243- 283

نامداری تالطین فرس در رالم» ش «ارگزیادگ ِ ملات فاارس در میاا
 )22تثکید م ککدد اش «
ِ
ملل رالم» ش «شتعت ررص ملک تالطین فارس» مهما  )2۶ ،را ا «نتایج احاام فرهکاگ»
معرف م ککد ش ترانجام ،اا نگاه حسارتااار اا « دشلات ش شاوکت ش قادرت ش تاعادت»
ااتتا « ،ظلم دیسپوت ش شر فکاتیک رلما» را رلت «ضعف ش ناتوان » ککاون ایارا ش « لات
اهل» آ ا رلت فعلگ در ممالک رثمان  ،رشس ،افغانساتا  ،ش هکدشتاتا معرفا ما ککاد
مهما )2۷ ،د آنچ در این ربارتها مشهود اتت ،این اتت ک آخوند ادس اا نگاس ا مشااالت
جامع  ،یعک ا قدرت تلۀکت در ررص تیاتت جهان ش شضاعیت فقار ش فالکات ایرانیاا ،
اا ا تمجید ا ایرا ااتتا گشودس اتتد آخوند ادس در ناوهش شضعیت «ا خباری امارای
ایرا ا رلم ش قانو ادارس ش پلیتیک» جدید ،آ را معلول «ظن اهل ایرا ا ربا ،ااود رلاوم
ِ ِ
رلمای فکاتیک» مهما  )۶۰ ،گزارش م ککادد تاپس ،در
رلم آخرت ،ا شاتۀ مالها ش
ِ
هیر ا ِ
راتتای تثکید ار لزشم «قاردس ش قانو » مهما  )43 ،در امر مملاتداری ،ایان نگارش رلماا ش
روام را اا رکوا «جهالت» معرف کردس ش توصی م ککد ،اا جاای «ارتقاادات پاوچ همچاو
مقبرستا ی ارای اتتجاات درا ش اتتشرای مرض» ا «آاادی مملات ش رشاج تجاارت ش آ ادی
ملت ا فقر ش تعمیر طرق ش تاختن مری خان ش اکا نمود مدرتا رلاوم اامکرعات» مهماا ،
 )4۰-41توج کککدد
مصنف کمالالدوله اا توصی ا «ملتدشتت ش شطنپرتت » ،آ را موجب «اتراق» ملت
ش رفو «نراق» کر م ککد ک اار ،م شود « ،لت ش فقر ،رفو شدس ش یارشت ش ماکات اارای اش
اتاس شطنپرتت ش یارشت ش ماکات ،ش
رشی آشرد» مهما )1۷4 ،د پیوند میا
ِ
مراهیم اتراق ار ِ

اتتای مشرشریت دای ا صورت ِ
ارجاع فقر ش لت حالی ا نراق ،همگ در ر ِ
اکدی اجتماار ِ
ِ
مبتک ار دیندشتت ش توجی یست تیات ش اجتمار ای انجام م شود کا فاقاد صابغ دیکا

ااشدد شی هم اقدامات ک ا گون ای دینداران ش ا دلیل «حاب دیان ش رمال اا تالیاف اارای
یواب» انجام م شد را ناش ا «ردم ا یرت ش معرفت مردم ا هجرت تا امرش » معرفا کارد
ش رلما را اا مرهوم هکجاری «فریبکدگا روام» درنظر آشرد ک مشغول «فتک ش شورش افاکد در
خاک ایرا » هستکد ش اار« ،خان خراا متوطکا این اقلیم» شدساند مهما )1۷۵ ،د آخوند ادس
تپس اا تذکر این مسئل ک «هزارشدشیستشهشتاد تال در خۀا اودسایم» ،توصی ما ککاد کا
«اعد ا این ،خودما را ا مردگا تا یا  ،اکدس نشماریمد ا طرف اا ماندگا ش یادگارا نیاکاا
خودما رۀفنظر ااکیم؛ یعک پادشاها ما ش اشلیای دشلت ایشا ش جمیاو فر نادا ایارا اا
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تع ب ارادری ش همشطک  ،ردشتیا ایرا را مانکد اشالد اشمارند» مهما )1۸2-1۸3 ،؛ یرا،
«فقط امرش فهمیدیم ک ما فر ند پارتیانیم ش ار ما تع ب پارتیا فرض اتت ن ایکا تع ب
رهزنا تا یا ؛ یعک تع ب شطن ش همجکسا ش هم اانا فرض اتت ن ایکا تع اب دیان»
مهما )1۸4 ،د شی اار دیگر «تع ب شطن ش رشیرس را هیرتمکادی ش اارا ،نیاکاام » معرفا
کردس ش امیدشار اتت «الوا ش اشرار» ،ک مکظورش هما محبا دین هستکد ،رفتار خودشاا را
در حق ارادرا شطک خود «تغییر دهکد ش نسبت ا آ ها رئوف ش مهراا ااشکد» مهما )1۸4 ،د
حت در جای  ،آر شی «ا این رفتن پیرشا ایگان » م ککد ش درآ صورت اتت کا «شطان ماا
ِ
گلزار خواهد شد ش ردالت ایام تالر  ،اا تجدید خواهد یافت» مآخوند ادس)33۶ :13۵۷ ،د
آنچ م توا ا متو آخوند ادس اتتکتاج کرد این اتت کا شی
تادایر مشااالت تیاتا ِ
ِ
ر ر ،یعک ا قدرت ایرا در ررص تیاتت جهان  ،آشارگ  ،ش رملگ ملات ایارا ش تجزیا
ممالک ش اتتیالی هرب ار آ را ،مکح ار اا اخاذ رلام پلیتیاک هراا توتاط دشلتماردا ش
شطنپرتت ش ملتدشتت آحاد مردم م دانستد در جریا این توصی ها ش توجیهات ،هیارت ش
فتوت ار فرد شطندشتت اطالق ،تشویق ،ش تحسین شدد شی همچکین ،تعادتمکدی ،شااوس ،ش
رزت را ارای شضعیت اقتدار مل ش حراتت شطن ا تسلط ایگانگا  ،ک نتیج ش ارآیکد تیاتت
شطندشتتان اود ،ا کار اردد در پرتو این اقدامات ،ک اا ق د ناوهش شضاعیت جااری انجاام
م شد ،ایرا ااتتا  ،ا تبب ارخورداری ا کاامران ش نعمااتش ،ماورد توجا ش تمجیاد قارار
گرفتد
 .۵-2آقاخان کرمانی

آقاخا کرمان  ،ا جمل رششکرارا هیرمذهب ا شمار م آیدد آقاخاا  ،معضال اصال ِ مانا
خود را ااتکای تاختار تیات ااجتمار ار دین تشییص م دهدد اش نیاز مانکاد آخوناد ادس ،در
اتتای نگاس اکیادیکش ا «پلیتیک» ک ناظر ار هم مقاصد ش مۀالب اود ک «در صرف ش صالح
ر ِ
دشلت ش مملات » اتت مهما  ،)112 ،تیاتت را ا اجرای اشضاع رتاول جادا م ککاد ش در

راتتای همین پکداشت ،ا کاارارد مرااهیم مشاغول ما شاودد آقاخاا  ،پااتریوت را شی ا
«هیرتمکد ش ارجمکد» معرف م ککد ک «ارای ترق ِ ملت ش تمد مملاات خاود ا فار حاب
شطنپرتت ا اذل جا ش مال ش هست مضاایق ش خاودداری» نم ککادد اش اداما م دهاد کا
شجود این «شرف» در افراد پاتریوت ،اار ،م شود «محی ش هادی جماارت » شاوند ،تاپس
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«پیغمبر رراا » را «کا اارای تاعادت ملات رارب ش رشایرد قاریش آ قادر شاث ش شارافت
اندشخت» ،ا جمل افراد پاتریوت معرف م ککد مهما )112 ،د
کارارد مرهوم تعادت در ربارت ااال ،ناظر ار مدنیت اتتد آقاخاا تاع دارد رتاالت
«پیامبر رراا » را مادنیت ترسایر ککاد ش اشیا اخالقا ِ جدیادی را متوجیا ش تثییاد) اا رشی
تمد خواه ر ر خود اگشایدد مرهوم تعادت ک در متاو ایادئولوژیک دیکا  ،ایشاتر اارای
« ندگ اراتاس اشامر ش نواه شرر ش کسب رضایت پرشردگار ش فو اادی» اا کاار ما رشد،
اشایاص
توتط آقاخا  ،ارای «معالج ش مداشای اماراض طاریا ش اخاالق ش ریاوب فاتادس»
ِ
«اادی نشین ش شترچرا » ک «در ماتاب جهالات ش اادایت ش ناادان فارش رفتا » اودناد ش «ا
تعادت ش صالح خویش ،ا کل هافل ش ا خبار مانادس» اودناد» مهماا  )1۷4-1۷۵ ،اا کار
گرفت شدد کرمان اا ردگیری کارارد جدید مرهوم تعادت ،ش اا نظر ا شضعیت ککون ِ ایرا  ،ک
آ را ناش ا «حمل ارراب ،تقو دشلت ت هزارتال کیانیا  ،ش رتوخ رادات این قوم در قاوم
ایران » م داند ،اا اندشس ش حسرت ،گذشت ایرانیا را ندا م دهد ش م نویسد« :ای ایرا ! کاو آ
شوکت ش تعادت تو کا در رهاد کیاومرآ ش گشتاتاب ش انوشایرشا ش خسارشپرشیز داشات »
مهما )11۹ ،د ایرا تعادتمکد ش ااشاوس نزد آقاخا  ،ا مان مراو اتت ک «مملات ایرا ،
مشهور رالم ش ملتش ،افتیار اک آدم» ااودد مان کا «پادشااهانش اار پیماا فرهکاگ رمال
م کردند شددد [ایرا ] در پرتو تلۀکت ایشا ا نعماات الها ش فیوضاات نامتکااه اهارسیااب
شدس ،در رزت ش آتایش پرشرش یافت  ،ندگان م کردناد ش در خاارج آ  ،محتارمتار ش ماارم
م یستکد» مهما  )12۰ ،ش نیز مان ک «در هر شهری ،حاتبا توانا ش مستوفیا دانا» در کار
اودند؛ مان ک «ا جانب پادشاس در جمیو شهرها ،شقایونگارا درتات ش راتات ش کاارگزارا
امین ش کارآگاها ش دارشهاا » مک وب ش مسئول اودند ش مان ک «پادشاس ،مقتدر ،اما محرشم
ا قدرت انحراف ا احاام فرهکگ» اود؛ مان ک «اا حاام ،رلا الساوی ااا ررایاا» رفتاار
حق «تعدی ش جور اریا مملات ار یردتاتا » شجاود نداشات« ،رریات اا موجاب
م شدِ ،

قانو فرهکگ ا مح والت ارضی خود فقط نایمرشاری یاادس نما داد شددد» مهماا -124 ،
)12۰د
هدف آقاخا ا کارارد جدید مرهوم تعادت ،افزش ار مشرشریتایش ا تمد خاواه
ش مدنیت هرا  ،تیۀئ متو ایدئولوژیک حاکم ش خارج کرد دتتگاس تلۀکت ا شرط اجرای

اشضاع رتول اود؛ اشضار ک ا نظر آقاخا  ،مانو گذار ا جامع متمد ردالتخواس م شدد
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در این فرایکد ،ااتتا گرای ظهور کرد ش ا تبب آاادان ش تمدنش ک رهااشرد «فرهکاگ اشرناگ
پادشاه »اش اود ،مورد تمجید شاقو شد؛ ایرا تاعادتمکدی کا «اعاد ا اتاتیالی اراراب»،
راطل ماندس اود ش قوس اقتدارش «ا کثرت خرافات ش مزخرفات ،ااطل» شدس اود مهما )12۹ ،د
معضل دیگری ک آقاخا آ را ارای دریافت تمد هرا مشالتا م داناد« ،کادشرت
جهالت ش تاریا ش نگ ر بیت» دیک ِ حاکم ار مکاتابات اجتماار ااودد اش ااا اا کارگیری
مرهوم فکاتیک ارای «کس ک در دین ،متع ب اودس» ،حجم ش یادت ِ پایبکدی ا «قیودات دیکی

نااموس
ش تع بات مذهبی » را رامل «هر قسم تعدی ش درا دتات در ماال ش جاا ش رارض ش
ِ
ِ
میالرین مذهب ش دین ش مغایرین ملت ش آیین خود» معرف م ککد؛ ا گون ای ک انتظار «یواب
اجر» اخرشی ،اش را ا چکگال هر «ااک»ی م رهاند ش شی را آمادد «رشا داشتن هر حمت اار
ش ِ
ِ
میالرا مذهبش» م ککد مکرمان )11۰-111 :2۰۰۰ ،د کرمان اا تعدی نامید ارماال کا
در متو ایدئولوژیک ،هیرت دینداران توصیف م شد ،پکب جریا رمال موجاود را ما ناد ش
تپس ،پیارد نیم جا آ را ا میدا هماشردی مکاتبات جدیدی م فرتتد ک ق د اشاار اش
را داردد
آقاخا اا توصی ا ا این ارد چکدگانگ های مذهب ش دیک در قالب مراهیم «لجااج ش
رکاد ش کیک ش نراق ش جریم ش جزی » ک میراآ «میاصمات ش معادات قبیل ای ارراب ااود» اا
انتقاد ش ناوهش جریا حاکم م پاردا د ش همگرایا ِ آناا را ااا مرااهیم «اتحااد ش یگاانگ ش
اخوت ش جکسیت» مکرمان  )122-123 :13۸۶ ،م تتاید ش مشارشریت م ایشادد آقاخاا ،
تررق مذهب ش دیک ایرانیا را ک اا شور ش حرارت دینداران پیگیری م شد« ،نراق ش شقاق»ی
معرف م ککد ک میراآ «خوی ررب»ی اتت ش ا تبب «معاشارت ااا کایش تا یاا  ،داخال
ِ
َ
اتاس آدمیت ش مضیو حقوق مادنیت
خو ش خوی ش جزش طبو ایرانیا گشت » اتت ش «میرب ِ
ش معوق ترقیات ملت ش دشلت اتت» مهما )124 ،د درهمینراتتا ،ا اهل ایرا ندا م دهد ک

«ای پسرا ایرا ا ترشتاما ددد در این تاریخ ک ا الۀاف رحمان ش ت ادفات مان رشایاح
طیب ش نرحات رشحانی رادالت ش تثتایس اتااس مادنیت ش مشارشطیت اا تثییادات هیبا ش
توفیقات الریب گردیدسددد ،دنائت ش ر الت را ککار گذاشت  ،اتراق ش شفاق را پیش خود کاردس هار
اتات ک مباین ش میالف اکیا ح ین ش اکیاد رین تیاتی ش مکاف لوا م ش مقتضیات مکافو ش
فواید خیری رمومیا جمهوریا اتات ،مۀارشد ش ناااودش تاا ید» مکرماان -۶2۹ :1324 ،
)۶2۸د
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اکادی اجتماار
آنچ ا متو آقاخا اتتکتاج م شاود ،تاالش شی اارای
تغییار صاورت ِ
ِ

جدیدی اتت ک آاادان  ،قدرت ،ش تمد را ارای ایرانیا ا ارمغا م آشردد این مسئل  ،دگرگاو
کرد ادراکها ش دریافتهای اجتمار میاطبا دراارد یست تیات ااجتمار را نزد آقاخا
ا یک ضرشرت تبدیل م ککدد خ ی یاا دشاارد صورتاکادی اجتماار حااکم ا حالات
مشرشع ش تتودن ا نامشرشع ش ناوهیدن  ،ککش اتت ک کرمان در ترتاتر متونش ا انجام
آ مشغول اتتد در ککار این موارد ،پیگیری متع بان قیدهای دیک ش مذهب  ،شضعیت جااری
حاکم ار ایرا ش مکاتبات اجتمار ای اود ک آقاخا آ را نقۀ مقاال مدنیت ش ماانو گاذار اا
آ م دانستد این امور ،آقاخا را ا تاوی انجاام کاکش مارتبط ااا اا توصایفهای اجتماار
کشاند تا ا اینطریق اتواند پشتوان اخالق ای ارای تبک جدید ندگ اجتمار تادارک ابیکادد
در این اا توصیفها ،آاادان ش رفاس ،تعادت نامیدس شد ش فرد شطانپرتات منا فارد فکاتیاک)،
فردی هیرتمکد ش ارجمکد توصیف گردیدد
 .۵-۳زینالعابدین مراغهای

ینالعاادین مراه ای ،نویسکدد کتاب «تیاحتنام ااراهیمایگ» ،ا معرشفترین ش ماؤیرترین
افرادی اتت ک در ر ر ناصری ا ایا انتقادی شضعیت مملات رشی آشردس اتتد مراه ای اا
اشارس ا اقدامات ک در «ر ر شهریار شیرشااار» مشااسربااس صاروی) انجاام شادس اتات،
گرایش خود را ا تیاتت مملاتداری ش پلیتیک جدید آشاار م ککادد اش ااا ایاا تثتافآمیز
این مسئل ک «حدشد مملات ما ا الخ گرفت  ،تمام تواحل دریای خزر ش جباال داهساتا ش
کوس های قرقا را گذشت ا اغداد ا خلیج ا رس ش رما مکتها » شادس ااود ،اا ایاا اقادامات
شاسرباس م پردا دد «محافظت طرق ش شاوارع»« ،توتایو دایارد تجاارت»« ،تزییاد تجاارت
مملات ش یرشت رموم »« ،هموار نمود آ هم راس صعبالعبور ،تاختن پالهاای متاین اار
رشی رشدخان ها ش ارپا کرد کارشانسراهای متعدد ش محام در نقا ال ما ش ااا کارد اااواب
مراشدس اا دشل خارج » « ،صیانت مال ش جا تجار هر ملت ا هرگون تعدی ش تجااش ش ایاش
نمود مساشات ا رموم رریت ،ا شر صداقت ا دشلت ،ادش اتتثکای مذهب ش آیاین خاود»
ادی مقااام» ش
ا جملا اقاادامات هسااتکد کا مراها ای ا ا آ اشااارس م ککااد ش آ را دلیاال «الکا ِ

«تلیما احتشام» ِی پادشاس م داند ممراه ای)۵۹-۶۰ :13۹۷ ،د

نویسکدد تیاحتنام  ،رربتتیز ش تااوالر نیسات ،اماا ااا ایان تذکاریا ها کا «ایارا
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[هما ] اتت ک تلۀکت ش ردالت ا آ خااک پااک اا تاایر ااالد مکتشار شادس ش [ا رهاد]
کیومرآ ک نیستین پادشاس [اودس] تا اشاخر تاتانیا  ،این مملاات ،آاااد ش مکباو رادل ش داد»
مهما  )21۶ ،اودس« ،گلستا رشی مین ش همسکگ اهشت ارین» ااودس ش «امارش  ،مغایال ار
ا نظر م آید» ،آ شقت «ا رلم ش دانش ،الکدآشا س» اودس ش امرش « ،چونا دیو ش دد ،رش گاار اا
شحشت م تپرند» مهما  ،)12۸ ،هما ککشهای را انجام ما دهاد کا مکاورالرارا دیگار
مراهیم رازت ،شاوکت ،ش تاعادت
انجام دادندد تیۀئ شضو موجود در پرتو ردم کارارد دیک
ِ

مۀلوب این مرااهیم در توصایف ش ار یااا تالۀکت) ،ایشا ا
مخکث تا ی ککش گرتاری
ِ

ککش اتت ک مراه ای در راتتای نگااس جدیادش اا تالۀکت ش تیاتات انجاام ما دهاد ش
ارراس ،ار رزت ایرا ااتتا ا تبب رمارت ش آاادان اش پای م فشاردد اش ایرانیا را «اشلاین
قوم متمد رشی مین» معرف م ککد ک «ایشتر ا تایر ملل ا رزت ش افتیاار ما یساتکد»،
شل اککو « ،شحش تر ا هم اقوامشا م دانکد» مهما )14۶ ،د
مراه ای نیز شطندشتت را پیشدرآمد تمد خواه م داندد اش ا ایکا «احدی ا مکاافو
مشترک شطن ش ااکای شطن تین نم گوید؛ [ا گون ای ک گویا] ن این شطن ا ایشا اتت ش ن
اا یادیگر همشطناند» مهما  )۷۷ ،اظهار تثتاف ما ککاد ش ا ایرانیاا ما خواهاد« ،شطان
خودشا را در انظار ایگانگا محترم دارندد اتباب رزت ش افتیار اخاالف خودشاا را فاراهم
ایاشرندد شطن را خان خود ش اشالد شطن را اشالد خود شمارند»د مراها ای در ربارتهاای اااال،
اکدی تیاتا ِ ماوردنظرش اا اهمیات اتاتد حاذف
مراهیم را خکث م ککد ک در صورت ِ
کارارد مراهیم کرار ش فجار ارای توصیف ایش ا جمعیات ش جاایگزین کارد آ ااا مرهاوم

اکدی جدیاد ماوردنظرش
ااکای شطن ،ایانگر تالش اش ارای توجی ش مشرشریتایش ا صورت ِ
اتااتد شی درهمینراتااتا « ،ترایاات اشالد ش آااااد نگ ا داشااتن خان ا [را] ا نیسااتین تاااالیف

انسانیت» معرف م ککد مهما )22۷ ،د
اگرچ مراها ای تماد خواس اتات ش مرااهیم را درهمینراتاتا اا کار م گیارد ،اماا اارخالف
رششکرارا دیگر تالش م ککد مؤلر های تمد جدید را در اتالم جستشجو ککدد شی اا ا راا اا
ایکا اتباب ترق ش تمد همچو «حب شطن ،اتراق ،اخوت» در «قوانین ش احااام شاریعت پااک
اتالم» مهما  )21۵ ،شجود دارد« ،حب شطن» در نزد «شارع مقدس اتالم» را «همتاکگ ایماا »
معرف م ککد مهما )۵1 ،؛ شطک ک «شطن معکوی ش آخرت» نبود؛ یرا «پیغمبر ارای حرظ ش حاب
شطن اخرشی ،درع ا تن مبارک خود راتت نم فرمود ش شمشیر ا کمر مقدس خاود نم اسات ش در
ِ
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رش فتح ما آ خۀاا مقدس را ک معک حابالوطن مناالیماا ااود ،اا شطان اخارشی خۀااب
نم فرمود»؛ اکااراین ،تزاشار اود ک «مسالمانا هیرتمکاد پاکادین ،معکا حابالوطن را ایامو ناد ش
ادانکد شطک ک ا حب آ مثموریم ،همانا خاک پاک اتات کا در آ اا ررصا شجاود آمادسایم ش
حرظ ش حب هما فضا ش در ش دیوار گلین آ  ،ک مسان ریال ش اشالد ش ناموس ما ش مدفن نیاکاا ماا
ش محل نشو ش نمای ما اتت ،ار ماا شاجاب ش فارض راین اتات» مهماا )1۷1 ،د مراها ای ااا ایان
ربارتها ،ن تکها حب شطن را در قالب مرهوم هیرتمکدی ش پاکدیک  ،جاایگزین حاب دیان م ککاد،
الا حت آ را اصل ا اصول اتالم معرف کردس اتتد
ا اینترتیب ،مراه ای همانکد آخوند ادس ش آقاخا  ،تماد خاواه ش مادنیت را ااا مرهاوم
تعادت ش رزت توصیف م ککد ش یست اجتمار کیشمحوران را ا حاشای نقاد ش نااوهش
م راندد ا نظر اش تمجید ا ایرا ااتتا نیز ا ارتباار آااادان ش تالۀکت رریاتپارشر آ انجاام
م شودد اما مراه ای ارخالف آخوند ادس ش آقاخا تع م ککد ،مؤلر های مدنیت را در اتالم
هاای رادالت،
کشف ش نمودار ککدد اش اا آگااه ا ایکاا مادنیت ش تماد خاواه ااا مؤلرا
ِ

ااکای شطن را مۀرح ش حاب
مساشات ،ش اخوت ،نیا مکد ربور ا مکاقشات مذهب اتت ،مرهوم ِ
شطن را همتکگ ایما معرف م ککد ش مشرشریت م ایشدد

 .۵-۴عبدالرحیم طالبوف تبریزی

طالبوف اا توج ا ار یاا ای ک ا شضعیت مملات دارد ،ا ا خباری ا «هجاوم ملال اجکبا کا
چو تیل اکیا کن ،دشر مملات را فراگرفت » اشارس م ککاد کا ناشا ا «هشااشس تاامع ش ااصارس»
اتت ش اار ،شدس ندانیم «شطن ش مذهبددد در معرض خۀر اتت» مطاالبوف ،13۵۶ ،ج)۹4 :2د
شی شضعیت ککاون «مملاات» را ا حیا« ،رلام ش یارشت ش حیثیات» دچاار «قحۀا ش گرانا »
ار یاا م ککد ک «ا طرف جهل ش نابت اسیار اسیار فراشان ش ار ان » داردد طالبوف در اداما ایان
توصیف ش ار یاا ک اا توج ا تمد جدید انجام م شود ،ااا لحکا تثتافآمیز ارتقااد اا «فرقا
رارشس رقایاد رشحاان ِ ماا» ،اا چالش
ناجی اود در میا هم ملل رالم» را ،ا رکوا تکها « یاور
ِ
م کشاند ک ایانگر ناکاف اود آ ارای تولید یرشت ش حیثیت اتت مهما )123 ،د
ا نظر طالبوف نیز خرشج ا این اناست ،نیا مکد «هیرت ،حمیات ،ش ر ابیت» شر یاد «در
حرظ رزت شطن ش ناموس شطن ش ا دیاد یرشت شطن ش ترایت اشالد شطن اتت ش اس» مهماا -۹3 ،
)۹2د تغییر کارارد مرهوم هیرت ش حمیت ار حرظ شطن ،نمودار تالش طالبوف ارای حاذف اهمیات
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شااستگ های دیک در ررص اجتمار ش تیات اتاتد اش میاطباانش را ترهایم م ککاد کا «ایان
شطن ک شظیر ما در حرظ اش ش ترق اش ،هر نوع فداکاری ش جا تپاری اتت ،ایرا اتت ،ک اتاام
شهرهای معرشفش شیرا  ،اصرها  ،یزد ،کرما  ،کاشا  ،طهارا  ،خراتاا  ،قازشین ،رشات ،تبریاز،
خااوی ،ش تااایر ملحقااات اش اتاات» مهمااا )۹3 ،د طااالبوف در راتااتای تثکیااد ااار فضاایلت
شطندشتت در جامع دیک این دشرس ،پاس داشتن حرمت شطنپرتتا را یا ا شظایف ااکای شطان
معرف م ککد ش اظهار م دارد« ،هرکس در حرظ ناموس شطن ش اتتقالل ش تراساتگ آ  ،جاالدت
ش صداقت مثمر نتایج مهم ظاهر تا دددد ،چکین شیص ازرگوار ش شطنپرتت را ا اخالف حالیا ش
ِ
آتی شطن ،ااید همیش ارای تشویق دیگرا ش تحریک هیرتمکادا اساتایکد ش رش شالدت ش شفاات اش را
ا ایام تشریرات ملت قرار دهکد» مهما )1۰1 ،د
تغییر جهت حب اجتمار ِ مردم در نزد طالبوف ا گون ای پیش م رشد ک شالدت ش شفات
شطنپرتتا را ا دلیل کرامت ش ازرگواریشا  ،جزش ایام ملت قرار م دهاد ش شایسات یاادآشری
معرف م ککدد شطن ارای طالبوف« ،مسان محدشدالمساف »ای اتت کا درارگیرنادد «ملات،
یعک ا هیئاات جامع ا اشااری» اتاات مهمااا )12۷ ،د ایاان مسااان محدشدالمس ااف « ،ملااک
مورشی »ای اتت مطالبوف ،13۵۶ ،ج ،)124 :2ک «دارای قدمت تاریی » اتت مطاالبوف،
 ،13۵۶ج )2۹ :1ش «رید نورش ا اجل ش اقدم اریاد» آ اتت ،ش ال م اتت ک هم ایرانیا اا
شاوس ش قدمت تاریخ ش فرهکگ آ در نزد تایر ملل ا خودشا ابالکد مهما )3۰-31 ،د
ترانجام ،طالبوف اا توج ا این مسئل ک «ملیت هر طایر  ،است ا اتتقالل آ هاتات»
مطالبوف ،13۵۶ ،ج ،)124 :2توصی م ککد کا «اایاد چشام هیارت را ااا نمااییم ش گاوش
ناموش ا آشا خیرخواها راقل شطن اداریمددد ش ا رشی قوانین مضبوط  ،ادارد خانا خودماا
را ،ک اجرای اشامر شرع شریف ش حااشی جمیاو جزئیاات تماد ش تشاییص حقاوق فاردی ش
رموم ش تد تدید ا تعدیات اقویا ار ضعرا ش ظالم ار مظلاوم اتات ،اتاتدرا ااکایمددد ش ا
رشی رلم ش ا یرت ،ملیت خودما را در رشی اتاس شرع قوی ش اکاای محاام اتاالم ماکظم
نمودس ،ا اخالف خود یادگار اگذاریم» ،درهیراینصورت «اخالف ما ا این جهل ش ا رلما
ش نداشتن قانو مملات ش ندانستن حقوق شطن محبوب ،در آیکدس خان شاگرد ش نوکر ش چوپاا
ملل اجکب م شوند» مهما )۹۹ ،د
ا اینترتیب ،طالبوف نیز در کسوت یا ا چکد رششکرار ر ر ناصری ،خۀر شدهکگام
اتااتیالی قاادرت هااای هرا ا را احساااس کااردس ش راس رهااای ا آ را تمااام کاارد مکا رااات ش
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ً
دهده های صرفا دیک معرف م ککد ش در پ آ اتت ک حب شطن ش شطنپرتت را اا رکاوا

یک فضیلت در ندگ ِ فاری ش اجتمار ِ این دشرس ،جاتا ی ککاد؛ فضایلت کا آ را آاشایور
تالش ارای قانو گذاری ش حرظ حقوق فردی ش رموم اهل مملات م داندد الزام شطنپرتات
در مسیر تمد  ،محمل ظهور ااتتا گرای در اندیش طالبوف اتتد
ادی اتاایکر نشاا
جدشل شمارس م )2فرایکد ترسایر متاو را ارپایا چهاار مرحلا پیشاکه ِ

م دهدد

جدول شماره ( .)2چهار مرحله تفسیر و فهم متون روشنفکران عصر ناصری

مراحل
گام
نخست

موضوع موردبررسی
مشروعیت داشتن سلطنت
و ساختار سلسلهمراتبی
اجتماعی در متون دینی

گام
دوم

بیقدرتی سلطنت در
عرصۀ سیاست جهانی،
ظلم و بیقانونی در
عرصۀ داخلی و جهل ،فقر
و فالکت ایرانیان

گام
سوم

شکلگیریِ سلطنت
شیعهپناه قاجار و تلقی
کردن آن بهعنوان یکی از
ارکان منصب امامت
بهعنوان عامل اجرایی
اوضاع رسولی در متون
ایدئولوژیک شیعه
نگارش متون انتقادی
توسط روشنفکران بهمثابه
کنشی سیاسی در راستای
تمدنخواهی در چارچوب
نظام هنجارین دینی
جامعه

گام
چهارم
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محور موضوع
کاربرد مفهوم سعادت و
سعادتمندی برای فراهم
شدن امکان زیست
متشرعانه توسط سلطنت
دینپناه
عدم تعلق به وطن و
بهطورکلی فقدان عنصر
وطن بهعنوان یک تعلق
اجتماعی ازیکسو ،گرفتاری
جامعه در کشاکشهای
کیشی برآمده از ابتنای
زیست سیاسیـاجتماعی در
پرتو کاربرد مفاهیم سعادت،
کفر ،و غیرت دیندارانه
ازسویدیگر
مشروعیتبخشی به آن با
عنوانهای سیاست فاضله و
دولت حقه در متون
ایدئولوژیک جامعه (متون
فقهی) بهواسطۀ فراهم
کردن زیست متشرعانه برای
مؤمنان
تأیید سلطنت با کاربرد
مفهوم دولت سعادتمند و
تأیید مناسبات اجتماعی
موجود با کاربرد مفاهیم
مؤمنان /ملل عاطله و نحل
باطله

عمل مفسر /مورخ
کاربرد مفهوم سعادت
برای زندگی متمدنانه
توسط روشنفکران

نتیجه تفسیر
انتقاد به سلطنت و ساختار
اجتماعی و درنتیجه ،رد
هنجارهای دینی به سیاست
و جامعه در متون
روشنفکران
رفع بنبستهای هنجاری
حاکم بر جامعه و عبور به
جامعۀ متمدن و مرفه

دیسپوتیسم و
فناتیک نامیدن دو
رکن سلطنتـمجتهد
بهعنوان ارکان
اوضاع رسولی

نکوهش توصیفها و
ارزیابیهای دینی از سیاست
و جامعه و خصیصهیابی
دوبارة آنها برپایۀ مدنیت
در متون روشنفکران

تغییر کاربرد مفهوم
سعادت ،و
خنثیسازی کنش
گفتاری نامطلوب
واژههای ایدئولوژی
حاکم همچون کفار
و فجار توسط
روشنفکران

نکوهش و مشروعیتزدایی
از صورتبندی دینی جامعه
و حکومت /ستایش و
مشروعیتبخشی به مدنیت
و تمدن و درنتیجه ،تمجید
از ایران باستان بهواسطۀ
مدنیتش در برابر ایران دوره
اسالمی

تالش برای
جایگزینی
وطندوستی و سوق
دادن جامعه بهسوی
همکاریهای
وطنپرستانه
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نتیجهگیری
رششکرارا پس ا آشکای اا تاما تیاتا ِ هارب ،در پا نوتاا ی نظاام تیات ااجتمار ایارا
ارآمدندد ناارااری موجود در داراالیما ش ارداشتهای ک ا تیاتت ش تلۀکت شجود داشات ،رباور
ا جامع متمد قانو مدار ش ردالتمحور را اا مشال رشا رش کاردس ااودد ارپایا متاو ایادئولوژیک
حاکم ،تلۀکت ا رکوا یا ا ارکا مک ب امامت اا هدف تامیل نروس خالیق ا اقاما شاریعت
مشغول اودد در پرتو این متو ک نظام هکجارین جامعا را تشاایل م دادناد ،تاعادت اا شضاعیت
آشاارگ معالم حالل ش حرام اطالق م شد ش شوکت ش رظمت دشلت نیز ا رزت ش حمایات دیان ش
مؤمکا ش اتاتتار ش تارکوب ارادای حاق تعریاف م شادد ایان رششاکرارا کا اصاالح ااشرهاا ش
ادراکهای اجتمار ِ میاطبا خود را ارای گذر ا جامع ماوردنظر ضارشری م پکداشاتکد ،اا امار
دخلشت رف در کارارد مراهیم هکجارین رشی آشردند تا ا اینطریق اتوانکد نظام هکجاارین جامعا را
اکدی جدید تیات ااجتمار آمادس کککد ش رش ن اخالق جدیدی را اارای نگااس
ارای پذیرش صورت ِ

کرد ا امور تدارک ابیککدد رششکرارا در تااپو ارای مدنیت ،آاادان ش رفاس مادی را تاعادت نامیدناد
ش تالش شطندشتتان ارای تدارک این نوع آاادان را هیرتمکادی توصایف کردناد؛ درحال کا کاارارد
مرهوم تعادت در جامع آ رش  ،ناظر ار اجرای شریعت اود ش اا شور هیرتمکدان دنبال م شادد ایان
اکدی اجتماار تاکت ش گاذار اا جامعا
تغییر کارارد ا توی رششکرارا  ،اا ق د گذر ا صاورت ِ
متمد انجام م شد ک ا نواا خاود ،اا معکای انتقااد ا متاو ایادئولوژیک نیاز ااودد توجیا شاور
شطنپرتتان ش ملتدشتتان در راس آاادان مملات ،امری اود ک جایگزین دیندشتات ش شاور ناشا
مراهیم ناظر اار دتات اکدی
گرتاری نامۀلوب
ککش
ِ
ِ
ا آ شدد افزش اراین ،رششکرارا اا خکث تا ِی ِ
ار ش ِ تاککا داراالیما مکرار ش فجار) ک صبغ دیک داشات ،اهمیات کایش ش آیاین را در ررصا
اجتمار ش یست جمع ا حاشی اردس ش اماری ا اهمیات ا شامار آشردناد ش درمقااال ،اار ایرانا

مهمشطن) اود هم افراد در قالب مرهوم ااکای شطن ،تثکید کردند؛ اکااراین ،ککشا کا رششاکرارا
اکدی مرتاوم
در استر تاریی ش اان ِ جامع ر ر ناصری درحال انجام آ اودند ،ناوهش صاورت ِ
اکدی جدید ا شاتۀ تغییر کارارد مراهیم اودد ااتاتا گرای در
اجتمار ش تالش ارای توجی صورت ِ
این فرایکد رخ نمایاندد رششکرارا اا تمرکاز اار تماد خواه  ،ایارا دشرد اتاالم را ،کا ا شاتاۀ
تلق های خاصش ا تیاتت ش جامع  ،شضعیت متراشت اا تمد جدیاد داشات ،ا حاشای رانادس ش
ایرا ااتتا را ا شاتۀ آاادان ش رفاهش ،ر ر ااشاوس ش تعادتمکد تاریخ ایارا معرفا کاردس ش آ را
توجی

ش تتایش کردندد
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