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چکیده
یکی از علل توسعهنیافتگی ایران در دوره قاجار تقابل عقالنیت و خرافه گراییی در جامعیه
ایران بوده است .درواقع ،خرافه چنان در حیات سیاسی و اجتماعی ایران ریشه دوانده بود
که هم فرهنگ جمعی و هم تصمیمات سیاسی ایران در آن دوران از آن متأثر شده بود تا
آنجا که در دوران شاهان قاجار ،بهویژه ناصرالدینشاه ،مظفرالدین شاه و محمیدعلی شیاه
بهجای کاربست خرد ،اندیشه و علم ،برای حل مشکالت دست بیه دامیان انیوار خرافیات
می شدند .این مقاله بیه بررسیی تیأثیر خرافیهگراییی بیهمثابیه پدییدهای عقیلسیتیز بیر
توسعهنیافتگی ایران در مقطع زمانی مزبور میپردازد و با روششناسی کیفیی و بیه روش
تحلیلی -توصیفی و از مسیر جمعآوری اطالعات کتابخانهای در پی پاسخ به ایین پرسی
است که «فرهنگ خرافهگرا چگونه موجب توسعهنیافتگی ایران دوره قاجار شده است؟».
مقاله این فرضیه را به آزمون میگذارد که «فرهنگ خرافهگرا» از رهگیذر تقابیل در عیین
همزیستی با «عقالنیت» در دوره قاجاریه به «استبداد فکری» و بهتبع آن نییز «اسیتبداد
سیاسی» انجامید و وضعیت گفتمانی حاصل از این تقابل فکری و عملی منجر به بازتولید
چرخهای شد که در یکسوی آن فرهنگ خرافهگرا و در سوی دیگر آن استبداد سیاسیی
قرار داشت ،بهگونهای که هر یکدیگری را در این چرخه تولید /بازتولید و تقویت میکرد و
بدین ترتیب موجب توسعهنیافتگی ایران در عهد قاجار شد.
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مقدمه
توسعه و توسعهنیافتگی یکی از موضوعات نوین در حوزه علوم اجتماعی بهه نوهو
عام و علوم سیاسی بهطور خاص اسه .در ایهن رگگه،ری یکهی از موانها فه ار
توسعهیافتگی به ویژه در دوران قاجار جایگزینی «خ افه» بهه جها عقالنیه .بهوده
اس.ی بهگونها که خ افات بازیگ اصلی دنیا سیاس .شده بود یکهی از وجهوه
مشت ک شاگان قاجار این بود که در پارها موارد حساس بهجا تصهمی گیه
عقالنی و سیاس .گ،ار خ دمندانهی دس .به دامان خ افات میشدند تا آنجها کهه
ف گنگ خ افه گ ا قاجار با رویک دگا غی علمیی غی عقلی و غی دینهی جامعهه
ای ان را به انوطاط کشانید یا دس.ک موجه

توسهعهنیهافتگی آن شهد بنهاب اینی

خ افه مه ت ین آف .درس.اندیشی یا اندیشهورز و به تعبی

مهه ته ین عامه

تضعیف خ د و عام مه ضدعقالنی و درنتیجه ضدتوسعه بوده اسه .اگه ایهن
ف ض را بپ،ی ی که «عقالنی .و توسعه» الزم و ملزوم گ گستندی در این صهورت
ب رسی چگونگی تأثی گ،ار خ افه ب ف گنگ سیاسی و بالمآل ب توسهعهنیهافتگی
ای ان موضوع این مقاله اس .ل،ا مقاله حاض درصدد پاسخ به ایهن پ سها اسه.
که ف گنگ خ افهگ ا چگونه موج

توسهعهنیهافتگی ایه ان در دوران قاجهار شهده

اس.
الف) طرح مسئله
ب رسی عل مختلف مؤث ب توسعهنیافتگی ای ان طی دویس .سهال گ،شهته امه
مه و حیاتی ب ا ق ار گ فتن ای ان در مسی توسعه به شمار مهیآیهد ریشههیهابی
این عوام بهویژه در عص قاجار که دوران مواجهه گ چه بیشت ایه ان بها جههانی
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اس .که در حال ح ک .بهسو توسعه و مدرنیزاسیون اس.ی از اگمی .دوچنهدان
ب خوردار اس .در این میانی خ افهگ ایی بهعنوان نگ شگا و عقاید نشأت گ فتهه
از توگ و اوگامات ذگنیی عینیی فک

ی رفتار و بهعنوان پدیهدها کهه در بسهت

جه و ناآگاگی و در ف ایند زمان شک میگی د و در حوزه زنهدگی خصوصهی و
عمومی نقا ایفا میکندی یکی از موانا عمده ف ارو توسعهیافتگی ای ان موسوب
میشود (درخای )1 :1389
خ افه با ورود به ع صه خ دورز و تکیهزدن ب جا عق و عل مه ته ین
آف .درس.اندیشی یا اندیشهورز و به تعبی
درنتیجه متغی

مه ت ین عامه تضهعیف خه د و

ضدتوسعه به شمار میآید اگ این ف ض را بپ،ی ی که «عقالنی.

و توسعه» الزم و ملزوم یکدیگ ندی در این صورت نقا وی انگه ف گنهگ ناسهال
سیاسی ب توسعه روشن میشود (س یاالقل ی)33 :1380
در س اس تاریخ ای ان دو ج یان خ افهپ ور و خ افهسهتیز گمهواره رودررو
گ ق ارگ فتهاندی گاگی این غال

شهده اسه .و گهاگی آنی گ چنهد کهه بهه قهول

اینیاتسیو سیلونه چه اندک خ د به جههان ف مهان مهیرانهد (سهیلونهی  )3 :1367و
گمان گونه که یونگ گفته اس« :.از روزگار قدی تاکنون حتی یه

خ افهه گه از

مجموع خ افات جهان ک نشهده اسه .و طهالابینهی گه از اعمهاا جامعهه سه
ب میآورد و در گمان دانشگاهگایی را میزند که حدود  300سهال پهیا از آنجها
بی ونشان انداخته بودند» (اوداینی ی )132 :1387
در ای ان نیز این پدیده ف ازوف ودگایی داشته اس .در دوره قاجار خ افهات
به اوج رسید و رشد حی تانگیز و نگ انکنندها داش.ی بهگونها که خ افات در
اذگان پارها از صاحبان عل ی سیاستمداران و توده م دم کامالً جا خوش ک ده بهود
و احتماالً خ یداران مشتاقی گ داش( .شهمی ی  )11-12 :1390بهدیهی اسه .در
ی

جامعه استبدادزدهی بیسواد و منوط جایی ب ا تفک و چهونوچه ا در آنچهه

میشنوند و مشاگده میکنندی وجود ندارد درنتیجه فضا ب ا گفتن و باوراندن گه
موضوع غی عقلیی غی علمی و غی دینی کامالً ف اگ اس.
خ افهپ اکنی و جه گسهت

در دوران قاجهار امه

سهار و جهار بهود

268

راهبرد فرهنگی  -اجتماعی♦ سال هشتم ♦ شماره سی ♦ بهار 1398

نمونهگایی از آن را در رساله فل

السعاده نوشته علیقلهی میه زا اعتضهادالسهلطنه

یکی از پس ان فتوعلیشاه و نخستین رئیس دارالفنون میخوانی و رسهالهاش را
ب پایه توقیقات نیوتن ق ار داده اس .احکام نجومی را س بهس بیمعنی میدانهدی
معتقد به اصال .عم ی اختیار آدمی و دشمن خ افهپ ستی اس .به نظه او احکهام
منجمان« :جز اقاوی کاذبین و اساطی االولین» نیس .این احکهام نجهوم و اخبهار
رمال و جفاری ک،ب موض و موض ک،ب اس( .آدمی.ی  )22 :1385گمچنین در
رد ف گنگ سعد و نوس و تأثی شان ب کامیابی یها شکسه .و نهام و ننهگ چنهین
مینویسد« :فتح و ظف بعد از تقدی الهی بسته به نظ لشک و کث ت عسک اسه.
نه مالحظه سعد اکب و نوس اصغ » (آدمی.ی )23 :1385
با آنکه دوران قاجار گ زمان با گست ش امواج مدرنیسه در سهطح جههانی
اس .و حتی میتوان گف .پارها از مظاگ آن بهه ایه ان راه یافتهه اسه.ی امها در
درون و ب ون دربار قاجار بساط رم ی تفأل و خ افهه گسهت ده اسه .قاجاریهان
م وج آیین «گ چیز ممکن اس ».بودند (ردن ی  )96 :1373این شعار وسهیلها
ب ا قال ک دن گ پدیده غی عقالنی و غی ممکن اس!.
در میان م دان سیاسی و سیاستمداران عص قاجهار چههار تهن بهیا از گمهه
م وج ف گنگ ناسال خ افهپ داز و خ افهپ ور بودند یکی می زا آقاسی صهدراعظ
دوران مومدشاه و دیگ

می زا آقاخان نور و سهپس ناصه الدینشهاه و مومهد

علیشاه قاجار (شمی ی  )12-17 :1390می زا آقاسی با خ افهات ع فهانزده و میه زا
آقاخان با گ زه درایی خود و نیز سوءاستفاده از باورگا خ افی ناصه الدینشهاه از
عامالن عمده انوطاط جامعه ای ان موسوب مهیشهوند «میه زا آقاخهان آنجها کهه
ش ایط ایجاب میک دی در ادامه شعبدهباز گا عارفانه می زا آقاسی دستور مهیداد
ساع .سعد و نوس خوشباشی شاه را تضمین کنند
مومدشاه حاج می زا آقاسی را مستجابالدعوه مهیدانسه .و بهه ک امهات او
اعتقاد راسخ داش .و معتقد بود که« :آنچه حاجی بخواگهد مهیشهود» (طباطبهاییی
 )156 :1385وقتی از حاج میه زا آقاسهی خواسه .تها از درجهه حه ارت گهوا
تابستان  1261که ق ار بود ولیعهد ازدواج کندی کاسته شود! مومدشاه ش

نداش.
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که حاج می زا آقاسی با خدا رابطه دائ و مستقیمی دارد و خهود نیهز خهاراالعهاده
اس( .ورگ امی  )163 :1367شگف .اینکه این شخص در تغیی ات جهو تصه
میک دی ب ا تأمین امنی .جانی خودش ک امات را دخی نمیدانسه .و جمهاعتی
از اوباش و الواط موافظ او بودند
در مورد ناص الدینشاه داستان سبز پاکک دن زنان حه مسه ا و پخهتن آش
ب ا مبارزه با بیمار وبا بیانگ خ افهگ ایی این شهاه قاجهار بهوده اسه( .نهاط ی
 )27 :1358اما مومدعلیشاه در خ افهپ ور گو سهبق .از نیاکهانا را ربهوده
بود جواد شیخاالسالمی در یکی از آثارش به نام «روحیاتی ویژگیگا و پایان کهار
مومدعلیشاه» مینویسد :غال

پادشاگان قاجار به خ افاتی سو و جهادو عقیهده

داشتند و شهاید بهه گمهین دلیه بهود کهه گمیشهه یه

عهده جهادوگ (بههرسه

اسههتخارهچههی) ب ه اعمههال و افکههار آنگهها حکومهه .م هیک دنههد اعتقههاد شههدید
ناص الدینشاه به ک امات ملیج ی ایمان تق یباً م،گبی مظف الدینشاه به ک امهات و
استخارهگا سیدبو ینیی نمونهگایی از این سهنخ فکه گسهتند مومهدعلیشهاه و
گمس ش (ملکه جهان) نیز شدیداً بهه سهو ی جهادو و فهالگی

عقیهده داشهتند و

میشود گف .که از این حیث تق یباً گو سبق .را از آبا و گمگنان ربوده بودند
او اعمال روزانهاش را با استخاره انجام میداد ط فه اینجاس.ی کسانی که این
استخارهگا را ب ا و میگ فتند و تفسی میک دند از مق بان دربارش بودند و به
کنه افکار و خیاالتا آگاگی کام داشتند آنگا میپنداشتند که شاه طال
تصمی و چه نوع تفسی

چه نهوع

اس .و بناب این آیات ق آنی را درس .به گمان نوو کهه

نی .شاه بودی ب ا و تفسی میک دند ف د مورد اعتماد شاه که این آیهگا را ب ا
و تفسی میک دی حاج سیدمومد ابوطال

زنجانی بود و با اینکه از اعظ علمها

آن دوره به شمار میرف.ی ولی بدبختانه م د بسیار مستبد و مخالف مش وطه بود
(شیخاالسالمیی )222 :1385
ج یانی که به گست ش خ افات دامن میزد یا وابسته به قدرت سیاسی بهود و بهه
خاط حکام دنیو دس .به این کار میزد یا ج یانی ضدعقالنی و انو افی بود
نوله عق گ ایان از گمان آغاز در ب اب این رویک د خ افهگ ا سینه سپ ک دند
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و بهطور مشخص معتزله در سوره دوم نخستین حامالن مشهع خ دگ ایهی بودنهد
(موسنی  )1385و سپس در سوره سوم و چهارم اخوانالصفا که مشی خ دگ ایانهه
داشتند (عنای.ی )27 :1365
بدیا الزمان ف وزانف مینویسد :اخوانالصفا معتقد بود «ان الشه یعه االسهالمیه
قد تدنس .بالخ افات» (دین اسالم به خ افات آلوده شده اس( ).ف وزانف ی :1386
 )331و نیز سیدجمالالدین اسدآباد معتقد بود که یکی از دالی پی وز استعمار
ب کشور اسالمی در گمین روحیه خ افهپ ستی و وگ گ ایی اس( .عنای.ی :1356
)100
ازجمله دیگ کسانی کهه در دوره قاجارگها خطه خ افههگ ایهی را بههخهوبی
دریافته بودند و با آن بها قله و قهدم مبهارزه مهیک دنهدی مجتههد روشهنانهدیای
شیخگاد نج آباد بود که کتاب تو ی العقالیا دراینباره بهینیهاز از توصهیف
اس .بهاجمال میتوان گف .که شیخگاد عل انوطاط جامعه را در این مهیدانهد
که ما عق سلی و راه استدالل را کنار گ،اشتهای ی گوا و گهوس و وگه و اخهالا
رذیله را سالطین و پیشوایان خود قه ار دادهایه (طباطبهاییی  )174 :1386انهدکی
بعدی ش یع .سهنگلجی در کتهاب کلیهد فهه قه آن و اسهدا خ قهانی در کتهاب
مووالموگوم ب ضد ج یانات ضدعقالنی و خ افی سخن گفتنهد (قوچهانیی :1393
)22
در کنار این م دان دین که با گفتمان دینی ب ضد ج یانات خ افهبهاور بوهث
ک دندی از روشنفک ان خ دگ ایی نیز بودند چون فتوعلی آخوندزادهی می زا آقاخهان
ک مانیی می زا ملک خانی عبدال حی طالبو

که ب سپاه خ افه تاختند و آن را یکی

از عوام دخی در ف وپاشی جامعه قاجار میدانستند
بناب این شاخص عمهده دوره قاجهار را مهیتهوان نبهود عقالنیه .دانسه.ی
بهگونها که فضا خ افهپ ور قاجار و شورهزار جه و جور اجازه رشد سمب
ت قیخواگی را نمیداد
این پژوگا درصدد اس .که ضهمن ب رسهی آثهار خ افههگ ایهی جامعهه به
عق ماندگی و توسعهنیافتگی ای انی به تبیین ف ایند بازداشهتن جامعهه از کوشهای
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فعالی.ی پیش ف .و توسعهیافتگی بپ دازد درواقهای خ افههگ ایهی رشهد فکه

را

متوقف می سازدی سعی و تالش را از انسهان مهیگیه د و درنتیجهه مهانا پیشه ف.
انسانگا می گ دد (اکب

ی  )32 :1387جامعه گ چه از نظ عله و ف گنهگ عقه

باشدی به گمان نسب .خ افهگ ا خواگد بود (اکبه

ی  )30 :1387مقالهه حاضه در

پی پاسخ به این پ سا اس .که «خ افهگ ایی چگونه مانا توسعهیافتگی ایه ان در
دوران قاجار گ دیده اس.؟» پاسخ به این پ سا میتواند موققهان را در شهناخ.
این مه یار رساند که چگونه سیاس.گ ان دوره قاجار عامدانه دس .به اشاعه
و رواج خ افات میزدند و زمانی به ط یقی واژگونه چون در درک جههان مشهک
داشتندی به دامهان خ افهات مهیافتادنهد؟ ایهن اقهدامات و رفتارگها آنهان چگونهه
موجبات ک رنگ شدن نقها عقالنیه .در تصهمی گیه

گها سیاسهی و بالمهآل

توسعهنیافتگی ای ان را ف اگ آورد؟ مقاله حاض تالش دارد که ضمن تش یح تهأثی
ف گنگ خ افه و خ افات ب توسعهنیافتگی سیاسی ایه ان در دوران قاجهاری رابطهه
توسعهنیافتگی و خ افهزدگی را تبیین کند
ب) مرور ادبیات تحقیق
آثار موجود در زمینه خ افه در دوره قاجار بیشت به تبیین ف گنگ سیاسهی عمهومی
آن دورانی بهویژه رواج خ افه در میان شاگان قاجار اختصاص دارد
جیمز ج ج ف یزر در اث پ حج «شاخه زرین» کهه حاصه  30سهال رنه و
تالش علمی بود به ب رسی انواع جادو و مناس

و م اس عباد خ افهی و اعمهال

غی عقالنهی در ایه ان و نیهز رابطههه خ افههاتی اسههتبدادی سیاسهه .و عقه مانههدگی
میپ دازد (ف یزری  :1384مقدمه)ی لیکن چگونگی و ف ایند تاثی گه،ار خ افهه به
عق ماندگی ای ان در دوره قاجار را تولی نمیکند

حمید عنای .در کتاب سی

در اندیشه سیاسی ع ب به ب رسی تهالشگها

سیدجمالالدین اسدآباد در تفسی عقالنی تعهالی اسهالم و بهه عبهارتی دور از
خ افهگ ایی و عوام زدگی میپ دازدی لیکن از آنجاکه اث مزبور جنبه اندیشها دارد
چگونگی عق ماندگی ای ان عص قاجار ناشی از خ افهگ ایی را از زاویه اجتماعی
و سیاسی توضیح نمیدگد
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شیخگاد نج آباد مجتهد دوران ناص

در کتاب تو یه العقهال

و مظف

بهعنوان مه ت ین سند ضدخ افی به این مه میپ دازد که نابسهامانیگها سیاسهی
جامعهی استبداد و عق مانهدگی ریشهه در خ افههپه داز و عهدم عقالنیه .دوران
قاجار داشته اس( .نج آباد ی  )45 :1376این خط فک
قاجار از جان

پسازآن در اواخ دوره

کسانی مانند ش یع .سنگلجی در کتاب کلید فه ق آن و اسدا

خ قانی در کتاب مووالموگوم تعقی

شد کهه به ضهد خ افهات و اباطیه سهخن

گفتندی لیکن تولیلی در زمینه آثار آن ب توسعهنیافتگی ای ان بیان نک دند
ناظ االسالم ک مانی در کتاب تهاریخ بیهدار ای انیهان بهه نقها روشهنفک ان
بیدارگ نظیه فتوعلهی آخونهدزادهی میه زا آقاخهان ک مهانیی میه زا ملکه خهان و
عبدال حی طالبو

بهعنوان متفک ان ضدخ افی و عق موور و خ دباور میپه دازد

و خ افه را یکی از عوام اصلی انوطهاط ایه ان ب مهیشهم دی لهیکن بهه ف اینهد و
چگونگی تأثی خ افه ب توسعهنیافتگی ای ان نمیپ دازد

مومدجواد شیخاالسالمی در کتابگا سیما احمدشاه و خصال مومهدعلی
شاه بهطور دامنهدار از ارتباط خ افه بها تصهمی گیه

سیاسهی در دوران قاجهار

سخن به میان میآورد این اث ی موهدود بهه اواخه دوران قاجهار بهوده و از زاویهه
سیاس .گ،ار به ب رسی خ افهگ ایی ب نظام تصمی گی

میپ دازدی لهیکن تهأثی

اجتماعی و سیاسی آن را ب ف ایند توسعهنیافتگی ای ان تبیین نمیکند
شفیعی کدکنی در کتاب با چ اغ و آیینه در مورد خ افهگ ایی جامعهه قاجهاری
بهویژه نزد ف قه شیخیه و سیدکاظ رشتی بوث مهیکنهد کتهاب مزبهور بیشهت بها
رویک د ادبی خ افهگ ایی را نقد میکندی لیکن با نگاه جامعهشناختی سیاسهی آن
را مورد پ دازش ق ار نمیدگد

سیدجواد طباطبایی در کتاب مکت

تب یهز بهه تبیهین ابعهاد رواج خ افهات در

عص قاجار میپ دازدی لیکن اث مزبور گه بیشهت از زاویهه اندیشهه سیاسهی و نهه
جامعهشناختی سیاسی موضوع آثار خ افه را تولی میکند

علی رگنما در کتهاب خ افهات بههمثابهه ایهدئولوژ در سیاسه .ای انیهان؛ از
مجلسی تا احمد نژاد که توسط ف گاد مهدو از انگلیسی بهه فارسهی ب گ دانهده
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شده اس .با تأکید ب خ افات در حوزه دین ب این باور اس .که مقوله خ افات و
زمینهگا اقتصاد ی اجتماعی و سیاسی پیدایی آن در جامعها با مختصات جامعهه
مای بهویژه در عص قاجار موجبات انوطاط اجتماعی را ف اگ آورده اسه .لهیکن
اث ه مزبههور نیههز بههه موضههوع ف اینههد و چگههونگی تأثی گهه،ار خ افهههگ ایههی ب ه
توسعهنیافتگی ای ان در دوران قاجار نپ داخته اس.
ب رسی ادبیات پژوگا بیانگ آن اس .که منابا موجود بیشت حاله .روایهی
دارد و کمت از ارتباط خ افه با سیاس .و با جامعههشناسهی و تهأثی ات خ افهه به
توسعه سیاسی سخن به میان آوردهاند ل،ا نوآور اث حاض در اگتمام به رویکه د
جامعهشناختی ب ا تولی چگونگی تأثی گ،ار خ افهگ ایهی به توسهعهنیهافتگی
اجتماعی و سیاسی ای ان در دوران قاجار اس.
ج) چارچوب مفهومی پژوهش
درخصوص رابطه معکوس بین خ افه و توسعه میتوان به وجود متغی
نام استبداد فک

و سپس استبداد سیاسی اشاره ک د استبداد فکه

واسط بهه
مهانا توسهعه

اجتماعی و ف گنگی میشود و استبداد سیاسی مانعی فه ارو توسهعه سیاسهی بهه
شمار میرود از آنجا که خ افه موج

تضعیف عقالنی .میشهودی شایسهته اسه.

رابطه عقالنی .با انواع توسعه اجتماعیی ف گنگی و سیاسی بازشناسهی شهود تها از
این رگگ،ر تأثی خ افه ب توسعهنیافتگی ای ان در عص قاجار تبیین شود
درواقای در وگله نخس .خ افه موجه

توسهعهنیهافتگی فکه

ی ف گنگهی و

سپس توسعهنیافتگی اجتماعی و بالمآل توسعهنیافتگی سیاسی میشود
توسعه فک

و ف گنگی با آگاگی ارتبهاط مسهتقی دارد اگه جامعهه یکسه ه

درگی پیاف ضگایی شود که اغل

آنگا مشهورات و مسلماتی باشد که بیدلیه

تسلی آنگا شده اس.ی در ذگن خود تصوراتی که خیال میکنهد شهناخ .درسه.
اس.ی پدید آورده اس( .تاجالدینی  )1397در این صورتی اتاا ذگهن بسهیار از
م دم انباشته از شایعاتی افسانهگا کودکانهی خ افات و خودف یبیگها مهیشهود و
جه به ن مت ین بالشتی تبدی میگ دد که انسان خ افههگه ا مهیتوانهد بههراحتهی
س خود را به رو آن بگه،ارد (سه گلزاییی  .)1394از بهدت ین مصهادی خ افههی
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خ افهگایی اس .که قبا دین به تن ک ده و خود را پشه .تقهدس مه،گبی پنههان
ک ده اند زمانی که خ افه به باور دینی تبدی شودی زدودن آن از چه ه جامعه بسیار
دشوارت شده و عالوهب آن بدع.گای شبهات متعدد دینی و دیگ انو افهات را بهه
بدنه دین تزری میکند از میان قلم وگا سهگانهه دینهی یعنهی عقایهدی اخهالا و
احکامی حج خ افهپ داز در دو قلم و عقاید و احکهام بیشهت از قلمه و اخهالا
اس( .فناییی )500-501 :1394
در مقاب ی ب خوردار از شناخ.گا واقاگ ایانه و گ یز از اوگامی خ افهاتی
گهه،یاناتی سههخنان نامههدل ی سههوگی
توسعهیافتگی اس .ی

گهها و پههیاداور گهها الزمههه عقالنیهه .و

شه وند آگاه میتوانهد بهه نوهو مطلهوب در سهاختارگا

سیاسیی اقتصاد و اجتماعی جامعه خود مشارک .فعال داشهته و بهه اظههارنظ و
بیان عقاید خود بپ دازد و وضا موجود را ب ا رسیدن به وضا مطلوب مورد نقهد
سازنده ق ار دگد انسان آگاه دیگ بهه جها اینکهه ابهزار باشهدی خهود ابزارسهاز و
انتخابگ شده و با مسئولی.پ،ی

و انتخاب آگاگانههی جامعهه خهود را در مسهی

توسعه ق ار می دگد آنچه آدمی را از پ،ی فتن خ افهات بهازمیدارد و به موجه
تشخیص و شناسایی خ افات میشودی گویه .نظه

انسهان یها عقالنیه .نظه

(=ارزشگا و الزامات مع ف.شناسانه و منطقی) اسه .توسهعه فکه
شام ایجاد زمینهگا مناس

و ف گنگهی

ب ا شکوفایی استعدادگا اف اد جامعه و احت ام بهه

ک ام .انسانی اس .در پ تورابطه متقاب ف گنگ و توسهعه اسه .کهه ابهداعات و
نوآور گا و ارزشگا توسعها با شک گایی از ارزشگها سهنتی کهه بههعنهوان
بخشی از می اث ف گنگی حفظ شهده انهدی سهازگار و گمهاگنگی دارنهد توسهعه
ف گنگههی موج ه

ت ه وی تفک ه انتقههاد و درنتیجههه مبههارزه بهها خ افهههگ ایههی و

خ افهپ ستی میشود اف اد که دارا تفک ات انتقاد گستند منتقدانه به جسهتجو
می پ دازندی تو .تأثی صداگا و گ وهگا متفاوت ق ار نمیگی ند و احساساتشهان
ب اندیشهشان غلبه نمیکنهد (اکب نهژادی  )152 :1388در ایهن رگهاوردی از آنجاکهه
خ افه موج
فک

تومی الگوگا رفتهار نادرسه.ی غی منطقهی و جلهوگی

از رشهد

 -ف گنگی جامعه میشهود مهانعی عمهده فه ارو توسهعه ف گنگهی قلمهداد
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میشود (ایاز ی )599 :1390
در وگله دومی کانون اصلی بازتولید پارادوکسگا اساسی توسهعهنیهافتگی را
میتوان در حوزه اجتماعی دانس .به گفته ازکیا «توسعه اجتماعیی توسعها اس.
که مبتنیب نیازگا حیاتی و اجتماعی مشت ک انسانگهای بها اگهدافی چهون آزاد ی
امنی.ی ب ابه

ی عهدال.ی صهلحی انسهجام و وحهدتی فق زدایهی و بهبهود تغ،یههی

بهداش.ی مسکنی اشتغال و آموزشوپ ورش و چگونگی گه،ران اوقهات ف اغه».
اس( .ازکیای  )11 :1384ازکیا توسعه اجتماعی را در زم ه مفاگیمی میداند کهه بها
چگونگی و شیوه زندگی اف اد ی

جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظ ب بهاالبه دن

سطح زنهدگی عمهومی از ط یه ایجهاد شه ایط مطلهوب و بهینهه در زمینههگها
فق زداییی تغ،یهی بهداش.ی مسکنی اشتغالی آمهوزش و چگهونگی گه،ران اوقهات
ف اغ .اس .گمچنین ایجاد بهبود در وضعی .اجتمهاعی افه اد یه

جامعهه و در

بعد وسیات مباحهث م بهوط بهه جامعهه مهدنیی دموک اسهی اجتمهاعیی عهدال.
اجتماعیی رفاه اجتمهاعی و سه مایه اجتمهاعی را از موضهوعات موهور توسهعه
اجتماعی میداند (ازکیهای  )47 :1384له،ا توسهعه اجتمهاعی بههعنهوان توسهعها
م دممووری شه وندموور و مشارک .موور با تأکید ب جنبهگا ن مافزار ی جزئی
مه از توسعه پایدار اس .توسعها که ب ا ارتقا مستم جامعه نظام اجتماعیی
با به ه گی

از مواگه

طبیعهیی بهبهود روابهط اجتمهاعی و امکهان رشهد افه اد از

جنبهگا گوناگون انسانی و نیز نهادساز و تقسهی دوبهاره نقهاگها اجتمهاعی
ب ا دستیابی به عدال.ی وفاا و افزایا ض ی

امنی .اجتماعی مهدنظ اسه .در

توسعه اجتماعیی دگ گونی و تغیی جامعه در کلی .آن مهورد نظه اسه .و توجهه
اساسی بیشت ب تغیی و بهبود نووه زندگی و ارزیابی ج یانگا و توهول اجتمهاعی
اس .است اتژ گا توسعه اجتماعی نیز در جه .بهبهود کیفیه .زنهدگی انسهانی
بههوده و پاسههخگویی بههه نیازگهها اساسههی انسههانی را مههدنظ دارد از ایههنروی
است اتژ گا توسعه اجتماعیی نیازگا رفاگیی نیازگا ف گنگی و روانیی نیهاز در
تطبی پ،ی

و نیاز به رشد و ت قی که درمجموع از عمدهت ین نیازگها انسهان در

جامعه جدید اس.ی ماگی .روند توسعه اجتماعی را تعیین مهیکنهد بها توجهه بهه
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اینکه ماکس وب توسهعه اجتمهاعی را به اسهاس دگ گهونی اجتمهاعی در راسهتا
عقالنیشدن و افسونزدایهی و گه،ار از اقتهدار و سهلطه سهنتی بهه کاریزماتیه

و

درنهای .اقتدار عقالنی تع یف میکنهد (سهاعیی )23-24 :1384ی افسهونگ ایهی و
خ افهباور را میتوان عام عمده توسعهنیافتگی اجتماعی دانس.
در وگله سومی خ افه موج

توسعهنیافتگی سیاسی مهیشهود کهه بها اسهتبداد

سیاسی ارتبهاطی تنگاتنهگ دارد توسهعه سیاسهی عبهارت اسه .از ایجهاد شه ایط
مطلوب سیاسیی بهوسیله دول.گای ب ا ایجهاد شه ایط مطلهوبی به ا مشهارک.
گمگانی با م دم و دادن سه به اف اد جامعه در تصمی گی

گها سیاسهیی ایجهاد

بنیادگا و نهادگا سیاسی مانند «احهزاب»ی قانونمنهدکه دن جامعههی تعیهین حهدود
اختیارات و مسئولی.گا ف د و اجتمهاعی به پایهه حکه قهانونیی رایه که دن
ف گنگ قانونمدار و تأمین ف گنگ انتقاد و انعطا په،ی

در بهین افه اد جامعهه

(زیباکالمی )108 :1377
لوسین پا ی توسعه سیاسی را چنین تع یف میکند« :توسهعه سیاسهی عبهارت
اس .از تغیی وضا م دم از صورت اطاع.کنندگان پ شمارِ بهصهورت شهه وندان
مشارک.کننده در تعداد زیادی گست ش مشارک .تودهگای حساسی .بیشت بهه اصه
ب اب

و پ،ی ش روزافزون قوانین و متون جههانشهمول» (بشهی یهی )209 :1374

لوسین پا توسعه سیاسی را مبتنیب ح بو انگا گویه.ی مشه وطی.ی توزیهای
نفوذ مشارک .و تقوی .مساوات میداند (بدیای )60 :1384
ادوارد شههیلز در بوههث توسههعه سیاسههی معتقههد اسهه« :.تمههامی دولهه.گهها
درحالتوسعه ی

گد

دارنهد و آن متودشهدن دموک اسهی و مشهارک .سیاسهی

اس .درواقای تالش ب ا مشارک .منج به تقوی .توسعه سیاسی مهیشهود زیه ا
که گیچ تفک و اندیشه از پیا تعیینشدها قاب په،ی ش نیسه( ».بهدیای 1379ی
)48
گانتینگتون معتقد اس .که ی

نظام سیاسی موقعی کارآمد و معتب اسه .کهه

از درجههه بههاالیی از نهههادینگی ب خههوردار باشههد (گههانتینگتونی )15 :1379ی یعنههی
سازمانگا و آیینگا زی بنایی آنگا متعدد و بهاندازه کهافی ثابه .و از نظه مه دم
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م بوطه ارزشمند باشد (بدیای )82 :1384
به بیانی دیگ توسعه سیاسی عبارت اس .از رونهد کهه در آن رقابه .بهین
شه وندان نهادینه شده و گ وهگا اجتماعی مختلف در تصمی گی

گا سیاسهی

میتوانند دخی باشند و در اتخاذ تصمیمات مشارک .داشته باشند توسعه سیاسهی
امکان تو ک اجتماعی را ب ا اف اد شایسته ف اگ میآورد و منافا گیئه .حاکمهه
با مصالح و منافا عمومی م دم گمسو میشود و س انجام اینکه در شه ایط توسهعه
سیاسی دول .تنها منبا ف گنگ اجتماعی به شمار نمیرود و نهادگا غی دولتی در
نظام اجتماعی مؤث و فعال گستند (س یاالقل ی )1372:94
به این ت تی ی توسعه سیاسی ف ایند تصمی گی
در تصمیمات کاگا پیدا کند در توسعه سیاسی ی

را عقالیی می نماید تا خطها
فضا نقد و ب رسهی فه اگ

میشود و نقاط ضعف و قوت ب رسی میشود تا نقاط ضعف ب ط

شده و نقهاط

قوت تقوی .گ دد بنونیس .معتقد اس .که مدل عقالنهی بهدون در نظه گه فتن
عوام زمینها ی به ویژه زمینهگا سیاسی نمیتواند به م حلهه اجه ا گه،ارده شهود
)(Benveniste, 1994

از آنجا که خ افه مانعی ف ارو رقاب .سهال و نهادینههشهده

بین اف اد جامعهی مشارک .م دمهی در تصهمی گیه

گها سیاسهی و نیهز توه ک

اجتماعی یا روند گ دش نخبگان به شهمار مهیرود (اخهوانکهاظمیی )140 :1377ی
زمینه را ب ا استبداد سیاسی و درنتیجه توسهعهنیهافتگی سیاسهی فه اگ مهیآورد
درنتیجهی خ افه موج

ضعف عقالنی .در جامعهی استبداد فک

و سپس سیاسهی

و س انجام توسعهنیافتگی در جامعه میشود
مه ت ین مانا ف ارو عقالنی.گ ایی 1ضعف در شهناخ .مشهک اجتمهاعی
اس .در این رگگ،ری ب ا آنکهه عقالنیه .باگهد
اجتماعی و توق اگدا

دسهتیابی بهه بهاالت ین آورده

از پیا تعیین شده و در مودوده ش ایط و موه،ورات از

ط ی ف ایند سنجیده تولی عقالنی و پس از مطالعه کام و عینی تمامی اطالعات
و آلت ناتیوگا معقول و سنجیدن تمامی گزینهگای نقا م کز را در ف ایند توسهعه
در جامعه ایفا کندی باید مدل ب نامهریز عقالنی به معنها اگتمهام بهه ف اینهدگا
1. Rationalism
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چندگانه اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی از شناسایی مشک تا راهح مورد امعان
نظ ق ار گی د بهعبارتدیگ ی در ف ایند تصهمی گیه

به ا توقه توسهعه بایهد

ف ایند عقالنی تع یف مشک و تعیین اگدا ی شناسایی ب نامههگها و سیاسه.گها
آلت ناتیوی ارزیابی ب نامهگا و سیاس.گا آلت ناتیوی اج ا ط حگا یها سیاسه.گها
کنت ل نتای و سنجا بازخورد ب نامهگا و سیست گا طی شود
از نظ ایان توماس 1ب ا دستیابی بهه تصهمیمات معقهولی منطقهی و عقالنهی
اگتمههام زمامههداران بههه پیمههودن م احلههی از قبیه گه دآور اطالعههات و دادهگههای
شناساییی جماآور و تولی مشکالت بالقوه و ف ص.گهای تولیه نتهای تمهامی
گزینهگای م تبطک دن نتای به ارزشگا و سنجا پیامدگا گ اقدامی انتخاب گزینه
م جح با توجه به درک تمامی مشکالت و ف ص.گای تمهامی پیامهدگا و معیارگها
قضاوت گزینهگها ضه ور اسه .(Thomas, 2007) .از نظه ویکتهوروویچ و دبه
عمدهت ین گامگا دخی در تصمی گی

2

عقالنی عبارتند از :سازماندگی و تولی

جاما اطالعاتی ب رسی پیامدگا بالقوه گ اقدامی شناخ .میزان توقه گه پیامهد
موتم و ارزیابی ارزش یا فایهده مت ته

به گه پیامهد بهالقوه

& (Wiktorowicz

)Deber, 1997

پاتون و ساویکی 3مدل تصمی گی

عقالنی را شام م اح  :تع یهف مشهک

با تولی دادگا و اطالعات جماآور شدهی شناسایی و تعیهین معیارگها ارزیهابی
تصمی گی

دخی در ح مشک ی شناسایی سیاس.گا آلت ناتیو کهه مهیتوانهد

منج به توفی در ح مسئله شودی سنجا سیاس.گا آلت ناتیو و ارزیابی انتقاد
گ معیار پس از ب رسی نقاط قوت و ضعف گ راهح بههمنظهور اولویه.گه،ار
سیاس.گا آلت ناتیو در ف ایند تصمی گی

ی انتخاب سیاس .م جح بها توجهه بهه

معیارگا ارزیابی و انتخاب آلت ناتیو م جح ب ا ورود به م حله اج ایی میداننهد
)(Patton & Sawicki, 1986

بهمنظور توفی زمامداران ب ا توق توسهعه از ط یه طهی ف اینهد عقالنهی
1. Ian Thomas
2. Wiktorowiez & Deber
3. Patton & Savicki
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شایسته اس .نسب .به شناخ .پایهگا و تأثی ات آن سیاس.ی شناسهایی کهارایی آن
سیاس .با توجه به تولی گزینه و فایدهی عنایه .بهه ب ابه

تهوزیعی بهه معنها

چگونگی توزیا تأثی ات آن سیاس .در میان آحاد جامعهی میزان مقبولی .اجتماعی
و ف گنگی آن سیاس .و میزان تناسه

آن بها گنجارگها اجتمهاعی و ارزشگها

ف گنگیی میزان قابلی .اج ا عملیاتی آن سیاس .یعنی توانمند مورد نیهاز به ا
عملیاتیک دن آن سیاس.ی قانونیبودن به معنها ظ فیه .آن سیاسه .به ا اجه ا
تو .قوانین جار و س انجام سنجا درجه و میزان تأثی ات آن سیاس .با توجهه
به مهالک فایهده و سهودمند اگتمهام الزم مبه،ول گه دد له،ا در دسهت سبهودن
معیارگا عقالنی و قاب اندازهگی

و مورد قبهول گمگهانی داشهتن دانها دقیه ی

پایدار و کام از تمامی آلت ناتیوگای ت جیواتی اگدا
ذگنی .ی

و پیامهدگا و ب خهوردار از

جهان عقالنی و معقول از اگمی .ب خوردار اس.

).(Dye, 2007

د) روش پژوهش
روششناسی پژوگا در این مقاله کیفی -علی اس .که به ب رسی رویک د تاریخی
و جامعهشناختی رابطه ف گنگ خ افهگ ا و توسعهنیافتگی سیاسی ای ان دوره قاجار
از ط ی توصهیف و تولیه کیفهی دادهگها و بها بهه هبه دار از ابهزار اسهناد و
کتابخانها میپ دازد در این مقاله ضهمن بهه هگیه

از رویکه د جامعههشناسهی

تاریخی تالش میشود به عل.شناسی توسعهنیافتگی ای ان در عص قاجار با تأکیهد
ب تأثی اجتماعی و سیاسی خ افهگ ایی در آن دوران بپ دازد
ه) یافتههای تحقیق
با توجه به اینکه در دوران قاجار دو گفتمان خ افه با ابتنا به استبداد و عقالنی .بها
ابتنا به قانون در کشاکا و درگی

در عین گمزیستی با یکدیگ بودنهدی بهه دلیه

ف گنگ سیاسی استبداد و ف گنگ اجتماعی تبعیی پی وز یا غلبهه پ رنهگ از آن
گفتمان خ افهگ ا بود که بهنوبه خود زمینهه توسهعهنیهافتگی ایه ان را فه اگ آورد
حتی پس از پی وز نهض .مش وطی .نیز این تقاب ادامه داش .گفتمان اسهتبداد
و دال م کز آن یعنی شاه درصدد تومی عامه م دم از ط ی رواج خ افههگ ایهی
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بودند تا با استفاده از روشگا ن مافزار و زبانیی دال اصلی مخالفان یعنی قهانون
ب آمده از اسالم و ق آن مجید را به حاشیه ب انند (کهنی  )161 :1360جامعه ای انی
در عص قاجار خستهت و پ یشانت از آن بهود کهه فکه کنهد و ایهن بهود کهه بهه
خ افات پناه میب د افزونب اینی ق ائ .ناصوابی خ افی و تو یفشهده از دیهنی
غلبه اوگام و خ افات و مسائ متافیزیکی ب نگ ش تصمی گی انی ضهعف در فهه
بهروز موهیط و جههان آن روزی اسهتفاده ابهزار از دیهن به ا تمنیهات فه د و
گ وگیی تضعیف نی وگا کارآمد با ت جیح منافا ف د ب ملهی و بهیتهوجهی بهه
حفظ شئونات مملک .دار موج

شده بود که جامعه در مسی ضدعقالنی .گهام

ب دارد تا آنجا که با توجه به ازخودبیگانگی اجتماعی به سهول .باورگا و اعتقادات
خ افی رای شده بود
در مقاب ی روشنفک ان بهعنوان شخصی .جدید جامعه مهدرن و وارث اصهلی
انسان باور به واسطه روحیهه انتقهاد خهویا بهه جنهگ خ افهات رفتنهد و به
ارزشگا جهانشمولی چون عقالنی.ی عدال .و آزاد تأکید ورزیدنهد (جمهالیی
 )1397خ افهستیزان از اواخ سلطن .ناص الدینشاه فضا گفتمهانی جدیهد بها
مفص بند ی قانون را شهک دادنهد کهه دالگها دیگه
مساواتی آزاد و اصالح را در ی

ماننهد عهدال.ی ب ابه

ی

نظام معنایی جا داده بهود؛ مفهاگیمی تهازه کهه

پیاازاین در تاریخ ای ان وجود نداش .این گفتمهان گویه .خهود را در تقابه و
تخاص با نظام معنایی حاک ب نهاد دربار مهییافه .و بهدین ت تیه

مبهارزها را

ب ا تثبی .معنا و مقبولی .مفاگی خود نزد اکث ی .م دم آغاز ک د در سو دیگ
نهاد دربار که پیات با دالگایی چون قبلهه عهال ی اراده ملوکانههی انتظهامی آسهایای
رعی .و امنی .شک گ فته بودی تالش گست دها ب ا ساختارشکنی و به حاشهیه
راندن اصلیت ین دالگا گفتمان رقی
گفتمانگا این دوران را نشان میدگد

انجام داد نمودار شماره  1فضا استعار
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نمودار  .1فضای گفتمانهای خرافهگرا و خرافهستیز در دوران ناصری

چنانچه در نمودار شماره  1مشاگده میشودی ت قی بهعنوان دال م کز ی دو گفتمان
متخاص را به گ م بوط میکند درواقای ت قی را گ نهاد دربار میخواس .و گه
مخالفان از نامهگا طباطبایی به مظف الدین شاه و عینالدوله گ ایا او به ت قهی و
نجات و پیش ف .ای ان مشهود اسه .او در نامههاش بهه مظف الهدین شهاه دربهاره
مشکالت اجتماعی چنین نوشته اس« :.عق حک نمیکند کهه دعاگویهان بها ایهن
خط اتی ساک .و اضموالل دول .را طال

باشی نمهیگ،ارنهد اعلیوضه ت به

حال مملک .و خ ابی و خط ات آن و پ یشانی رعی .و ظل ظلمه از حکام و غی
گ و قضایا ناگوار واقعه مطلا شوند؛ متص ع ض میکنند مملک .آباد و منظ
و دور از خط ی رعی .راح .و آسوده و به دعهاگویی مشهغول و قضهیه نهاگوار
واقا نشده و نمیشود اعلیوض تا مملک .خ ابی رعیه .پ یشهان و گهدای دسه.
تعد حکام و مأمورین ب مال و ع ض و جان رعی .درازی ظل حکام و مأمورین
اندازه ندارد؛ از مال رعی .گ قهدر میلشهان اقتضها کنهدی مهیب نهد؛ قهوه غضه

و

شهوتشان به گ چه می و حک کند از زدنی کشتن و ناقصک دن اطاع .میکننهد
این عمارتی مب گای وجوگات و امالک در اندک زمان از کجا توصی شهدهی تمهام
مال رعی .بیچاره اسه.ی ایهن ثه وت گمهان فقه ا بهیمکنه .اسه .پارسهال
دخت گا قوچانی را در عوض سه ر گندم مالیات -که نداشتند بدگند -گ فته به
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ت کمانگا و ارامنه عش آباد به قیم .گزا

ف وختندی ده گهزار رعیه .قوچهانی از

ظل به خاک روس ف ار ک دند گزارگا رعی .ای ان به مماله

خارجهه گجه ت

ک دند و به فعلگی و به حمالی گ،ران میکنند حالیه اگه ایهن مملکه .اصهالح
نشودی عنق ی

این مملک .جزء ممال

خارجه خواگد شهد اسهالم ضهعیف و

مسلمانان ذلی شدند «اعلیوض تا تمام این مفاسد را مجلس عدال .یعنی انجمنهی
م ک

از تمام اصنا

م دم که در آن انجمن به داد عامه م دم ب سهندی شهاه و گهدا

در آن مساو باشند این ظل گا رفا خواگند شد؛ خ ابهیگها آبهاد خواگهد شهد؛
خارجه طما به مملک .نخواگد ک د؛ سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواگد ب د؛
فالن مو را روس نخواگد ب د؛ عثمانی به ای ان تعد نمیتواند بکند وضها نهان
و گوش .که قوت غال

م دم اس.ی بسیار بد اس.؛ جی ه و مواج

س باز را گه

به آنگا نمیدگند» (کس و ی )81-86 :1385
در گمین رابطه نائینی عل عمده عق ماندگی ای ان از کاروان علهوم و تمهدنن
بش

را ناشی از حکوم .استبداد میداند و میگوید« :تا زمانی که دوله.گها

اسالمی به شیوه استبداد نبودی یعنی در دوران خلفا چهارگانه اولیههی اسهالم رو
به گست ش بودی ولی پس از آنکه دول .اسهتبداد معاویهه رو کهار آمهدی رونهد
ح ک .در تاریخ اسالم به حال .انوطاط درآمد» (حائ

ی )327 :1364

احمد ف گاد گمان داش .که «عق ماندگی ای ان عق ماندگی روحانی اسه».
و ب ا زندهک دن قلوب خموده ای انی باید به آموزش رو آورد افزونب اینی در
پی «واقعه سقاخانه» که در تی مهاه  1303بهه کههشتن کههنسول آمهه یکا در تهه ان
انجامیدی حبی اللّه پوررضا «تفکی

خ افات از مه،گ » را الزمهه ت قهی ب شهم د

(مؤمنیی  1998و توکلیط قیی )1380
پادشاه بهعنوان دال م کز گفتمان استبداد که طال

ت قی نیز بودی در ارتباط بها

ت قی در مطلبی نظ خود را اینگونه بیان میدارد« :ما نیز گمچون گمه طال

ت قی و

پیش ف .کشور گستی ی اما باید بدانی که ت قی با گ جوم ج نمیتواند باشهدی چگونهه
منِ پادشاه با ی

رعی .بهه یه

انهدازه در ت قهی کشهور ب ابه ی ؟ پادشهاه گمهواره

عهدهدار ت قی کشور بوده و دیگ ان باید از او تبعی .کنند» (ک مانیی )60 :1361
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گمانگونه که از جمله باال ب میآیدی شاه و گفتمان استبداد؛ دالگا مسهاواتی
آزاد و عدال .را ب نمیتابیدی چنانچه روزنامه وطن که خود دسهتور انتشهار آن را
امضا ک د با گمان شماره نخس .به دستور شخص شاه توقیف شد در س مقاله آن
ماس .و بها تمهام

چنین آمده اس« :.حمای .از ت قی گ وق .که پیا آید مسل

قوا آن را تقوی .خواگی ک د لیکن گیچوقه .خهود را بهه م تبهه متملقهان پسه.
تنزی نخواگی داد و دول .را بیهوده مورد تمجید ق ار نخواگی دادی بلکه روش ما
دفاع از ح و عی جویی از گ ح ک .زش .اس .گ کس مظه حه و قهانون
باشد از او حمای .خواگی نمودی ولی اگ اعمال او ب خال

ح و قانون بهود بهه

انتقاد و مالم .او قیام میکنی [ ] بناب این مقدمات مبارزه ب ضد گ گونهه تعهد
و اف اطوتف یط و احت ام به دین و شاه روش اساسی ماس .شعار ما ت قیی عدال.
و مساوات اس .و جز این م امی نداری » (کهنی )86 :1360
دالگا رقی ِ دربار در این متن قانونی عدال .و مساوات مشاگده مهیشهود
در س مقاله روزنامه اخت به تهاریخ  18ربیهااالول  1293ه ا دالگها مشهابهی را
میتوان تشخیص داد پس از این س مقاله روزنامه به مدت شاماه توقیهف شهد و
شماره  60این روزنامهی ام وز در گیچ جا پیدا نمیشود «سخن در عدال .و امنی.
و اساس عدال .و امنی .بود اساس این کار گمان اس .که بهاجمال آورده شد تها
کار با ی

قاعده و قانون نباشد و آن قاعده بهطور مسهاوات مجه

نگه ددی رو

عدال .را نمیتوان دید و چون عدال .نباشد امنی .و امنوامان نیس .آباد مله
و مملک .متصور نتواند گ دید» (اخت ی 1293ه ا و نم هی )2 :59
گمان گونه که بیان شد دال اصلی مخالفان گفتمان استبداد /سلطن .قانون بودی
و در سایه این دالی ما شاگد مفص بند ایهن گفتمهان گسهتی میه زا ملکه خهان
ناظ الدوله که از ارامنه جلفا اصفهان و از روشنفک ان مشهور بهودی در سه مقالهه
یکی از شمارهگا روزنامه قانون در لندن درباره گ جوم ج و نبهود قهانون مطلبهی
جنجالی را نگاش .که ب خی قسم.گا آن بدین ش ح اسه[ « :.امه وز] ایه ان
مملو از نعمات خداداد اس .چیز که گمه این نعمات را باطه گ،اشهتهی نبهود
قانون اس .گیچکس در ای ان مال

گیچچیز نیس.ی زی ا که قانون نیسه .حهاک
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تعیین می کنی بدون قانونی س تیپ معزول می کنی بدون قانون خزانه مهیبخشهی
بدون قانونی شک پاره میکنی بدون قانون در گندی پاریسی در تفلهیسی در مصه ی
در استامبول حتی در میان ت کمن گ کس میداند که حقوا و وظایف او چیسه.
در ای ان احد نیس .که بدانهد تقصهی چیسه .و خهدم .کهدام » (آب اگامیهانی
)88 :1387
مال مومدکاظ خ اسانی که بنام ت ین مجتههد عصه خهود و مهدافا گفتمهان
مش وطه اس.ی نیهز در دفهاع از دال م کهز گفتمهان مشه وطه قهانون مهیگویهد:
«مش وطی .گ مملک.ی عبارت از مودود و مش وطبودن ارادات سلطن .و دوایه
دولتی اس .به عدمتخطی از حدود و قوانین موضوعه ب طبه مه،گ
مملک .و ط

رسهمی آن

مقاب آنکه استبدادی .دوله .اسه.ی عبهارت از رگها و خودسه

بودن ارادات سلطن .و دوای دولتی و فاع مایشاء و حاک مای ید و غی مسهئول
از ارتکاببودن آنگاس .در مملک.؛ و آزاد گ مل .گ که اسهاس مشه وطی.
سلطنتی مبتنیب آن اس.ی عبارت اس .از عهدم مقدوریتشهان در توه .توکمهات
خودس انه سلطن .و بیمانعی در احقاا حقوا مش وعه ملیه؛ و رقی .مقابله آنگ
عبارت از گمین مقهوری .م،کوره و فاقد گ چیز بودن در مقاب اراده دول .اس.
(ک مانیی )267 :1361
طالبو

نیز چون ملک قدرت حکومه .را ناشهی از مله .مهیدانهد و در

کتابا ژاپون را مثال میآورد و میگویهد کهه رگبه انا در خهالل جنهگ روس و
ژاپون قدرت خود را از م دم دریاف .که ده بودنهد (حهائ

ی  )48 :1360در نظه

و نیزی بودونبود قانون راز پیش ف .اروپا و توسعهنیافتگی ای ان اس .چنانکهه در
جایی با تأکید نوش« :.تا قانون نداری مل .و دول .و وطن و اسهتقالل در معنهی
خود نخواگید داش( ».طالبو ی )224 :1357
اگمی .داشتن قانون ب ا ملک خان تا بدان حد بود که در  1307ا در لنهدن
روزنامها به نام قانون منتش ک د که در آن یکس ه سخن از فوایهد قهانون و لهزوم
قانونخواگی بود از دید او« :اگ قانون بهعنوان شالوده تعیینکننده روابط اجتماعی
حاک نگ ددی س انجام کار پایمالشدن در زی چکمه سالدات خارجی و حاکمیه.
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قانون بیگانگان خواگد بود» (قانونی  1268و نم ه )1 :7
بدین ت تی ی روشنفک ان و آزاد خواگان از صدر مش وطه به نقد واقابینانهه
حضور خ افات در ارکان اجتماعی ای ان پ داختند عالوهب اندیشهمندانی شهاع ان
نیز در پی نهض .مش وطی .از ط یه ادبیهات منظهوم و منثهور فارسهی سهعی در
زدودن خ افهگا نمودند و غالباً در این زمینهی از بیان طنز بهه ه ب دنهد؛ چهون طنهز
ب ا خلاسالحک دن مخاطبان خ افهاندیا در میان دربار و عهوامی کهارایی بسهیار
داش .البته در آستانه مش وطی .در بعضی از شع گا یغما جنهدقی و امثهال او
نمونهگایی از به ه گی

از ابزارِ طنز به ا نقهد خ افههگها وجهود داشه.ی امها در

مش وطی.ی گ اسلوب طنز و گ موضهوعات مهوردن نقهد دگ گهون شهد یکهی از
گن مندت ین ناقدان خ افهات در شهع مشه وطی.ی سیداشه

اسه .کهه از فه طن

ظ اف .و لطفی خواننده نمیداند که آیا او بهراستی قصدن طنز و شوخی دارد یها از
س جد و از رو اعتقاد این سهخنان را مهیگویهد و در اشهعارش ضهمن نقهد
خ افات م بوط به جنگی

ی رمالیی آلی پ یزادی گمزاد و اُلولُوی خ افهگ ایهی را بهه

باد سخ ه میگی د (شفیعی کدکنیی )63-65 :1395
تق یباً تمامی شهاع ان م کهز عصه مشه وطی( .بههاری ایه جی سهید اشه

ی

ادی الممال ی عار ی عشقی و دگخدا) در بخا مهمی از شع گا درخشانشهان بها
به هگی

از نمونهگها طنهز درصهدد خ افههزدایهی ب آمدنهد ایه ج تق یبهاً تمهامیِ

شاگکارگایا را در قلم و طنز س وده اس« :.از عارفنامه و انقالب ادبی تها بسهیار
از قصاید و قطعات او که ض بالمث اس .و مشهور» بههار نیهز قصهاید و قطعهات
بسیار در این آفاا دارد که از جهنمیه و کی
درب میگی د سید اش

نامه و غهوک نامهه تها رسهت نامهه را

آنچه دارد طنز اس .و اصوالً مه ز میهان طنهز و جهدش

وجود ندارد و حتی جدیاتا بیبه ها از طنهز نیسه .ادیه المماله

جهز قطعهه

«قاضیِ صُهلویه بلهد» و قطعهه «تها در میهان اوبهاش تقسهی شهد وزارت» و بعضهی
گجوگا شخصی که بهگ حال نمکی از طنز در آنگا نهفتهه اسه.ی بهازگ قطعهاتی
طنزآمیز البته با گمهان زبهان فخهی و اسهتادانهاش دارد؛ عهار

در خ نامههی دالکیههی

«علیجههان» و نشههان داده اسهه .کههه ذات هاً اگ ه طنههز اسهه .عشههقی بخهها اعظ ه
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شاگکارگایا گجو و گزلگا تیپی

و نمونها اس .که اغل

موارد با طنهز یکهی

میشود؛ تق یباً مع و ت ین شع گا عشقی گمه طنز اسه .و بعضهی از ایهنگها در
میان اگ ادب حال .ض بالمث و زبانزد به خود گ فته اس .دگخدا چنهدین نهوع
طنز دارد از شع گا عامیانهه «خهاکبههسه م بچهه بهه گهوش آمهده» و «آکهبال » و
«رابیندرانات» تا شع گا استادانه و باستانگ ایانها از نوع «انشاءا گ بهه اسه ».و
«خلیفه» عالقه دگخدا به مسائ روز جامعه و شهناخ .عمیه او از ذگنیه .و طه ز
فک ای انی و احساس گمدرد و گم اگی او با جامعه ای انی باعث شهده بهود تها او
بیرحمانه بهتمامی سوِژهگا متعدد سیاسی و اجتماعی که باعث عق ماندگی ایه ان
میدانس .حمله کند فساد و ناکارآمد در دول .و مجلسی دولتم دان ناالی ی رابطه
دول .و مل.ی نفوذ خارجیی ست و بیعدالتی م سومی تودیهد آزاد بیهانی جهه و
آمادگی م دم ب ا ف ی خوردنی دوروییی روزنامهنگاران فاسدی وضا اسفناک راهگهای
شکا

بین فقی و غنیی خ افهاتی عهدم وجهود آمهوزش به ا زنهانی عهدم وجهود

امکانات آموزشی کافی ب ا کودکان و گمه موضوع نقهدگا بهیرحمانهه او

بهود.

موور این طنزگا و نقدگا تق یباً تمامی ابعاد زندگی اجتماعی ای انیان بهویژه خ افهات
بود؛ خ افاتی از قبی ِ قمهزدن در ایام سوگوار حض ت امام حسین (ع) که پی امهون
م،گ

و بعضهی شهعای مه،گبی را گ فتهه بهود درواقهای قلمه و طنزگها دوران

مش وطی .انتقادگا تند اجتماعی و سیاسی به موانا فه ارو توسهعهیهافتگی ایه ان
بهویژه خ افات بوده اس( .شفیعیکدکنیی )63-65 :1395
به گ تقدی ی در این دوران ما شاگد رقاب .بین دو گفتمان مش وطه و استبداد
گستی ی اما از ویژگی این ایام نوعی گمزیسهتی ایهن دو گفتمهان در کنهار یکهدیگ
اس .درواقای عل .این مه نیز عدم توان گ ی

به ح،

این ام نیز به قدرت گ گفتمان ب میگ دد درواقای گیچی
واجد چنان قدرتی نیستند که گفتمان رقی

کام دیگ

اسه .و

از گفتمانگا حاضه

را بهطور کام به حاشیه رانده و خهود

به گفتمان گژمون بدل گ دند و از گمین رو اس .کهه بها اینکهه گفتمهان مشه وطه
مفاگی جدید چون قانونی ب اب

را وارد فضا گفتمهانی کشهور مهیکنهد؛ امها

به ص اح .و آشکار به رد دال م کز گفتمان استبداد /سلطن .کهه گمهان پادشهاه
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اس.ی نمی پ دازد و حتی مدافعان گفتمان مش وطه گمچون میه زا ملکه خهان نیهز
ب ا گم اگی گفتمان استبداد /سلطن .با دال گا گفتمان مش وطی .تالش دارد تا
پادشاه را با خود گم اه سازد می زا ملکه خهان در «رسهاله تنظیمهات» خطهاب بهه
ناص الدینشاه نوش« :.معای

حکم انی ایه ان و شهکوه سهلطن .ف نهگ در اداره

اختیار و در دای ه قانونی اس .اداره قانونی یعنی معجهزات ت قهی ف نهگی اداره
اختیار یعنی عظم .خ ابیگا آسیا پس چاره معای
اداره اختیار

و راه ت قی این اس .کهه

مبدل گ دد به اداره قانونی» (نورائیی )63 :1352

در گمین ارتباطی مومد طباطبایی از رگب ان گفتمهان مشه وطه بیهان مهیدارد:
«م دم بایستی شخصی را بهعنوان پادشاه بخوانند که نگاگبان حقوا و مهدافا آنهان
باشد و در این صورتی پادشاه نماینده م دم خواگد بود تا مادامیکهه او بهه مه دم
خدم .میکندی باید پادشاه بماندی ولی اگ به امور م دم بیتوجه گ دد و بهاجمهال
تمایالت خویا رودی م دم باید او را ب داشتهی ف د دیگ بههجها و بنشهانند»
(حائ

ی )106 :1360
اما بیدلی اختال

بنیادین بین این دو گفتمان و عدم آمادگی گفتمان مسهلط

استبداد /سلطن .ب ا قبول گفتمان مش وطه و دالگا آنی تنا و تضاد بهین ایهن
دو افزون گشته و به دوران مظف

کشیده میشود فضا گفتمانگها اسهتبداد

خ افهگ ا و مش وطی .خ افهستیز در این دوران در نمهودار شهماره  2بهه تصهوی
کشیده شده اس.
نمودار  .2فضای گفتمانهای استبدادی و مشروطیت خرافهستیز در دوران مظفری
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در دوران مومدعلیشاه دالگا به نوو روبهرو گ ق ار گ فتند که گهویی به ا
تثبی .معنا در ی

میدان نب د ق ار دارند و گ ی

ک دن به شالودهشکنی و عقه رانهدن دیگه

ب ا حاک شهدن و تفهوا پیهدا
موتهاج اسه .نگهاگی بهه نمهودار

استعار دو گفتمان مش وطهخواه و استبداد در دوران مومدعلیشاه بیهانگ تبهاین
فضا گفتمانگا استبداد خ افهگ ا و مش وطی .خ افهستیز اس .کهه در نمهودار
شماره  3به تصوی کشیده شده اس.
نمودار  .3فضای گفتمانهای استبداد خرافهگرا و مشروطیت خرافهستیز در دوران محمدعلیشاه

گمانگونه که در نمودار باال نیز مشاگده میشود دیگ گهیچ دال مشهت کی بهین دو
گفتمان در دوران مومدعلیشاه وجود ندارد و دو ج یان خ افهگ ا و خ افههسهتیز
به ممکنت ین وجه در تضاد با یکدیگ ق ار گ فتهاند مه ت ین تفهاوت انتقهال دال
شاه به دال م کز گفتمان استبداد اس .و گمچنین ق ارگی

دال مجلس بهعنهوان

گ انیگاه گفتمان مش وطهخواه
در این صورتی تفوا خ افه ب عقالنی .موج

استبداد فکه

و سیاسهی و

درنتیجه انوطاط اجتماعی و توسعهنیافتگی کشور میشود این مه را مهیتهوان در
نمودار شماره  4خالصه ک د:
نمودار  .4تأثیر خرافه بر توسعهنیافتگی ایران در دوره قاجار

خ افه

نبود عقالنی.

استبداد فک

استبداد

انوطاط و

سیاسی

توسعه نیافتگی
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میتوان اذعان داش .که نبود عقالنی.ی فقدان آگهاگیی بهیسهواد ی نبهود قهانون و
استبداد سیاسی از شاخصگا توسعهنیافتگی سیاسی ای ان دوره قاجهار بهه شهمار
میرود و این چ خه در گ،ر زمان تولیدی بازتولید و گست ش یافته اس.؛ امها آنچهه
در این میان از اگمی .دوچندان ب خوردار اس.ی ق ار گ فتن چ خه فهوااله،ک در
نقطه تاریخی مهمی چون دوره قاجار اس .این دوره از آن جه .مهه اسه .کهه
نقطه ش وع شناخ« .دیگ

» و مه ت از آن شناخ« .دیگ

» توسعه یافته اسه.

قاجارگا در طی جنگگای تجارتگا و مساف تگا با اروپا پیش فته مواجهه شهده و
نویسندگان خوشذوا و بافک در کنار سیاستمداران باتدبی به فک چاره ب آمدند
در واقای خ افه و ف گنگ خ افهگ ا به معنا «درک نادرسه .رابطهه عله .و
معلولگا در رخدادگا و وقایا» دیگ نزد ب خی از سیاستمداران و نویسندگان دوره
قاجار نمیتوانس .بیانکننهده عله .وقهوع رخهدادگا و اتفاقهات در ع صهه عله ی
اجتماع و سیاس .باشد اف اد چون نج آباد ی اسدآباد ی طباطبهایی و از میهان
نویسندگان این دوره رو به نقد وضعی .موجود آوردند و با ت وی تفک انتقاد و
با تأکید ب لزوم رشد عقالنهیگه

بهه مبهارزه بها خ افههگ ایهی و خ افههپ سهتی

ب خاستند
در این رگگ،ری نخستین اص در مبارزه با خ افهگ اییی عمومی.یافتن تفکه ی
تعق و ت وی عادت به تفک در جامعه بهه مثابهه درجهه ا از پیشه ف .و توسهعه
عمومی اس .عق و تفک پایه مه توسعه چه در بعد ف گنگیی سیاسی و چهه در
بعد اجتماعی و اقتصاد به شمار میرود اص دوم عل گ ایی و حاکمی .نگه ش
علمی در جامعه اس .توسعه در نظامی مفهوم پیدا میکند که عل بهصورت موور
اصلی در آن مط ح باشد و نظ علمی ب اظهارنظ سلیقها و خ افی مقهدم گه دد
از آنجاکه توسعه شام شناخ.ی بهینهساز ی سازماندگی و ب نامهریهز مهیشهودی
عل به مفهوم استداللینمهودن اندیشهه گها و اعمهال باعهث توهول و نوسهاز در
اندیشه گای سازوکارگا و روش گا میشود و زمینه سازی تسهی کننده و عامه توسهعه
به شمار میآید
واقعی .آن اس .که ف گنگ عمومی جامعه ب ا کاگا خ افهگ ایهی نیازمنهد
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اخ ،رویک د دگ گونه اس .بدین منظور باید درصدد باالب دن سهطح ف گنهگ و
بینا اجتماعی ب آمد تأکید ب خ دورز و تفک ی اگتمام به عله و دانهای آزاد
اندیشهی به هگی

از منابا گوناگونی مستندگوییی شناخ .عله و دور از تلقهین

بدی گمه و گمه باعث تضعیف خ افات در جامعه مهیشهود بایهد تفکیه

دیهن و

عقالنی .از حوزه خ افات صهورت گیه دی زیه ا بسهیار از خ افهات م سهوم در
جامعهشناسی از التقاط و بدع .در دین اس .درنتیجه ض ورت داردی تفکی

دین

و عقالنی .از حوزه خ افات صورت گی د آمیختهشدن آموزهگا اصهی دینهی بها
خ افاتی بدع.گا و مسهائ خهارج از دایه ه دیهن و عقه ی سهب

ایجهاد تصهوی

غی واقعی و غی قاب قبول از دین خواگد شد
افزون ب اینی رگایی از دام خ افه در چارچوب دو گفتمان تفک و مسهئولی.
امکانپ،ی اس .در گفتمان تفک این اندیشهه انسهان اسه .کهه از قیدوبنهد امهور
غی عقالنیی غی منطقیی خ دگ یزی خ دستیزی سهن.گها رایه و دسه.نخهورده و
تاریخمص

گ،شتهی خ افات و ب خی اسطورهگا رگایی مییابد و گمهچیهز را به

اساس عقالنی .معمول و رای واکاو میکند و میپ،ی د اساساً تفک ک دن یعنهی
کوشا در جه .استداللی فهمیدن اموری پدیدهگای سخنگا و نوشتهگا و نهه تقلیهد
کورکورانه از گ گفتها و گ سخنی به گ قیمتهی مهالک و معیهار په،ی ش گه
سخن و گفتها و نوشتها ب اساس تج به عقالنیی منطقی و علمی خواگد بهود و
گ ادعایی را نمیتوان بهراحتی و بدون استدالل مورد پ،ی ش ق ار داد ط فه آنکه
تفک منطقی و عقالنی نقد و نقاد را نیز به دنبال دارد و گمه مدعیات در ت ازو
نقد و نقاد ق ار میگی ند و وزن گ ی

مشخص و معلوم میشهود (تهاجالهدینی

)1397
در گفتمان مسئولی .نیز اینگونه اس .که پ،ی ش دیگ ان بهعنوان گه نوعهان
و شه وندان ی

جامعه پ،ی ش و قبول حقهوا شهه وند و انسهانی آنهان را بهه

دنبال دارد و آنوق .اس .که دیگ نمیتوان بیتوجه به حقوا انسهانگها دیگه
گ کار را مجاز دانس .و انجام داد مسئولی.داشتن به معنها موظهفبهودن در
قبال حقوا دیگ ان اس .و اینگونه اس .که گمگان را مسئول و موظف میدانهد
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گ حاکمان موظفند که حقوا شه وندان خود را به نوو احسن رعای .کنند و گ
شه وندان موظفند که حقوا خود را به حاکمان یادآور شوند و از این منظ گ گهز
از مسئولی .مهمی که در یادآور حقوا خود دارند شانه خالی نکنند ایهن حهس
مسئولی .متقاب الزمه خ افهزدایی اس .نتیجه اینکهه زدودن خ افهات از جامعهه
مستلزم اگتمام حاکمان و م دم به جایگاه تفک و اندیشیدن در تصهمی گیه

گها

سیاسی و گمچنین ب خوردار زمامداران از حس مسئولی.شناسی در ب اب گمگان
و جامعه اس( .تاجالدینی )1397
نتیجهگیری
با عنای .به آنچه گ،ش .مشهخص شهد کهه ف گنهگ خ افههگه ا موجه
عقالنی .و درنتیجه استبداد فک

فقهدان

و سیاسی ای ان در دوره قاجار گ دید و بههنوبهه

خود زمینه انوطاط اجتمهاعی و توسهعهنیهافتگی سیاسهی ایه ان در دوره قاجهار را
فهه اگ آورد درواقههای نبههود عقالنیهه.ی فقههدان آگههاگی و بههیسههواد موجهه
توسعهنیافتگی فک

ی ف گنگی و سپس اجتماعی شهد و رواج رویکه د غی علمهیی

عق ستیزی احساسی و پوپولیستی گ زمان با نبود قانون و استبداد سیاسی موجبهات
توسعهنیافتگی سیاسی ای ان در دوره قاجار را ف اگ آورد بدین ت تی ی ف گنهگ
خ افهگ ا با عق

واداشتن عقالنی .سیاسی سب

تولید و بازتولید استبداد سیاسهی

دوره قاجار و توسعهنیافتگی سیاسی شده اس.
به عبارت دیگ ی در وگله نخس.ی باورگا خ افهه در زنهدگی شخصهی افه اد
ریشه دواند و در بلندمدت در ف گنگ جمعی متبلور شد و بهتبا آن در تصهمیمات
سیاسی این دوره جلی یاف .در وگله دومی تقاب و گ زیستی ف گنگ خ افهگه ا و
عقالنی .در دوره قاجاریهی به استبداد فک
سیاسی حاک گش .از تلفی این دو مسی ی

منهت شهد و بههتبها آن نیهز اسهتبداد
وضعی .گفتمانی حاص شهد کهه

در ب اب توسعهیافتگی مقاوم .ک ده و چه خودآگاگانه و چه ناخودآگاگانه اقدام به
بازتولید چ خها نمود که در ی سو آن ف گنگ خ افهگ ا و در سو دیگه آن
استبداد سیاسی قه ار دارد و گه یکهدیگ
تقوی .میکند

را در ایهن چ خهه تولیهد /بازتولیهد و
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ب رسی یافتهگا پژوگا در دوران ناص

ی مظف

و مومدعلیشهاه بیهانگ

آن اس .که «ف گنگ خ افهگ ا بهمثابه پدیدها عق گ یز و عل ستیزی عله .اصهلی
توسعهنیافتگی سیاسی ای ان دوره قاجار موسهوب مهیشهود» درواقهای ف گنهگ
خ افهگ ا در انواع ف د ی معنهو ی اجتمهاعیی تهاریخیی ف گنگهی و سیاسهی آن بها
سازوکارگا گفتمانی که در آن ق ار دارندی بهطور گ ارز بهه بازتولیهد و تقویه.
یکدیگ پ داخته و درمجموع به بازتولید گفتمان خ افههگه ا در دوره قاجهار منهت
شد به بیانی روشنت ی خ افههگ ایهی و عقه گ یهز از دو نقطهه نشهأت فه د -
روانشناختی و جمعی -ف گنگی و اجتماعی میگی ند و در عین بازتولید و تقوی.
گمدیگ ی موجبات تقوی.ی استوکام و استم ار استبداد سیاسهی سهلطن .قاجهار را
ف اگ میآوردند
بهاینت تی ی تقاب گفتمان خ افه و خ افهگ ایی در مقابه گفتمهان توسهعه و
عقالنی .در تاریخ معاص ای ان را مهیتهوان ب آمهده از گفتمهان اسهتبداد /سهلطن.
دانس .که در آن شاه و نظام پادشاگی با اختیهارات بهیحدوحصه مهه ته ین دال
م کز بودند و بعدگا گفتمان انتقاد مش وطه با دال م کز قهانون و موهدودی.
قدرت پادشاه نیز ایجاد شد و در رقاب .با گفتمان مسلط به پی وز دس .یاف.
البته میزان ضدی .و مقابله این دو گفتمان گمواره به یه میهزان نبهوده و بهه
ف اخور ش ایط کلی جامعه و ساختارگا گفتمانی گ ی ی از گمزیستی و سعی در
به خدم.گ فتن دال گا شناور فضا گفتمانی تا تضاد و مقابله ع یان با یکهدیگ
را درب میگ ف.
در ایام ناص

گنوز تضاد بین دو گفتمان فهوااله،ک بهه منتهها درجهه خهود

ن سیده بود و البته ازجمله عل آن ضعف نسبی گفتمان توسعه و عقالنی .در ب اب
گفتمان خ افهگ ا بوده اس.ی از اینرو نیز دالگها ارشهد و م کهز چهون ت قهی
وجود دارند که نقطه اتصال دو گفتمان به یکدیگ موسوب میشوند البتهه گه دو
گفتمان سعی در ج،ب و تثبی .دالِ ت قهی در گفتمهان خهود داشهتند؛ امها شهاه و
گفتمان استبدادی دالگا مساواتی آزاد و عدال .که توسط گفتمان توسعه ع ضه
میشد را ب نمیتابیدند می توان بیان داش .که تهالش حامیهان گه دو گفتمهان در
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عص ناص

معطو

به مفص بنهد دال گها مه تبط بها فضها گفتمهانی خهود

پ داختند و از این رو بیشت س گ م تالشی درونی ب ا انسجام بخشیدن به دالگا و
مدلول گا گفتمان خود بودندی اما الزمه این ام وجود دال م کز بود تا به واسطه
قدرتن مش وعی.بخشی آن به گفتمان و دال گا دیگ ِ گفتمانی مفص بنهد منهت
به نتیجه شود البته که این دال م کز در میان منتقدان ف گنهگ خ افههگه ا وجهود
نداش .و تا سالگا متماد (به نظ میرسد تها دوره مشه وطهخواگهان) نیهز بهه
دس .نیامد
اما در دوره مظف

این وضعی .تغیی اتی را به خویا دید آنگونه کهه پهس

از رو کار آمهدن مومهدعلیشهاه دو گفتمهان در تضهاد کامه بها یکهدیگ قه ار
میگی ند و دال شناور پادشاه به دال م کز گفتمان استبداد /سلطن .بدل میشود
درواقای این تغیی ِ ب خهورد گفتمهان عقالنیه.ی توسهعه و مهدافعان آن بها دال
پادشاه با توجه به چارچوب نظ

پژوگا یعنی تولی گفتمان قاب تولی اسه.

یکی از مفاگیمی که در رویک د گفتمانی الکهال و موفهه بهه مسهئله رابطهه خهود و
دیگ

میپ دازدی مفهوم عنص و وقته اس .عناص نشانهگایی گستند کهه معنها

آنگا تثبی .نشده اس .و گفتمانگا مختلف سعی در معنادگهی بهه آنگها دارنهد
عناص ی دالگا شناور گستند که گنوز در قال

یه

گفتمهان قه ار نگ فتههانهدی

درحالیکه در نقطه مقاب وقتهگا عبارتند از موقعی.گا و عناص

که در درون ی

گفتمان مفصه بنهد شهده انهد و بهه گویه .و معنهایی موقه .دسه .یافتههانهد
بهعبارتدیگ ی نشانهگایی که حول دال م کز مفص بند میشوندی وقته مینامند
وقتهگا قب از آنکه در ی

گفتمان مفص بند شوندی در حوزه گفتمانگونگی ق ار

دارند و عنص نامیده میشوند
مه ت ین پیامدگا وضعی .به وجود آمده در دوره قاجار و بهطور مشهخص
سه گفتمان ناص

ی مظف

و مومدعلیشاه آن اس .کهه مها در ایهن دوره شهاگد

تضعیف باورگا دینی که مه ت ین عام انسجام اجتماعی اس.ی گسهتی چ اکهه
شاخص انسجام اجتماعی بهعنوان یکی از مه ت ین مؤلفهگا توسعهیافتگی تعبیه
شده اس .تف قهافکنی ف گنگ خ افهگ ا بهطور مستقی ب روند توسعهنیهافتگی در
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دوره قاجار تأثی گ،اشته و آن را تقوی .مینماید
بدین ت تی ی ف گنگ خ افهگ ا با جلوگی

از رشد فک

و نگهاه علمهی بهه

وقایا و رخهدادگا سیاسهیی اجتمهاعی و ممانعه .از پیشه ف .گدفمنهدی مهانعی
ف ارو توسعهیافتگی ف گنگهیی اجتمهاعی و سیاسهی ایه ان بهوده اسه .در ایهن
رگگ،ری افزایا سواد عمومیی افهزایا تفکه انتقهاد و مبهارزه بها بهدع.گها در
ارزشگا و گنجارگا معقول میتوانس .در ب اب وضعی .گفتمانی فهوا مقاومه.
ک ده و منج به شک گیه

مقاومه .خه دهگفتمهان توسهعه و عقالنیه .در دوره

قاجار شودی اما به دلی فقدان بالندگی فک

و ف گنگی جامعه خ افهاتی آن دوران

و نیز حاکمی .تفک استبداد ی توسعهیافتگی ای ان در عص قاجار توق نیاف.
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س گلزاییی مومدرضا ( )1394زندگیی فک و دیگ گیچی ته ان :م ندیز نینگار
س ه یاالقل ه ی مومههود ( )1376عقالنیهه .و آینههده توسههعهیههافتگی ایه انی ته ه ان :م کههز
پژوگاگا علمی و مطالعات است اتژی خاورمیانه
سیلونهی اینیاتسیو ( )1367مکت دیکتاتورگای ت جمه مهد سوابیی ته ان :نو
شفیعی کدکنیی مومدرضا ( )1392با چ اغ و آیینهی ته ان :قصیدهس ا
شفیعیکدکنیی مومدرضا (  )1395با چ اغ و آینه :در جستجو ریشهگا توهول شهع
معاص ای انی ته ان :سخن
شمی ی علیاصغ ( )1390ای ان در دوره سلطن .قاجاری ته ان :زریاب
شیخ االسالمیی مومدجواد ()1351ی روحیاتی خصال و پایان کار مومد علیشهاه قاجهاری
ته ان :خوارزمی
شیخاالسالمیی مومدجواد (« )1385روحیات ویژگهیگها و پایهان کهار مومهدعلیشهاه»ی
اطالعات سیاسی-اقتصاد ی شماره 227-230
شیخاالسالمیی مومدجواد ( )1392سیما احمدشاه قاجاری ته ان :ماگی
صالویامی ی رضا ( )1387خ افهگ ایهی؛ چیسهتیی چ ایهی و کارک دگهای تهه ان :م کهز
توقیقات است اتژی مجما تشخیص مصلو .نظام
طباطباییی جواد ( )1385مکت تب یز و مبانی تجددخواگیی تب یز :ستوده
طباطباییی جواد ( )1386نظ یه حکوم .قانون در ای انی تب یز :ستوده
عنای.ی حمید ( )1356سی در اندیشه سیاسی ع بی ته ان :جیبی
عنای.ی حمید ( )1365اندیشه سیاسی در اسالم معاص ی ت جمههی بهاءالهدین خ مشهاگیی
ته ان :خوارزمی
ف وزانف ی بدیاالزمان ( )1386تق ی ات دربارۀ تاریخ ادبیات ای انی ته ان :خجسته
ف ومی اری ( )1356گ یز از آزاد ی ت جمۀ عزتا فوالدوندی ته ان :کتابگا جیبی
ف ومی اری ( )1368جامعه سال ی ت جمه اکب تب یز ی ته ان :بهج.
ف یزری جیمز جورج ( )1384شاخه زریهن (پژوگشهی در جهادو و دیهن)ی ت جمهه کهاظ
فی وزمندی چاپ دومی ته ان :آگاه
فشاگیی مومدرضها ( )1356واپسهین جنهبا قه ونوسهطایی در دوران فئهودالی تهه ان:
جاویدان
فناییی ابوالقاس ( )1394اخالا دینشناسی :پژوگشی در مبانی مع فتهی و اخالقهی فقههی
ته ان :نگاه معاص
قوچانیی مومد (« )1393ت اژد پ وتستانیس اسالمی»ی مه نامهی شماره 36
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کاسی ری ارنس )1362( .افسانه دول.ی ت جمه نجف دریابندر ی ته ان :خوارزمی
مؤمنیی باق ( )1998دین و دول .در عص مش وطی.ی سوئد :باران
مطه ی م تضی ( )1379حماسه حسینیی ته ان :صدرا
مورتیی ک یشنا ( )1370نارضایتی خالای ت جمه م سده لسانیی ته ان :بهنگار
ناط ی گما ( )1358مصیب .وبا و بال حکوم.ی ته ان :گست ه
نجاحی موسن ( )1385اندیشه سیاسهی معتزلههی ت جمهه بهاق صهدرنیای تهه ان :علمهی و
ف گنگی
نج آباد ی شیخ گاد ( )1376تو ی العقالی ته ان :وزارت کشور
ورگ امی غالم ضا ( )1367نظام سیاسی و سازمانگا اجتمهاعی ایه ان در عصه قاجهاری
ته ان :معین
یاسپ سی کارل ( )1363آغاز و انجام تاریخی ت جمه مومدحسن لطفیی ته ان :خوارزمی
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