فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

اميرکبير و سنتگرايي بازتابي

رخشان حکیم الهی ، *1کرامت اله

تاریخ دریافت1041/40/22 :
تاریخ پذیرش1041/45/15 :

راسخ1

کد مقاله19831 :

چکـیده
هدف مقاله بررسی امکان کاربردی مفهوم "سنتگرایی بازتابی" با مطالعه تجربی زندگی سیاسی امیرکبیر صدراعظم ایران
اواسط قرن نوزدهم است .سنتگرایی بازتابی واکنش سنت در برخورد با مدرنیسم غربی است .روش تحقیق کتابخانهای و
با استفاده از اسناد تاریخی انجام شد .ناصرالدین قاجار ( )1831-1808پس از مرگ پدرش محمدشاه پادشاه ایران شد.
محمدشاه مخالف اقدامات پدرش عباس میرزا برای اصالح قشون و دیوانساالری با سرمشق گرفتن از غرب بود .او یکی
از نخستین صاحبمنصبان ایرانی بود که محرک حرکت ضد اصالحات در نیمه اول قرن نوزدهم شد .ناصرالدینشاه فرزند
او بار دیگر سیاست پدر را تغییر و پیرو پدربزرگش عباس میرزا شد .او با نصب امیرکبیر ،شخصیت اصالحطلب ایرانی
اواسط قرن نوزدهم ،به صدراعظمی این تمایل را آشکار کرد .اقدامات امیرکبیر با مخالفت بخشی از دربار ،اشراف و
روحانیون روبهرو شد و امیرکبیر برکنار و به قتل رسید .نصب و عزل امیرکبیر نقطه عطفی در تاریخ ایران است ،چراکه در
دوره صدارت او تعارض بین دو جریان اصالحطلب با الگوی غربی و ضد اصالحات با جهت گیری داخلی علنی شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که جنبش ضد اصالحات برخالف حرکت اصالحی منشأ داخلی داشت و به نهضت
اجتماعی تحول یافت.

واژگـان کلـیدی :سنت ،سنتگرایی بازتابی ،امیرکبیر ،سلسله قاجار

 -1استادیار گروه شیمی ،واحدجهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،ایران (نویسنده مسئول)
R.hakimelahi2002@gmail.com

 -2دانشیارگروه جامعهشناسی ،واحدجهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،ایران

1

 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

عصر مدرن با خصوصیتی از دوران قبل متمایز میشود و آن ژرفاندیشی در باره «جامعه» به منزله ساختاری تغییرپذیر است.
اینگونه افکار در آغاز فلسفی از قرن شانزدهم مطرح شد ،ولی در قرن نوزدهم و به دنبال طرح «جامعه» بهمنزله موضوع علوم
«جدید» مانند علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعهشناسی به مرحله جدیدی وارد شد« .جامعه» و اجزای آن بهتدریج و در قرن
بیستم «برساختی» 1تعریف شد که اجتماعی خلق میشود .این تحوالت نظری درنهایت به طرح نظریه «خلق اجتماعی واقعیت»
پیتر برگر و توماس الکمن منجر شد (برگر /الکمن  .)1935این رویکرد نظری در مقابل رهیافت علم باوری قرن نوزدهمی قرار
گرفت که جامعه را پدیدهای عینی و الزامی تعریف و در این چهارچوب ،جامعهشناسی را علم تجربی شبیه علوم طبیعی تصور میکرد
که از قانونمندیهای خاص خود برخوردار است که باید «کشف» شود .این تصور از جامعه را به شکلی واضح میتوان در پیشگفتار
فریدریش انگلس به چاپ سوم «هجدهم برومر لوئی بناپارت» ( )1885مارکس یافت« :یک نکته دیگر را هم باید افزود و آن
اینکه مارکس برای نخستین بار قانون سترگ حرکت تاریخ را کشف کرد که بهموجب آن هر مبارزه تاریخی اعم از مبارزه در عرصه
سیاسی ،مذهبی ،فلسفی یا در هر عرصه دیگر ایدئولوژیک در واقعیت امر چیزی جز نمودار کموبیش روشن مبارزه طبقاتی جامعه
نیست و موجودیت این طبقاتی و بنابراین تصادم میان آنها نیز بهنوبه خود به درجه تکامل وضع اقتصادی و خصلت و شیوه تولید و
مبادله (که چگونگی آن را همان شیوه تولید معین میکند) بستگی دارد .مارکس این قانون را که اهمیتش برای تاریخ به اهمیت
قانون قابلیت تبدیل انرژی برای علوم طبیعی است ،در اینجا نیز بهعنوان کلید درک تاریخ جمهوری دوم فرانسه بکار برد .مارکس از
روی این تاریخ عیار قانون مکشوفه خود را سنجید و امروز که  99سال از آن آزمایش میگذارد باید اذعان کرد که نتایج آن
درخشان بوده است» (مارکس .)1959:21 ،وظیفه جامعهشناسی و دیگر علوم اجتماعی شناخت این قوانین تعیین شد .تصور جامعه
بهمنزله پدیدهای فیزیکی ،عینی و الزامی حاصل فرایندی بود که با تخیالت آرمانشهری افرادی مانند توماس مور ()1595-1038
در قرن شانزدهم شروع شد و به تصورات فلسفی جان الک ( ،)1340-1192منتسکیو ( ،)1355-1183ژان ژاک روسو (-1312
 )1338و بسیاری دیگر در قرن هفدهم و هجدهم تحول یافت و سرانجام به طرحهای «علمی» اگوست کنت ( )1853-1338و
کارل مارکس ( )1889-1818از جامعه در قرن نوزدهم منجر شد.
اینگونه تصورات از جامعه و تغییرات اجتماعی با استقبال عمومی روبهرو شد ،چراکه در بستر جامعه سرمایهداری در حال
ظهوری شکل گرفت که حامل تصوری متفاوت از انسان و دنیای زندگی او بود .انسان در چهارچوب تفکر اجتماعی غالب در قرن
نوزدهم موجودی تعریف شد که از توانایی سُلطه بر طبیعت برخوردار است و میتواند با سُلطه بر طبیعت ،زندگی خود را متحول و به
عصر جدیدی وارد شود .شناخت طبیعت و استفاده از روش تجربی و تحول دانش کسبشده در این زمینه به علوم طبیعی و
بهرهگیری کاربردی از این علوم سبب فراهم شدن شروط رفاه مادی نوع بشر شد .بشر برای نخستین بار در وضعیت رهایی از سلطه
«ضرورت» حیات قرار گرفت .هانا آرنت برخالف تصور بسیاری معتقد است که علت اصلی این تحول پیشرفت اجتماعی و سیاسی
نبود ،بلکه رشد فنّاوری بود« :علت مشروع و نهائی تأسیس هرگونه حکومت این است که انسان میخواهد از فشار ضروریات زندگی
خالص شود .آدمیان دست به خشونت برده اند تا دیگران را به کشیدن بار زندگی به نفع خویش وادارند و خود از بند ضرورت رهایی
بیابند .این لب مطلب بردهداری است .روزگاری دراز حقیقت هولناک این بود که خشونت گری و سلطهجوئی بر دیگران میتوانست
برای بعضی از افراد آزادی به ارمغان بیاورد .چیزی که این حقیقت را مردود کرد پیدایش تکنولوژی بود نه ظهور اندیشههای سیاسی
جدید .امروز میتوان گفت که هیچ فکری منسوختر و بیفایدهتر و خطرناکتر از فکر استفاده از وسایل سیاسی برای رهایی بشر از
چنگال فقر نیست»( .آرنت .)1933:158 ،پیشرفت فنّاوری سبب شد تا بخش فراوانی از جمعیت کره زمین خوراک کافی در اختیار
داشته باشد .قلمرو اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی از رشد سریع علوم تجربی و فنّاوری عقب ماند و سبب شد تا حوزه اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی مسئلهای اجتماعی شود ،تحولی که هن وز در جوامع خاورمیانه ادامه دارد .گاهی از این فرایند با عنوان «تأخیر
فرهنگی» 2سخن رفته است که بیشتر منظور ازآنپس ماندن مناسبات فرهنگی از تحوالت صنعتی و فنّاوری است (اگبرن،
نیمکوف.)090-099 :1984 ،

 -2بیان مسئله
بهشت موعود روشنگری در عمل تحقق نیافت .قرن نوزدهم قرن پیشرفتهای بینظیر و در همان حال استثمار کمنظیر در
تاریخ بشر شد .میلیونها انسان از خواستگاههای روستایی کنده و به شهرهای صنعتی با جمعیت فشرده و فقر و بیکاری پر تاپ
شدند .موضوع علوم انسانی و اجتماعی اکنون فقط طراحی جامعه ایدئال نبود ،بلکه آسیبهای اجتماعی ناشی از تحوالت بنیادی و
ویرانگر نیز موضوع علوم اجتماعی شد .علت این مشکالت چیست؟ مارکس به رابطه بین اقتصاد ،جامعه و فنّاوری عالقه پیدا کرد و
بهاینترتیب رابطه بین اقتصاد و صنعت و سپهر اجتماعی  -به قول مارکس رابطه بین «نیروهای مولد» و «مناسبات اجتماعی» -
در کنار آسیب های اجتماعی ناشی از رشد سریع فنّاوری و تأثیر آن بر روابط اجتماعی موضوع اصلی تعمقهای نظری او شد.
مارکس مشکل را در ارتباط ناهنجار بین مناسبات اجتماعی و فرایند تولید اقتصادی به عبارتی رابطه بین جامعه و اقتصاد تشخیص
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داد .مناسبات اجتماعی را مانع بزرگ ارزیابی و شارح انقالب برای رفع موانع اجتماعی و درنتیجه پیامبر انقالب شد .اگوست کنت
موانع ذهنی و بهتبع آن عوامل فرهنگی را در اولویت قرارداد و «بنیانگذار» جامعهشناسی شد .ما امروز میدانیم که رابطه بین
جامعه و تحوالت اجتماعی ،دگرگونیهای سیاسی و بهخصوص تغییرات فرهنگی با اقتصاد و پیشرفت صنعتی و رشد فنّاوری بسیار
پیچیدهتر از آن است که در قرن نوزدهم تصور می شد .بسیار در آن زمان و تا به امروز ،قائل به رابطه مستقیم و گاهی غیرمستقیم
بین این مناسبات هستند .بررسی این رابط هنوز موضوع مطالعات گوناگون است ،بهطوریکه حوزهای در جامعهشناسی با عنوان
«مطالعات فرهنگی» از دهه  1314به بررسی این مناسبات اختصاص یافت .فکر ارتباط مناسبات اجتماعی با وضع اقتصادی در قرن
نوزدهم آنچنان نیرومند بود که به شکلگیری رویکردهای نظری مانند مارکسیسم منجر شد.
تعارض بین جامعه و سیاست به عبارتی مناسبات اجتماعی و ساختار سیاسی آشکارتر از رابطه بین جامعه و اقتصاد ظاهر شد.
مفهوم «جادویی انقالب» حلقه پیوند امر اجتماعی و سیاسی شد .مارکس فیلسوف ،اقتصاددان و جامعهشناس در همان حال
باکارهایی نظیر «مبارزه طبقاتی در فرانسه»« ،هجدهم برومر لوئی بناپارت» و «جنگ داخلی در فرانسه» تاریخنویس انقالب شد.
انقالب در اواخر قرن هجدهم و در طول قرن نوزدهم در ارتباط نزدیک با طبقه بورژوازی تحقق یافت ،طبقهای که موتور محرک
تحوالت اجتماعی گسترده در عصر مدرن تصور میشود« .تکامل پرولتاریای صنعتی اصوالً مشروط به تکامل بورژوازی صنعتی
است .تازه تحت سلطه بورژوازی صنعتی است که پرولتاریای صنعتی موجودیت ملی گسترده خود را به دست میآورد .موجودیتی که
انقالبش را به سطح یک انقالب ملی ارتقاء میدهد و وسایل تولید مدرن را تازه به وجود میآورد ،وسایلی که همچنین بسیاری از
ابزار رهایی انقالبی را تشکیل میدهند .این سلطه بورژوازی صنعتی است که ابتدا ریشههای مادی جامعه فئودالی را بیرون میکشد
و عرصهای را مسطح میکند که فقط به را آن عرصه یک انقالب پرولتاریایی امکانپذیر است» (مارکس .)1333:3 ،ارتباط نزدیک
طبقه بورژوازی با انقالب فرانسه سبب شد تا انقالب رخداد سیاسی صرف نباشد ،بلکه از ویژگی اجتماعی برخوردار شود .شموئل
ایزنشتات سهم این طبقه را در تحوالت اجتماعی از قرن شانزدهم بیشتر از آن چیزی تصور میکند که ماکس وبر برای آن در نظر
میگرفت (کسلر 1.)1338 ،او برخالف ماکس وبر که تحوالت عصر مدرن را ناشی از دگرگونی مذهبی در قرن شانزدهم و پیدایش
مذهب پروتستان و بهخصوص ذهن مذهبی کالوینی ارزیابی میکرد ،معتقد است که دلیل فعالیت فرقههای پروتستان و ارزیابی
جدید آنها از عمل اقتصادی در این دنیا را باید در ترتیبات نهادهای انعطافپذیر و نقش بورژواها جستجو کرد که او آنها را
نمایندگان تفکر پروتستانی می داند و بر این نظر است که بورژواها در کنار اشراف از جایگاه اجتماعی باالیی در این عصر برخوردار
بودند .او نتیجه میگیرد که باورهای مذهبی سبب فعالیتهای اقتصادی نشد ،بلکه این بورژواها ،یعنی نمایندگان اجتماعی این
مذهب بودند که عمدتاً فعالیت اقتصادی میکردند(ایزنشتاد1383 ،؛ 2449؛  2.)2444او با طرح این نظریه به این پرسش رسید که
چرا ائتالف یا تجمع نخبگان برای سازگاری اجتماعی باید اهمیت قطعی داشته باشد؟ و پاسخ این پرسش را در مفهوم «فرهمندی»
نهتنها فرد ،بلکه طبقه پیدا کرد .ایزنشتات تحت تأثیر ادوارد شیلز در مفهوم وبری"فرهمندی" تجدیدنظر کرد و به این نتیجه رسید
که فرهمندی ویژگی صرف شخص رهبری نیست ،بلکه صفت اشخاص ،نقشها ،نهادها و سنتهایی است که به نیازهای انسان به
نظم پاسخ میدهند .ایزنشتات بهاینترتیب مدعی شد که عالوه بر افراد ،نهادها و ساختارهای اجتماعی نیز ممکن است از ویژگی
فرهمندی برخوردار شوند .سنت ازجمله این ساختارها است (کنونیش در :کسلر ،ج  .)31-34 :1930 ،9همانطور که سنت در جوامع
امروزی خاورمیانه از نقش "فرهمندی" برخوردار است ،اگرچه سنت بهسرعت در حال از دست دادن این نقش در این منطقه از دنیا
است.
وضعیت در کشورها و جوامع غیر غربی به خصوص خاورمیانه متفاوت است .این جوامع عموماً از اوایل قرن نوزدهم ناگهان در
معرض تحوالتی قرار گرفتند که اصوالً نمیشناختند .بنابراین ،نخستین واکنش آنها حیرت بود .میرزا ابوالحسن خان ایلچی که
یکی از نخستین کسانی بود که اوایل قرن نوزدهم از طرف فتحعلی شاه به غرب فرستاده شد ،به سفرنامه خود عنوان «حیرت نامه»
داد .میرزا ابوالحسن خان ایلچی در ربیعاالول  1220ق (مه  )1843از طرف فتحعلی شاه به انگلستان فرستاده شد و در شوال 1220
ق (دسامبر  )1843هیئت آنها به لندن رسید .هیئت ایرانی مدت  3ماه در انگلستان ماند و در جمادیالثانی  1225ق (ژوئیه )1814
از لندن خارج و سه روز بعد از راه بندر پرت اسموث 9خاک انگلستان را ترک و پس از سرگردانی بر روی دریاها و اقیانوسها به
خاطر گم کردن راه باالخره در مارس  1811وارد بوشهر شدند .سفر هیئت از بوشهر تا تهران بیش از هفت ماه طول کشید .آنها در
شوال  1221ق (نوامبر  )1811با همراهان وارد تهران شدند (میرزا ابوالحسن خان ایلچی.)1910 ،حیرت ایرانیان بهمرورزمان به
واکنش تحول یافت و د رنهایت شیوه تفکر خاصی شد که تمام قلمرو هستی جامعه ایرانی و دیگر جوامع خاورمیانه را در برگرفت.
ویژگی اصلی این شیوه تفکر واکنشی بودن آن است .حکمرانان و مردم این کشورها و جوامع چارهای جز واکنش نداشتند که منظور
از آن در اینجا «بازتاب» است .علت واکنش یا بازتاب این است که مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در اینگونه
جوامع  -ازجمله جامعه ایران  -بنیادی با وضعیت در جوامع غربی متفاوت بود و تا به امروز متفاوت هست.
رویکردهای کالسیک علوم اجتماعی درباره تغییرات اجتماعی که عموماً تحت تأثیر اثباتگرایی ،علم باوری و تکاملگرایی
منبعث از دگرگونیهای اجتماعی در جوامع غربی تدوینشدهاند ،به همین دلیل پاسخگوی نیازهای نظری برای تبیین مناسبات
1 Kaesler, 1998
2 Eisenstadt, 1987, 2000, 2003
3 Portsmouth
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اجتماعی در این جوامع نیستند .اینگونه رهیافتها حاوی این تصور هستند که جوامع بشری درنهایت در مسیری واحد تحول و به
قول آنها تکامل پیدا میکند .اثباتگرایی منبعث از کارکردگرایی و مارکسیسم متأثر از فلسفه اثباتی قرن نوزدهمی نمایندگان
اصلی این طرز فکر هستند .جوامع بشری در این چهارچوب نظری در مراحل مختلف تکامل فرض میشود .آنها باید تالش کنند با
مدرن کردن مناسبات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جاده «ترقی» و «تکامل» قرار گیرند یا باید از طریق انقالب
اجتماعی به منزل مقصود برسند .نظریه اول را عمدتاً کارکردگراهای متأثر از تالکوت پارسونز جامعهشناس آمریکایی در قالب نظریه
مدرنیزاسیون مطرح میکنند و رویکرد دوم را انواع و اقسام رهیافتهای چپ مارکسیستی یا چپ جهانسومی .نسخههای گوناگون
این دو رویکرد عمده در خاورمیانه آزمایش شدند و موفق نبودند .علت این عدم موفقیت میتواند این باشد که رهیافتهای نظری
«نوسازی» (مدرنیزاسیون)« ،وابستگی»« ،نظام جهانی» و نظریههای مشابه درنهایت پاسخهای غربی به مسائل جوامعی هستند که
بنیادی با جوامع غربی فرق دارند .این رویکردهای نظری بر شالوده نظریاتی بناشدهاند که از قرن شانزدهم بر پایه تجربه تاریخی
مشخص در جوامع غربی شکل گرفتند .نظریه «مدرنیزاسیون» به آن شکلی که در چهارچوب رویکرد کارکردگرایی مطرح میشود،
درواقع فرایند مدرن شدن در جوامع غربی است ،همانطور که نظریه انقالبی مارکس نیز نظریهای انقالبی به تعبیر رالف دارندورف
متأثر از انقالبهای فرانسه و انگلستان است (دارندورف .)1989 ،بنابراین بیدلیل نیست که نسخهبرداری از این رویکردهای نظری
در جوامع خاورمیانه شکست خورد .البته در مواردی که مبانی نظری آنها در تعارض با واقعیتهای فرهنگی و تاریخی جوامع قرار
نگرفتند تا حدودی موفق بودند ،مانند آنچه در ژاپن و چین و جوامع جنوب شرقی آسیا مشاهده میشود .بسیاری از کالسیکهای
قدیمی و جدید جامعهشناسی به این تفاوتها اشارهکردهاند .نظریه «مدرنیته چندگانه» شموئل ایزنشتات یکی از شناختهشدهترین
رهیافتهای نظری جدید دراینباره است 1.یورگن هابرماس نیز در کتابی که به فارسی عنوان «دگرگونی ساختار حوزه
عمومی» گرفته است بدون قصد نشان داده است که تغییر ساختار حوزه عمومی بورژوازی تا چه میزان در ارتباط نزدیک با
تحولهای اجتماعی در جوامع غربی قرار دارد (هابرماس.)1932 ،
این نوشته قدمی کوچک در مسیری است که افرادی مانند ایزنشتات و هابرماس به ما نشان دادهاند .هدف نهایی نشان داد
تأثیر مناسبات اجتماعی بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی در جوامع خاورمیانه است ،مناسباتی که با جوامع غربی متفاوت است،
درنتیجه ساختارهای سیاسی و اجتماعی نیز در این جوامع با غرب فرق میکند .ادعا این است که جوامع خاورمیانه برخالف تصور
رویکرد اثباتی در مسیر «تکامل» با تعبیر آنها قرار نگرفت ،بلکه در مسیر احیای سنتهای گذشته یا دستکم در مسیر تغییراتی قرار
گرفت که ریشه در سنتهای موجود در اینگونه جوامع داشت .این مناسبات با تسامح «مناسبات اجتماعی سنتگرایی بازتابی»
نامیده میشود .منظور از سنت گرایی بازتابی ،واکنش سنت در برابر مدرنیسم غربی است .کارکرد عمده نظام حاکم در این منطقه
بازتولید و حفظ مناسبات سنتی موجود در این جوامع بود ،فارغ از اینکه این نظامها سلطنتی ،جمهوری ،کمونیستی ،سوسیالیستی،
خالفتی و غیره و رهبران آنها رئیسجمهور ،سلطان ،پادشاه ،دبیر اول کمیته مرکزی ،صدر ،رهبر کبیر و غیره نامیده شدند .این
جوامع از یک ویژگی متمایزکننده برخوردارند و آن وجود هویتهای متنوع قومی ،مذهبی ،زبانی و نژادی در چهارچوب دولتهای
قلمروی واحد است .همین ویژگی مانع اصلی درراه شکلگیری حکومتهای ملی یا بهاصطالح دولت ملتها و زمینهساز اصلی برای
پیدایش حاکمیتهای ایدئولوژیک در این منطقه بود (آرانت 2.)2443 ،وضعیت در ایران نیز تفاوت ماهوی با دیگر کشورهای این
منطقه ندارد .انقالب مشروطیت در ایران از نخستین تالشها در این منطقه برای ساختن دولت «ملی» بود ،لیکن این کوشش ناکام
ماند و به استقرار نظام ایدئولوژیک «جمهوری اسالمی» منجر شد.
بنابراین ،تالشهای مفهومی و نظری جدید برای توضیح مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود در این منطقه باید انجام شود.
نظریه «جامعه سنتگرایی بازتابی» تالش نظری در جهت تشریح و تبیین تحوالت این جوامع در دو قرن گذشته است .منظور از
«جامعه سنتگرایی بازتابی» «واقعیت اجتماعی» یا «مناسبات اجتماعی» است که در این مدت بهتدریج در ایران و بسیاری
کشورهای دیگر خاورمیانه حاکم شد .این نظام از ویژگی معرفتی ،شناختشناختی ،علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
شیوه زندگی و الگوهای رفتاری خاص برخوردار است .این مناسبات با مناسبات اجتماعی در جوامع صنعتی غربی متفاوت است.
معموالً برای اشاره به جوامع غیر صنعتی غیر غربی از مفاهیم «جوامع درحالتوسعه»« ،جوامع توسعهیافته» «جوامع جهان سوم» و
غیره استفاده میکنند .ادعا میشود که این جوامع «درحالتوسعه» هستند و فرایند مدرن شدن یا «مدرنیته» را تجربه میکنند.
دوگانه سنت و مدرنیته در چهارچوب این رویکردهای نظری مقابل یکدیگر قرار میگیرند .جامعه درحالتوسعه یا سنتی باید «ترقی»
و «پیشرفت» کند تا جامعه «پیشرفته»« ،صنعتی» و «مدرن» شود .فرضیه اصلی نظریه «جامعه سنتگرایی بازتابی» این است که
آنچه در این جوامع بهخصوص جوامع خاورمیانه تحقق پیدا کرد ،تحول جامعه سنتی به جامعه مدرن نبود ،بلکه تحول جامعه سنتی
به «جامعه سنتگرایی بازتابی» بود .ادعای این نظریه این است که اینگونه جوامع در مسیر تحول به جامعه مدرن با تعبیر غربی
قرار نداشتند ،بلکه دوره تاریخی نسبتاً طوالنی را تجربه کردند که در اینجا از آن با عنوان عصر «جامعه سنتگرایی بازتابی» نامبرده
میشود.

1 Eisenstadt, 2003
2 Arndt, 2009
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 -3روش پژوهش
نوع پژوهش کیفی است ،روش آن کتابخانهای و بر اساس «نظریه موضوعگرا» اجرا شد .نظریه موضوعی نظریهای از انسلم
استراوس و بارنی گالسر است که بیانگر بهرهگیری از راهی ویژه برای دستیابی به فرضیههای نوین است ،بهطوریکه نظریهای
که ریشه در موضوع و دادهها داشته باشد ،شکل گیرد .به نظر این ها ،روند خلق نظریه ،فرایندی انعطافپذیر است (راسخ:1931 ،
.)1100

 -4مبانی نظری
در آغاز بهتر است روشن شود که منظور از دو مفهوم «سنت» و «بازتاب» با مضمونی که در اینجا موردنظر است ،چیست.
ماکس وبر تعریفی تا حدودی منقح از سنت به دست میدهد« :اعتقاد به مصونیت چیزی که همواره بوده است»(وبر.)584 :1384 ،
مضمونی که در اینجا استنباط می شود همین است :عنصری که از اعتبار برخوردار است ،چون بوده و هست .البته میتوان این
تعریف کلی را با استفاده از آثار جوزف پیپر 2در کتاب «در باب مفهوم سنت» ،آلیدا آسمن 9در کتاب «زمان و سنت :راهبردهای
فرهنگی استمرار» ،ادوارد شیلز 0،کارستن دیتمن5وگریفنهاگن 1تدقیق کرد .سنت در این آثار ،گاهی ابزار اقتدار دینی و مذهبی،
گاهی عنصر فرهنگی و گاهی عنصر فکری در خدمت تفکر سیاسی و فلسفی است که با دو ویژگی تعریف میشود :نخست اینکه
مضمون سنت نیز همواره در حال تغییر است ،اگرچه بسیار آرام؛ دوم اینکه تمام جوامع سنتی یا مدرن به نحوی و به شکلهای
گوناگون به سنت وابسته هستند .به نظر دیتمن ،اینکه ما از یکسو به سنت انتقاد میکنیم ،ولی از سوی دیگر نمیتوانیم بدون
سنت زندگی کنیم ،ناشی از این است که مفهوم سنت از قابلیت تفسیر برخوردار است.
منظور از «بازتاب» واکنش آگاهانه ،ناآگاهانه و حتی پیش بازتابی به عوامل درونی و بیرونی شخصی ،اجتماعی و غیراجتماعی
است .مفهوم «بازتاب» در منابع علوم اجتماعی و سیاسی ناشناخته نیست ،بهخصوص مفاهیم «دموکراسی بازتابی» و «مدرن شدن
بازتابی» در دو دهه اخیر از طرف افرادی مانند آنتونی گیدنز ،اولریش بک ،اسکات الش و رینر شمالتسبرونس مطرحشده است.
مجموعه مقاالت تحت عنوان «مدرن شدن بازتابی» که گیدنز و بک و الش مشترکان 3چاپ کردند و کتب رینر شمالتسبرونس8
( )1335تحت عنوان «دموکراسی بازتابی» حاوی این رویکرد نظری است که جامعه صنعتی غربی در مرحله بازنگری و حتی نقد
خود قرارگرفته است ،بهطوریکه میتوان تحول انجامگرفته در دوران اولیه پیشرفت صنعتی موسوم به «مدرن اول» یا «مدرنیسم
کالسیک» را نقد و بازنگری کرد .اولریش بک ازجمله نخستین کسانی بود که در این زمینه ژرفاندیشی و در دو اثر خود 3مشکل
فرایند مدرنیسم در جوامع غربی را انتقادی  -بهخصوص در قلمرو سیاسی  -در چهارچوب مفهوم «دموکراسی بازتابی» بررسی کرد.
اکنون با توجه به اشارت فوق منظور از مفاهیم «سنت»« ،بازتاب» و «سنتگرایی بازتابی» را با توجه به مضمون موردنظر در
اینجا تعریف می کنیم :سنت عناصر معرفتی ،شناختی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر شیوه تفکر ،الگوی رفتاری ،شیوه
زندگی ،تفکر سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و تاریخی است که تحت تأثیر فرهنگ ،جامعه ،سیاست و اقتصاد بهآرامی تغییر میکند،
بنابراین از ویژگی بازتابی برخوردار است« .بازتاب» به معنای واکنش پدیدهای تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی در مقابل خود
است .بنابراین« ،سنتگرایی بازتابی» به معنای واکنش سنت در برابر خود است .هدف از طرح مفهوم «سنتگرایی بازتابی» بررسی
این موضوع است که :چگونه عنصرهای معرفتی ،شناختی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی بر شیوه تفکر ،الگو رفتاری ،شیوه زندگی و
تفکر سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و تاریخی در عصری مشخص تأثیر گذاشته و سبب تغییر وضع فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه میشود و بهاصطالح واقعیت نو خلق میشود.
فرض اصلی را بار دیگر بیان می کنیم :تغییرات بنیادی در جوامع غربی در چند قرن گذشته سبب شد تا بشر به عصر جدیدی
وارد شود که عنوان عصر مدرن گرفت .یکی از ویژگیهای عمده عصر مدرن جهانی بودن آن است ،بهطوریکه این تحوالت از
آغاز با ادعای جهانی بودن و فراگیری از خاستگاه اصلی خود خارج و تهدیدی برای جوامعی شد که در معرض فکر جهانوطنی و
هجومی این فرایند قرار گرفتند .عصر مدرن با تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و فکری همراه شد .بنابراین ،تغییرات
به قلمرو مادی زندگی بشر محدود نشد ،بلکه سپهر معنوی نیز میدان تاختوتاز این دگرگونیها شد .دو نوع واکنش به این
دگرگونی ها در دو نوع جامعه مختلف مشاهده شد .واکنش در جوامع غربی ظهور عمل و فکر محافظهکارانه بود که از اوایل قرن
نوزدهم به تدریج شکل گرفت و در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به جنبش اجتماعی و حتی انقالبی افراطی راست و
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1 Weber, 1980
2 Pieper, 1958
3 Assmann, 1999
4 Shils, 1981
5 Dietmann, 2004
6 Greiffenhagen, 1986
7 Beck/Giddens./Lash 1996
8 Schmalz-Bruns, 1995
9 Beck, 1993, 1996
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چ پ منجر شد .منظور انقالب فاشیستی و نازیسمی در آلمان و انقالب کمونیستی در روسیه است که به تعبیر هانا آرنت به استقرار
نظامهای حکومتی توتالیتاریسمی ختم به شّر شد.
واکنش در جوامع مسلمان ظهور «فکر سنتگرایی بازتابی» و بهتبع آن «جوامع سنتگرایی بازتابی» بود .بنابراین ،منظور از
سنت گرایی بازتابی واکنش عنصرهای شناختی ،معرفتی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی در جوامعی با ساختارهای بازمانده از گذشته در
برابر دگرگونی هایی است که بشر در چند قرن گذشته شاهد آن بوده است و با صفت «مدرن» یا «مدرنیسم» شناخته میشود.
«جامعه سنتگراییای بازتابی» ،جامعهای با مشخصات خاص معرفتی ،شناختی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی است که با
شاخص های شیوه تفکر ،الگوی رفتاری ،شیوه زندگی و تفکر سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و تاریخی خاص تعریف میشود .پرسش
اصلی با توجه به فرضیه مطروحه در فوق این است :جامعه سنتگراییای بازتابی از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ این پرسش
اصلی را میتوان در قالب پرسشهای فرعی زیر عملیاتی کرد )1 :کارکرد ذهن در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟ )2
معرفت در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )9شناخت در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )0فکر در جامعه
سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )5علم در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )1فرهنگ در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )3شیوه تفکر اجتماعی در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )8تفکر سیاسی در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )3تفکر فلسفی در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )14تفکر تاریخی در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )11الگوی رفتاری در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )12شیوه زندگی در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )19مناسبات اجتماعی در جوامع سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )10مناسبات اقتصادی در جوامع
سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )15مناسبات سیاسی در جوامع سنتگراییای بازتابی چگونه است؟
این پرسشها در چهارچوبهای نظری زیر قابلبررسی هستند )1 :نوع فعالیت جمعی در این جوامع تسخیری و تجاوزی است،
نوع احساسات خودخواهی فردی و جمعی است (اگوست کنت)؛  )2اساس وفاق اجتماعی سلطه فردی ،گروهی یا طبقاتی است
(کارل مارکس)؛  )9نوع جامعه قشونی است .نظام اجتماعی همواره مترصد حمله و دفاع است ،بهاصطالح جامعه نظامی است
(هربرت اسپنسر)؛  )0شیوه تفکر پیش منطقی است (لوسین لوی –برول)؛  )5تهنشستهای سنتگراییای در تعیین روابط اجتماعی
از اولویت نخست برخوردار است (پارتو)؛  )1مشتقات و توجیهات تهنشستهای اجتماعی عموماً ماهیت سنتی دارند (پارتو)؛  )3کالم
و سخن شفاهی از قدرت توجیهی باال برخوردار است (پارتو)؛  )8ساختار اجتماعی از خصوصیات جماعتی برخوردار است (تونیس)؛ )3
فرهنگ غالب در جامعه فرهنگی غمزده است (زیمل)؛  )14همبستگی در درون جامعه مکانیکی است (دورکیم)؛  )11دیگری
تعمیمیافته تحت تأثیر من سنتی است (مید)؛  )12روابط انسانی در حوزههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی سحر زده است
(وبر)؛ )19؛ قلمرو سیاسی عرصه کنش دیکتاتوری فردی است (رابرت میشلز)؛  )10هویت عموماً با رمزهای اولیه مانند زبان ،دین،
مذهب ،قومیت تعیین میشود (شموئل ایزنشتات ،برنهارد گیزن)؛  )15تفکر سیاسی از ویژگی محافظهکارانه برخوردار است (رهیافت
انقالب محافظهکارانه).

 -4امیرکبیر و سنتگرايی بازتابی
ناصرالدین میرزا ( )1831-1891پس از مرگ پدرش محمدشاه در سن  13سالگی با عنوان «ناصرالدینشاه قاجار» پادشاه ایران
شد و حدود چهلوهشت سال ( 1919-1210( )1831-1808ق) بر ایران حکومت کرد ،تقریباً تمام نیمه دوم قرن نوزدهم .او
نخست میرزا تقی خان امیرکبیر را صدراعظم کرد ،سه سال و اندی بعد او را کشت و میرزا آقاخان نوری را به صدراعظمی منصوب
کرد ،لیکن او نیز بعد از هشت سال به سرنوشت امیرکبیر دچار شد .ناصرالدینشاه پس از میرزا آقاخان نوری «شورای دولت»
تشکیل داد و میرزا جعفرخان مشیرالدوله (متوفی 1812م 1233/ق) را به ریاست آن گماشت .میرزا جعفر حدود چهار سال «ریاست
شورای دولت» (1812-1858م/صفر -1235جمادیالثانی 1233ق) را به عهده داشت .ناصرالدینشاه میرزا جعفر را با حفظ سمت در
سال  1231( 1853ق) بهعنوان سفیر فوقالعاده به بریتانیا فرستاد .میرزا جعفر اکتبر ( 1814ربیعاالول 1233ق) به لندن رسید و تا
ژوئن ( 1811ذیحجه 1233ق) در بریتانیا ماند و سپس پس از بازگشت به ایران ( 1238( )1811ق) با حفظ سمت نایب التولیه حرم
امام رضا شد .مسافرت چندماهه میرزا جعفر به بریتانیا و بعدازآن گماشتن همزمان او به تولیت حرم امام رضا نشان میدهد که
ناصرالدینشاه شأنی برای «شورای دولت» و رئیس آن قائل نبوده است .نهادهای مشورتی در این منطقه از دنیا در این عصر بیشتر
زیوری برای استبداد حاکم بودند .اینگونه نهادها در عصر ناصرالدینشاه نیز کارکردی بیشتر از این نداشتند« .شورای دولت»
تقلیدی بدون فکر از «هیئت دولت» در کشورهای صنعتی غربی بود و جایگاه و منزلت آن در نظام استبدادی ایران مشخص نبود.
این «دستگاه» به همین دلیل پس از مرگ میرزا جعفر برای مدت دو سال تعطیل شد .ناصرالدینشاه پس از دو سال وقفه مسئولیت
اداره امور جاری مملکت را به میرزا محمدخان سپهساالر (مرگ ( )1813مرگ صفر 1280ق) واگذار کرد که «مسئولیت» او نیز دو
سال (( )1811-1815شوال -1281صفر  1289ق) بیشتر طول نکشید .سمت میرزا محمدخان سپهساالر در این دو سال
«مسئولیت» مشخص نیست ،گاهی از عنوان «قائممقام پادشاه» نامبرده میشود .ناصرالدینشاه پس از برکناری محمدخان و پس از
وقفهای کوتاه میرزا یوسف آشتیانی (1949-1223()1883-1819ق) را برای حدود  5سال (( )1831-1813ذیحجه -1989شعبان
1288ق) به سمت «رئیسالوزرا» منصوب کردتا نوبت به میرزا حسینخان مشیرالدوله رسید که او هم برای مدت دو سال (-1831
 23()1839شعبان  21-1288رجب  )1234صدراعظم ایران شد و بعد برای مدت طوالنی مشاور پادشاه گردید .ایران در دوره
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مشاوری میرزا حسینخان مشیرالدوله صدراعظم نداشت تا میرزا یوسف آشتیانی مذکور برای دو سال (()1881-1880شعبان -1941
رجب  1949ق) صدراعظم شد (خان ملک ساسانی038 ،151 ،154 :1928 ،؛ بامداد ،ج083 ،038 :1952-1903 ،0.؛ اعتمادالسلطنه،
13 ،14 ،281 ،980 :1905؛حقایق نگار خورموجی033 :1919 ،؛ مهدوی335 :1903 ،؛ امینالدوله28 :1901 ،؛ مهمید11 :1911 ،؛
صفایی .)145 :1901 ،سرانجام نوبت به میرزاعلی اصغر خان امینالسلطان رسید .او نخست «وزیر دربار اعظم» (-1949
 ،)1888-1881()1945سپس «وزیر اعظم» ( 1914-1945( )1839-1888ق) و سرانجام صدراعظم (()1831-1839رجب  1914تا
جمادیالثانی  )1910شد ،البته پس از قتل ناصرالدینشاه چند ماه هم «صدراعظم» فرزند او مظفرالدین شاه ماند .ناصرالدینشاه در
طول حکومت خود چند سفر به خارج کرد .او برای اولین بار در سال ( 1834جمادیالثانی سال  1283ق) به زیارت عتبات رفت .این
اولین سفر خارجی پادشاهان قاجار بود .ناصرالدین شاه حدود دو سال بعد به اروپا سفر کرد .این سفر پیش از چهار ماه طول کشید و
مسافران در رجب  1234ق از طریق بندر انزلی به ایران بازگشتند .این زندگی مردی بود که از  13سالگی تا  11سالگی تقریباً
همزمان با سلطنت ملکه ویکتوریا ( )1341-1893بر انگلستان بر ایران حکومت کرد.
سلطنت ناصرالدینشاه قاجار که حدوداً اواسط قرن نوزدهم شروع شد را باید مرحلهای جدید در تاریخ ایران بهحساب آورد .میرزا
تقیخان امیرکبیر ،میرزا ملکم خان و میرزا حسینخان سپهساالر ازجمله عمدهترین سیاستمداران عصر ناصری تا حدودی با اوضاع
جهان در آن عصر آشنا و جداً خواهان اصالح وضعیت مملکت بودند .آنها در همان حال برجستهترین نمایندگان دیوانساالری
جدید ،طلیعهدار طبقه بورژوازی و پیشگامان نهضت روشنفکری در ایران بودند .سرنوشت آنها نزدیکی غریبی با روزگار بورژوازی
سرکوبشده ایران در یک قرن گذشته دارد .ناصرالدینشاه کار را با میرزا تقیخان امیرکبیر ( )1852-1843شروع و او را صدراعظم
کرد ،لیکن دولت اقبال امیرکبیر مستعجل بود ،مدت کوتاهی صدراعظم بود و بعد از سه سال و اندی ( 22( )1851-1808ذیقعده
 18–1210محرم  1218ق) دستگیر و به قتل رسید .ناصرالدینشاه پس از قتل امیرکبیر به طریق مألوف یکی از مخالفان او میرزا
آقاخان نوری (1281-1222( )1815-1843ق) را برای مدت هفت سال ( 20( )1858-1851محرم  24–1218محرم  1235ق ).به
مقام صدراعظمی گماشت و بهاین ترتیب خیال مخالفان اصالحات و روحانیون را راحت و به رویکرد نظری پدرش محمدشاه یعنی
تالش برای اصالحات از منظر محافظهکارانه برگشت .تفاوت دو بینش را یکی از ناظران روشنبین عصر او یعنی میرزا ملکم خان
نیز دیده است .او مینویسد« :خبط کلی صدارت میرزا آقاخان این بود که عهد خاقان مغفور را میزان آئین مملکتداری قرارداده بود.
متصل اعمال آن ایام را شاهد میآورد»( ملکم خان()3 :1923 ،راسخ.)2444 ،
امیرکبیر به همان شیوه معمول در ایران به قتل رسید ،لیکن این شباهت سبب نشد تا تاریخنگاران جریان اصلی این قتل را در
زمره قتلهای پیشین صدراعظمها ببینند و درصدد فهم ساختار اجتماعی و خصوصیات روانشناختی شخص حاکم و ویژگی
روانشناسی اجتماعی زندگی جمعی در جامعهای باشند که قتل و سرکوب فرد دوم دستگاه استبداد یکی از جلوههای زندگی
اجتماعی آن است .آنها به «اندرون» ناصرالدینشاه وارد شدند ،مادر او را یافتند و تمام کاسه و کوزهها را سر میرزا آقاخان نوری و
مادر شاه شکستند .فرض دخالت نمایندگی های کشورهای بیگانه و نظریه توطئه نیز جای خود را در این رهیافت تاریخی
دارد(حقایق نگار خورموجی141 :1919 ،؛ بامداد ،ج911 ،910 :1952-1903 ،0.؛ محمود ،ج154 ،104 ،191 :1999-1923 ،2.؛
رابین258-251 :1903 ،؛ اعتمادالسلطنه208 ،204 ،293 :1903 ،؛ مهدوی213 ،151 :1903 ،؛ خان ملک ساسانی،58 :1928 ،
 .).34این در حالی است که سلف و خلف میرزا تقیخان امیرکبیر نیز سرنوشتی مشابه او داشتند .میرزا آقاخان نوری جانشین او نیز
پس از برکناری به همان شیوه شناختهشده به کاشان تبعید و پس از چند سال بهصورت مشکوک درگذشت .میرزا ابوالقاسم قائممقام
فراهانی سلف اصالحطلب میرزا تقیخان نیز سرنوشتی مشابه داشت .میرزا ابوالقاسم و پدرش میرزا عیسی قائممقام در دوران
فتحعلی شاه و ولیعهد او عباس میرزا تالش کردند با تقلید از اصالحات انجامگرفته در مملکت عثمانی اصالحاتی بر اساس نحله
فکری حاکم بر دستگاه عباس میرزا انجام دهند ،لیکن آنها نیز شکست خوردند .امیرکبیر یکی از وابستگان قائممقامها و وارث
اصالحخواهی آنها بود .سؤال این است ،چرا امیرکبیر قهرمان جریان اصلی تاریخنگاری در ایران شد؟
تاریخنویسانی مانند ناظم االسالم کرمانی ،احمد کسروی ،مهدی ملکزاده ،حسین ملکی ،عباس اقبال آشتیانی و بسیار دیگر به
شکل دادن به برساخت امیرکبیر در آستانه و بهخصوص بعد از انقالب مشروطیت نقش داشتند ،لیکن فریدون آدمیت با کتاب
«امیرکبیر و ایران» نقش متفاوتی داشت .آدمیت در کتاب «امیرکبیر و ایران» موفق شد از امیرکبیر همان شخصیتی را بسازد که
جنبش ضد سلطنت و اصالحطلب نیاز داشت .امیرکبیر در این اثر شخصیتی تصویر میشود که ملی است ،ضد بیگانه است ،ضد
اشرافیت فاسد است ،با استبداد سلطنتی مخالف است و میخواهد ایران را در مسیر «ترقی» قرار دهد .او برای اینکه هیچ خدشهای
به این تصویر وارد نشود ،بسیاری حقایق تاریخی را نادیده میگیرد ،از کنار نقش امیر در فرونشاندن جنبش بابیان میگذرد و به
تالش نمایندگان روسیه و انگلیس در تهران برای نجات جان امیر کوتاه اشاره میکند .او همچنین وضعیت اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی کشور در نیمه قرن نوزدهم را بهاندازه کافی بررسی نمیکند تا در برابر این پرسش بزرگ قرار نگیرد :آیا ایران
نیمه قرن نوزدهم از زیرساختهای الزم برای اقداماتی که او به امیرکبیر نسبت میدهد ،برخوردار بود؟ این در حالی است که تمام
اقدامات عملی و پیشبینیشده امیرکبیر در چهارچوب ظرفیتهای ایران در آن عصر بودند .امیرکبیر بدون شک فردی استثنایی در
دستگاه حاکم ایران در این عصر بود ،ولی نمیتوانست بر وضعیت اسفناک کشور در این عصر تأثیر بنیادی بگذارد .مردم و
نمایندگان آنها ازجمله روحانیون با همان اقدامات محدود اصالحی او بهشدت مخالفت میکردند(راسخ .)1989 ،1982 ،این احتمال
وجود داشت ،اگر ناصرالدینشاه او را به قتل نمیرساند ،او در جریان قیام مردمی با هدایت رهبران سنتی ازجمله روحانیون از عرصه
سیاست به بیرون پرتاب میشد ،خود آدمیت به نشانههای ناآرامی در سال آخر صدارت امیرکبیر اشارهکرده است .پرسش این است.
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چه لزومی دارد که نویسندگان بسیاری بهرغم این واقعیتها تالش کنند از او شخصیتی بسازند که نمیتوانست باشد .سؤال مهمتر
این است که چرا این برساخت تاریخی بهتدریج پذیرش عمومی پیدا کرد؟
صدراعظمهای ایران در موارد بسیار به قتل رسیدهاند ،بهطوریکه قتل صدراعظم بهخصوص در عصر قاجار و قبل از دخالت
کشورهای بیگانه مانند بریتانیای کبیر و روسیه تزاری و اعتراض آنها به این شیوه غیرانسانی برخورد به فرد دوم مملکت که اتفاقاً
این دخالت با قتل امیرکبیر شروع شد ،امر معمول بود ،لیکن تاریخنگاری جریان اصلی موفق شد ،قتل امیرکبیر را بیرون از این
فرایند متعارف تفسیر ،بهطوریکه او قربانی استبداد در مسیر استقرار حکومت قانون تشریح و «شهید» اصالحات در تمایز به
قتلهای قبلی توصیف شد .شهید در علم االساطیر ایرانیها شأن ویژهای دارد .شهید در این اسطورهشناسی در پیوند با «واقعه»
معنای ویژهای پیدا میکند .برای نمونه داستان رستم و سهراب در شاهنامه «واقعه» و کشته شدن پسر به دست پدر است« :کنون
بند بگشا ی از جوشنم برهنه بین این تن روشنم به بازوم بر مهره خود نگر بین تا چه دید این پسر از پدر» .نمونه دیگر کشته شدن
سیاوش به دست افراسیاب است که «واقعه» کشته شدن یک ایرانی به دست یک تورانی است« :چنان کو سر شاه ایران برید کسی
آن ندید و نه هرگز شنید چو پیران به گفتار بنهاد گوش ز تحت اندر افتاد زو رفت هوش همه جامهها بر سرش کرد چاک همی کند
موی و همی ریخت خاک همی گفت زار ای سزاوار تاج که چون تو نبیند دگر تخت عاج» .نمونه دیگر شهادت حسینابنعلی در
واقعه» کربال است؛ که داستان تالش برای پس گرفتن «قدرت نامشروع» از «حاکم ظالم» و قتل «محق مظلوم و مشروع» به
دست ظالم غاصب است.
امیرکبیر در ارتباط نزدیک با ناآرامیهای دهه آخر قرن نوزدهم و دهه اول قرن بیستم و «واقعه» «انقالب مشروطیت»
امیرکبیر شد .کافی است به اسامی افرادی که زندگی او را دستمایه «تعمقهای تاریخی» خود قرار دادهاند ،نگاه شود :ناظم االسالم
کرمانی ،احمد کسروی ،مهدی ملکزاده ،حسین ملکی ،فریدون آدمیت ،محمود محمود ،خان ملک ساسانی ،مهدی بامداد ،ابراهیم
صفایی ،اسماعیل رابین ،اکبر هاشمی رفسنجانی و بسیاری دیگر .اغلب اینها یا گرایش به جنبش مشروطهخواهی دارند یا جنبش
چپ و اسالمی .انقالب مشروطیت نیاز به پیشینه تاریخی داشت .او ویژگیهایی داشت که تاریخنگاران عصر مشروطیت توانستند با
مطرح کردن همین ویژگیها از او قهرمان ملی بسازد .همانطور که اسامی باال نشان میدهد ،بیشتر تاریخنگاران عصر مشروطیت و
بعدازآن از صفوف مشروطهخواهها میآیند و یا دستکم به آن جانب گرایش دارند .این تاریخنگاران قتل امیرکبیر که رخدادی
معمولی در تاریخ سیاست سرکوب در ایران است را در ارتباط با «واقعه انقالب مشروطیت» قراردادند و از امیرکبیر اسطوره ساختند.
واقعیت آن است که قتل امیرکبیر نهفقط ادامه سنت صدراعظم کشی در نظام سیاسی ایران بهخصوص عصر قاجار بود ،بلکه یکی از
مصداقهای فرایندی کلیتر است که تا امروز در این منطقه از دنیا با عنوانهای گوناگون ادامه دارد و آن استفاده از ابزار قتل در
تعامل سیاسی است ،اگرچه این روزها عنوان «ترور» گرفته است.
فریدون آدمیت با نوشتن کتاب «امیرکبیر و ایران» شکل نهایی این برساخت تاریخی را ریخت و نقش اصلی را در خلق
امیرکبیرِ «قهرمان ملی» ایفاء کرد(آدمیت .)1929 ،تنها عنوان این نوشته از دو واژه ساده «امیرکبیر» و «ایران» تشکیلشده است
که خودرنگ و بوی اسطوره دارد؛ اما واقعیت آن است که حتی اگر تمام آن خواستهایی که آدمیت به او نسبت میدهد ،از مرحله
خواست میگذشت ،به مرحله اقدام و از مرحله اقدام نیز فراتر میرفت و به عمل میرسید در بهترین و خوشبینانهترین وضعیت
امیرکبیر نمیتوانست کاری بیشتر از محمدعلی پاشا ( )1803-1313در مصر انجام دهد که هم فرصت کافی داشت و هم قدرت
الزم .او در مدت  05سال ( )1808-1845والیت مصر چه کرد؟ اگرچه مقایسه مصر عصر محمدعلی پاشا با ایران عصر
ناصرالدینشاه قاجار قیاس معالفارق است .کسانی در اغراق از این هم پیشتر میروند و عصر امیرکبیر را با عصر اصالحات در دوره
امپراتوری میجی ( )1312-1818در ژاپن مقایسه میکنند .مقایسه ایران با ژاپن عصر میجی نهفقط نشان از جهل درباره تاریخ ژاپن
است ،بلکه بی اطالعی از وضعیت اسفناک ایران در این دوره است .فریدون آدمیت نیز متأسفانه در این دام افتاده است که از مرد
فاضلی چون او بعید است (به بخش ژاپن کتاب زیر مراجعه کنید :مور ،برینگتون .)1913 ،شرایط اجتماعی ،تناسب طبقاتی ،تعادل
قوا بین دونیروی اصلی اجتماعی روحانیون و دربار ،شخصیت ناصرالدینشاه و عوامل بسیار دیگر اجازه انجام اصالحات در همان
اندازه مملکت عثمانی نیز در ایران نمیداد .اگر خواست اصالحات امیرکبیر را از منظر جامعهشناختی با استفاده از تجزیهوتحلیل
طبقاتی آن عصر جامعه ایران بررسی کنیم ،خواهیم دید که امیرکبیر اقبالی برای موفقیت نداشت .امیرکبیر در میان اعضای هیئت
حاکم ایران در آن عصر از خصوصیاتی برخوردار بود ،لیکن اهمیت او بیشتر به خاطر خلق او بهعنوان «قهرمان ملی» است که
بهزودی به «قهرمان مبارزه با استعمار» ارتقاء یافت .قهرمان آفرینی و نیاز به قهرمان به این شکل خود نیازمند سطح معینی از
عقب افتادگی است .نمونه دیگر محمد مصدق است .این نوع قهرمان آفرینی ناشی از نادیده گرفتن تفاوت بین «مبارز انقالبی» با
«دولتمرد مدبر» از یکسو و «مصلح اجتماعی» با سیاستمدار کار به دست از سوی دیگر است.
برساخت امیرکبیر «قهرمان ملی» سبب شد تا او بهتدریج از دهه « 1994قهرمان مبارزه با استعمار» شود« .برساخت امیرکبیر
قهرمان مبارزه با استعمار» برخالف «شخص امیرکبیر» حتی در میان شمار اندکی از «روحانیون» نیز پذیرش یافت .اکبر هاشمی
رفسنجانی روحانی انقالبی و یکی از برجستهترین کارگزاران نظام جمهوری اسالمی با نوشتن کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با
استعمار»که در سال  1901منتشر شد ،نقش تعیینکننده در این زمینه داشت .کتاب او عمدتاً رونویس بخشهایی از کتابهای
عباس اقبال آشتیانی ،فریدون آدمیت و مهدی بهار است ،لیکن او موفق شد «قهرمان ملی» ملیگراها را مصادره به مطلوب کرده و
از او «قهرمان مبارزه با استعمار» بسازد .هدف او از نوشتن این کتاب بهروشنی از همان صفحههای اول مشخص است« :تقدیم به
تمام مسلمانانی که از ضعف و انحطاط کشورهای اسالمی رنج میبرند و آرزوی عظمت و مجد اسالم و مسلمین وجودشان را

مسخر کرده» .هاشمی در دو عبارت پایان پیشگفتار کتاب هدف از نوشتن این اثر را چنین بیان میکند« :در خاتمه این گفتار متذکر
میشویم که غرض اصلی ما در این کتاب ،تشریح مبارزات ضد استعماری امیرکبیر است...هدف اصلی بررسی وضع امیرکبیر در
مقابل استعمار و استعمارگران است و این بحث را از روی نوشتههای موجود دنبال میکنیم» (هاشمی رفسنجانی .)14 :1901 ،هدف
نویسنده از نوشتن کتاب همانطور که بهوضوح اشارهشده است «مبارزه با استعمار» است .اگرچه روحانیون جریان اصلی هیچگاه
اکبر هاشمی رفسنجانی را به خاطر این جسارت نبخشیدند ،لیکن کتاب هاشمی جلوه تحولی عمیقتر در جامعه بهخصوص در دهه
 1904و نزدیکی جریانهای ملی و مذهبی در مبارزه با «استعمار» و به قول گروهی از چپها «مبارزه با امپریالیسم» بود.
کتابهای تاریخی با محتوای «ضد استعماری» بسیاری در دهه  1904منتشر شدند و نشان بارز تحولی بودند که در بطن جامعه دور
از چشم نظام حاکم در جریان بود از آن میان میتوان به کتاب «شرححال رجال» مهدی بامداد در  1جلد ()1952-1903؛ «اسناد
سیاسی دوران قاجار» ابراهیم صفایی ()1901؛ «حقوقبگیران انگلیس» اسماعیل رابین ()1903؛ جلد دوم «سیاستگران دوره قاجار»
احمدخان ملک ساسانی ( )1901و آثار بسیاری دیگر که در این دهه چاپ شدند یا قبالً چاپشده بودند و در این دهه مرتب تجدید
چاپ شدند ،مثل آثار محمود محمود ،فریدون آدمیت ،محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و دیگران اشاره کرد.
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ظهور امیرکبیر بالفاصله بعد از صدارت حاج میرزا آقاسی و جانشینی میرزا آقاخان نوری و با فاصلهای نهچندان دور صدارت
میرزا حسینخان سپهساالر نشان تحولی در عرصه سیاست و جامعه در ایران قرن نوزدهم است .حکومت محمدشاه قاجار و وزیر
اعظمش حاج میرزا آقاسی واکنشی بود به تالش فتحعلی شاه ،فرزندش عباس میرزا و صدراعظمهای آنها ،میرزا عیسی و فرزندش
میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی ،برای تجدید سازمان قشون و در صورت امکان دیوانساالری با سرمشق گرفتن از اصالحات
اجتماعی و سیاسی در جوامع غربی .این کوششها بدون توجه به تفاوتهای بنیادی و سطح توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی در دو منطقه از دنیا و خاستگاه تاریخی اصالحات در جوامع غربی انجام گرفت و با واکنش مردم ،روحانیون ،دربار و اشراف
روبهرو شد ،درنتیجه از آغاز محکوم به شکست بود .واکنش مانند کنش در دربار آغاز شد و محمدشاه و حاج میرزا آقاسی جلوههای
نخستین واکنش در برابر اصالحات به سبک و سیاق غربی و درنتیجه نخستین پیامآوران حرکت ضد اصالحات با سرمشق غربی و
نمایندگان اجتماعی اولیه تحول سنت به سنتگرایی بازتابی بودند .حرکت ضد اصالحات در جریان شورش بر قرارداد رژی و مبارزه
با قرارداد تنباکو جنبش اجتماعی شد و درنهایت در انقالب اسالمی در سال 1953(1333ش) با قدرت رسیدن یکی از جریانهای
اصلی مبارزه با اصالحات غربی یعنی روحانیون به پیروزی نهایی رسید .عصر امیرکبیر نقطه عطفی در این فرایند است ،چراکه در
این عصر نطفه های اولیه دو رویکرد متقابل در امر توسعه بسته شد :جریان اصالحات با الگو قرار دادن غرب و جریان ضد اصالحات
با گرایش به ساختارهای بومی .این دو جریان دو دهه بعد از امیرکبیر ،در عصر میرزا حسینخان سپهساالر ،آشکار مقابل یکدیگر
قرار گرفتند و جریان اصالحات نخستین شکست خود را در «جنبش تنباکو» تجربه کرد .برساخت امیرکبیر مانند موارد مشابه کار
جریان اصالحی بود که درنهایت با تفسیر هاشمی رفسنجانی در خدمت جریان ضد اصالحات قرار گرفت .تحول سنتگرانی بازتابی
با پایان قرن نوزده م به عصر جدید پا گذاشت .قرن بیستم با انقالب مشروطه و پیروزی جریان اصالحی آغاز شد و پس از گذار از
عصر رضاشاه و محمدرضا درنهایت نوبت به جریان ضد اصالحات رسید.
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. بابک: تهران، جدل اول، سیاستگران دوره قاجار،)1928(  خان ملک،ساسانی
. بابک: تهران، جدل دوم، سیاستگران دوره قاجار،)1901(  خان ملک،ساسانی
. بابک: تهران، اسناد سیاسی دوران قاجار،)1901(  ابراهیم،صفائی
 ترجمه کرامتاله، جلد سوم، از ایزنشتات تا پسامدرنها، نظریههای روز جامعهشناسی،)) (گردآورنده1930(  دیرک،کسلر
. نشر آگه: تهران،راسخ
. حزب تودهایران:. م. ب، ترجمه محمد پورهرمزان، هجدهم برومر لوئی بناپارت،)1959(  کارل،مارکس
 نشر کارگر:م. ب،1854  تا1808 ، مبارزات طبقاتی در فرانسه،)1333(  کارل،مارکس
. انتشارات اقبال: تهران. جلد8 ، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس،)1999-1923(  محمود،محمود
 ترجمه، نقش ارباب و دهقان در پیدایش جهان نو، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی،)1913(  برینگتون،مور
.  مرکز نشر دانشگاهی: تهران،حسین بشیریه
. سپهر، تهران،)؛ تاریخ روابط خارجی ایران1903(  هوشنگ،مهدوی
. میترا: تهران، تاریخ دیپلماسی ایران،)1911(  محمد،مهمید
. موسسه خدمات فرهنگی رسا: تهران، به کوشش حسن مرسل وند، حیرت نامه،)1910( میرزا ابوالحسن خان ایلچی
. کتابخانه دانش: تهران، به کوشش محمد محیط طباطبائی، مجموعه آثار میرزا ملکم،)1923( )میرزا ملکم خان (ناظم الدوله
، ترجمه جمال محمدی،» کاوشی در باب جامعه بورژوای: «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی،)1932(  یورگن،هابرماس
. نشر افکار:تهران
. مؤسسه انتشارات فراهانی: تهران، امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار،)1901(  اکبر،هاشمی رفسنجانی
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