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 مقدمه

نیافتگی یکی از موضوعات نوین در حوزه علوم اجتماعی بهه نوهو    توسعه و توسعه
در ایهن رگگه،ری یکهی از موانها فه ار       خاص اسه.    طور بهعام و علوم سیاسی 

بهوده  عقالنیه.    جها  بهه  «خ افه» ینیگزیجادر دوران قاجار  ژهیو به یافتگی توسعه
یکهی از وجهوه     خ افات بازیگ  اصلی دنیا  سیاس. شده بودکه   ا گونه به یاس.

گیه     تصهمی    جا بها  موارد حساس  مشت ک شاگان قاجار  این بود که در پاره
شدند تا آنجها کهه    نهی دس. به دامان خ افات میگ،ار  خ دمندا سیاس.عقالنی و 

گ ا  قاجار  با رویک دگا  غی علمیی غی عقلی و غی دینهی جامعهه    ف گنگ خ افه
بنهاب اینی  نیهافتگی آن شهد     ک  موجه  توسهعه   ای ان را به انوطاط کشانید یا دس.

ته ین عامه     عبی   مهه  ورز  و به ت اندیشی یا اندیشه ت ین آف. درس. خ افه مه 
اسه.  اگه  ایهن     بوده ضدتوسعه جهیدرنتتضعیف خ د و عام  مه  ضدعقالنی و 

در این صهورت  ندی گست الزم و ملزوم گ « عقالنی. و توسعه»ف ض را بپ،ی ی  که 
 یافتگیه ن توسهعه و بالمآل ب  ف گنگ سیاسی خ افه ب     گ،اریتأثب رسی چگونگی 

پاسخ به ایهن پ سها اسه.     درصددای ان موضوع این مقاله اس.  ل،ا مقاله حاض  
ایه ان در دوران قاجهار شهده     یافتگیه ن توسهعه گ ا چگونه موج   که ف گنگ خ افه

 اس. 

 مسئلهالف( طرح 

ای ان طی دویس. سهال گ،شهته امه       یافتگین توسعهب   مؤث ب رسی عل  مختلف 
 یابیه  شهه یر  دیه آ یمه ی ان در مسی  توسعه به شمار مه  و حیاتی ب ا  ق ار گ فتن ا

در عص  قاجار که دوران مواجهه گ چه بیشت  ایه ان بها جههانی     ژهیو بهاین عوام  
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از اگمی. دوچنهدان   یتوسعه و مدرنیزاسیون اس.  سو بهاس. که در حال ح ک. 
 فتهه  گا و عقاید نشأت گ نگ ش عنوان بهگ ایی  ب خوردار اس.  در این میانی خ افه

کهه در بسهت      ا دهیه پد عنوان بهو  رفتار  یاز توگ  و اوگامات ذگنیی عینیی فک  
گی د و در حوزه زنهدگی خصوصهی و    یند زمان شک  میاجه  و ناآگاگی و در ف 

موسوب ای ان  یافتگی توسعهی یکی از موانا عمده ف ارو  کند یمعمومی نقا ایفا 
 ( 1: 1389)درخای  شود یم

 نیته   مه زدن ب  جا  عق  و عل   با ورود به ع صه خ دورز  و تکیه خ افه
 وعامه  تضهعیف خه د     نیت  مه ورز  و به تعبی    اندیشی یا اندیشه آف. درس.

عقالنی. »  اگ  این ف ض را بپ،ی ی  که دیآ یممتغی   ضدتوسعه به شمار  جهیدرنت
انگه  ف گنهگ ناسهال     الزم و ملزوم یکدیگ ندی در این صورت نقا وی « و توسعه

 ( 33: 1380القل ی س یاشود ) یمسیاسی ب  توسعه روشن 
سهتیز گمهواره رودررو     پ ور و خ افه در س اس  تاریخ ای ان دو ج یان خ افه

کهه بهه قهول     گ چنهد گاگی این غال  شهده اسه. و گهاگی آنی     یاند ق ارگ فتهگ  
( و 3: 1367سهیلونهی  رانهد )  اینیاتسیو سیلونه چه اندک خ د به  جههان ف مهان مهی    

از روزگار قدی  تاکنون حتی یه  خ افهه گه  از    »یونگ گفته اس.: که  گونه گمان
بینهی گه  از اعمهاا جامعهه سه        مجموع خ افات جهان ک  نشهده اسه. و طهالا   

سهال پهیا از آنجها     300که حدود  زند یمرا  ییگا دانشگاه    و در گمان آورد یب م
 ( 132: 1387)اوداینی ی  «بی ونشان انداخته بودند

قاجار  خ افهات   هداشته اس.  در دور ییف ازوف ودگادر ای ان نیز این پدیده 
که خ افات در   ا گونه بهداش.ی   ا کننده نگ انو  زیانگ  تیحبه اوج رسید و رشد 

جا خوش ک ده بهود   کامالًاز صاحبان عل ی سیاستمداران و توده م دم   ا پارهاذگان 
بهدیهی اسه. در     (11-12 :1390خ یداران مشتاقی گ  داش. )شهمی ی   احتماالًو 

 آنچهه در  وچه ا  چهون و منوط جایی ب ا  تفک  و  سواد یبی استبدادزدهی  جامعه 
فضا ب ا  گفتن و باوراندن گه    جهیدرنتوجود ندارد   یکنند یمو مشاگده  شنوند یم

 ف اگ  اس.  کامالً ینی دیغو  ی علمیغ یموضوع غی عقلی
گسهت   در دوران قاجهار امه   سهار  و جهار  بهود         پ اکنی و جه  خ افه
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السهلطنه   میه زا اعتضهاد   یقله  یعل هالسعاده نوشت  از آن را در رساله فل  ییگا نمونه
را  اش رسهاله   و   یخوان یمین رئیس دارالفنون نخستشاه و  یکی از پس ان فتوعلی

ی دانهد  یم یمعن یب س  س بهنجومی را ب  پایه توقیقات نیوتن ق ار داده اس.  احکام 
  به نظه  او احکهام   اس. یپ ست خ افهاختیار آدمی و دشمن  یمعتقد به اصال. عم 

    این احکهام نجهوم و اخبهار    س.ین« االولین جز اقاوی  کاذبین و اساطی » منجمان:
(  گمچنین در 22: 1385آدمی.ی اس. )رمال و جفاری ک،ب موض و موض ک،ب 

چنهین   و ننهگ د و نوس و تأثی شان ب  کامیابی یها شکسه. و نهام    سعف گنگ رد 
فتح و ظف  بعد از تقدی  الهی بسته به نظ  لشک  و کث ت عسک  اسه.  » :سدینو یم

 ( 23: 1385آدمی.ی ) «اصغ نه مالحظه سعد اکب  و نوس 
با گست ش امواج مدرنیسه  در سهطح جههانی     زمان گ با آنکه دوران قاجار  

اسه.ی امها در    افتهه ی  راهاز مظاگ  آن بهه ایه ان     ا پارهگف.  توان یمو حتی اس. 
تفأل و خ افهه گسهت ده اسه.  قاجاریهان      یدرون و ب ون دربار قاجار  بساط رم 

  ا لهیوسه این شعار   (96: 1373ردن ی بودند )« گ  چیز  ممکن اس.» نییآم وج 
 !اس. غی عقالنی و غی ممکن هک دن گ  پدید ب ا  قال 
ن م دان سیاسی و سیاستمداران عص  قاجهار چههار تهن بهیا از گمهه      در میا

 صهدراعظ  پ ور بودند  یکی می زا آقاسی  پ داز و خ افه م وج ف گنگ ناسال  خ افه
و مومهد   شهاه  نیناصه الد و دیگ   می زا آقاخان نور  و سهپس   مومدشاهدوران 

  زایه مزده و  فهان می زا آقاسی با خ افهات ع    (12-17: 1390علیشاه قاجار )شمی ی 
از  شهاه  نیناصه الد از باورگا  خ افی  سوءاستفادهخود و نیز  ییدرا گ زهبا  آقاخان

میه زا آقاخهان آنجها کهه     »  شهوند  یمه عامالن عمده انوطاط جامعه ای ان موسوب 
داد  دستور مهی  یآقاس  زایمعارفانه   گا  باز شعبدهی در ادامه ک د یمش ایط ایجاب 

 خوشباشی شاه را تضمین کنند ساع. سعد و نوس 
و بهه ک امهات او    دانسه.  یمه  الدعوه مستجابرا  یآقاس  زایمحاج  مومدشاه

)طباطبهاییی  « شهود  یمه آنچه حاجی بخواگهد  »اعتقاد راسخ داش. و معتقد بود که: 
وقتی از حاج میه زا آقاسهی خواسه. تها از درجهه حه ارت گهوا           (156: 1385

ش  نداش.  مومدشاهد ازدواج کندی کاسته شود! که ق ار بود ولیعه 1261تابستان 
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 العهاده  خهارا دائ  و مستقیمی دارد و خهود نیهز    هکه حاج می زا آقاسی با خدا رابط
جهو  تصه       اتغییتشگف. اینکه این شخص در   (163: 1367ورگ امی اس. )

و جمهاعتی   دانسه.  ینمی ب ا  تأمین امنی. جانی خودش ک امات را دخی  ک د یم
 از اوباش و الواط موافظ او بودند 

و پخهتن آش   سه ا  حه م ک دن زنان  داستان سبز  پاک شاه نیناص الددر مورد 
گ ایی این شهاه قاجهار بهوده اسه. )نهاط ی       بیانگ  خ افه وباب ا  مبارزه با بیمار  

ربهوده  را پ ور  گو  سهبق. از نیاکهانا    شاه در خ افه ا مومدعلیم(  ا27: 1358
و پایان کهار   گا یژگیو یروحیات»در یکی از آثارش به نام  یاالسالم خیشود  جواد ب

سو  و جهادو عقیهده    ی: غال  پادشاگان قاجار به خ افاتسدینو یم «شاه علی مومد
 رسه   بهه جهادوگ  ) داشتند و شهاید بهه گمهین دلیه  بهود کهه گمیشهه یه  عهده          

  اعتقههاد شههدید نههدک د یمههحکومهه.  گهها آنچههی( بهه  اعمههال و افکههار   اسههتخاره
شاه به ک امهات و   م،گبی مظف الدین باًیتق به ک امات ملیج ی ایمان  شاه نیناص الد
شهاه و   از این سهنخ فکه  گسهتند  مومهدعلی     ییگا نمونهسیدبو ینیی   گا استخاره

جهادو و فهالگی   عقیهده داشهتند و      یبهه سهو    داًیشدملکه جهان( نیز گمس ش )
 و گمگنان ربوده بودند  آباگو  سبق. را از  باًیتق گف. که از این حیث  شود یم

  ط فه اینجاس.ی کسانی که این داد یمرا با استخاره انجام  اش روزانهاو اعمال 
 از مق بان دربارش بودند و به   ک دند یمو تفسی   گ فتند یمرا ب ا  و   گا استخاره

که شاه طال  چه نهوع   پنداشتند یم گا آنکنه افکار و خیاالتا آگاگی کام  داشتند  
تصمی  و چه نوع تفسی   اس. و بناب این آیات ق آنی را درس. به گمان نوو کهه  

را ب ا   گا هیآ  ف د مورد اعتماد شاه که این ک دند یمنی. شاه بودی ب ا  و  تفسی  
از اعظ  علمها   مومد ابوطال  زنجانی بود و با اینکه ی حاج سیدک د یمو  تفسی  
بود بدبختانه م د  بسیار مستبد و مخالف مش وطه  ی ولیرف. یمار شمه آن دوره ب

 ( 222: 1385االسالمیی  شیخ)
یا وابسته به قدرت سیاسی بهود و بهه    زد یمج یانی که به گست ش خ افات دامن 

 یا ج یانی ضدعقالنی و انو افی بود  زد یمخاط  حکام دنیو  دس. به این کار 
گ ا سینه سپ  ک دند  از گمان آغاز در ب اب  این رویک د خ افه انیگ ا عق نوله 
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بودنهد   یهی خ دگ امشخص معتزله در سوره دوم نخستین حامالن مشهع    طور بهو 
خ دگ ایانهه   مشیکه  الصفا اخوان( و سپس در سوره سوم و چهارم 1385موسنی )

 ( 27:  1365عنای.ی داشتند )
ان الشه یعه االسهالمیه   » معتقد بود الصفا اناخونویسد:  ف وزانف  می الزمان ایبد

: 1386ف وزانف ی ) (اس.دین اسالم به خ افات آلوده شده ) «بالخ افاتقد تدنس. 
الدین اسدآباد  معتقد بود که یکی از دالی  پی وز  استعمار  ( و نیز سیدجمال331

: 1356عنای.ی اس. )گ ایی  و وگ  یپ ست خ افهب  کشور اسالمی در گمین روحیه 
100 ) 

 یخهوب  بهه گ ایهی را   قاجارگها خطه  خ افهه    هدیگ  کسانی کهه در دور  ازجمله
ی ایانهد  روشهن ی مجتههد  ک دنهد  یمه دریافته بودند و با آن بها قله  و قهدم مبهارزه     

از توصهیف   ازیه ن یبه  باره نیدرایا تو ی  العقالکتاب بود که   آباد نج گاد   شیخ
 دانهد  یمه   عل  انوطاط جامعه را در این گاد گف. که شیخ توان یم اجمال به اس. 

گوا و گهوس و وگه  و اخهالا     ی یا گ،اشتهکه ما عق  سلی  و راه استدالل را کنار 
(  انهدکی  174: 1386طباطبهاییی  )  یه ا رذیله را سالطین و پیشوایان خود قه ار داده 

کتهاب   و اسهدا  خ قهانی در   کلیهد فهه  قه آن   کتهاب  بعدی ش یع. سهنگلجی در  
: 1393قوچهانیی  گفتنهد ) ب  ضد ج یانات ضدعقالنی و خ افی سخن  مووالموگوم

22 ) 
بهاور بوهث    در کنار این م دان دین که با گفتمان دینی ب  ضد ج یانات خ افه
 آقاخهان   زایمک دندی از روشنفک ان خ دگ ایی نیز بودند چون فتوعلی آخوندزادهی 

که ب  سپاه خ افه تاختند و آن را یکی  طالبو   یعبدال ح خانی ک مانیی می زا ملک 
  دانستند یماز عوام  دخی  در ف وپاشی جامعه قاجار  

 ینبهود عقالنیه. دانسه.    تهوان  یمه قاجهار  را   هبناب این شاخص عمهده دور 
ب  مرشد سجه  و جور اجازه  زار شورهپ ور قاجار  و  که فضا  خ افه  ا گونه به
  داد ینمرا  یخواگ یت ق

گ ایهی جامعهه به      اس. که ضهمن ب رسهی آثهار خ افهه     درصدداین پژوگا 
یند بازداشهتن جامعهه از کوشهای    اای انی به تبیین ف  یافتگین توسعهماندگی و  عق 
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گ ایهی رشهد فکه   را     ی خ افهه درواقها یافتگی بپ دازد   فعالی.ی پیش ف. و توسعه
یشه ف.  مهانا پ  جهه یدرنتگیه د و   سازدی سعی و تالش را از انسهان مهی   متوقف می

(  جامعه گ چه از نظ  عله  و ف گنهگ عقه     32: 1387گ دد )اکب  ی  گا می انسان
مقالهه حاضه  در    ( 30: 1387گ ا خواگد بود )اکبه  ی   به گمان نسب. خ افه یباشد

ایه ان در   یافتگی توسعهگ ایی چگونه مانا  خ افه»پی پاسخ به این پ سا اس. که 
موققهان را در شهناخ.    تواند یم پ سان پاسخ به ای «دوران قاجار گ دیده اس.؟

قاجار  عامدانه دس. به اشاعه  هگ ان دور این مه  یار  رساند که چگونه سیاس.
چون در درک جههان مشهک     واژگونهو زمانی به ط یقی  زدند یمو رواج خ افات 

؟ ایهن اقهدامات و رفتارگها  آنهان چگونهه      افتادنهد  یمه داشتندی به دامهان خ افهات   
سیاسهی و بالمهآل     گها    یه گ  یتصهم شدن نقها عقالنیه. در    نگر ک موجبات 
  یتهأث ای ان را ف اگ  آورد؟ مقاله حاض  تالش دارد که ضمن تش یح  یافتگین توسعه

  سیاسی ایه ان در دوران قاجهاری رابطهه     یافتگین توسعهف گنگ خ افه و خ افات ب  
 زدگی را تبیین کند  و خ افه یافتگین توسعه

 تحقیق ب( مرور ادبیات

 یعمهوم  یاسه یف گنگ س نییبه تب شت یخ افه در دوره قاجار ب نهیر موجود در زمآثا
 دارد شاگان قاجار اختصاص  انیرواج خ افه در م ژهیو به یآن دوران
رنه  و   سهال  30کهه حاصه     «نیشاخه زر» پ حج در اث   زریج ج ف  مزیج

و اعمهال   یخ افه   انواع جادو و مناس  و م اس  عباد یبود به ب رس یتالش علم
 یمانههدگ عقهه و  اسهه.یس یاسههتبداد یرابطههه خ افههات زیههو ن  انیههدر ا ی عقالنههیغ
خ افهه به     اثی گه،ار  لیکن چگونگی و ف ایند ت ی: مقدمه(1384 زریی)ف  پ دازد یم

  کند ینمرا تولی   وره قاجارای ان در د یماندگ عق 
  گها  تهالش  یبه ب رس ع ب یاسیس  شهیانددر    یسدر کتاب  .یعنا دیحم

از   دور یاسهالم و بهه عبهارت     یتعهال  یعقالن  یدر تفس  اسدآباد نیالد جمالدیس
دارد   ا شهیانداث  مزبور جنبه  آنجاکه ازلیکن  یپ دازد یم یزدگ عوامو  ییگ ا خ افه

گ ایی را از زاویه اجتماعی  از خ افه اشیای ان عص  قاجار ن یماندگ عق چگونگی 
  دگد ینمو سیاسی توضیح 



 1398بهار  ♦شماره سی  ♦سال هشتم  ♦اجتماعی -راهبرد فرهنگی      272

العقهال    یه در کتاب تو   و مظف   مجتهد دوران ناص   آباد نج   گاد خیش
 یاسه یس  گها  ینابسهامان که  پ دازد یممه   نیبه ا یسند ضدخ اف نیت  مه  عنوان به

دوران  .یه و عهدم عقالن   په داز  در خ افهه  شهه یر یمانهدگ  عق جامعهی استبداد و 
در اواخ  دوره  ازآن پس  خط فک  نی(  ا45: 1376 ی آباد نج قاجار داشته اس. )

فه  ق آن و اسدا   دیدر کتاب کل یسنگلج ع.یمانند ش  یاز جان  کسان  قاجار
سهخن    یه شد کهه به  ضهد خ افهات و اباط      یالموگوم تعق در کتاب موو یخ قان
 ای ان بیان نک دند  یافتگین توسعهب   آن آثارلیکن تولیلی در زمینه  یگفتند

بهه نقها روشهنفک ان     انیه  انیا  داریه ب خیتهار در کتاب  یاالسالم ک مان ناظ 
و  خهان   ملکه    زایه م ییآقاخهان ک مهان    زایه آخونهدزادهی م  یفتوعله   یه نظ دارگ یب

 په دازد  یم خ دباورموور و  و عق  یمتفک ان ضدخ اف عنوان بهطالبو    یعبدال ح
لهیکن بهه ف اینهد و     یشهم د  یب مه   انیه انوطهاط ا  یاز عوام  اصل یکیو خ افه را 
  پ دازد ینمای ان  یافتگین توسعهخ افه ب    یتأثچگونگی 

 یمومهدعل خصال و  احمدشاه  مایس  گا کتابدر  یاالسالم خیش مومدجواد
در دوران قاجهار   یاسه یس   یه گ  یتصهم از ارتباط خ افه بها    دار دامنه طور به شاه

موهدود بهه اواخه  دوران قاجهار بهوده و از زاویهه        ی  این اث آورد یم انیسخن به م
  یتهأث لهیکن   یپ دازد یم   یگ  یتصمگ ایی ب  نظام  به ب رسی خ افه  گ،ار اس.یس

  کند ینمای ان تبیین  یافتگین توسعهرا ب  ف ایند  آناجتماعی و سیاسی 
 یقاجهار   جامعهه  یی اگ در مورد خ افه نهییبا چ اغ و آدر کتاب  یکدکن یعیشف

  کتهاب مزبهور بیشهت  بها     کنهد  یمه بوث  یکاظ  رشتدیو س هیخیش  ف قهنزد  ژهیو به
 آنسیاسهی   یشناخت جامعهلیکن با نگاه  یکند یمگ ایی را نقد  رویک د  ادبی خ افه
  دگد ینمرا مورد پ دازش ق ار 

ابعهاد رواج خ افهات در    نیهی بهه تب  زیه مکت  تب در کتاب  ییجواد طباطبادیس
لیکن اث  مزبور گه  بیشهت  از زاویهه اندیشهه سیاسهی و نهه        یپ دازد یمعص  قاجار 

  کند یمخ افه را تولی   آثارسیاسی موضوع  یشناخت جامعه
از  ان؛یه  انیا اسه. یدر س  دئولوژیه ا  مثابهه  بهه خ افهات  رگنما در کتهاب   یعل
ب گ دانهده   یبهه فارسه   یسیاز انگل  که توسط ف گاد مهدو نژاد  احمدتا  یمجلس
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خ افات و   باور اس. که مقوله نیب  ا نید  ب  خ افات در حوزه دیتأکشده اس. با 
  با مختصات جامعهه   ا آن در جامعه ییدایپ یاسیو س یاجتماع ی اقتصاد  گا نهیزم
را ف اگ  آورده اسه.  لهیکن    یدر عص  قاجار موجبات انوطاط اجتماع ژهیو بهمای 

گ ایههی بهه   خ افههه   گهه،اریتأثاثهه  مزبههور نیههز بههه موضههوع ف اینههد و چگههونگی 
 ای ان در دوران قاجار نپ داخته اس.  یافتگین توسعه

 یهی حاله. روا  شت یآن اس. که منابا موجود ب انگ یپژوگا ب اتیادب یب رس
خ افهه به      اتیتهأث  و یسه شنا جامعهه  و با اس.یدارد و کمت  از ارتباط خ افه با س

اث  حاض  در اگتمام به رویکه د    نوآور  ل،ا اند آورده انیسخن به م یاسیتوسعه س
 یافتگیه ن توسهعه گ ایهی به     خ افه   گ،اریتأثب ا  تولی  چگونگی  یشناخت جامعه

 اجتماعی و سیاسی ای ان در دوران قاجار اس. 

 ج( چارچوب مفهومی پژوهش

به وجود متغی   واسط بهه   توان یم و توسعهدرخصوص رابطه معکوس بین خ افه 
استبداد سیاسی اشاره ک د  استبداد فکه   مهانا توسهعه     و سپسنام استبداد فک   

و استبداد سیاسی مانعی فه ارو  توسهعه سیاسهی بهه      شود یماجتماعی و ف گنگی 
ی شایسهته اسه.   شهود  یم از آنجا که خ افه موج  تضعیف عقالنی.  رود یمشمار 

رابطه عقالنی. با انواع توسعه اجتماعیی ف گنگی و سیاسی بازشناسهی شهود تها از    
 ای ان در عص  قاجار تبیین شود  یافتگین توسعهخ افه ب    یتأثاین رگگ،ر 
ف گنگهی و   یفکه    یافتگیه ن توسهعه ی در وگله نخس. خ افه موجه   درواقا

  شود یمسیاسی  یافتگین توسعهاجتماعی و بالمآل  یافتگین توسعهسپس 
یکسه ه  اگه  جامعهه     فک   و ف گنگی با آگاگی ارتبهاط مسهتقی  دارد   توسعه

  یه دل یبکه باشد مشهورات و مسلماتی  گا آنکه اغل   شود ییگا ف ض ایپدرگی  
شهناخ. درسه.    کنهد  یمذگن خود تصوراتی که خیال در اس.ی شده  گا آنتسلی  

اتاا ذگهن بسهیار  از   در این صورتی   (1397ی نیالد تاج) اس. د آوردهاس.ی پدی
و  شهود  یمه  گها  یبیخودف کودکانهی خ افات و   گا افسانهم دم انباشته از شایعاتی 

 یراحته  بهه  توانهد  یمه گه ا   خ افهه که انسان  گ دد یمتبدی  بالشتی  نیت  ن مبه جه  
از بهدت ین مصهادی  خ افههی    . (1394)سه گلزاییی   را به  رو  آن بگه،ارد   س خود
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گایی اس. که قبا  دین به تن ک ده و خود را پشه. تقهدس مه،گبی پنههان      خ افه
اند  زمانی که خ افه به باور دینی تبدی  شودی زدودن آن از چه ه جامعه بسیار  ک ده

گای شبهات متعدد دینی و دیگ  انو افهات را بهه    ب  آن بدع. دشوارت  شده و عالوه
دینهی یعنهی عقایهدی اخهالا و      گانهه  سهاز میان قلم وگا    کند ی  میبدنه دین تزر

پ داز  در دو قلم و عقاید و احکهام بیشهت  از قلمه و اخهالا      احکامی حج  خ افه
  (500-501: 1394)فناییی  اس.

از اوگامی خ افهاتی   و گ یز گ ایانه واقا  گا شناخ.در مقاب ی ب خوردار  از 
الزمههه عقالنیهه. و  گهها  داور ایپههو  گهها   یگسههوگهه،یاناتی سههخنان نامههدل ی  

 سهاختارگا   در مطلهوب  نوهو  بهه  توانهد  آگاه می شه وند اس.  ی  یافتگی توسعه
 و اظههارنظ   بهه  و داشهته  فعال خود مشارک. جامعه اجتماعی و اقتصاد  یسیاسی
 نقهد  مطلوب مورد وضا به رسیدن ب ا  را موجود وضا بپ دازد و خود عقاید بیان

 و ابزارسهاز  باشهدی خهود   ابهزار  اینکهه   جها  بهه  دیگ  آگاه انسان  دگد ق ار سازنده
 مسهی   در را خهود  آگاگانههی جامعهه   انتخاب و پ،ی   مسئولی. با شده و گ  انتخاب
و به  موجه     دارد یبهازم آنچه آدمی را از پ،ی فتن خ افهات  دگد   می ق ار توسعه

  نظه  ی گویه. نظه   انسهان یها عقالنیه.      شود یمتشخیص و شناسایی خ افات 
توسهعه فکه   و ف گنگهی    و منطقی( اسه.    شناسانه مع ف.و الزامات  گا ارزش=)

 بهه  احت ام و جامعه اف اد استعدادگا  شکوفایی ب ا  مناس  گا  زمینه ایجاد شام 
 و ابهداعات  اسه. کهه   توسهعه  و ف گنگ متقاب  هپ تورابط در  اس. انسانی ک ام.
 عنهوان  بهه  کهه  سهنتی  گها   از ارزش گایی شک  با ا  توسعه گا  و ارزش گا نوآور 
دارنهد  توسهعه    گمهاگنگی  و سهازگار   یانهد  شهده  حفظ ف گنگی می اث از بخشی

گ ایههی و  مبههارزه بهها خ افههه جهههیدرنتف گنگههی موجهه  تهه وی  تفکهه  انتقههاد  و 
به جسهتجو     اف اد  که دارا  تفک ات انتقاد  گستند منتقدانهشود یمپ ستی  خ افه
و احساساتشهان    ندیگ ینمگا  متفاوت ق ار  پ دازندی تو. تأثی  صداگا و گ وه می
 آنجاکهه  از(  در ایهن رگهاوردی   152: 1388)اکب نهژادی   کنهد  ینمغلبه  شان شهیاندب  

غی منطقهی و جلهوگی   از رشهد     یخ افه موج  تومی  الگوگا  رفتهار نادرسه.  
مهانعی عمهده فه ارو  توسهعه ف گنگهی قلمهداد        شهود  یمف گنگی جامعه  -فک  



 275با تأکید بر ایران دوره قاجار      «یافتگی توسعه گرایی در مسیر تقابل عقالنیت و خرافه»

 ( 599: 1390)ایاز ی  شود یم
نیهافتگی را   گا  اساسی توسهعه  در وگله دومی کانون اصلی بازتولید پارادوکس

ا  اس.  اجتماعیی توسعه  توسعه»اجتماعی دانس.  به گفته ازکیا   در حوزه توان یم
گهای بها اگهدافی چهون آزاد ی      انب  نیازگا  حیاتی و اجتماعی مشت ک انس که مبتنی

امنی.ی ب ابه  ی عهدال.ی صهلحی انسهجام و وحهدتی فق زدایهی و بهبهود تغ،یههی         
« و چگونگی گه،ران اوقهات ف اغه.    وپ ورش آموزشبهداش.ی مسکنی اشتغال و 

داند کهه بها    اجتماعی را در زم ه مفاگیمی می  (  ازکیا توسعه11: 1384ازکیای اس. )
به دن   اف اد ی  جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظ  ب  بهاال زندگی   چگونگی و شیوه

گها    سطح زنهدگی عمهومی از ط یه  ایجهاد شه ایط مطلهوب و بهینهه در زمینهه        
فق زداییی تغ،یهی بهداش.ی مسکنی اشتغالی آمهوزش و چگهونگی گه،ران اوقهات     

  گمچنین ایجاد بهبود در وضعی. اجتمهاعی افه اد یه  جامعهه و در     اس.ف اغ. 
مهدنیی دموک اسهی اجتمهاعیی عهدال.       ت  مباحهث م بهوط بهه جامعهه     وسیابعد  

اجتمهاعی را از موضهوعات موهور  توسهعه       اجتماعیی رفاه اجتمهاعی و سه مایه  
ا   توسهعه  عنهوان  بهه اجتمهاعی    (  له،ا توسهعه  47: 1384داند )ازکیهای   اجتماعی می

جزئی  یافزار  ن م گا  موور با تأکید ب  جنبه مووری شه وندموور و مشارک.  م دم
ا  که ب ا  ارتقا  مستم  جامعه نظام اجتماعیی  پایدار اس.  توسعه  مه  از توسعه

گی   از مواگه  طبیعهیی بهبهود روابهط اجتمهاعی و امکهان رشهد افه اد از          با به ه
گها  اجتمهاعی    نقها   گا  گوناگون انسانی و نیز نهادساز  و تقسهی  دوبهاره   جنبه

اسه.  در   مهدنظ  وفاا و افزایا ض ی  امنی. اجتماعی  یب ا  دستیابی به عدال.
اجتماعیی دگ گونی و تغیی  جامعه در کلی. آن مهورد نظه  اسه. و توجهه       توسعه

گا و توهول اجتمهاعی    زندگی و ارزیابی ج یان  اساسی بیشت  ب  تغیی  و بهبود نووه
سهانی  اجتماعی نیز در جه. بهبهود کیفیه. زنهدگی ان     گا  توسعه اس.  است اتژ 

 یرو نیهها ازدارد   مههدنظ بههوده و پاسههخگویی بههه نیازگهها  اساسههی انسههانی را    
اجتماعیی نیازگا  رفاگیی نیازگا  ف گنگی و روانیی نیهاز در    گا  توسعه است اتژ 
ت ین نیازگها  انسهان در    از عمده درمجموعپ،ی   و نیاز به رشد و ت قی که  تطبی 

کنهد  بها توجهه بهه      جتماعی را تعیین مهی ا  اس.ی ماگی. روند توسعه جامعه جدید
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وب  توسهعه اجتمهاعی را به  اسهاس دگ گهونی اجتمهاعی در راسهتا          اینکه ماکس
و گه،ار از اقتهدار و سهلطه سهنتی بهه کاریزماتیه  و        یهی زدا شدن و افسون عقالنی
گ ایهی و   (ی افسهون 23-24: 1384سهاعیی  کنهد )  یماقتدار عقالنی تع یف  .یدرنها
 اجتماعی دانس.  یافتگین توسعهعام  عمده  توان یمباور  را  خ افه

کهه بها اسهتبداد     شهود  یمه سیاسی  یافتگین توسعهدر وگله سومی خ افه موج  
سیاسی ارتبهاطی تنگاتنهگ دارد  توسهعه سیاسهی عبهارت اسه. از ایجهاد شه ایط         

به ا  مشهارک.    یگای ب ا  ایجهاد شه ایط مطلهوب    دول.  لهیوس بهمطلوب سیاسیی 
سیاسهیی ایجهاد     گها    یگ  یتصم دم و دادن سه  به اف اد جامعه در م باگمگانی 

که دن جامعههی تعیهین حهدود      ی قانونمنهد «احهزاب »بنیادگا و نهادگا  سیاسی مانند 
که دن   حکه  قهانونیی رایه      هیه پاف د  و اجتمهاعی به      گا .یمسئولاختیارات و 

ر بهین افه اد جامعهه    د   یپه،  انعطا و  انتقادو تأمین ف گنگ   مدار قانونف گنگ 
 ( 108: 1377)زیباکالمی 

توسهعه سیاسهی عبهارت    »کند:  لوسین پا ی توسعه سیاسی را چنین تع یف می
شهه وندان   صهورت  به پ شمارِ کنندگان اطاع.اس. از تغیی  وضا م دم از صورت 

گای حساسی. بیشت  بهه اصه     در تعداد زیادی گست ش مشارک. توده کننده مشارک.
 ( 209: 1374)بشهی یهی  « شهمول  جههان قوانین و متون  روزافزونب اب   و پ،ی ش 

 توزیهای  گویه.ی مشه وطی.ی   گا  بو ان ح  ب  را مبتنی سیاسی توسعه پا  لوسین
  (60: 1384بدیای داند ) می مساوات تقوی. و مشارک. نفوذ

  گهها دولهه.تمههامی : »ادوارد شههیلز در بوههث توسههعه سیاسههی معتقههد اسهه.
دموک اسهی و مشهارک. سیاسهی     متودشهدن ی  گد  دارنهد و آن   توسعه درحال
زیه ا   دشهو  تالش ب ا  مشارک. منج  به تقوی. توسعه سیاسی مهی  یدرواقا  اس.
ی 1379)بهدیای   «قاب  په،ی ش نیسه.    ا شده نییتعاز پیا   اندیشه گیچ تفک  وکه 
48 ) 

کهه   اسه.  معتب  کارآمد و موقعی سیاسی نظام ی  که اس. گتون معتقدنگانتی
 یعنههی ی(15: 1379گتونی نگههانتیباشههد ) ب خههوردار بههاالیی از نهههادینگی درجههه از

 مه دم  نظه   ازثابه. و   کهافی  اندازه به و متعدد گا آنزی بنایی  گا  آیین و گا سازمان



 277با تأکید بر ایران دوره قاجار      «یافتگی توسعه گرایی در مسیر تقابل عقالنیت و خرافه»

 ( 82: 1384 یبدیاباشد ) ارزشمند م بوطه
به بیانی دیگ  توسعه سیاسی عبارت اس. از رونهد  کهه در آن رقابه. بهین     

سیاسهی    گا   یگ  یتصماجتماعی مختلف در   گا گ وهشه وندان نهادینه شده و 
دخی  باشند و در اتخاذ تصمیمات مشارک. داشته باشند  توسعه سیاسهی   توانند یم

. حاکمهه  ئه و منافا گی وردآ یمامکان تو ک اجتماعی را ب ا  اف اد شایسته ف اگ  
و س انجام اینکه در شه ایط توسهعه    شود یمبا مصالح و منافا عمومی م دم گمسو 

در  ی دولتیغو نهادگا   رود ینمشمار ه سیاسی دول. تنها منبا ف گنگ اجتماعی ب
 ( 1372:94القل ی  ند )س یاگست نظام اجتماعی مؤث  و فعال

 تا خطها  نماید می عقالیی را گی   می تص ینداف  سیاسی توسعه یبه این ت تی 
 فه اگ   ب رسهی  و نقد فضا  ی  توسعه سیاسی در  کند پیدا کاگا تصمیمات در
 نقهاط  و شده ب ط   ضعف نقاط تا شود می ب رسی قوت و ضعف و نقاط شود می
نظه  گه فتن   معتقد اس. که مدل عقالنهی بهدون در    نیس.بنو گ دد  تقوی. قوت

 اجه ا گه،ارده شهود   ه به م حله  تواند ینمسیاسی   گا نهیزم ژهیو به ی ا نهیزمعوام  
(Benveniste, 1994)    شهده  نهه ینهاد سهال  و  رقاب.از آنجا که خ افه مانعی ف ارو 

توه ک  و نیهز   سیاسهی   گها    یه گ  یتصهم در مشارک. م دمهی   یبین اف اد جامعه
 ی(140 :1377کهاظمیی   )اخهوان  رود یمه به شهمار   روند گ دش نخبگانیا  اجتماعی

  آورد یمه سیاسهی فه اگ     یافتگیه ن توسهعه  جهیدرنتزمینه را ب ا  استبداد سیاسی و 
س سیاسهی  خ افه موج  ضعف عقالنی. در جامعهی استبداد فک   و سپ یجهیدرنت

  شود یمدر جامعه  یافتگین توسعهو س انجام 
ضعف در شهناخ. مشهک  اجتمهاعی     1گ ایی مانا ف ارو  عقالنی. نیت  مه 
 هآوردبهه بهاالت ین   دسهتیابی   باگهد  عقالنیه.   در این رگگ،ری ب ا  آنکهه اس.  

موه،ورات از   مودوده ش ایط ودر  اگدا  از پیا تعیین شده و و توق  اجتماعی
 می اطالعاتو پس از مطالعه کام  و عینی تماتولی  عقالنی  دهیسنجف ایند ط ی  

را در ف ایند توسهعه   م کز ی نقا گا نهیگز یسنجیدن تمام معقول و آلت ناتیوگا و 
به معنها  اگتمهام بهه ف اینهدگا       عقالنی  زیر ب نامهمدل باید  یایفا کنددر جامعه 

                                                                                                                                 

1. Rationalism 
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مورد امعان  ح  راهمنطقی از شناسایی مشک  تا  تصمیمات معقول وچندگانه اتخاذ 
به ا  توقه  توسهعه بایهد        یه گ  یتصهم یند ای در ف گ ید عبارت بهنظ  ق ار گی د  

  گها  اسه. یس و گها  ب نامهه شناسایی و تعیین اگدا ی شک  متع یف یند عقالنی اف 
  گها  اسه. یسیها   گا ط حاج ا  آلت ناتیوی   گا اس.یس و گا ب نامهارزیابی  آلت ناتیوی

 گا طی شود  و سیست  گا ب نامهو سنجا بازخورد کنت ل نتای  
و عقالنهی   ابی بهه تصهمیمات معقهولی منطقهی    ب ا  دستی 1ایان توماس از نظ 

ی گهها دادهاطالعههات و   گهه دآور  یههقباگتمههام زمامههداران بههه پیمههودن م احلههی از 
تولیه  نتهای  تمهامی    ی گها  ف ص. مشکالت بالقوه و  یو تول  آور جما یشناسایی

و سنجا پیامدگا  گ  اقدامی انتخاب گزینه  گا ارزشبه  ک دن نتای  م تبطی گا نهیگز
و معیارگها    تمهامی پیامهدگا   یگا ف ص. مشکالت وتوجه به درک تمامی  بام جح 
 2و دبه   از نظه  ویکتهوروویچ    (Thomas, 2007).ضه ور  اسه.   گها  نهیگزقضاوت 

تولی   و یدگ سازمان عقالنی عبارتند از:   یگ  یتصمدر دخی    گا گام نیت  مدهع
 گه  پیامهد   ی شناخ. میزان توقه  گ  اقدامی ب رسی پیامدگا  بالقوه جاما اطالعات

 & Wiktorowicz) بهالقوه  امهد یگه  پ و ارزیابی ارزش یا فایهده مت ته  به      موتم 

Deber, 1997)  
شهک   متع یهف  عقالنی را شام  م اح :    یگ  یتصممدل  3یکپاتون و ساوی
ارزیهابی   ی شناسایی و تعیهین معیارگها   شده  آور جمااطالعات  با تولی  دادگا و

 توانهد  یمه آلت ناتیو  کهه    گا اس.یسدخی  در ح  مشک ی شناسایی    یگ  یتصم
آلت ناتیو و ارزیابی انتقاد    گا اس.یسشودی سنجا  مسئلهمنج  به توفی  در ح  

  گه،ار  .یه اولو منظهور  بهه  ح  راهضعف گ   نقاط قوت وپس از ب رسی گ  معیار 
توجهه بهه    بها ی انتخاب سیاس. م جح   یگ  یتصمآلت ناتیو در ف ایند   گا اس.یس

 داننهد  یمم حله اج ایی معیارگا  ارزیابی و انتخاب آلت ناتیو م جح ب ا  ورود به 

(Patton & Sawicki, 1986)  
ینهد عقالنهی   اتوفی  زمامداران ب ا  توق  توسهعه از ط یه  طهی ف     منظور به

                                                                                                                                 

1. Ian Thomas 

2. Wiktorowiez & Deber 

3. Patton & Savicki 
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آن کهارایی   شناسهایی آن سیاس.ی   اتیتأثو  گا هیپاشایسته اس. نسب. به شناخ. 
ی عنایه. بهه ب ابه   تهوزیعی بهه معنها        فایدهگزینه و  تولی توجه به  سیاس. با

آحاد جامعهی میزان مقبولی. اجتماعی آن سیاس. در میان   اتیتأث چگونگی توزیا
  گها  ارزش اجتمهاعی و تناسه  آن بها گنجارگها     آن سیاس. و میزان و ف گنگی 
از به ا   ند  مورد نیه قابلی. اج ا  عملیاتی آن سیاس. یعنی توانمی میزان ف گنگی
 سیاسه. به ا  اجه ا    آنظ فیه.   بودن به معنها   ی قانونیسیاس.ک دن آن  عملیاتی

با توجهه  سیاس. آن   اتیتأث و س انجام سنجا درجه و میزان تو. قوانین جار 
بهودن   در دسهت س اگتمهام الزم مبه،ول گه دد  له،ا       و سهودمند مهالک فایهده   به 

 داشهتن دانها دقیه ی   ی قبهول گمگهان  مورد  و   یگ اندازه  قاب  معیارگا  عقالنی و
و ب خهوردار  از   پیامهدگا  و اگدا  ت جیواتی یآلت ناتیوگا از تمامی و کام پایدار 

 (Dye, 2007). ب خوردار اس.ذگنی. ی  جهان عقالنی و معقول از اگمی. 

 روش پژوهشد( 

علی اس. که به ب رسی رویک د تاریخی  -پژوگا در این مقاله کیفی شناسی روش
نیافتگی سیاسی ای ان دوره قاجار  گ ا و توسعه ف گنگ خ افه  ی رابطهشناخت عهو جام

از ابهزار اسهناد  و     به دار  بهه ه گها و بها    از ط ی  توصهیف و تولیه  کیفهی داده   
 یشناسه  جامعهه از رویکه د     یه گ بهه ه   در این مقاله ضهمن  پ دازد یم  ا کتابخانه

 دیه تأکای ان در عص  قاجار با  یافتگین توسعهشناسی  به عل. شود یمتاریخی تالش 
 گ ایی در آن دوران بپ دازد  اجتماعی و سیاسی خ افه  یتأثب  

 تحقیق های یافته( ه

با توجه به اینکه در دوران قاجار دو گفتمان خ افه با ابتنا به استبداد و عقالنی. بها  
بهه دلیه     ابتنا به قانون در کشاکا و درگی   در عین گمزیستی با یکدیگ  بودنهدی 

ف گنگ سیاسی استبداد  و ف گنگ اجتماعی تبعیی پی وز  یا غلبهه پ رنهگ از آن   
 ایه ان را فه اگ  آورد    یافتگیه ن توسهعه خود زمینهه   نوبه بهگ ا بود که  گفتمان خ افه

گفتمان اسهتبداد  حتی پس از پی وز  نهض. مش وطی. نیز این تقاب  ادامه داش.  
گ ایهی   تومی  عامه م دم از ط ی  رواج خ افهه  درصددو دال م کز  آن یعنی شاه 
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دال اصلی مخالفان یعنی قهانون   یافزار  و زبانی گا  ن م روشتا با استفاده از  بودند
جامعه ای انی  ( 161: 1360)کهنی  را به حاشیه ب انند اسالم و ق آن مجید از ب آمده

کهه بهه    بهود و ایهن  د کهه فکه  کنه    بهود  از آن ت  شانیپ و  ت  خستهدر عص  قاجار 
از دیهنی   شهده  فیتو ق ائ. ناصوابی خ افی و ب  اینی  افزون  ب د یمخ افات پناه 

فهه    گی انی ضهعف در  متافیزیکی ب  نگ ش تصمی  مسائ غلبه اوگام و خ افات و 
ی اسهتفاده ابهزار  از دیهن به ا  تمنیهات فه د  و       موهیط و جههان آن روز   روز به

بهه   یتهوجه  یبه و  با ت جیح منافا ف د  ب  ملهی تضعیف نی وگا  کارآمد ی گ وگی
گهام  ضدعقالنی. ده بود که جامعه در مسی  شموج    دار مملک.حفظ شئونات 

و اعتقادات  به سهول. باورگااجتماعی  یگانگیازخودبب دارد تا آنجا که با توجه به 
 رای  شده بود خ افی 
شخصی. جدید جامعه مهدرن و وارث اصهلی    عنوان به انروشنفک مقاب ی در 

 به  و رفتنهد  روحیهه انتقهاد  خهویا بهه جنهگ خ افهات         واسطه بهانسان باور  
)جمهالیی   ورزیدنهد  دیتأکآزاد  و  چون عقالنی.ی عدال. یشمول جهان  گا ارزش
جدیهد  بها    یشاه فضا  گفتمهان  اواخ  سلطن. ناص الدین ستیزان از خ افه  (1397
گها  دیگه   ماننهد عهدال.ی ب ابه  ی       کهه دال  دادنهد شهک   را  قانون یبند  مفص 

مساواتی آزاد  و اصالح را در ی  نظام معنایی جا داده بهود؛ مفهاگیمی تهازه کهه     
در تاریخ ای ان وجود نداش.  این گفتمهان گویه. خهود را در تقابه  و      نیازا ایپ

ا  را  مبهارزه یافه. و بهدین ت تیه      تخاص  با نظام معنایی حاک  ب  نهاد دربار مهی 
ب ا  تثبی. معنا و مقبولی. مفاگی  خود نزد اکث ی. م دم آغاز ک د  در سو  دیگ  

گایی چون قبلهه عهال ی اراده ملوکانههی انتظهامی آسهایای       با دال ت  ایپنهاد دربار که 
  ا  ب ا  ساختارشکنی و به حاشهیه  رعی. و امنی. شک  گ فته بودی تالش گست ده

فضا  استعار   1نمودار شماره گا  گفتمان رقی  انجام داد   ت ین دال راندن اصلی
  دگد یمنشان این دوران را   گا گفتمان
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 ستیز در دوران ناصری گرا و خرافه خرافه های گفتمانفضای  .1نمودار 

 
عنوان دال م کز ی دو گفتمان  ی ت قی بهشود یممشاگده  1شماره در نمودار  چنانچه

خواس. و گه    دربار می نهاد  گ ت قی را  یدرواقاد  نک وط میمتخاص  را به گ  م ب
الدوله گ ایا او به ت قهی و   گا  طباطبایی به مظف الدین شاه و عین از نامهن  امخالف

 هاش بهه مظف الهدین شهاه دربهار     نجات و پیش ف. ای ان مشهود اسه.  او در نامهه  
دعاگویهان بها ایهن    کند کهه   عق  حک  نمی» مشکالت اجتماعی چنین نوشته اس.:

گ،ارنهد اعلیوضه ت به      خط اتی ساک. و اضموالل دول. را طال  باشی   نمهی 
حال مملک. و خ ابی و خط ات آن و پ یشانی رعی. و ظل  ظلمه از حکام و غی  

کنند مملک. آباد و منظ   گ  و قضایا  ناگوار واقعه مطلا شوند؛ متص  ع ض می
ه دعهاگویی مشهغول و قضهیه نهاگوار      و دور از خط ی رعی. راح. و آسوده و ب

شود  اعلیوض تا مملک. خ ابی رعیه. پ یشهان و گهدای دسه.      واقا نشده و نمی
تعد  حکام و مأمورین ب  مال و ع ض و جان رعی. درازی ظل  حکام و مأمورین 

ب نهد؛ قهوه غضه  و     اقتضها کنهدی مهی    لشهان یم گ قهدر اندازه ندارد؛ از مال رعی. 
کننهد    ک دن اطاع. می کشتن و ناقص یحک  کند از زدن به گ چه می  و شهوتشان

وجوگات و امالک در اندک زمان از کجا توصی  شهدهی تمهام    یگا مب  یاین عمارت
مکنه. اسه.    پارسهال     مال رعی. بیچاره اسه.ی ایهن ثه وت گمهان فقه ا  بهی      

گ فته به  -که نداشتند بدگند -انی را در عوض سه ر  گندم مالیاتدخت گا  قوچ
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گزا  ف وختندی ده گهزار رعیه. قوچهانی از     م.یبه قآباد  گا و ارامنه عش  مانت ک
ظل  به خاک روس ف ار ک دند  گزارگا رعی. ای ان    به مماله  خارجهه گجه ت    

کنند    حالیه اگه  ایهن مملکه. اصهالح      ک دند و به فعلگی و به حمالی گ،ران می
شهد    اسهالم ضهعیف و    ق ی  این مملک. جزء ممال  خارجه خواگد  نشودی عن

اعلیوض تا تمام این مفاسد را مجلس عدال. یعنی انجمنهی  »ن ذلی  شدند  انامسلم
م دم ب سهندی شهاه و گهدا     هم ک  از تمام اصنا  م دم که در آن انجمن به داد عام

گها آبهاد خواگهد شهد؛      گا رفا خواگند شد؛ خ ابهی  در آن مساو  باشند    این ظل 
واگد ک د؛ سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواگد ب د؛ خارجه طما به مملک. نخ

تواند بکند  وضها نهان    فالن مو  را روس نخواگد ب د؛ عثمانی به ای ان تعد  نمی
جی ه و مواج  س باز را گه    ؛و گوش. که قوت غال  م دم اس.ی بسیار بد اس.

 ( 81-86: 1385)کس و ی  «دگند گا نمی به آن
 تمهدنن  و علهوم  کاروان از ای ان ماندگی عق  عمده عل  در گمین رابطه نائینی

 گها   دوله.  که زمانی تا»: گوید می و داند می استبداد  حکوم. از ناشی را بش  
 رو اسهالم  اولیههی  چهارگانه خلفا  دوران در یعنی نبودی استبداد  شیوه به اسالمی

 رونهد  یآمهد  کهار  رو  معاویهه  اسهتبداد   دول. که آن از پس ولی بودی گست ش به
 ( 327: 1364حائ  ی ) «درآمد انوطاط حال. به اسالم تاریخ در ح ک.

«  روحانی اسه.  یماندگ عق ای ان  یماندگ عق »داش. که   احمد ف گاد گمان
در ب  اینی    افزونآورد  رو  قلوب خموده ای انی باید به آموزش  ک دن  زنده  و ب ا 
مهه یکا در تهه ان   آبهه کههشتن کههنسول     1303که در تی مهاه   «سقاخانه واقعه»پی 

  شهم د ب را الزمهه ت قهی   « خ افات از مه،گ    تفکی »  پوررضا  اللّه انجامیدی حبی 
  (1380 ط قیی توکلی و 1998ی یمؤمن)

عنوان دال م کز  گفتمان استبداد که طال  ت قی نیز بودی در ارتباط بها   پادشاه به
ما نیز گمچون گمه طال  ت قی و »دارد:  بیان می گونه نیاود را ت قی در مطلبی نظ  خ

تواند باشهدی چگونهه    نمی وم ج گ جپیش ف. کشور گستی ی اما باید بدانی  که ت قی با 
انهدازه در ت قهی کشهور ب ابه ی ؟ پادشهاه گمهواره         یه بهه  منِ پادشاه با ی  رعی. 

 ( 60: 1361)ک مانیی « کنند دار ت قی کشور بوده و دیگ ان باید از او تبعی. عهده
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گا  مسهاواتی   شاه و گفتمان استبداد؛ دال یآید باال ب می جمله ازکه  گونه گمان
روزنامه وطن که خود دسهتور انتشهار آن را    چنانچهی دیتاب یب نمآزاد  و عدال. را 

در س مقاله آن   به دستور شخص شاه توقیف شد نخس.امضا ک د با گمان شماره 
از ت قی گ  وق. که پیا آید مسل  ماس. و بها تمهام    حمای.»اس.: آمده چنین 
وقه. خهود را بهه م تبهه متملقهان پسه.        را تقوی. خواگی  ک د  لیکن گیچ  قوا آن

تنزی  نخواگی  داد و دول. را بیهوده مورد تمجید ق ار نخواگی  دادی بلکه روش ما 
حه  و قهانون    جویی از گ  ح ک. زش. اس.  گ  کس مظه  دفاع از ح  و عی 

ح  و قانون بهود بهه    ب خال باشد از او حمای. خواگی  نمودی ولی اگ  اعمال او 
تعهد    ونهه گ گ بناب این مقدمات مبارزه ب  ضد  [   ]کنی   انتقاد و مالم. او قیام می

عدال.  یدین و شاه روش اساسی ماس.  شعار ما ت قی  و احت ام به طیوتف  اف اطو 
 ( 86: 1360)کهنی « ین م امی نداری و مساوات اس. و جز ا

شهود    گا  رقی ِ دربار در این متن قانونی عدال. و مساوات مشاگده مهی  دال
گها  مشهابهی را    ا دال ه  1293االول  ربیها  18در س مقاله روزنامه اخت  به تهاریخ  

ماه توقیهف شهد و    توان تشخیص داد  پس از این س مقاله روزنامه به مدت شا می
سخن در عدال. و امنی. »شود   پیدا نمی جا چیگاین روزنامهی ام وز در  60شماره 

آورده شد تها   اجمال بهو اساس عدال. و امنی. بود  اساس این کار گمان اس. که 
رو   یطور مسهاوات مجه   نگه دد    ی  قاعده و قانون نباشد و آن قاعده به باکار 

نیس. آباد  مله    وامان امنتوان دید و چون عدال. نباشد امنی. و  عدال. را نمی
 ( 2: 59 ینم ه و ا ه 1293)اخت ی « و مملک. متصور نتواند گ دید

 یسلطن. قانون بود ن گفتمان استبداد/اکه بیان شد دال اصلی مخالف گونه گمان
خهان     میه زا ملکه    یگسهت بند  ایهن گفتمهان    و در سایه این دالی ما شاگد مفص 

 همقاله  در سه   یاصفهان و از روشنفک ان مشهور بهود  جلفا  هالدوله که از ارامن ناظ 
و نبهود قهانون مطلبهی     وم ج گ ج هقانون در لندن دربار هگا  روزنام یکی از شماره

]امه وز[ ایه ان   »      آن بدین ش ح اسه.:   گا جنجالی را نگاش. که ب خی قسم.
بهود  ،اشهتهی ن مملو از نعمات خداداد  اس.  چیز  که گمه این نعمات را باطه  گ 

زی ا که قانون نیسه.  حهاک     ینیس. زیچ چیگدر ای ان مال   کس چیگقانون اس.  
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بخشهی    کنی  بدون قانون  خزانه مهی  کنی  بدون قانونی س تیپ معزول می تعیین می
کنی  بدون قانون  در گندی پاریسی در تفلهیسی در مصه ی    بدون قانونی شک  پاره می

داند که حقوا و وظایف او چیسه.    س میدر استامبول حتی در میان ت کمن گ  ک
)آب اگامیهانی   «در ای ان احد  نیس. که بدانهد تقصهی  چیسه. و خهدم. کهدام        

1387 :88)  
ت ین مجتههد عصه  خهود و مهدافا گفتمهان       مومدکاظ  خ اسانی که بنام مال

گویهد:   نیهز در دفهاع از دال م کهز  گفتمهان مشه وطه قهانون مهی        یمش وطه اس.
بودن ارادات سلطن. و دوایه    مملک.ی عبارت از مودود و مش وطمش وطی. گ  »

از حدود و قوانین موضوعه ب  طبه  مه،گ  رسهمی آن     یتخط عدمدولتی اس. به 
استبدادی. دوله. اسه.ی عبهارت از رگها و خودسه        که آنمملک. و ط   مقاب  

 سهئول  میغبودن ارادات سلطن. و دوای  دولتی و فاع  مایشاء و حاک  مای ید    و 
گاس. در مملک.؛ و آزاد  گ  مل. گ  که اسهاس مشه وطی.    بودن آن از ارتکاب

در توه. توکمهات    تشهان یمقدورب  آن اس.ی عبارت اس. از عهدم   سلطنتی مبتنی
 گ  آنمانعی در احقاا حقوا مش وعه ملیه؛ و رقی. مقابله  خودس انه سلطن. و بی

دن در مقاب  اراده دول. اس. عبارت از گمین مقهوری. م،کوره و فاقد گ  چیز بو
 ( 267: 1361)ک مانیی 

در دانهد  و    طالبو  نیز چون ملک  قدرت حکومه. را ناشهی از مله. مهی    
گویهد کهه رگبه انا در خهالل جنهگ روس و       آورد و می کتابا ژاپون را مثال می

(  در نظه   48: 1360ژاپون قدرت خود را از م دم دریاف. که ده بودنهد )حهائ  ی    
 درنیافتگی ای ان اس.  چنانکهه   قانون راز پیش ف. اروپا و توسعه دونبودبوو  نیزی 

تا قانون نداری  مل. و دول. و وطن و اسهتقالل در معنهی   »با تأکید نوش.:  ییجا
 ( 224: 1357)طالبو ی « خود نخواگید داش.

ا در لنهدن   1307خان تا بدان حد بود که در  اگمی. داشتن قانون ب ا  ملک 
به نام قانون منتش  ک د که در آن یکس ه سخن از فوایهد قهانون و لهزوم     ا  روزنامه
روابط اجتماعی  هکنند تعیین هعنوان شالود اگ  قانون به»خواگی بود  از دید او:  قانون

سالدات خارجی و حاکمیه.   هشدن در زی  چکم حاک  نگ ددی س انجام کار پایمال
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 ( 1: 7نم ه  و 1268)قانونی « قانون بیگانگان خواگد بود
بینانهه   واقا نقد  بهخواگان از صدر مش وطه  روشنفک ان و آزاد بدین ت تی ی 

ب  اندیشهمندانی شهاع ان    عالوه  پ داختند ای ان حضور خ افات در ارکان اجتماعی
 سهعی در  منثهور فارسهی   ادبیهات منظهوم و   نیز در پی نهض. مش وطی. از ط یه  

چهون طنهز    نهد؛ داز بیان طنز بهه ه ب   این زمینهیدر  غالباً و نمودند گا خ افهزدودن 
 کهارایی بسهیار   یاندیا در میان دربار و عهوام  خ افهک دن مخاطبان  سالح ب ا  خلا
 امثهال او  یغما  جنهدقی و   شع گامش وطی. در بعضی از  آستانهدر البته   داش.
امها در   یوجهود داشه.   گها  خ افهه ابزارِ طنز به ا  نقهد    از   یگ به ه از ییگا نمونه

یکهی از   دگ گهون شهد    گ  موضهوعات مهوردن نقهد    گ  اسلوب طنز و یمش وطی.
سیداشه   اسه. کهه از فه طن      ین خ افهات در شهع  مشه وطی.   ناقدا نیگن مندت 
از  دارد یها  یو شوخطنز  قصدن یراست بهکه آیا او  داند ینمخواننده  یو لطفظ اف. 

نقهد  ضهمن  اشهعارش     درو  دیه گو یمه د این سهخنان را  س  جد و از رو  اعتقا
بهه   را گ ایهی  ی خ افهاُلولُو و گمزاد یپ یزاد یآل یرمالی ی  یگ جنافات م بوط به خ 
  (63-65: 1395شفیعی کدکنیی )  دیگ یمسخ ه باد 

اشه  ی   بههاری ایه جی سهید   )تمامی شهاع ان م کهز  عصه  مشه وطی.      باًیتق 
ی عار ی عشقی و دگخدا( در بخا مهمی از شع گا  درخشانشهان بها   الممال   یاد

تمهامیِ   بهاً یتق زدایهی ب آمدنهد  ایه ج     خ افهه  درصهدد طنهز    گها  نمونهاز    یگ به ه
از عارفنامه و انقالب ادبی تها بسهیار    »شاگکارگایا را در قلم و طنز س وده اس.: 

بههار نیهز قصهاید و قطعهات       «و مشهور المث  اس. ض باز قصاید و قطعات او که 
بسیار  در این آفاا دارد که از جهنمیه و کی  نامه و غهوک نامهه تها رسهت  نامهه را      

مه ز  میهان طنهز و جهدش      اصوالًاش   آنچه دارد طنز اس. و    سید دیگ یم ب در
 هقطعه جهز   المماله    یه اداز طنهز نیسه.      ا به ه یبوجود ندارد و حتی جدیاتا 

و بعضهی   «ن اوبهاش تقسهی  شهد وزارت   اتها در میه  » هقطعه  و «قاضیِ صُهلویه بلهد  »
قطعهاتی   بهازگ  نهفتهه اسه.ی    گا آننمکی از طنز در  گ حال بهگجوگا  شخصی که 

 یدالکیهه  یدارد؛ عهار  در خ نامهه   اش و اسهتادانه البته با گمهان زبهان فخهی      زیطنزآم
اگهه  طنههز اسهه.  عشههقی بخهها اعظهه    ذاتههاً   نشههان داده اسهه. کههه و« علیجههان»
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اس. که اغل  موارد با طنهز یکهی     ا نمونهو  تیپی   گا گزلشاگکارگایا گجو و 
در  گها  نیه اشع گا  عشقی گمه طنز اسه. و بعضهی از    نیت  مع و  باًیتق ؛ شود یم

و زبانزد به خود گ فته اس.  دگخدا چنهدین نهوع    المث  ض بمیان اگ  ادب حال. 
و « آکهبال  »و « بچهه بهه گهوش آمهده     سه م  بهه  خهاک » هانه یعامطنز دارد از شع گا  

و « گ بهه اسه.   شاءا  ان»ا  از نوع  تا شع گا  استادانه و باستانگ ایانه« رابیندرانات»
روز جامعه و شهناخ. عمیه  او از ذگنیه. و طه ز      مسائ عالقه دگخدا به «  خلیفه»

و تها ا  شهده بهود  فک  ای انی و احساس گمدرد  و گم اگی او با جامعه ای انی باعث 
ایه ان   یماندگ عق گا  متعدد سیاسی و اجتماعی که باعث  سوِژه یتمام به رحمانه یب

فساد و ناکارآمد  در دول. و مجلسی دولتم دان ناالی ی رابطه   دانس. حمله کند می
عدالتی م سومی تودیهد آزاد  بیهانی جهه  و     دول. و مل.ی نفوذ خارجیی ست  و بی

ی گها  راهفاسدی وضا اسفناک  نگاران روزنامهروییی خوردنی دو آمادگی م دم ب ا  ف ی 
شکا  بین فقی  و غنیی خ افهاتی عهدم وجهود آمهوزش به ا  زنهانی عهدم وجهود         

 .او بهود  رحمانهه  یبه امکانات آموزشی کافی ب ا  کودکان و    گمه موضوع نقهدگا   
خ افهات   ژهیو بهتمامی ابعاد زندگی اجتماعی ای انیان  باًیتق و نقدگا  طنزگاموور این 

پی امهون   که زدن در ایام سوگوار  حض ت امام حسین )ع( بود؛ خ افاتی از قبی ِ قمه
ی قلمه و  طنزگها  دوران   درواقها م،گ  و بعضهی شهعای  مه،گبی را گ فتهه بهود       

ایه ان   یافتگیه  توسهعه مش وطی. انتقادگا  تند اجتماعی و سیاسی به موانا فه ارو   
  (63-65: 1395کنیی کد شفیعی)خ افات بوده اس.  ژهیو به

 دو گفتمان مش وطه و استبداددر این دوران ما شاگد رقاب. بین ی  یتقد گ   به
یگ  اما از ویژگی این ایام نوعی گمزیسهتی ایهن دو گفتمهان در کنهار یکهد      ی یگست
و  اسه. ی  به ح،  کام  دیگ    نیز عدم توان گ  عل. این مه  یدرواقا  اس.

گا  حاضه    ی  از گفتمان گیچ یدرواقاگ دد   این ام  نیز به قدرت گ  گفتمان ب می
طور کام  به حاشیه رانده و خهود   واجد چنان قدرتی نیستند که گفتمان رقی  را به

رو اس. کهه بها اینکهه گفتمهان مشه وطه       به گفتمان گژمون بدل گ دند و از گمین
کنهد؛ امها    ارد فضا  گفتمهانی کشهور مهی   مفاگی  جدید  چون قانونی ب اب   را و

سلطن. کهه گمهان پادشهاه     م کز  گفتمان استبداد/  ص اح. و آشکار به رد دال به
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خهان نیهز    پ دازد و حتی مدافعان گفتمان مش وطه گمچون میه زا ملکه    نمی یاس.
گا  گفتمان مش وطی. تالش دارد تا  سلطن. با دال ب ا  گم اگی گفتمان استبداد/

خطهاب بهه   « تنظیمهات  هرسهال »خهان در   با خود گم اه سازد  می زا ملکه   پادشاه را
 هایه ان و شهکوه سهلطن. ف نهگ در ادار     یحکم انمعای  »نوش.:  شاه نیناص الد

قانونی یعنی معجهزات ت قهی ف نهگی اداره     هقانونی اس.    ادار هاختیار  و در دای 
اه ت قی این اس. کهه  معای  و ر هگا  آسیا  پس چار اختیار  یعنی عظم. خ ابی

 ( 63: 1352)نورائیی « قانونی هاختیار     مبدل گ دد به ادار هادار
دارد:  مومد طباطبایی از رگب ان گفتمهان مشه وطه بیهان مهی     یدر گمین ارتباط

عنوان پادشاه بخوانند که نگاگبان حقوا و مهدافا آنهان    م دم بایستی شخصی را به»
او بهه مه دم    کهه  یمادامنده م دم خواگد بود  تا باشد و در این صورتی پادشاه نمای

 اجمهال  بهگ دد و  توجه یبکندی باید پادشاه بماندی ولی اگ  به امور م دم  خدم. می
« جها  و  بنشهانند   تمایالت خویا رودی م دم باید او را ب داشتهی ف د  دیگ  بهه 

 ( 106: 1360)حائ  ی 
اختال  بنیادین بین این دو گفتمان و عدم آمادگی گفتمان مسهلط    یدل یباما 
گا  آنی تنا و تضاد بهین ایهن    سلطن. ب ا  قبول گفتمان مش وطه و دال استبداد/

اسهتبداد     گها  گفتمانفضا   شود  دو افزون گشته و به دوران مظف   کشیده می
بهه تصهوی     2ماره ستیز در این دوران در نمهودار شه   گ ا و مش وطی. خ افه خ افه

 کشیده شده اس. 

 ستیز در دوران مظفری استبدادی و مشروطیت خرافه های گفتمانفضای  .2 نمودار
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ند که گهویی به ا    رو  گ  ق ار گ فت به نوو  روبه گا دال شاه یمومدعلدوران در 
  شهدن و تفهوا پیهدا    تثبی. معنا در ی  میدان نب د ق ار دارند و گ  ی  ب ا  حاک 

رانهدن دیگه   موتهاج اسه.  نگهاگی بهه نمهودار         شکنی و عقه   به شالودهک دن 
شاه بیهانگ  تبهاین    یمومدعلدر دوران  خواه و استبداد استعار  دو گفتمان مش وطه

ستیز اس. کهه در نمهودار    گ ا و مش وطی. خ افه استبداد خ افه  گا گفتمانفضا  
 به تصوی  کشیده شده اس.  3شماره 

 شاه محمدعلیستیز در دوران  گرا و مشروطیت خرافه استبداد خرافه های گفتمانفضای  .3نمودار 

 
دیگ  گهیچ دال مشهت کی بهین دو     شود نیز مشاگده می باالکه در نمودار  گونه گمان

سهتیز   گ ا و خ افهه  دو ج یان خ افهوجود ندارد و شاه  یمومدعلدر دوران گفتمان 
ت ین تفهاوت انتقهال دال    اند  مه  ار گ فتهت ین وجه در تضاد با یکدیگ  ق  به ممکن

عنهوان   شاه به دال م کز  گفتمان استبداد اس. و گمچنین ق ارگی   دال مجلس به
 خواه  گ انیگاه گفتمان مش وطه

در این صورتی تفوا خ افه ب  عقالنی. موج  استبداد فکه   و سیاسهی و   
 در تهوان  یمه   این مه  را شود یمکشور  یافتگین توسعهانوطاط اجتماعی و  جهیدرنت

 خالصه ک د: 4شماره نمودار 

 ایران در دوره قاجار نیافتگی توسعهخرافه بر  تأثیر. 4نمودار 

 

 استبداد فک   نبود عقالنی. خ افه 
استبداد  
 سیاسی

انوطاط و 
 توسعه نیافتگی
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نبهود قهانون و    ی سهواد  یبه  ییفقدان آگهاگ  ی.ینبود عقالنداش. که  توان اذعان می
بهه شهمار    دوره قاجهار   انیا یاسیس یافتگین توسعه  گا از شاخص یاسیاستبداد س

امها آنچهه   ؛ اس.یافته تولیدی بازتولید و گست ش در گ،ر زمان و این چ خه  رود یم
اله،ک  در   ب خوردار اس.ی ق ار گ فتن چ خه فهوا  در این میان از اگمی. دوچندان

کهه  این دوره از آن جه. مهه  اسه.   تاریخی مهمی چون دوره قاجار اس.    نقطه
یافته اسه.     توسعه« دیگ  »خ. ت  از آن شنا و مه « دیگ  »ش وع شناخ.   نقطه

ه و شهد گا با اروپا  پیش فته مواجهه   گا و مساف ت گای تجارت قاجارگا در طی جنگ
  ب آمدندبه فک  چاره  باتدبی در کنار سیاستمداران  بافک و  ذوا خوشنویسندگان 
عله. و    درک نادرسه. رابطهه  » به معنا گ ا  خ افه و ف گنگ خ افه در واقای

دیگ  نزد ب خی از سیاستمداران و نویسندگان دوره « رخدادگا و وقایاگا در  معلول
عله. وقهوع رخهدادگا و اتفاقهات در ع صهه عله ی        کننهده  انیبتوانس.  قاجار نمی

آباد ی اسدآباد ی طباطبهایی و    از میهان    اجتماع و سیاس. باشد  اف اد  چون نج 
و  ت وی  تفک  انتقاد  با و وضعی. موجود آوردند نقد  بهنویسندگان این دوره رو 

پ سهتی   گ ایهی و خ افهه   مبهارزه بها خ افهه   گه   بهه    ب  لزوم رشد عقالنهی  دیتأکبا 
 ب خاستند 

 ییافتن تفکه   گ اییی عمومی. نخستین اص  در مبارزه با خ افه در این رگگ،ری
 توسهعه  و از پیشه ف.  ا  درجهه  مثابهه  بهه  در جامعه تفک  به عادتتعق  و ت وی  

 در چهه  و سیاسی ف گنگیی بعد در توسعه چه مه  پایه تفک  و عق  اس.  عمومی
و حاکمی. نگه ش   ییگ ا عل اص  دوم   رود یمبه شمار  اقتصاد  و اجتماعی بعد

 موور صورت به عل  که کند می پیدا مفهوم نظامی در  توسعهعلمی در جامعه اس.  
  گه دد  مقهدم و خ افی ا   سلیقه ب  اظهارنظ   علمی و نظ  باشد مط ح آن در اصلی
 یشهود  مهی  ریهز   ب نامه و یدگ سازمانی  ساز نهیبه یشناخ. شام  توسعه آنجاکه از

 در نوسهاز   و توهول  گها و اعمهال باعهث    اندیشهه  نمهودن  استداللی مفهوم عل  به
 توسهعه  عامه   و کننده تسهی  یساز نهیزم و شود یم گا روش و سازوکارگای گا اندیشه

  دیآ یمبه شمار 
نیازمنهد  گ ایهی   ب ا  کاگا خ افه جامعه ف گنگ عمومیواقعی. آن اس. که 
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درصدد باالب دن سهطح ف گنهگ و    بایداخ، رویک د  دگ گونه اس.  بدین منظور 
تأکید ب  خ دورز  و تفک ی اگتمام به عله  و دانهای آزاد      بینا اجتماعی ب آمد

خ. عله  و دور  از تلقهین   از منابا گوناگونی مستندگوییی شنا   یگ به هاندیشهی 
تفکیه  دیهن و     بایهد  شهود  یمه بدی گمه و گمه باعث تضعیف خ افات در جامعه 

بسهیار  از خ افهات م سهوم در    زیه ا   یصهورت گیه د   عقالنی. از حوزه خ افات
ض ورت داردی تفکی  دین  جهیدرنت  از التقاط و بدع. در دین اس. یشناس جامعه

اصهی  دینهی بها      گا آموزهشدن  آمیخته  ی دو عقالنی. از حوزه خ افات صورت گ
و مسهائ  خهارج از دایه ه دیهن و عقه ی سهب  ایجهاد تصهوی           گا بدع.خ افاتی 

  از دین خواگد شد قبول  قاب یغو  ی واقعیغ
دو گفتمان تفک  و مسهئولی.   چارچوبدر  دام خ افهرگایی از افزون ب  اینی 

امهور   دوبنهد یقنسهان اسه. کهه از    در گفتمان تفک  این اندیشهه ا  اس.   یپ، امکان
و  نخهورده  دسه. رایه  و    گها  سهن. ی خ دگ یزی خ دستیزی ی منطقیغی ی عقالنیغ
را به    زیه چ گمهو  ابدی یمرگایی  گا اسطورهگ،شتهی خ افات و ب خی  مص   خیتار

ک دن یعنهی   تفک  اساساً   دیپ، یمو  کند یماساس عقالنی. معمول و رای  واکاو  
و نهه تقلیهد    گا نوشتهو  گا سخنی گا دهیپدکوشا در جه. استداللی فهمیدن اموری 

و گ  سخنی به گ  قیمتهی  مهالک و معیهار په،ی ش گه         ا گفتهکورکورانه از گ  
منطقی و علمی خواگد بهود و   یب  اساس تج به عقالنی  ا نوشتهو   ا گفتهسخن و 

 که آنق ار داد  ط فه   شیپ، موردبدون استدالل  و یراحت به توان ینمگ  ادعایی را 
تفک  منطقی و عقالنی نقد و نقاد  را نیز به دنبال دارد و گمه مدعیات در ت ازو  

ی نیالهد  تهاج ) شهود  یمو وزن گ  ی  مشخص و معلوم   ندیگ یمنقد و نقاد  ق ار 
1397)  

نوعهان   گه   عنوان بهاس. که پ،ی ش دیگ ان  گونه نیادر گفتمان مسئولی. نیز 
و شه وندان ی  جامعه پ،ی ش و قبول حقهوا شهه وند  و انسهانی آنهان را بهه      

دیگه     گها  انسهان به حقوا  توجه یب توان ینماس. که دیگ   وق. آندنبال دارد و 
بهودن در   داشتن به معنها  موظهف   گ  کار  را مجاز دانس. و انجام داد  مسئولی.

  دانهد  یماس. که گمگان را مسئول و موظف  نهگو نیاقبال حقوا دیگ ان اس. و 
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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  

حهس  ایهن  از مسئولی. مهمی که در یادآور  حقوا خود دارند شانه خالی نکنند  
 زدودن خ افهات از جامعهه   کهه  نیانتیجه زدایی اس.   الزمه خ افه ی. متقاب مسئول

  گها    یه گ  یتصهم در تفک  و اندیشیدن  اگتمام حاکمان و م دم به جایگاهمستلزم 
اب  گمگان شناسی در ب  از حس مسئولی.زمامداران ردار  و گمچنین ب خوسیاسی 

  (1397ی نیالد تاج) و جامعه اس.

 گیری نتیجه

موجه  فقهدان   گه ا   ف گنهگ خ افهه  د کهه  شه با عنای. به آنچه گ،ش. مشهخص  
 نوبهه  بهه استبداد فک   و سیاسی ای ان در دوره قاجار گ دید و  جهیدرنتعقالنی. و 

را قاجهار   هدوردر نیهافتگی سیاسهی ایه ان     توسهعه خود زمینه انوطاط اجتمهاعی و  
موجهه    سههواد یبههو  یفقههدان آگههاگ ی.یههنبههود عقالنی درواقههافهه اگ  آورد  

 ییعلمه  یغ که د یرواج رو د وشه ف گنگی و سپس اجتماعی  یفک   یافتگین توسعه
موجبهات   یاسینبود قانون و استبداد س با زمان گ تی سیپوپول و یاحساس زییست عق 
ف گنهگ  را ف اگ  آورد  بدین ت تی ی   دوره قاجاردر   انیا یاسیس یافتگین توسعه
 یاسه یاستبداد س دیو بازتول دیسب  تول یاسیس .یگ ا با عق  واداشتن عقالن خ افه
 شده اس.  یاسیس یافتگین توسعهقاجار و   دوره

ر زنهدگی شخصهی افه اد    باورگا  خ افهه د  ی در وگله نخس.یگ ید عبارت به
آن در تصهمیمات   تبا بهو  شددمدت در ف گنگ جمعی متبلور و در بلنریشه دواند 

گه ا و   ف گنگ خ افه زیستی تقاب  و گ  یدوم وگلهدر جلی یاف.  سیاسی این دوره 
یهز اسهتبداد   آن ن تبها  بهه و  دشه ریهی به استبداد فک   منهت   در دوره قاجا عقالنی.

کهه   دشه  از تلفی  این دو مسی  ی  وضعی. گفتمانی حاص   سیاسی حاک  گش.
ده و چه خودآگاگانه و چه ناخودآگاگانه اقدام به ک یافتگی مقاوم.  در ب اب  توسعه
گ ا و در سو  دیگه  آن   آن ف گنگ خ افه  سو  یدر ا  نمود که  بازتولید چ خه

بازتولیهد و   را در ایهن چ خهه تولیهد/     گ یکهد ی استبداد سیاسی قه ار دارد و گه   
  کند تقوی. می
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شهاه بیهانگ     یمومدعلپژوگا در دوران ناص  ی مظف   و   گا افتهیب رسی 
 یاصهل  .عله  یزیست و عل  زیگ  عق   ا دهیپد مثابه بهگ ا  خ افه ف گنگ»که  آن اس.
ف گنهگ  ی درواقها «  شهود  یموسهوب مه    قاجار هدور  انیا یاسیس یافتگین توسعه
 آن بها انواع ف د ی معنهو ی اجتمهاعیی تهاریخیی ف گنگهی و سیاسهی       درگ ا  خ افه

ارز  بهه بازتولیهد و تقویه.     گ  طور به یسازوکارگا  گفتمانی که در آن ق ار دارند
در دوره قاجهار منهت    گه ا   خ افهه به بازتولید گفتمان  درمجموعگ  پ داخته و یکدی
 -نشهأت فه د    نقطهه  دوگ یهز  از   گ ایهی و عقه    خ افهه  یت    به بیانی روشنشد
گی ند و در عین بازتولید و تقوی.  ف گنگی و اجتماعی می -شناختی و جمعی روان

را تقوی.ی استوکام و استم ار استبداد سیاسهی سهلطن. قاجهار     موجباتگمدیگ ی 
  آوردند یمف اگ  
گ ایی در مقابه  گفتمهان توسهعه و     گفتمان خ افه و خ افهی تقاب   یت ت نیا به

اسهتبداد/ سهلطن.    ب آمهده از گفتمهان   تهوان  یمه را عقالنی. در تاریخ معاص  ای ان 
ته ین دال   مهه   حدوحصه   یبه ارات شاه و نظام پادشاگی با اختیه  که در آندانس. 

م کز  بودند و بعدگا گفتمان انتقاد  مش وطه با دال م کز  قهانون و موهدودی.   
 د و در رقاب. با گفتمان مسلط به پی وز  دس. یاف. شقدرت پادشاه نیز ایجاد 

نبهوده و بهه    زانیه م  یه البته میزان ضدی. و مقابله این دو گفتمان گمواره به 
جامعه و ساختارگا  گفتمانی گ  ی ی از گمزیستی و سعی در  ف اخور ش ایط کلی

 یان با یکهدیگ   گا  شناور فضا  گفتمانی تا تضاد و مقابله ع گ فتن دال به خدم.
 گ ف.  یم درب را 

خهود    اله،ک  بهه منتهها درجهه     در ایام ناص   گنوز تضاد بین دو گفتمان فهوا 
عل  آن ضعف نسبی گفتمان توسعه و عقالنی. در ب اب   ازجملهو البته بود ه دن سی

گها  ارشهد و م کهز  چهون ت قهی       دالرو نیز  نایاز  یبوده اس.گ ا  گفتمان خ افه
دو   البتهه گه    شوند یمموسوب  گ یکدیبه وجود دارند که نقطه اتصال دو گفتمان 

ه و امها شها  ؛ دنثبی. دالِ ت قهی در گفتمهان خهود داشهت    سعی در ج،ب و ت گفتمان
توسط گفتمان توسعه ع ضه که گا  مساواتی آزاد  و عدال.  دال یگفتمان استبداد

توان بیان داش. که تهالش حامیهان گه  دو گفتمهان در      می  دندیتاب یب نمرا  دش یم
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گها  مه تبط بها فضها  گفتمهانی خهود        بنهد  دال  عص  ناص   معطو  به مفص 
گا و  ب ا  انسجام بخشیدن به دال رو بیشت  س گ م تالشی درونی و از این پ داختند
واسطه   تا به بودم کز    گا  گفتمان خود بودندی اما الزمه این ام  وجود دال مدلول

بنهد  منهت     گا  دیگ ِ گفتمانی مفص  بخشی آن به گفتمان و دال قدرتن مش وعی.
گه ا وجهود    ن ف گنهگ خ افهه  اد  البته که این دال م کز  در میان منتقدشوبه نتیجه 

اگهان( نیهز بهه    وخ رسد تها دوره مشه وطه   گا  متماد  )به نظ  می نداش. و تا سال
 دس. نیامد 

کهه پهس    گونه آنمظف   این وضعی. تغیی اتی را به خویا دید    اما در دوره
دو گفتمهان در تضهاد کامه  بها یکهدیگ  قه ار        شهاه  یمومهدعل از رو  کار آمهدن  

 د شو گفتمان استبداد/ سلطن. بدل می گی ند و دال شناور پادشاه به دال م کز  می
این تغیی ِ ب خهورد گفتمهان عقالنیه.ی توسهعه و مهدافعان آن بها دال        یدرواقا

 اسه.    یتول قاب یعنی تولی  گفتمان پادشاه با توجه به چارچوب نظ   پژوگا 
بهه مسهئله رابطهه خهود و      الکهال و موفهه  یکی از مفاگیمی که در رویک د گفتمانی 

گایی گستند کهه معنها       عناص  نشانهاس. وقتهمفهوم عنص  و  یزدپ دا دیگ   می
گها دارنهد     دگهی بهه آن   گا  مختلف سعی در معنا تثبی. نشده اس. و گفتمان گا آن

 یانهد  گا  شناور  گستند که گنوز در قال  یه  گفتمهان قه ار نگ فتهه     دال یعناص 
عناص   که در درون ی   گا و گا عبارتند از موقعی. در نقطه مقاب  وقته که یدرحال

انهد    انهد و بهه گویه. و معنهایی موقه. دسه. یافتهه        بنهد  شهده   گفتمان مفصه  
نامند   شوندی وقته می بند  می گایی که حول دال م کز  مفص  نشانه یگ ید عبارت به

گونگی ق ار  بند  شوندی در حوزه گفتمان گا قب  از آنکه در ی  گفتمان مفص  وقته
 شوند  ه میدارند و عنص  نامید

مشهخص   طور بهوجود آمده در دوره قاجار و ت ین پیامدگا  وضعی. به  مه 
شاه آن اس. کهه مها در ایهن دوره شهاگد      سه گفتمان ناص  ی مظف   و مومدعلی

 چ اکهه ی گسهتی    اس.ت ین عام  انسجام اجتماعی  تضعیف باورگا  دینی که مه 
تعبیه    یافتگی توسعه  گا مؤلفه ت ین یکی از مه  عنوان بهانسجام اجتماعی  شاخص

نیهافتگی در   مستقی  ب  روند توسعه طور بهگ ا  افکنی ف گنگ خ افه شده اس.  تف قه
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 نماید  دوره قاجار تأثی  گ،اشته و آن را تقوی. می
جلوگی   از رشد فک   و نگهاه علمهی بهه     باگ ا  ف گنگ خ افه بدین ت تی ی

ی مهانعی  پیشه ف. گدفمنهد   ممانعه. از و اجتمهاعی   یوقایا و رخهدادگا  سیاسهی  
در ایهن   اسه.  ایه ان بهوده    سیاسهی ی اجتمهاعی و  ف گنگهی  یافتگی توسعه ف ارو 
گها در   مبهارزه بها بهدع.   و  افزایا سواد عمومیی افهزایا تفکه  انتقهاد    رگگ،ری 
در ب اب  وضعی. گفتمانی فهوا مقاومه.    توانس. یمگا و گنجارگا  معقول  ارزش
عه و عقالنیه. در دوره  گفتمهان توسه   یه   مقاومه. خه ده   گ ده و منج  به شک ک 

به دلی  فقدان بالندگی فک   و ف گنگی جامعه خ افهاتی آن دوران   اما یدشوقاجار 
 ای ان در عص  قاجار توق  نیاف.  یافتگی توسعهو نیز حاکمی. تفک  استبداد ی 
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