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 مقدمه
و واژه و بيش همچـون آهنگـي بحث تجدد هاي مترادف آن نزديك به دو قرن است كه كم

و گاه  مي دلنشين ــ گاه موزون و كنار جامعة ايراني به گوش و هـر ناموزون ــ از گوشه  رسـد

به پيش مي مي رود، نغمه چه عرابة زمان آنكـه الزم باشـد تـا بـا شود، بـي اي جديد برآن افزوده

و يا نداشته باشدنغمه .هاي قبلي تناسب داشته

به ايران سكه كه برق آن گاه چـشم سكة تجدد از بدو ورود ر اي رايج شد و گـاه هـا ا كـور

و لوازم آن نيز خيلي زود به درون خانة ايرانيان ـــ. ساختخيره مي كـه كمتـر همچنين اسباب

مي  و در كنـار سـاير چيزي به داخل نفوذ كند ــ وارد شـد توانست از حريم ديوارهاي بلند آن

و ابـز  به همين جا ختم نشد، زيرا تجدد فقط شامل اشيا و چيزها قرار گرفت؛ اما مسأله ار نبـود

و ابزار نديدند عده به حق ــ مسأله را تنها در حد اشيا حال اين نديـدن، گـاه از سـر. اي نيز ــ

به قولي  و و افراط در شيفتگي و گاه نيز به خاطر سـطحي» ايدئولوژي«شيدايي ديدن قضيه بود

و در عمق مسأله نفوذ كردن بود و قشري نديدن .نبودن

كه تجدد در و مهـم حقيقت اين است تـرين كنار نو بودن، همواره مسأله ساز نيز بوده است

و فكـري«اي كه در طي دو قرن اخير براي ما ايجاد كرده، برهم زدن مسأله » وحـدت فرهنگـي

و تجـدد«كه به اين مسأله در قالب بحث جامعة ايراني بوده است، و يـا تعـارض سـنت » تعامل

آ و توجه شده است؛ اما براي دريافت هنگ تجدد در ايران چگونه بايد مسأله را ارزيـابي اشاره

و شاخه و كدام يك از علوم  هاي علم صالحيت بيشتري در فهم اين مسأله دارند؟ كنيم؟

و موضـوعات آن مـي» مسألة تجدد«رسد كه بررسي خودبه نظر مي توانـد بـهو فهم ابعـاد

ق  كه و با ارزش مطرح باشد به هر جواب صورت يك تحقيق مناسب، قابل قبول بل از پرداختن

و طرح درست آن بسيار مهم استو يا حل هر مسأله  به ابعاد مسأله ابعاد اين مـسئله. اي توجه

مي  كه به حدي وسيع است و» فلسفة تجـدد«،»تاريخ تجدد«،»شناسي تجدد جامعه«توانيم از تا

.صحبت نماييم...و» انديشه تجدد«يا

و يا يـك علـم از با اين وصف، توجه به اين صو و ابعاد آن در حوزة يك دانش رت مسأله

و چندين دانش از رشـته علوم انساني نمي  و براي اين منظور به كارگيري هـاي تواند كافي باشد

ميبه ويژه شاخه علوم انساني ــ  و. آيدهاي دانش اجتماعي ــ الزم براي نيـل بـه ايـن منظـور

از»ايدانش بين رشـته«د، به كارگيري نوعي تر پاسخ دادن در طرح مسألة تجد سريع كـه در آن

و انديشه استفاده شده باشد نيز مي تاريخ، سياست، جامعه  تواند در جـاي خـود شناسي، فرهنگ
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و زمينه و نوعي بستر سازي تاريخي، آن مؤثر باشد؛ براي تحقق اين منظور، نقطة شروع تاريخي

مي»مطالعة تطبيقي«هم با نوعي  ر، و تواند وش مطالعة قابل توجهي باشد، اما اين سـير مطالعـه

و اجتماعي نيز در برداشت قوي  و البته تطبيق، نگاه فلسفي، سياسي و مؤثرتر از تاريخ تحقيق تر

و تيزه و صيد محقق بحث تجدد خواهد بودكمك كار .كنندة ابزار تحقيق

و تمهيدات گفته شده را مي به اين امور و منظم تواند در آنچه توجه يك سير فكري، مرتب

و تأمل خواهد بود و موضوعات زير قابل بررسي .كند، با مباحث

در تاريخ ايران  تأثير سه اليه تجدد

و باتوجه به و همچنين» سير تاريخي«در بحث تجدد در ايران تـوانمي» ماهيت تجدد«آن

و زاوية  و مبنا وا. ديد را در شناخت كليت آن ملحوظ داشت سه برش سه زاويـه در حـول ين

و روش حوش مفهوم تجدد قرار مي  و نـوع بحـث شناسـي آن گيرد، ولي از نظر حـوزة تفكـر

و زمينه  و تفاوتهاي متفاوتي هستند، ولي علي داراي اصول ها، هـر سـه بـر رغم اين اختالفات

و قابل تفكيك را در شناخت تجدد روي هم، نوعي نگاه جامع، سه اليه  و سه رويه به ذهـن اي

:كندمتبادر مي

در: الف و بـومي و دينـي و ابتكـار از نهـضت ملـي و آنچه از نوگرايي شناخت تجدد ملي

فرهنگ شيعي ايران از پنج قرن پيش به اين طـرف بـه منـصة ظهـور رسـيده اسـت، در مقولـة 

و پايـه  و سپس تأسيس نهادهـا و زايش فرهنگي جديد آن هـاي جديـد، شناخت عصر صفويه

و نقطة اصل  و انحطاط در زواياي جامعـه ي بحث خواهد بود، همچنين با اين بحث، نقاط اعتال

و هـم و سـير سـاني نـشان مـي شئونات فرهنگي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي، همخـواني دهـد

و شيريني  و ناخوش مردم و تلخيتاريخي آن با روزگار خوش و سـطح ها ها ملت در يك افـق

مي  و با اين سطح ديده شـود، دوران فتنـة شود؛ لذا در اين برر ديده به صورت تاريخي سي اگر

و يا جنگ مي افغان و يا آغاز سلسلة پهلوي را و عاقبت شوم آن و روس توان اعصار هاي ايران

و  و انقالب اسالمي و نهضت نفت و دورة مشروطيت و اعـتالي ... انحطاط ناميد، دوران رشد

.تواند محسوب شودجامعة ايراني مي

و سـنن:ب و با توجه به فرهنـگ بـومي كه از متن جامعه و يا تجددي بررسي تجدد ظلّي

و زمينـه  و معيارها به مبنا و حضور خود را با توجه و افكار داخلي نبوده هـاي گفتـه شـده ملي

به صورت نوعي  و به طور انضمامي و توجيه نكرده، بلكه زايـدة«و يـا نـوعي» پيونـد«توضيح
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مي در بخش» اجباري دهد؛ تاريخ روشنفكري يا منورالفكري هايي از جامعه حيات خود را نشان

و متجددين غرب  و دو ايران يا» سطح ابزاري«گرا در دو نوع در» شـبه ايـدئولوژيك مـدرن«و

و حوزة و تحليل هستند اين سطح اين نـوع تجـدد در حقيقـت نـوعي شـبه. ديد، قابل بررسي

و ترجمان ناقض از حال  و. زمـين اسـتو هواي عصر جديد در مغـرب مدرنيسم نقـاط اعـتال

و فرودهاي اين سطح از تجـدد بـا نـوع قبلـي تفـاوت  و فراز  اي را نـشان هـاي عمـده انحطاط

و گـاه دوران گاه در نقطة پايان مقطعي از اولي نقطة شروع دومي نشان داده مـي دهد؛مي شـود

د  و سردي تجدد ملي ضعف يكي، دورة رشد ديگري بوده است؛ مثالً و كم رونقي ورة انحطاط

و جنـگ در حقيقت نطقة شروع وحيات دومي محسوب مي  و شود و روس زمينـه هـاي ايـران

.مقطع اين نقطة تاريخي محسوس است

در» تجدد ملي با تجدد ظلّـي«البته بايد اضافه كرد كه در موارد اندكي از تاريخ ايران، رشد

و يا دورة تاريخي نو دهد، مانند عصر مـشروطيت كـه در عي هماهنگي را نشان مي يك حركت

و بنيادهـاي» جهش«هر دو سطح نوعي  كه يكي با مباني به ثبت رسانده است، با اين تفاوت را

و سنّتي خود را به منصة ظهور مي  و بومي و ديگري به نحوي ديگر حضور يافتـه داخلي رساند

و يا  به عصر انقالب اسالمي در سالاست يا دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت هاي نزديك

ميسال .توان تحقيق را با اين صورت مسأله دنبال كردهاي دهة پنجاه به بعد

و اعصار نزديكي، در گـام به ظاهر مشترك در تمامي مقاطع و فضاهاي هـاي اما اين ائتالف

و جهت  و تفاوت به جدايي سـ. هاي متفاوت رسيده استبعدي و زاويـة براي بحث از اين طح

:توان به اين موضوعات توجه داشتتجدد مي

و ابزارهاي جديد، قراردادهـاي تاريخ استعمار در ايران، ورود نهادهاي جديد، ورود كاالها

و حضور اقتصادي اجانب در ايران، تأسيس مراكز علمي جديـد از مـدارس رشـديه  استعماري

و مراكـزو سپس دانشگاه گرفته تا دارالفنون   افكـارو كتـب خـارجي مـوزش عـالي، ورودآ هـا

و انجمـن مرزي در حوزه برون و علنـي در هاي مختلف، ورود جريان فراماسونري هـاي سـري

و شيرين،  كه در اين قسمت بسياري از موضوعات تلخ اميـدبخش ايران، البته بايد توجه داشت

و تقليدگونهو زيان  و ارتجاعي، مبتكرانه وجود دارد؛ بـه عنـوان مثـال بحـث...بار، رشد دهنده

كه داراي ريزه  به خارج، از مباحثي است و اعزام محصل و ابعـاد بـسياري كاريعلوم جديد هـا

و سـه موضـوع قابـل  و بـا يـك عنـوان دو تيتـر و عميـق دارد  است كه خود تاريخي پيچيـده

و بسته جمع و آنچـه بندي نيست؛ اما آنچه عموماً در اين سطح از تجدد با كردن يد عنـوان كـرد
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و» تجدد ملي«بيشتر مدنظر اين تحقيق است آن است كه قسمتي از اين تجدد به پيوند خـورده

به بخش  به سرعت و و جوشش داخلي آن وارد هاي عميقي از جامعـة ايرانـي در جريان عميق

 ايـن اما نكتة مهم در اين قسمت بخشي از تجدد ظلّي است كـه نتوانـسته بـا. منتقل شده است 

و چند مشخصة عمده را از خود بروز داده است :قسمت همخوان شود

و در هيچ موردي نخواسته است خود را با زمينه.1 به هيچ صورت و تجدد ظلّي هاي سنتي

و به آن مفتخـر بـوده  و عدم تجانس تأكيد داشته به اين دوري و حتي و ملي نزديك كند بومي

و تاريخچة. است و تاريخچة احزاب چپ و مسائل جديدي مثل كشف حجاب ... فراماسونري

.توان اينگونه ديدرا مي

و يا وسيله.2 به دنبال ابزار اي براي رفع نقايص مدرنيسم ايراني ترجمة غرب بيشتر از آنكه

وو ضعف  به نوعي ايدئولوژي جديد و نبايدها«ها باشد، و يـا نـوع»بايد ي مدرن تبـديل شـده

كه جهان ميبيني خاصي و نبايدهاي جديـدي را در قبـال جامعـة تجـددزده القا كرده است بايد

مي  و شـاخه اين قـسمت بـه خـصوص در رشـته. كرده است مطرح هـاي علـوم انـساني از هـا

و هست .حساسيت بيشتري برخورد بوده

مي.3 و نوگرايي، جامعةبه نظر كه اين زواية اخير از تجدد و رسد ايرانـي را در اكثـر ابعـاد

و تطبيـق زمينه و يا الاقل بـا مقايـسه و اصول در مقابل يكديگر قرار داده و مقاطع و اهداف ها

و اصل  و كلية اعتقـادات داده شده حتي تا ريزترين و امام و پيامبر ترين ابعاد اعتقادي مانند خدا

و جهت داده شده است .و مباني ديني نيز مسأله ادامه

و اليه از تجدد:ج و ب، يعنـي تجـدد سومين قسمت كه البته با دو قـسمت الـف در ايران

و داراي ارتباط است،  و تجدد ظلّي قابل بررسي و مدرنيسم در ايران است؛ ايـن ملي نقد تجدد

و يا نقد مي  و بدون جايگزيني و گاهي نيز با نفي مدرنيسم و گاه فعال باشد، تواند گاه منفعالنه

.با جايگزيني آن صورت پذيرد

و ابعاد گوناگوني قابل بررسي است، البته اين نقد گاه از در نقد  تجدد در ايران نيز تحوالت

مي خود حوزه به غرب سرچشمه و يا مربوط به تفكر غرب و يا نزديك و گـاه هاي غرب گيرد

و فكري سنتي از حوزه  مي هاي ديني ترين زاويه در ايـن قـسمت كرده است، اما مهم تر انشعاب

ج(هر سه بعدكه دربردارندة  و ب و فعاالنـة توأمـان) الف، و در حقيقت نقـد منفعالنـه است

و جنبش است، بحث نهضت  و مقاومت ديني. هاي اسالمي در دو قرن اخير است ها اين بيداري

و از طـرف ديگـر،  و تجدد ظلي قابل بحث است و اشتباهات استعمار از يك طرف عليه افراط



 1391زمستان،4 شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 48

به مب و آوردن جامعه مي قراردادن و درست ها دراين نهضت. تواند قابل تحليل باشد ناي صحيح

و ارزش  به هويـت و برگشت و هم عنصر اثبات و تصحيح وجود دارد هـا ديـده هم عنصر نقد

و حركت كه همة نهضت شود؛ هر چند مي هاي ملي در جامعة ايراني در اين رابطـه بـه يـك ها

و هر سة اين عناصر در حد تمام  يكگونه نبوده است به نحو ديـدهو كمال در ماهيت همة آنها

و يا نمي ازرشته شود، ولي عناصر راهر هايي و كنار ديگـري بـه نحـويمي يك توان در گوشه

كه اين عنصر  و پژوهش كرد؛ هرچه و غرب تحقيق و نظـام به همـراه ستيزينقدگونه سـازي

و ريشه ها اصيل بيشتر باشد، آن حركت گرايي ديني اثبات و بنيـاديايتر و تـر تـر عمـل كـرده

و ژرفاثرات خود را در بخش .تر جامعه نمودار ساخته استهاي گوناگون

و زاوية مي با اين مالك و جنـبش ديد و ارزش توان بسياري از تحـوالت و وقـايع ي هـا هـا

و اعتال. وجو كرد جامعة ايران را در افق آن جست  و تلخ و منفي، شيرين  ترسيم تحوالت مثبت

و محورهاي كلـي، در حقيقـت ترسـيم قـسمت سه بند گفته شده در نمودارها و هر و انحطاط

.هاي اخير تاريخ ايران استاعظم روح تاريخي حيات دهه

مي براساس تقسيم: ششم و انعكاس گفته شده هـا توان نمودهاي هر يك از اين جريان بندي

و مولّد جريان تجدد در پنج قرن قبـل به عنوان مثال جريان شيعه،. ها را دريافتو تقسيم  علت

و سياسـي آن نيـز نـسبت بـه  و فرهنگـي و نقش اجتماعي و جريان روحانيت شيعه بوده است

و معلوم است جامعة ايراني در طول اين دورة  به. زماني به خوبي قابل بررسي همچنين با توجه

به دو شاخة  و تقسيم آن ش«و» ابزاريت«جريان مدرنيسم ، جريان روشنفكري»ريعت مدرن شبه

يكي جريان تحصيل و ايران نيز به دو طيف قابل تقسيم خواهد بود؛ كردگاني كه وسايل جديـد

به دو مالك  و و» اسـتعمار غـرب«و» هويـت ملـي«مدرنيسم را در جنبة ابزاريت ديده توجـه

.اندبصيرت اجمالي داشته

و شا كه مدرنيسم را نسخه  براي دردهاي ايراني دانسته يد تنها نسخهگروهي از منورالفكران

و اصالت به ماهيت نه تنها و آسيبو بي شناسي آن بي هاي هويت ملي و اعتنا بودند، بلكه توجه

به طور كلي مغـرب  و و غيرقابـل انكـار تـصور نقش استعمار  زمـين را در كـشور خـود مثبـت

هاي مخفـي گرفتـه تـا افـرادي كـه انجمن هاي سفارتي تا البته اين گروه هم از طيف. كردندمي

و شيداي شهر فرنگ بوده ميصرفاً دلداده .شونداند را شامل

به نحوي بـا يكـديگر در اينجا مي و جلوة اين دو نوع تجدد را توان به مناسبت بحث، نمود

:مقايسه كرد
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 ست سالةهاي ملي ايران با سابقة دوي سابقة پانصد سالة حضور روحانيت شيعه در عرصه.1

و گروه عمده تقسيم مي به دو طيف شوند، بـه خـوبي جريان منورالفكري كه قبالً اشاره كرديم،

.حاكي از سابقة تاريخي اين دو خط فكري است

در.2 به تحول جديد در عصر علماي شيعه باتوجه و حـضور مـذهب شـيعه جديدصفويه

ـ عرصه به تدريج ب ه طـور طبيعـي در سـطوح مختلـف هاي مختلف ملي از همان اوان كار آنها

و خالءهـاي و فـضاهاي فرهنگـي و سياسي حضور مؤثر يافتنـد و قضايي و حقوقي اجتماعي

كه منورالفكران حدود يـك قـرن بعـد از  فكري موجود در فضاي جديد را پر كردند؛ در حالي

ا  و و عامه پسند شدند به طور فراگير وارد عرصة اجتماعي و ز طـرف ظهور اوليه در سطح ملي

مي و يـا براسـاس نيـاز جامعـه بـود، ولـي ديگر برخي فضاهايي كه آنان وارد آن شدند طبيعي

و پرداختة  در بسياري از فضاها نيز ساخته و لـذا و محيطي بود كه خـود سـاخته بودنـد  شرايط

و سير طبيعي را نمي به اين ترتيب، اين گـسترش. توان مشاهده كردبررسي كلي آن نوعي روند

به حوز غيرط و ورود زدهبيعي شـايد بـه. اي غيرضروري نوعي گستردگي ملي براي آنـان رقـم

و آمـال  و اهداف و يا براي بيان مقاصد كه آنها براي نشان دادن خود شـان بـه همين علت باشد

و يا علماي ديني روي آوردند زبان واسطه  و يـا منـسجم مقاله. اي دين و يا مطالـب پراكنـده ها

و ده ميرزا ملكم» نونقا«روزنامة  و استناد تاريخي دورة خان  مـشروطه مؤيـد ايـن نكتـه ها سند

.است

به عرصه.3 و آغاز ورود روحانيت شيعه هاي مختلف، همراه بود بـا شـروع تحـول جديـد

ساخته شدن انسان جديد در ايران؛ در حالي كـه شـروع حركـت منـورالفكري ايـران در دوران 

و در فض  به جامعة ايراني وارد شده بود انحطاط اين كشور و سستي اين اعـتال. ايي بود كه فتور

ــك، داراي  ــراي گــروه دوم در شــروع حركــت اجتمــاعي هري و انحطــاط ب ــراي گــروه اول  ب

و ملي بازتاب تـوانيم تحقيـق هاي بعـدي مـي مهمي است كه اثرات آن را در دهههاي تاريخي

و مورد بررسي عميق قرار دهيم .كنيم

آنتر.4 و ويج افكار ديني علما هم زمان با رويكرد ديگري در جامعة صـفوي همـراه شـد

و گـسترش بـا مـانعي تشيع صوفيانه به تشيع فقاهتي دگرگوني  و حقوقي بود، لذا ايـن رشـد

و يـا شـبه و فلـسفة مدرنيـسم كه ترويج افكار به رو نشد؛ در حالي جدي در جامعة ايراني رو

و يا الاقل سنت رايـج بعـد از مدرن توسط طبقة ايدئولوژي  ك منورالفكر با نوعي مقابله با سنت

و ملي يافته بود، شد عصر صفويه كه جنبة عمومي لذا دوران شفاف عـصر مـشروطيت. مواجه
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و به سال و فصلي نـامتبوع از اتحـاد و پيوند خورد و زور رضاخاني گره هاي حاكميت سر نيزه

و استبداد را براي  .گر كردايرانيان جلوهيگانگي مدرنيسم

فن.5 كه گفتيم ــ با مقاومت جديد در بخش آورانة تجدد ــ همان قسمت هاي جامعـة طور

و مدني آن با سنت  و نتيجـة ايراني مواجه نشد، ولي قسمت حقوقي آن هاي جامعه درگير شـد

و ملي ايران از ايـن جريـان عايـد تـاريخ ايـر و وحدت معنوي كه در فرهنگ  ان گسستي است

و ناپيوستگي در تمامي حركت مي و اين رخنه و نهضت شود و تحـوالت، خـود را تـا بـه ها ها

.امروز نشان داده است

انديشة تجدد از دل سنت بـا نـوعي احيـاگري شـيعي بعـد از قيـام تنبـاكو در دوران: هفتم

مي قاجاريه روبه  به رو و موج آن و برداشت سنت شود ا حركت ديني و بـومي ز مـشروطه گرايانه

و دست مي و ملي با دو نسخه و نظـر انجامد؛ اين تحول مهم فكري آورد مهـم در حـوزة عمـل

:قابل بررسي است

و قانون: الف  گرا در مشروطيتتكامل جامعة شيعي به طرف مدنيت اسالمي

و خودكامگي كه با سلطة خارجي همراه بوده است:ب .زدودن استبداد

و شبه مدرن بـه خـاطر آنكـه در حركـت تكـاملي اين روند تاريخي براي جريان  مدرنيسم

كه در راستاي دوران نهضت به طرف مدرنيته ارزيابي شده، به نوعي در جهـت هاي شيعي گذار

مي  و تمـامي نـيم قـرن حكومـت پهلـوي را غربي كردن جامعة ايراني مورد استفاده قرار  گيرد؛

.توان با اين ديدگاه نگريستمي

ـ سياسي با اروپا تجدد ايراني و تالقي فكري

و مدارك تـاريخي بـراي آن ارايـه اين بحث را مي و شواهد توان در ابعاد تفصيلي بسط داد

و تبصره. كرد و بازتاب همچنين زوايا كه بعـد از آن مطالـب اجمـالي مـي ها تـوان هاي فراواني

و تحقيق است  به عنوان فصلي مستقل قابل بررسي تـر، ضـمن شي گستردهدر پژوه. آورد، خود

به برخي جنبه  و اجتماعي اين مسأله در اراية اين موضوع، و فكري، نهادي، سياسي هاي فلسفي

مي  و قاجاريه و بـه برخـي بازتـاب دوران صفويه هـاي آن در دوران بعـد از تـوان توجـه كـرد

من  و دوران انقالب اسالمي استناد نمود؛ در اين فـراز، به خصوص عصر پهلوي اسـب مشروطه

كه  و نوآوري در عصر صفويان اشاره كنيم؛ در ابتدا بايد گفت به برخي ابعاد اين تحول است تا
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و گره و نشاط جديد در عصر صفويه خوردن اين مهم در فضاي فرهنـگ شـيعه گرايش، حيات

و جلوة بارز داشتدر جنبه و خارجي چند نمود :هاي داخلي

نف«در اين دوران در ايران نوعي.1 و نـشاط قابـل بررسـي» احساس هويـت«و»سعزت

به خوبي جلوهمي و .گر استباشد

ــ.2 و اقتدار صـفويان ـــ بـه نقـاط جامعة ايران در اين زمان  به خصوص در دوران اوج

و ابزاري خود وقوف مي و اگر با حوزة مغرب ضعف فني مييابد گيرد، بـراي رفـع زمين تماس

و توانمندكردن كشور  به توپ. خويش است آن نواقص و توجه و داشتن نيـروي دريـايي ريزي

و تحليل كرديا استفاده از صنعت چاپ را مي .توان اين گونه بررسي

و علي ميدر كنار اين توجه شويم كـه تمـايلي از رغم اين نياز، در تحقيقات تاريخي متوجه

و فرهنگ مغرب و سياست .زمين وجود نداردسوي ايرانيان به مذهب

مي موا و متفكر فرانسوي ــ شاردن ــ رد گفته شده را :به خوبي دريافت توان از گفتة سياح

و منـافع آن را مـي ايرانيان تا حال صد دفعه خواسته« و اند مطبعـه داشـته باشـند، فوايـد  داننـد

و سهولت مي و ضرورت اند برادر وزيـر اعظـم سنجند لكن تا حال كامياب نشده آن را مي بينند

و مقرب شاه است در سال   هجري قمري از من خواست تـا عملـه از 1087كه آدم خيلي عالم

به ما ايرانيان بياموزد .) 1325شاردن،(» فرنگ بياورم كه اين كار را

كه در عصر صـفويه و بومي ايرانيان  بـه صـورت آشـكار قابـل باتوجه به بحث تجدد ملي

و همچنين مدرنيتة غرب كه در دوران بعد از جنگ و روس بـه منـصة بررسي است هاي ايـران

و ظهور رسيده است، مي  و محـور گفتـه شـده در ابعـاد و غرب را بـا مـالك توان تعامل ايران

:عناوين زير بررسي كرد

و تأثير: اول و غرب  آن بـر مـسألة تجـدد ملـي، در مورد ماهيت تحول روابط متقابل ايران

و موقعيت ايـران در غـرب در دوران پـس از جنـگ مي و ماهيت شناخت هـاي دانيم كه روابط

به خارج كم  و پديدار شدن ثمرات اعزام محصل و روس و حتـي ايران كم دچار نـوعي تحـول

و احساس خودكم  و هم بـه لحـاظ. بيني شد انحطاط به خاطر شرايط بد تاريخي  اين مسأله هم

و وضع آشنايي اولين كاروان به غـرب دسـت بـه دسـت هـم داد هاي اعزام محصل علم ايراني

و ايـن مـسأله در مـواردي در اي براي دهه كنندهنتايج تيره  هاي بعدي تاريخ ايران بـه بـار آورد

و بزرگ. ذهنيت برخي از طبقات فرهنگي ايران باقي ماند  ترين انتقاد از منـورالفكران نـسل اول
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ا و توصيف نكردند دوم كه چرا هر دو الية غرب را درست نديده از يك طـرف: ين نكته است

و نظم در مغرب و علم به آزادي و از طرف ديگر نديدن استعمار غربغلو كردن نسبت .زمين

و اسـتعماربه هرحال، تمدن غربي در عصر قاجار دو روية  آشكار داشت؛ پيشرفت در علم

به ساير منا ميدر عمل نسبت و البته امروز هر دوي اين نكات، مورد نقد واقع .شودطق جهان،

و مشروطه از سـوي جريانـات دينـي الاقـل اسـتعمار در حقيقت در قيام هاي تحريم تنباكو

و ماهيـت غرب مورد هجوم قرار گرفت؛ اما در دل اين نهضت  هاي سياسي، گاه اليـة فرهنگـي

مي  و نقد واقع و فراگير بايد عنـواندر.شدغرب هم مورد ترديد  هر حال در يك تحليل جامع

و به خصوص اسالمي آشكارتر: كرد كه دو ويژگي غرب در قرن نوزدهم، در كشورهاي شرقي

به سالح علم.1: است مي.2مجهز و متصرف در عالم قلمداد .شوداستعمارگري حريص

از.2بهره از دانش جديدكم.1:و ايران در قرن نوزدهم و مستقل و اقتـصادي نظر سياسـي

 فرهنگي

كه دست طي مي با اين صورت مسأله، راهي گونـه شد ايـن كم در جهت اصالح كشور بايد

:بود

و نه افراطي بر كسب دانش جديد ابـزاري در جهـت رفـع ضـرورت.1 و تأكيد معتدل هـا

به گونه و نه سطحينيازها، آن هم  اي اساسي

و اصالت.2 فتأكيد بر محورها .رهنگي، ملي، تاريخي هويت اسالمي ايرانهاي

به غرب از نظر انگيزه: دوم و تبـدل در مورد توجه متقابل ايران و تغييرات هـاي تـاريخي ها

توان گفت كه اين توجه به خـاطر دشـمني مـشترك بـا عثمـاني بـود، پـس چنـين تـوجهي مي

مي  و آگاهانه تلقي نه از روي ضعف؛ همچنين از نظر استراتژيك و به ايـران، شود  توجه غربيان

و جزيره هرمز را در سـال به لحاظ تاريخي، نخست پرتغالي  اشـغال913ها متوجه ايران شدند

.كردند

و انگليس فـصل جديـدي سفارت برادران شرلي هم در زمان شاه عباس براي نزديكي ايران

مي  به غرب تلقي اس، جزايـر، شـاه عبـ1032 تـا1030شود، چرا كـه در سـال در نگاه سياسي

و اسپانيا درآورد  به كمك انگلستان از تصرف پرتغال و مهـم شـاه. خليج فارس را مـسألة ملـي

به دسـت  كه آن را هم به دست آوردن مناطق اشغالي ايران بود و توجه ابزاري به غرب، عباس

.آورد



53 بررسي جريان شناسي تجدد در تاريخ تحوالت سياسي ايران

ـ(تجدد ـ سياسي ) فرهنگي ابزاري

و وسيله ي بـود بـراي رفـع دشـمن مـشترك يعنـيابراي صفويه، اروپا دوست استراتژيك

به اروپا به تفكري ابزاري عثماني؛ لذا تفكر صفويه نسبت  بود، همچنانكه تفكر اروپا هم نسبت

مي ايران همين و يا نخواهد، ابزار را عوض -گونه بود؛ در تفكر ابزاري هر وقت انسان ميل كند

ا و كند، اما با ورود منورالفكري در ايران، اروپا از حالت و بـه حالـت هـدف بزاري خارج شـد

و بـازار فـروش  و ابـزار كه ايران همچنان بـراي غـرب وسـيله محور حركت درآمد، در حالي

و رشد منابع بود  و اقتصادي به خاطر جنبة ابزاريت، اولين تماس با غـرب. كاالهاي فكري پس

به شكل نظامي تداوم يافت، در حالي كه در دورة  و قاجاريـ در دورة صفويه، ه مـسألة ابزاريـت

و سياسي قضيه جلو آمد؛ هـر چنـد نظامي و جنبة فرهنگي به عقب رفت گري غرب براي ايران

كم هاي بعدي كم نظامي داشت، ولي اين مسأله در دهه ميرزا مسأله بيشتر جنبة براي امثال عباس 

.به عقب رفت» غفلت فرهنگي«در پشت پردة 

مي از طرف ديگر، به خوبي ميدا صفويه كه از غرب چه و چـه نمـي نست خواهـد، خواهد

مي  كه از صفويه چه مي چنانكه غرب هم و چـه نمـي دانست در. خواهـد خواهد در حـالي كـه

و ايـران بـه درسـتي  و غرب به هم خـورد دورة بعد روشنفكري عهد قجري تنظيم رابطة ايران

و رابطة همه جانبه با آن چه مي  كه از غرب ا درنيافت و ين در حـالي بـود كـه جريـان خواهد،

مي  به خوبي و سياسي آن طرف معادله، يعني غرب، كه از ايـران چـه توقعـاتي فرهنگي دانست

.تواند داشته باشدمي

و مي به عالقة شاه عباس اول به صنعت چاپ اشارت دارد نويسد كه واله جهانگرد ايتاليايي

پ  به به اصفهان را در مقدس اسپانيايي مقـيم اصـفهان داده وي دستور آوردن يك چاپخانه از رم

دستگاه چاپ بعد از مرگ عباس اول از اقبال افتاد چرا كـه ارامنـه از آن، جهـت تـرويج. است

مي  به سـال دين خودشان استفاده و دوم اينكه يك نفر ارمني  يـك دسـتگاه چـاپ 1641كردند

و كتب ادعية ارامنه را چاپ كه البته خطوط طبـع مي وارد اصفهان كرد كه با آن، كتاب دعا كرد

و سفيد مي كم و در آن زمان كسي نتوانست يك مركب خوب تهيه كنـد رنگ عامـل عـدم. شد

و بريدن نان عده  كه اين صنعت سبب قطع مستمري ميموفقيت ديگر هم اين بود شد كـه از اي

1.كردندراه خطاطي امرار معاش مي

و او هم با منوچهر خان گرجـي معـروف بـه معتمدالدولـه آقا زين.1 العابدين تبريزي را بعدها فتحعلي شاه به تهران فراخواند

و به همت او كتب زيادي به چاپ رسيد كه به چاپ مع  و آشنا شد مقـدار هـشت صـدهزار جلـد كتـاب«تمدي معروف است
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فن: سوم و و همچنـين علـوم اروپـايي در آوريدر تحقيق پيرامون اولين ابزارها هاي جديد

و تأثير آن در جامعه، گزارش  و قابل تأملي در تاريخ وجـود دارد ايران انعكـاس. هاي خواندني

و فهرست آن را مي و تحليل كنيمتوانيم ايناين وسايل :گونه بررسي

كه بر پرتغال هم حكم مي به فيليپ دوم پادشاه اسپانيا پرسـيمون(نـام راند، يك نفر كشيش

او) مروالسي و سلطان هـم بـه را به عنوان سفير به دربار سلطان محمد خدابنده صفوي فرستاد

و اين اولين مـورد تـاريخي آمـوزش  و نجوم ياد دهد؛ كه به پسرش حمزه ميرزا، رياضي گفت

.) 230ص همان،( علوم اروپايي در ايران بوده است

و سياسي ابتـ و سـپس سـفرايي كـه بـه فرنـگ با گسترش روابط اقتصادي  دا تجـار ارمنـي

به ايران آوردند كه فهرست اولين اين وسايل عبارت انـد مي رفتند مقداري از وسايل اروپايي را

:از

و اشيا بـراي معالجـات طبـي.1  نقاشـي اروپـايي.4دخانيـات.3سـاعت.2برخي ابزارها

.دوربين نجومي.5

مياين موارد ابتدا در بين به متن زندگي مـردم راه مـي خواص تأثير و بعدها در. يافـت كرد

و يـا آبـي در اسـالم رواج داشـت زمينة استفاده از وسايل جديد مي توان گفت كه ساعت شني

كه از غرب وارد ايـران شـد  به دورة صفويه است تاورنيـه. ولي ساعت مكانيكي فنردار مربوط

د«: نويسدمي كه .ر مراجعت از اروپا، شش هفت ساعت بـا خـود نيـاورد هيچ تاجر ارمني نبود

و ساختن يك ساعت بـه انـدازة يـك اشـرفي كـه و شاه صفي البته مسأله ساعت ساز سوئيسي

».زنگ هم بزند از وقايع خواندني اين دوره است

و عام انداخته است و به دست خاص ص»مؤسسات تمدني جديد در ايـران«حسين محبوبي اردكاني،».چاپ فرمود در. 215،

و قرآن مجيد را چاپ كرد1254شيراز نيز در سال ر داي1260در اصفهان چاپ سنگي تقريباً در سال. چاپخانه سنگي داير شد

و چاپ سربي شانزده سال پيش از آن در و چاپ مصور در سال 1244شد  با 1259 بوده كه رسانه حسينيه را چاپ كرده است

و براي اين كار يك نفر را به اروپا فرستادند و مجنون در تبريز شروع شد اين شخص آقا ميرزا عبدالمطلب نقـاش. كتاب ليلي

و ابوتراب غفاري نقا  كـشيده هاي روزنامة شرف را اين شخص مـي عكس.ش چاپ را از او فراگرفته است باشي اصفهاني بود

ازكتب چاپي به ترتيب عبارت. است ترجمـة محمدرضـي تبريـزي از تركـي.»حوادث نامه در تاريخ محاربات فرانسه«.1:اند

 از دكتـر كرميـك انگليـسي كـه ميـرزا»نامه در آبلـه زدن تعليم«.3در زمان عباس ميرزا» تاريخ اسكندر«كتاب ترجمة.2. 1324

و به سال و شارل دوازدهم«ترجمة.4. چاپ نموده است1245محمدبن عبدالمصور آن را ترجمه كرده تـأليف» تاريخ پطركبير

نيـاز بـه.1246تـاريخ نـاپلئون«.6بـه دسـتور اميركبيـر» نماي جديد يا جغرافياي كـره جهان«كتاب.5دكتر در زمان محمدشاه 

و يا محصلين دارالفنون ترجمهي است كه اكثر اين كتابيادآور و يا محصيلن ايراني اروپا رفته و يا ارامنه ها به وسيلة اروپاييان

.شده است
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و اجتماعي در يك جمع و وضعيت سياسي و كلي با توجه به مطالب گفته شده بندي نهايي

نمي :كتة تاريخي را موردنظر قرار دادتوان چند

و اروپا خواهـان خريـد ابريـشم ايـرانمي.1 و اروپا قرار داشت دانيم كه عثماني بين ايران

.بود

.تركان عثماني داعية خالفت اسالمي را داشتند.2

و لذا در مبادالت تجـاري عثماني.3 ها به علت نزديكي با اروپا در تماس دائم با آنان بودند

.، خيلي زودتر از ايرانيان به سالح آتشين دست يافتندخود

كه رقابت تجاري با عثمـاني داشـت، متوجـه ده سال بعد از فتح قسطنطنيه، جمهوري ونيز

و در  آق قويونلو بر ضد عثماني را تـصويب كـرد و سناي ونيز نزديكي با حسن بيك ايران شد

ميها همراه سالح آتشين، عينك هم ميان هداياي ونيزي :توان نتيجه گرفتمي.شدديده

و نظامي. الف .گري توأم بوده استمظاهر تمدن جديد غربي در ايران از اول با سياست

در.ب و كمبودهاي دو طـرف مطـرح بـوده اسـت ولـيكن در اولين تماس، مسألة ابزاريت

.يابددورة قاجاريه مسألة ابزاريت، موضوعيت مي

و يونان از دست ها،شكست اوزون حسن از عثماني هـا ونيـزي باعث از دست رفتن قبرس

.و قطع رابطة تجاري مستقيم با ايران شد

جالب است كه بدانيم شاه اسـماعيل از داشـتن سـالح آتـشين محـروم بـود ولـي در دورة

و در زمان شاه عباس، ايران داراي سـالح  به ايران رشد كرد طهماسب اين صنعت در اثر ورود

.آتشين شد

به دربار شاه طهماسب در سال فرستا مي978دة ونيز كه ايرانيان داراي هجري قمري نويسد

و مرغوب او همچنين معتقد است كه اسلحة ايراني مناسب. يك نوع تفنگ سرپر هستند  تر از تر

 با اينكه گفته شده سالح آتـشين را بـرادران شـرلي بـه ايـران.)52ص ميراحمدي،(ملل ديگر است 

و آورده كهلي قبل از آنان اين سالح در ايران متداول بود، حتي در سفرنامة اند  آنان تصريح شده

و حتي در بندر كمبرون اين سالح و محافظين شاه و حتي شـاه در جنـب قراوالن ها ديده شده

و  كه مشغول ايـن كـار هـستند عمارت سلطنتي خود در اصفهان قريب دويست نفر عمله دارد

ك و و تفنگ ميدائم تير و شمشير و نيزه ص 1357،يشرل( سازندمان ،95(.

و هفتـاد به غنيمت گرفته اسـت، همچنين گفته شده كه شاه عباس مقداري توپ از تاتارها

به غنيمت گرفته شده از پرتغالي  و شـاه سـليمان در توپ ها در جزيرة هرمز تا زمان شاه عباس
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و تعداد توپچيا ن ايران را در زمان شاه عباس دوم، دوازده هزار نفر ميدان نقش جهان باقي بوده

1.اندنوشته

و چـالش: چهارم  هـاي فـراروي آن در بحث از حضور تجدد ملي در هويت ملـي ايرانيـان

و سكون شد مي و ضربه توان گفت كه هر چند ايران بعد از صفويه از ابعاد مختلف دچار وقفه

و پايـداري آن  و جهـش و ذهنيـت خـود ولي هنوز تأثير رشد تحـول مهـم را در اعمـاق روح

و. داشت و اوايل قاجاريه نيز همچنان قابل پيگيـري و زنديه اين مسأله حتي در دوران افشاريه

و. بررسي است  و حتي مـاجراجو به عنوان مثال در دوران افشاريه هرچند نادرشاه فردي مستبد

ن به و پر اراده ميجنايتكار بود ولي از نظر شخصي مغرور و وقتي بـه او گفتـه شـد كـه ظر آمد

هـاي براي ساختن كشتي در بوشهر چوب خوب در خليج فارس نيست، بر آن شد كه از جنگل 

و اين كـار را شـصت روزه انجـام شمال چوب را با عرابه  به جنوب حمل كند هاي مخصوص

وهبراي انجام اين حمل طوالني، بسياري افراد تير. داد ايـن. يا مردنـد بخت دچار زحمت شده

.ناوگانان مثل ساير رؤياهاي نادرشاه بعد از مرگش متوقف شد

 نتيجه

و آثار عصر جديد در ايـران به عنوان يكي از لوازم به طور طبيعي به خاطر آنكه تجدد ملي

و تحـت لـواي آن سـربرآورد؛ صفوي در چشم  و در سايه و وحدت ملي آن و پرتو تشيع انداز

ه  و و بومي شد و در رشد مچون نمايه طبيعي و ابعاد جامعه قرار گرفت اي در كنار ساير اجزاء

مي  ديد؛ اما مدرنيزاسيون در دورة قاجار از جاي ديگري آمـده بـود،و بالندگي آن خود را سهيم

و هـواي در چشم  و عقالنيـت موجـود در آن در حـال به بار ننشسته بـود و دين انداز شريعت

و جهان  ب فلسفه چه اين مدرنيزاسيون در شرايطي ديگر بـه ايـران مـي بيني ديگري آمـد، ود، اگر

به نوعي  و رشد ملـي كـشور شـود ولـي» انضمامي«ممكن بود به سازندگي و منضم عمل كند

و پرسش  و طلب علم و در فضايي كه بالندگي و دشوار هـاي اساسـي چون در شرايطي سخت

نه فقط انضمامي  عمل نكرد بلكـه خـود را قـائم مقـام كمتر جايي در آن فضاي خاص داشت،

و هرچـه از آن سـر مـي تمامي خالء  و كمبودها دانست و مشكالت  آسـا زد بـه نظـر معجـزه ها

ميمي و تحليل واقع و همچون يد بيضا مورد تفسير .گرديدنمود

و عالقة ايرانيان به دانستن، اين شاردن فرانسوي دربارة.1 هيچ كشوري در قارة اروپا وجود نـدارد كـه«: گونه نوشته استشرق

ب و دانش و در پي كسب آن باشندبراي علم و منزلت قائل باشند ».ه اندازة كشور ايران قدر
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كه براي بحث در مورد تجدد در ايران در دو بعد » ملي«در آخر اين مبحث بايد متذكر شد

و تحقيقـي بـه صـورت زيـر نظـرمي» ظلي«و و نكات مهمي با نظري پژوهشي به عوامل توان

:انداخت

و تقسيم.1 و بررسي زماني تجدد كه در اين بندي دورانبررسي توالي تاريخي هاي مختلف

.مسألة بسيار مهم است

و.2 و ضعف موضوعات مربوط به تجدد مثل نشر، مطبوعات، چاپ كتاب، آموزش شدت

و بايد به طور دقيق پژوهش شودنظامي .گري

و فكـري از مـسأله صـنعتي يـا مـسأله فـن.3 و مسألة تفكيك مسائل سياسي آوري تجـدد

.تفكيك آن از ايدئولوژي تجدد

و مسأله برنامه.4 و ملي، مسألة غربگرايـي ريزي داشتن، جهت داشتن در مسير هويت ديني

و نيـت نوسازي غربي در جهت نابودي هويت؛ در اينجا  و ميزان سوابق و رجال هـا بحث افراد

.شودمطرح مي

به تجـدد، مـثالً تـأثير كتـب چـاپ داشتن مالك.5 هاي جدا در بررسي موضوعات مربوط

و عدم تأثير كتب چاپ اصالحگراي هويتطلبان سنتاصالح .طلبان غربگرادار

س بنديآوردن دسته.6 و آوردن اصـطالح و هاي جديـد در مـسأله تجـدد و فكـري ياسـي

و چنانچـه بحـث اصـالح. ارزشي جديد در اين راستا  طلـب را در يـك راسـتا بـراي اميركبيـر

كه سنت  به يـك سپهساالر به كار بردن همان قدر غلط است و علما گرا را براي وابستگان دربار

به كاربردن  و دقيق فرهنگي براساس واقعيـات تـاريخي اين قسمت خلق واژه. نحو هاي مناسب

.ضرورت دارد

و اليه.7 هاي مانده از صد سال اخير در بررسي ايـن پاك كردن ذهن از مشهورات مورخين

.موضوع

و انقالب بررسي بحث تجدد در نهضت.8 و ها به خـصوص مـشروطه هاي صد سال اخير

و خروج مناسب .زاويه ورود

و نشيب.9 شفراز و فكري براساس موضوعات گفته و سياسي .دههاي تاريخي

مي. 10 كه در راستاي اهداف مدرنيزم مطرح و اينكه از اين موضوع اولويت موضوعاتي شد

و كوتاهچه مي چه اهداف درازمدت و و چه جايگاهي .مدت برايش در نظر داشتندخواستند
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د،نجفي.20 و مشرسپ).1387( رانگي موسي ايهتي درنمتياه از .رهم ورهس اراتشتانتركش، رانهت، ران در
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