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  ۳۱-۷صص ، ۱۳۹۲، تابستان ۱  سال چهارم، شمارةمسائل اجتماعي ايران،

  
  
  

  
  

  
  

  

  اصرمع  در ايران"تجدد"و " غرب" فرهنگي سازة  نخستين صورت
  

  ��سيدحسين نبوي �ارمکي، تقي آزاد
   چکيده

هنگي پراهميتي شده اسـت کـه در         فر  در جامعة ايران مبدل به سازة      "تجدد"و  " غرب"
نخـستين  . گذاشـته اسـت   تـأثير    هاي اجتمـاعي    بخش مهمي از دگرگوني   گيري   شکل

اسـاس  بر. سـت  برسـاخته شـده ا   ر قاجـا  صورت اين سازة فرهنگـي تقريبـاً در دورة        
هـاي     ايرانـي  ي سـفرنامة   برمبنـا  الگزانـدر و  شناسي فرهنگي     مفهومي جامعه  چارچوب

  .  فرهنگي را نشان دادشدن اين سازة توان فرآيند آغازيِن برساخته  ميديده اروپا
 در  ويـژه  شد و غرب، بـه      اي آزادي دانسته مي   ، نمادي بر  غرب و تجدد در دورة قاجار     

هـاي بعـدي     گرچـه در دوره بـود، گرديـده   شر رمزپردازي    مثابة  اوايل دورة قاجار، به   
 غرب دو نوع روايت اصلي در جامعه شکل گرفتـه  بارة نيز در .دهي آن تعديل شد     وزن
يافـت و    غـرب را تهديـد درمـي      ) گـرا   سنت (ها  يکي از آن  . گرا و تجددگرا   سنت: بود

، نه بر ويژگي استعمارگري غرب، که بر ويژگي پيـشرفتگي غـرب             )تجددگرا(ديگري  
  .شدن جامعه بود  و خواهان غربيكرد تأکيد مي) يه آزاداز جمل(
  

  .شناسي فرهنگي، جفري الگزاندر، غرب، تجدد، قاجاريه جامعه: ها کليدواژه

                                                 
  tazad@ut.ac.irشناسي دانشگاه تهران  استاد جامعه �
  nabavi@khu.ac.ir  شگاه خوارزميشناسي دان استاديار جامعه ��
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  طرح مسئله
هـا،    آن ةشـك، اگرنـه همـ      اجتمـاعي مهمـي روي داده اسـت كـه بـي           در ايران معاصر تحوالت     

 )تجدد( مدرنيته يعني شدستاوردن  يتر  تحت تأثير غرب و مهم     ها  آن از   بزرگيكم بخش    دست
  . شکل گرفته است
ن يـ  قاجـار بـه ا     دورة( هاي اجتماعي ايران معاصـر       در دگرگوني  غرب و تجدد  تأثير نيرومند   

ط سـنت يـا     توسـ  غـرب و تجـدد       يعني. سر گشته است  ي فرهنگ م  واسطة   به ياديتا حدود ز  ) سو
مثبـت و مفيـد و      (خـوب   هي  گـا و  ) رمنفي و مضر و شـ     (بد  اهي  گموجود ايران،    فرهنگ ازپيش 

 ک زمـان  يـ بلكـه در    ،   نه تنهـا از نظـر زمـاني و تـاريخي           غرب و تجدد  . ه است  ارزيابي شد  )ريخ
خـوب  ي بااليي جامعه آن را      ها  گاهي اليه : تفسيرهاي متفاوتي يافته است    و   ها  يابيز ارز ين واحد

 هـاي پـاييني جامعـه       يـه  ال زمـان  اما هم  ). و شر  منفي(بد  اند و گاهي      كرده  مي  تلقي )ري و خ  مثبت(
 متفـاوت،   يرهايتفس از   نظر  صرف حال،درهر. دان آن داشته  متفاوت و ظاهراً معكوس از    تفسيري  
 ة جامعـ  يده و برا  بوگذار  ريار تأث ي که بر جامعه حاکم شده، بس      غرب و تجدد   از   ي خاص يآن تلق 

  .ته استافي ياتيت حيران اهميا
 ١ي فرهنگسازةکه به صورت  ، آنباير متفاوت تفاسا  ي يمعان از اين نظر است كه        آن تياهم

کم آن را شدت     ا دست ي دهيِع اجتماعي انجام  يق و وس  يهاي عم   اً و اثباتاً به دگرگوني    ينفدرآمده،  
 :ستم اسـت  يـ ران قـرن ب   يـ  در ا  ي آن دو انقـالب مـشروطه و اسـالم         ةن نمون يبارزتر. است دهيبخش

 ةاز تفـسير مثبـِت مدرنيتـ       ،ايـران بـود    ينتسـ  ةار مهمي در جامع   يرويداد بس که   ،انقالب مشروطه 
انقــالب اســالمي كــه رويــدادي   امــا.)١٢٤-١٠٩: ١٣٨٤ ،يرسپاســيم(غربــي سرچــشمه گرفــت 

.  بـود  يغربـ  ة مدرنيت ناشي از تفسيِر منفيِ     از آن،  ي بخش كم  دستاگر نه کامالً،     ،تر بود  تيپراهم
 :١٣٧٧ ؛ فوکـو،  ١٢: ١٣٨٥ت،  وحد(ران به مدرنيته    ي ا ة واكنش جامع  قتيدر حق انقالب اسالمي   

 ــ ١٦٩ و   ١٢٥: ١٣٨٤،  يرسپاسـ يم( »تـه ي مطابقت با مدرن   يد برا ي جد يتالش« كم  يا دست ) ٢٣ـ١٧
 شدت يشدن، كه در دوران پهلو ا همان غربييشدن    فرآينِد مدرن  رايز. آمد  مي به حساب ) ٢٢٢

 انقـالب  گيـريِ  شـكل د و بـه     شـ جامعـه   و محـروم    هاي مـذهبي      زيادي يافت، سبب واكنش اليه    
  .اسالمي انجاميد

                                                 
1 Cultural construction 
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 يت فرهنگ ي که ماه  يفهم،   ايران ة در جامع  فهم از غرب و تجدد    د که   يآ  مي به نظر ن،  يبنابرا
 ي داراجهـت ن يـ و از اته شـ داهـاي اجتمـاعي    دهـي بـه دگرگـوني      در شكل  يثرؤ نقش م  افت،ي

ي هـا   شـناختِي دگرگـوني     جامعـه  هـاي   يبررسـ اهميـت، در    ن  يـ ا بـاوجود .  اسـت  يا ژهيت و ياهم
 سـاختار اجتمـاعي، سـاختار اقتـصادي يـا            ماننـد  يگريکه علل د   با آن  اجتماعي در ايران معاصر،   

 مثابـة    درک و فهم از غـرب و تجـدد بـه           نيا اند، مورد توجه و مطالعه قرار گرفته     ساختار سياسي   
   ١.قرار نگرفته استمطالعه  مورد خاصطور  هب، ي فرهنگک علتي

 ة کـه دربـار    ييهـا    کـه در پـژوهش     كرد يبند شکل صورت ن  ي را به ا   موجود ةتوان مسئل  مي
مـورد توجـه     تجـدد ر غـرب و     يکه تأث آن با ران معاصر صورت گرفته،   ي ا ي اجتماع هاي  يدگرگون

 ،رو نيـ ااز.  اسـت اعمـال نـشده   يحيق و صـح يدقتوجه   فرهنگدگاهير آن از د   يتأث دربارة ،بوده
ه  داشـته و بـ     غـرب و تجـدد     ينفـ ا م يـ ر مثبـت    يدر تفس  فرهنگ   يو ساختارها  که فرهنگ    ينقش

 آن سـوق داده،  يسـو  ها بـ ي کرده آماده يق اجتماعيجاد تحوالت عمي اي جامعه را برا  ة آن ليوس 
  .ده استش شناخته نيخوب هب

از غرب و    ـ قاجار دورةد بر   ي با تأک  ـران معاصر يکه فرهنگ ا  ن است   يا يال اصل ؤ س ،نيبنابرا
 برسـاخته   ي فرهنگـ   از غرب و از تجدد چه سازة       ،قي به سخن دق   است؟ داشته   ي چه فهم  از تجدد 

 ي نـوع  ةمثابـ  ان معاصر، تجدد به   يراني ا يبرا :طرح کرد تر   قين پرسش را دق   يتوان ا   مي شده است؟ 
ن معنـا   يـ  ا ي درونـ  يساختارهاو   افتهي ييچه معنا ) يعلمو نه از نظر      (يشدن، از نظر فرهنگ    يغرب

م کـه   يـ رو  مي يافت نظر يا ره يله به سراغ مدل     ن مسئ يح ا يافت پاسخ صح  يدربراي   اند؟ چه بوده 
ي  فرهنگـ  يشناسـ  د جامعـه  يـ  د ةيـ  بلکـه از زاو    ، فرهنـگ  يشناس د جامعه ي د ةيفرهنگ را نه از زاو    

  . نگرد مي
  

 )و فيليپ اسميت( الگزاندرجفري شناسي فرهنگي  جامعه
: رهنگـي شناسـي ف   در جامعهي قوةبرنام«تحت عنوان   خود،ياصل الگزاندر و اسميت در جستار

افتـه  ي ياريبـس  تيـ فرهنـگ اهم   دهند كه امروزه     توضيح مي  ،»عناصر يك هرمنوتيك ساختاري   
 وفاقي  وجود ندارد، جـز بـر    فرهنگشناسان متخصص   اهميت، در بين جامعه   ن  يا باوجود. است

ن رشـته   يگونه كه ا   آن شناسي،  فرهنگ دقيقاً به چه معناست و چگونه به جامعه        «سر اين نكته كه     

                                                 
  . ساختار استيز داراني فرهنگ اننظر خواهيم كرد که طبق نظر برخي صاحب اشاره پس از اين 1
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، هـا   آن به نظر ). ١١ :٢٠٠٦ت،  يالگزاندر و اسم  ( »د؟گرد شود، مرتبط مي     سنتي فهميده مي   طور هب
هـا و      اين بحـث   ةبراي هم ،   محوري ةمسئل «يگردد، ول  ميگر بر يبه علل د  اين عدم وفاق تاحدي     

  ). همان( » فرهنگ است١ينسب  يا استقاللينيآئ خودمناقشات
بـين  ک خـط گـسل   يـ  فرهنـگ    ياسشن ه جامع هاي  هين نظر ين باور هستند که در ب     ي بر ا  ها  آن

  .وجود دارد» يشناسي فرهنگ جامعه«و » شناسي فرهنگ جامعه«
. كنـد   رفتـار مـي   » متغيـر وابـسته   «شناسي فرهنگ، با فرهنگ همچون        تِر جامعه   رهيافت سنتي 

دهـي بـه      در شـكل  «اسـت كـه     » متغيـر مـستقل   «شناسي فرهنگـي، فرهنـگ        كه در جامعه   درحالي
تـر، سـهم و       تـر و ابـزاري       نيروهاي مـادي   ةانداز  و درست به   داردادها استقالل نسبي    ها و نه    كنش

... ييد اين ايده اسـت كـه هـر كنـشي          أت«شناسي فرهنگي در واقع        جامعه ).همان( »مشاركت دارد 
 كـنش تـا حـدي توسـط محـيط      هـا  آن بـه نظـر      .)همان( » قرار دارد  ٣ و معنا  ٢ري تأث تاحدي در افقِ  

  .رديگ  ميشکل دروني
ايـن   امـا . كنـد    شباهتي نهفته است كه ايـن خـط گـسل را نامـشهود مـي               افتي ره دو  بين اين   

  : اند  ظاهريها شباهت
 حاكي  شناسي فرهنگ   گفتن از جامعه   سخن. يابيم  ما در سطح ساختاري تضادهاي عميقي را مي       
ِو خـوِد   مر چيز ديگري كامالً مجزاي از قل      ةوسيل هاز اين است كه فرهنگ چيزي است كه بايد ب         

ر دهد كـه قـدرت تبيـين د     خبر از اين مي   شناسي فرهنگ   گفتن از جامعه   سخن.  تبيين شود  "معنا"
 ةيافتـ   هـاي سـاخت     كه مجموعـه   طوري ه ساختار اجتماعي قرار دارد، ب     "سخت" متغيرهاي   ةمطالع
عي ي اجتمـا  شوند كه از اين نيروهـا       هايي مي   ها يا روبناها و ايدئولوژي       مبدل به روساخت   معناها

 محـصول مناسـبات و روابـط    ،"نرم" متغير   ةمثاب فرهنگ به . »آيند  تر پديد مي    تر و ملموس    "واقعي"
  ).١٣ -١٢: همان( اجتماعي است

به نظر .  ناتوان باقي بماندشناختي فرهنگ   شده تا بررسي جامعه    سبب    تلقي از مفهوم فرهنگ    نيا
 در كـار بـسته شـده    ه بـ عات اجتماعي علم   مطال ة كه در حوز   ٤"ي قو ةبرنام" ةتوان از ايد    ، مي ها  آن

بـه  ت  يـ نهاآنجـا در   در   ي قـو  ةامـ  مفهـوم برن   .بهـره گرفـت   ي فرهنـگ نيـز      ختشـنا    جامعـه  يبررس
 هـا   آن ).١٣ :همـان ( انجامـد    مـي  "گرايـي طبيعـي     واي شـناختي از تعـين     اِي محت   جداسازي ريشه "

                                                 
1 Autonomy 
2 Affect 
3 Meaning 
4 Strong Program 
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تـوان     مي ي فرهنگ ختشنا  عهجام يبررس در   "ي قو ةبرنام"كاربستن ايدة    هكنند كه با ب     استدالل مي 
طـور دقيـق جـدا و     ه از نظـر تحليلـي از سـاختار اجتمـاعي بـ          وسيله فرهنگ  گشود كه بدان   يراه

  . منفك گردد
واقـع همـين جداسـازي تحليلـي و دقيـق       فرهنـگ، در   ي نـسب   يا استقالل  ينيخودآئمنظور از   

شناسـي فرهنـگ،      عهشناسي فرهنگي در مقايسه با جام       جامعه«: فرهنگ از ساختار اجتماعي است    
شناسـان    ي اسـت كـه جامعـه      ا  طريق چنـين برنامـه    سيس چنين استقاللي است و تنها از      مبتني بر تأ  

كنـد،    دهـي بـه زنـدگي اجتمـاعي ايفـا مـي             توانند نقش قدرتمندي را كه فرهنـگ در شـكل           مي
  ).همان( »دهند توضيح 

ِي فرهنگـي را بـه   نيآئدـ فرهنگي كه خو شناختي  جامعهة به يك نظري يبنديپا «در نظر آن دو   
، يول). همان(»  استي برنامه قو ةترين ويژگي و مشخص      و پراهميت  ترين  رسميت بشناسد، يگانه  

 اصـل ديگـر كـه       يا  شناسي فرهنگي نيست، بلكه دو ويژگي        تنها اصل جامعه   اصل اين ويژگي يا  
  .اند شناسي فرهنگي هاِي معرف جامعه مشخصه زين  هستند"شناختي روش"

ــديپا «هــا آنيكــي از  ــوتيكِييبن ــه بازســازي هرمن ــهــاي اجتمــاعي  مــتن ب طــور قــوي و  ه ب
 ٢، از رمزگـان ١ گيرتـزي "توصـيف ژرفِ "آنچه در اينجـا مـورد نيـاز اسـت،        . كننده است   متقاعد
وجـود    معنـاي اجتمـاعي را بـه   ةشـد   بافتـه هـا و تارهـاي   است كـه شـبكه   ٤ييو نمادها ٣ها روايت

  ). همان( »آورند مي
نمـادين و   كه مناسبات و روابط اجتماعي غير   كند  ايجاب مي  زين "توصيِف ژرف " دستيابي به 

 خـارج از پرانتـز گذاشـتن هماننـد تقليـِل پديدارشـناختيِ            . تر خارج از پرانتز قرار گيـرد        گسترده
تـوان   مـي را چنين بازسازي . سازد پذير مي امكان هوسرل است كه بازسازي متن ناب فرهنگي را     

  ).١٤ :همان( در نظر گرفت ٥ي فرهنگ ساختارهاةمثاب به

                                                 
 ةا از طريق ارجاع آن به زمينمعن «اي اشاره دارد كه در آن  به رويه (thick description)"توصيف ژرف"  1

) توصيف ژرف(اين روش  «رتزگيبه نظر  ).۹۶ :۲۰۰۳ دوم،دالنتي و استراي (»تر قابل فهم است فرهنگي گسترده
 رتز،گي (» نتايجي بزرگ بيرون بياوردشده ي به طرزي متراكم بافتهلكند كه تا از واقعيات كوچك و تالش مي

  ).۳۱۶: ۱۳۸۳نقل از اسميت،  ۲۸ :۱۹۷۵
2 Codes 
3 Narratives 
4 Symboles 
5 The culture structures 
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 خارج از پرانتز گذاشتن، كه اقتضاي هرمنوتيك است، كامل شد و پس از آنكه         که يهنگام
ي و  نيآئرسـد كـه علـم اجتمـاعي از خـود            مـي  الگوي دروني معنا بازسازي گرديد، نوبت به آن       

، در مقـام    ي قـو  ةبرنامـ . سـتقالِل انـضمامي حركـت كنـد       ي و ا  نيآئ به سوي خود   استقالِل تحليلي 
» ها قرار دهـد      كنشگران و عامليت   يرو برت را مستقيماً    علي لنگِر «تاكوشد    سومين مشخصه، مي  

او  .شـوند   مي اجرا ابند و ي   مي تحقق ها  تيق کنشگران و عامل   يطر از ي فرهنگ يساختارها). همان(
  .دهد  ميونديوه به هم پين شيت را به ايساختار و عامل

  
  ي بازسازي متن اجتماع

 ي اسـت کـه بـرا   ي بر چند مفهـوم اساسـ  ي خود مبتن  يشناخت ن اصل روش  ي دوم يمبنان مدل بر  يا
  :  ت دارندي اهمي متن اجتماعيکي هرمنوتيبازساز
شاِن ملمـوس اسـت كـه بـه منظـور           مظهـر يـا نـ     «  كه نمـاد   شود  مي ف گفته يدر تعر : نماد) ١
  ).٤٨٤: ١٣٧٥بيرو، ( »آيد ميكار  مجرد يا فعل و انفعاِل انديشه بهدادن واقعيتِي  نشان

 را  باتوجه به ساختار نمـادين يـك رخـداد معنـاي فرهنگـي آن             «كوشد تا     ساختارگرايي مي 
 تجزيـه و تحليـل      هـاي سـاختارگرايانه در      مـشغولي  دل«ن  يـ ا .)٤٦: ١٣٨٦باكـاك،   (» كشف كند 

  کـه  هـد د  دوركيم توضـيح مـي    ). ٦٤ :همان(»  دارد ... ريشه در كار دوركيم      ساختارهاي نمادين 
كنـد و معتقـد       طور نمادي تفسير مي    هكلمه، بلكه ب   به رها و مناسك توتمي را نه كلمه      آگاهانه باو «
 او .)همـان (» ل شـد  ئـ هـا معناهـايي قا      تـوان بـراي تـوتم        مي اي است كه با آن      ت اين تنها شيوه   اس
 آن اسـت    ابيم كه رمز بيـانگر     به واقعيتي دست ي    ١بايد بياموزيم كه در زيرپوشش رمز      «:ديگو مي

  ).٣ :١٣٨٣ دوركيم،( »گيرد از آن مي ن خود راي معناي راستةو هم
 کـور ير. انـد  بـه نمـاد پرداختـه    رتـز يفـورد گ يپـل ريكـور و کل   زيـ  ن هـا   دان کين هرمنوت يب در

 نقـل از    ٢٨٨ :١٩٧٤ کـور، ير(ود  شـ   مـي   نمـاد  ةلئ مدرنيته سبب توجه به مـس      او ي كه برا  ديگو مي
 ة سـك   روي ديگرِ  كردن امر مقدس   در دوران مدرنيته فراموش    «او نظربه  ). ٢١-٢: ١٣٨٦اباذري،  
بازشـناختِن مـبهم ايـن      «رو    ايـن و از » تكنيكـي طبيعـت اسـت     نيازهاي آدمي بـا كنتـرل        برآوردن
ت يـ  تمام  او  در نظـر   ).همـان (» ارد تا تماميت زبان را احيا كنـيم       د   ما را به حركت وامي     فراموشي

 كـه  ديـ گو  مـي او. است» نماد و روايت  « توضيح داده، همان     كه اباذري  چنان كمال زبان، ا  يزبان  

                                                 
1 Symbol 
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رسيدن «و  ) ١٣٨٦/٤ريكور،  (»  در خود نهفته دارند    "حقيقتي"برطبق پديدارشناسي دين، نمادها     «
). همان( كالِم وجود هستند     "نمادها"و   )٢٠: ١٣٨٦ ،اباذري(» گذرد  به حقيقت الجرم از نماد مي     

ابـاذري،  (» سـازد  ين امـر تفـسير و هرمنوتيـك را ضـروري مـي        اند و همـ     نمادها مبهم  «،حال نيابا
گويـد انـساني ديگـر الجـرم      يا و دين و شعر سخن مي    ؤهرجا انساني از ر   «او  به نظر    .)١٨: ١٣٨٦
»  آن اسـت   ةيتجزاي تفكر نمـادي و معنـاي دوگانـ         ال ءتفسير جز . خيزد تا آن را تفسير كند       برمي

من هرگونه ساختار داللتي را كـه       «: ديگو  مي  او .)١٨: ١٣٨٦نقل از اباذري،     ١٩: ١٩٧٤ کور،ير(
  به معناي ديگري اشـاره كنـد        گسترش ةواسط اللفظي به   ي مستقيم، اوليه و تحت    در آن يك معنا   

 "نمـاد "شـود،     مـي   نخـست شـناخته    يراه معنـا    اسـت و فقـط از      ي و مجاز  يم، ثانو يرمستقيکه غ 
  .)١٢٣ـ٤:  ب١٣٨٦ ريكور،(» خوانم مي

الگويي از معاني است كه در راستاي تـاريخ انتقـال        «فرهنگ  ن باور است که     يا ز بر ينگيرتز  
  ). ٢٧٣ـ٤: ١٣٧٧نقل از هميلتون،  ٣ :١٩٦٦ رتز،يگ( »كند طريق نمادها تجسم پيدا مييابد و از مي

. اسـت  ١ آگاهانـه  اولين راه بازنمايي   «:كنند   نمادها به دو شكل معنا را بازنمايي مي        اودر نظر   
مثال ديگـر   ... دانيم   ما معني موردنظر آن را مي      ةهم. رچم نمايانگر يك كشور است    ه پ براي نمون 

 اين نماد  . باشد "آزادي" مفهوم   ةخواهان تواند بازنمايي جمهوري     مي ...از مفهوم بازنمايي آگاهانه   
هـاي برهنـه مـشعلي در         برانگيز زني است كه لباس سفيد و آبي پوشيده و با سـينه              تصوير شهوت 

 ).١٥٨ـ٩: ١٣٨٧شرت، نقل از  ٩:١٩٨٨ رتز،يگ( »ددست دار
ايـن هنگـامي اسـت كـه        . پـذيرد    صورت مـي   "نمادهاي پنهان "طريق  روش دوم، بازنمايي از   

. دانند كه يك نماد خـاص نمايـانگر چـه چيـزي اسـت               واقع كل جوامع نمي   ها يا در   افراد، گروه 
 اگـر كـسي در      ،براي مثـال  . است ٢طريق نمادهاي ناخودآگاه  روش بازنمايي اين معاني پنهان از     

گفـت كـه ايـن رؤيـا      رود، فرويد مي ين مييكند يا از پلكان باال و پا  از مي ديد كه پرو    خواب مي 
 بـه   ).١٥٨ــ ٩: ١٣٨٧ شـرت،    نقـل از   ٢٠-٩: ١٩٨٨ رتـز، يگ(  عمل جنسي ناخودآگاه اوست    مبين

بنـابراين  . نـد ا   و ناخودآگـاه   اند، يعني غالباً پنهان     رتز، معاني فرهنگي عمدتاً از اين دسته      ياعتقاد گ 
  ).١٥٨ـ٩: ١٣٨٧شرت،  (ويل هستيمأ ت"روش" اين نمادهاي پنهان نيازمند براي فهم

معناي نـشانه بـه رمـزي كـه در آن قـرار گرفتـه                «شود  مي گفته يشناس نشانه در   :رمزگان )٢
» بنـد يا  هـا معنـا مـي       آورد كـه در آن نـشانه        رمزگان چارچوبي را بـه وجـود مـي        «و  » بستگي دارد 

                                                 
1 conscious 
2 unconscious 
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كنـد و شـامل       ي است كه پيام معيني را توليد مي       ا هنا نظامي نش  رمزگان«ا  ي). ٢٢١: ١٣٨٧چندلر،  (
  ).١٣٦: ١٣٨٨سكستون، (» ستها آنها و قواعد حاكم بر تركيب  اي از نشانه مجموعه
شـپزي، ِسـرو غـذا، و    هـاي فرهنگـي انـسان، همچـون آ          فعاليـت  «معتقـد بـود    اسـتروس    لوي

 يو). همـان (»  رمزگان فرهنگي تجزيه و تحليل كـرد       ةمنزل توان به   دن را مي  پوشي هاي لباس   شيوه
 در را ٢ جرااسـطو كوشيد تا    و   ١گرفتوام  ها     واج ة ياكوبسن دربار  ة تقابل دوگانه را از نظري     ةايد

ح يتوضـ هـاي دوگانـه    تقابـل  را براسـاس  آن وكنـد   مـشخص   )پي اد ژه اسطورة يو به (ها  اسطوره
  .دهد

هـاي    دادن بـه تقابـل      در جهـت سـازمان     ها  نارمزگ «ن است که  يعتقاد بر ا  اشناسي   روايتدر  
ثير لـوي اسـتروس     أآيـد كـه تحـت تـ         بـه نظـر مـي     ). ٢٩٥: ١٣٨٢اينس،  (» كنند  دوتايي عمل مي  

اصـل  « رمزگـان را  پـل ايـنس   . شود  هاي دوگانه يكي گرفته مي      قابلرمزگان تا حدود زيادي با ت     
تعريـف  » شناسـي اسـت    روايـت     كه از اركان   هاي دوتايي   ل مركب از انواع تقاب    اي  دهنده  سازمان

اسـاس   يـك نظـام مفهـومي اسـت كـه بر           هر رمزگـان فرهنگـي    «گويد    ميز  ينلورمن  يس. كند  مي
 »]"مرد" در تقابل با اصطالح "زن"مثل اصطالح [ليدي شكل گرفته است    هايي ك   ها و تعادل    تقابل

  .)١٦٢: ١٣٨٧ نقل از چندلر، ٣٩ :١٩٨٣ لورمن،يس(
شايد تنها اثر انتقادي ادبـي باشـد         «بارت s/zكتاب  . دارد به رمزگان    يا ژهي و توجهز  يارت ن ب
ايـنس،  (» كنـد  عنوان بنيان يك روش تأويلي استفاده مـي     به فراگيرترين وجهي از رمزگان به     كه  

 رمزگـان  ...اسـت  سـاختار   از يها و سراب   قول نقل  از ييدورنما«مزگان  ر ة او به گفت ). ٢٩٢: ١٣٨٢
 ةماند يرمزگان رد برجا  . ا تجربه شده است   يده  ي که خوانده، د   يزي هستند از چ   ياري بس هاي  رهپا

  . » استشده ا تجربهيده يد، خوانده]يزهايچ[آن 
مگـر بازنويـسي آنچـه پيـشتر در          ، هيچ نيستند   خود رمزگان«ريكور نيز بر اين نظر است كه        

 همواره چيزي بـيش از آنچـه        ن روايت در ساخت « كه   معتقد است و  » سنتي زنده توليد شده است    
سـاختار  «ي   رمزگـان دارا   او،نظر  در  ). ٥٧:  الف ١٣٨٦كور،  ير(» نمايانند وجود دارد    رمزگان مي 

 ).٢٣٩:  ب١٣٨٦ ريكور،( »هاي بازي در هر زباني است  قاعدهةسازند«است كه » ثابت

                                                 
هاي دوگانه شكل  ها ـ به شكل تقابل ترين واحدهاي صوتي هر زباني ـ يعني واج ياكوبسن معتقد بود كه كوچك 1

  .)۸۷: ۱۳۸۲برتنز، (اند  گرفته
2 Mytheme 
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 بازنمـايي  ة اسـتدالل و هـم يـك شـيو      وةهم يك شي  «ت  يريچاردسن روا  از نظر  :روايت )٣
ــت ــابرگر، (» اس ــت  در. )٢٤: ١٣٨٠آس ــس«رواي ــا ناان ــهه ــته    تجرب ــود را در درون رش ــاي خ ه

فـريمن   راجـر ). همان(» دهند  اهميت هستند سامان مي   دار و با    ي كه از نظر زماني معني     رخدادهاي
: ١٣٧٧فـريمن،   ( »رو نوعي تعبير است     اينروايت شكلي از بازنمايي و از     «كه   کند  مي حيز تصر ين

هـاي    طريق بازنمايي، يعني سـاماندهي محـرك      ترين معنا، تنها از     به وسيع « كه   ديگو او مي  ).٢٢٤
اهانـه و خـواه     افـراد خـواه آگ     .آيد   است كه جهان به تجربه درمي      ،خارجي در الگوهاي نمادين   

حـاِل  يـشان در الگوهـاي آشـنا، پيوسـته در         ها  بخـشيدن بـه تجربـه      ناخودآگاه، با قراردادن و نظم    
  ). همان(» ندا هناهاي بازنماي وايتساخِت ر

سـاده،  (رسـد     طرف به اسطوره مـي      روايت ازيك  ةچون عرص «ن باور است که     ياسكولز بر ا  
پيچيـده، طـوالني،    (طـرف ديگـر بـه رمـان مـدرن           و از ) تـاريخي   همگاني، شفاهي، پيش  كوتاه،  

 كنــد هــاي ســاختاري را حفــظ مــي ، ضــمن آنكــه برخــي ويژگــي)فــردي، مكتــوب، تــاريخي
اي بـسيار عـالي بـراي بررسـي سـاختارگرايان             عرصه،  )گشايي  خصيت، موقعيت، كنش، گره   ش(

           ).    ٩١: ١٣٨٣اسـكولز،   (» است و ساختارگرايي در اين عرصه ثمرات بـسيار بـه بـار آورده اسـت               
آغـازگر  « هـاي پريـان    شناسـي قـصه     ريخـت راپ در    پـ  ةامانگد كه كار پيـش    يگو  مي جاناتان كالر 
 ةپـراپ بـا مطالعـ     ). ٢٩٠: ١٣٨٨كـالر،   (» بـوده اسـت    ١رنـگ گرايانـه دربـاب پي      اختمطالعات سـ  
هـاي عاميانـه از دو نـوع مؤلفـه             داستان روسي به اين نتيجه رسيد كه تمامي قـصه          ١١٥ساختاري  

 ٣كنند و ديگري كاركردهـايي      هاي قصه ايفا مي     كه شخصيت  ٢ييها  يكي نقش «: اند  تشكيل شده 
. اي برخوردارنـد    كننده  اهميت تعيين   كاركردها از  .)٢٩١: ١٣٨٨الر،  ك(» سازند  رنگ را مي  كه پي 

اش در رونـد   دهد و برحسب معنـي   عملي است كه شخصيت داستان انجام مي      «كاركرد در واقع    
: ددهنـ   رنـگ را شـكل مـي       پي ايـن كاركردهـا هـستند كـه       ). همـان (» شـود   كل قصه تعريف مـي    

شـوند،    چه كسي ايفا مـي ةوسيل هگونه و بنظر از اينكه چ   كاركردهاي شخصيت در قصه، صرف    «
او  ).٢٤: ١٣٨٦پراپ، نقـل از تـوالن،       (» اند  هاي بنيادي قصه     مؤلفه ها  آن. اند  عناصر پايدار و ثابت   

.  پريـان هـستند  ةهاي اساسـي قـص   كه عملكردها يا كنشدهد     کاركرد را تشخيص مي    يكو  سي
پـراپ بـه ايـن     . شوند  مي» شخص اوليه باعث ايجاد تغييرات متوالي در موقعيت م      «اين كاركردها   

                                                 
1 Plot 
2 Roles 
3 Function 
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... شود كه از شرارت     يشرفتي اطالق   تواند بر هر پ     شناسي، قصه مي    از نظر ريخت  «نتيجه رسيد كه    
به كاركردهـاي ديگـري     ... يق كاركردهاي مياني به ازدواج يا     ازطر... شود و   يا كمبود شروع مي   

، ...ركردهـاي پايـاني گـاهي پـاداش       كا. نـد ا  استفاده شده  ١گشايي  شود كه به منظور گره      ختم مي 
: ١٩٦٨پـراپ،   (» است... رهايي از تعقيب و   ... شدن بدبختي  طور كلي برطرف   هكسب منفعت يا ب   

   ).٣٦: ١٣٨٦ نقل از توالن، ٩٢
  اسـت  »كل فرهنـگ بـه اسـلوب روايتگـري شـكل گرفتـه             «ن باور است که   يز بر ا  ينکور  ير

نهايت آشـكار خواهـد كـرد كـه         ني روايتگري در   زبا بازِي «اوبه نظر    ).٥٦:  الف ١٣٨٦ريكور،  (
، )و تاريخ ( معناي وجود انساني خود چيزي روايي است و روايت همچون بازگويي سرگذشت           

  ).٧٢: همان( »معناهاي ضمني قابل توجهي دارد
امـا   ).٢٩ :١٣٧٥فرهـادپور،   ( اسـت  منـد    بشري زمان  ة اين است كه تجرب    او فرض اصلي  پيش

امـا هنـر يـا فنـي كـه بـه مـا اجـازه             .ه و علم، از احاطه به زمان عاجزند       تفكر تجريدي يعني فلسف   
ست مگـر هنـر   چيـزي نيـ  «يم نـ كدا يـ دهد تا در اقيانوس زمان شناور بمانيم و مـسير خـود را پ              مي

 طريـق روايـت بـر      از هـا   نابنـابراين انـس   ). ٣١٤ : ب ١٣٨٦ريكـور،   (» گـري سـرايي و روايت     داستان
 خـويش را بـه كـنش جـدي و           ة و تجربـ   زنـدگي « و   شـوند   چيره مـي  » شكلي زمان   آشوب و بي  «

  .)٣٢ :همان( سازند بدل مي» كامل
ت از نمـاد،    يم منظـور الگزانـدر و اسـم       يابيـ  مـا خواهـد بـود تـا در         ياشحات راهگ ين توض يا

د يـ  چـه با ي مـتن اجتمـاع  يست و در بازسـاز يان چش يک ساختاريت در هرمنوت  يرمزگان و روا  
ت ي نماد، رمزگان و رواـکور، بارت و پراپ  يژه ريو ـ به ها دان کيان و هرمنوتيساختارگرا. کرد
 فرهنـگ   ي ساختارها  را ين عناصر اساس  يز ا ي ن ها  آن ناسند،ش  مي  فرهنگ يعنوان ساختارها  را به 

ک يـ ت مربـوط بـه      ي، رمزگان و روا   )ييبازنما( ن باورند که اگر از نماد     يرند و بر ا   يگ  مي در نظر 
 اي  به صورت برسـاخته يده، که گاهي آن پدي اجتماعي، معنا ديف ژرف به عمل آ    يده توص يپد

  .دروشن خواهد ش د،يآ ي درميفرهنگ
 عـصر   هـاي   تـوان بـه سـراغ نوشـته         مـي   الزم ي و روش  ي نظر يآوردن ابزارها  اکنون با فراهم  

 در  "تجـدد "و  " غرب "ي معنا ي درون ي ساختارها ي تجرب يش از آن رفت و به بررس      ي و پ  يقاجار
  .پرداختفرهنگ آن دوره 
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  سازة فرهنگي غرب و تجدد در ايران دورة قاجار
 ي فرهنگن سازةي، به نخستي فرهنگيشناس  در جامعهي قوة برنامةي نظريمبنام بريکه بتوانني ايبرا

ده، کـه   يـ د اروپا هـاي   يرانـ ي ا هاي  ن است که به نوشته    يوه ا ين ش ي بهتر ،ميابيغرب و تجدد دست     
 ها  ن نوشته ي از ا  يبرخ. مي، مراجعه كن  اند  به عمل آورده  ) ها(نرها را از آ   ي و تفس  ها  ين داور ينخست

هـا    نيـ ا.  قاجـار هـستند    گر مربوط به دورة   ي د ي قاجار و برخ   ش از دورة  ي مربوط به پ   هاي  سفرنامه
 فرهنـگ در    يص سـاختارها  ي تـشخ  ي و بـرا   ي متن اجتمـاع   يکي هرمنوت ي بازساز يتوانند برا  مي

ل اا رجـ  يـ انـد کـه جـزء نخبگـان           نوشـته  يعمدتاً کسان را   اه  ن سفرنامه يا .نديکار آ  هعصر قاجار ب  
ــي و دياســيس ــودهين ــد  ب ــن عيربمحمــد: ان  يمان صــفويســل م،کــه در روزگــار شــاهيابراهمحمد ب
ــه مأمور) م١٦٨٥/ق١١٠٠( ــب ــي ــديتا( اميت س ــت) لن ــفي و رف ــليمانينةس ــت؛ س ــش را نگاش  ي من

و خـاطرات خـود را تحـت         کـرد دار  يم از انگلستان د   ١٧٦٥/  ق   ١١٨٠ن که در سال     يالد اعتصام
کـه   خان اصفهاني معروف بـه ابوطالـب لنـدني         ب ميرزا ابوطال  ؛ نوشت  واليت نامة  شگرفعنوان  
 ؛ نوشـت  مـسير طـالبي    بنـام    يا  و سـفرنامه    رفـت  انگلستان   به   ١٨٠٣ / ١٢١٨ تا   ١٧٩٩ / ١٢١٣بين  

 نمـا  حوال جهان اال مرآت و    به هند رفت   ١٢١٩/١٨٠٤كه در سال    ) بهبهاني( يآقااحمد كرمانشاه 
 از طــرف ١٢٢٤/١٨٠٩در ســال  کــه يلچــي معــروف بــه ايرازيرزا ابوالحــسن شــيــ م؛را نوشــت

م ينـ  و سال کيک به يت لندن رفت و نزديران به مأمور ي پادشاه ا  ير رسم يعنوان سف  به شاه يفتحعل
 کـه ازطـرف     يرازيصـالح شـ   رزاي م  نوشـت؛  نامـه  رتحيـ  تحت عنوان    يا  و سفرنامه  در آنجا ماند  

  در آنجـا   يانـد و  سـال   ل به انگلستان عازم شد و سه      ي تحص ي برا ١٢٣٠/١٨١٥رزا در سال    يم عباس
شــاه کــه در روزگــار محمدشــاه  ي فتحعلــهــاي  را نگاشــت، نــوهييهــا اقامــت کــرد و ســفرنامه

طـرف   از يئتـ ي که همـراه بـا ه      يرود  نوشتند؛ تا گرم    به انگلستان رفتند و سفرنامه    ) ١٢٥٣/١٨٣٦(
ــار  ، ســهيپادشــاه قــرن مي حــدود نــيشــاه کــه در طــ ني شــد؛ ناصــرالدشــاه عــازم اروپــامحمد ب

شـاه کـه     نيو مظفرالـد  ا و فرزند    ؛به فرنگ سفرکرد  ) ١٣٠٦/١٨٨٨و  ١٢٩٥/١٨٦٧ و ١٢٩٠/١٨٦٢(
) ١٣٢٤/١٩٠٥ و١٣١٩/١٩٠١ و ١٣١٨/١٩٠٠ در(، ســه بــار بــه فرنــگ يســال پادشــاه  دهيدر طــ
ا يـ ک به اروپا رفتـه      ي و بعد آن، هر    ي ناصر ةژه در دور  يو  رجال و منورالفکرها که به     ري سا ؛رفت
 جـزء   ها  همة اين . اند گذاشته يباره برجا  نيا را در  يا ا نوشته يده بودند و سفرنامه     ي را د  ها  ياروپاي
نـدگان سـنت و     يعنـوان نما    بـه  هـا   آنقـت   يحقدر. انـد   مهم و مؤثر عصر خود بوده      هاي  تيشخص

افتن بـه   يـ   مـا در دسـت     يتواند راهنمـا    مي هاند ک   به دست داده   يري از غرب تصو   يرانيفرهنگ ا 
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افـت کـه غـرب و تجـدد در آن     يتوان در ها مي ن نوشتهي ايبرمبنا. باشد مورد نظر  ي فرهنگ سازة
 به چه ها آن ي و براکرده يي مي را بازنمايزي بوده و چه چيزي نماد چه چها يراني ا يروزگار برا 

 کـه دربـارة غـرب و تجـدد بـه وجـود       ييها تي روا نيزده است و     ش يده  و وزن  ينحو رمزپرداز 
  .اند  چه بودهز مسلط شدهيت نينهاآمده و در

   نماد آزاديمثابة تجدد به .١
 وضـعيت بـا توجـه بـه     ديـ آ  ميم، به نظريشدن در نظر آور ي معادل غربيتجدد را تا حدود اگر

 ةحـ ي رايزيـ ش از هرچيبـ  ن تجـدد يـ از ا ش از آن،يقاجـار و پـ   روزگـار  ران دري اةخاص جامع
 کـه تحـت عنـوان    ييهـا  کم نوشـته  دست. ده است يرس  مي به مشام سنت  د  وي از ق  يي و رها  يآزاد

ن را يـ جـا مانـده، ا   ه بـ انـد   ييان ديدار كرده  ااروپايرانياني كه با    ا   ي ديدههاي اروپا   ايرانيسفرنامه از   
 جملــه انــواعاز ياســي س وي فــرديهــا يآزادو  زنــان ي بــرايآزاد. دنــده  مــيوضــوح نــشان بــه
  .اند افتهي بازتاب ها ن سفرنامهيدر ا که هستند يتر تيراهمپ

 زنـان   ةدند، رفتار آزادانـ   يد  مي ان را يا فرنگ ي فرنگ    بار نخست  يکه برا  ها  يرانين ا يدر نظر ا  
 از  ي گذشـته، بخـش    ة دو سـد   يکـ ي مربوط به    هاي  در غالب نوشته  . داشت يا ژهيت و ياهم يفرنگ
 نسـا ناش خي از تـار   يکـ ي.  اسـت   داشـته  اختـصاص  يان اروپـاي  زن آزادانة به رفتار    ها  يين آشنا ياول
   :ديگو مي

سـياحان و مـسافران از      . انـد  ران و هند نگران زن فرنـگ بـوده        نگاران اي  دو سده است که فارسي    
 در  هـاي فراوانـي     نگريـسته و گـزارش    درها    ها زنان فرنگ را چشمگير يافته، بدان        نخستين ديدار 
پردازي بينندگاني شـد کـه       ال خي ةگستر ،کر زن فرنگ  ها، پي   در اين گزارش  . اند وصفشان نوشته 

: ١٣٨٠تـوکلي،   ( دانستند  انگيز مي  ب و شگفت  را عجي  ١حجاب در حريم همگان    زنان بي  حضور
١٢٩ .(  

 مقابـل   ةقاً در نقط  يکه دق  ،مردان  با ها  آن ة زنان در جمع و معاشرت آزادان      ةرو، رفتار آزادان   نيااز
 يديـ  جديايـ  از دنير ذهني تصويريگ در شکل يا کننده نيير تعيتأث،  قرار داشت يرانيافرهنگ  
 حي توضـ يگـر ي ديشـناس در جـا   خين تـار ي همـ . گذاشـت  يجـا برده شـد    يتجدد نام مکه بعدها   

  : دهد مي
هـا و مـشارکت     حجـاب در خيابـان     اولين ايرانياني که از اروپا ديدن کردند، بـا ديـدن زنـان بـي              

ين اختالف فرهنگي قـرار گرفتنـد و بـه دليـل ايـن تفـاوت       ثير اأ تحت ت در جامعهها عمومي آن 
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تـوکلي  (د  ها به سمبل غـرب بـدل شـ          فاحش زنان اروپايي با زنان ايراني، زن فرنگي در نظر آن          
 ١.)٢٠٠١ طرقي،

ــصام، عيربمحمــد ــد اعت ــب  ،نيال ــ، ميلچــيا ابوالحــسن ،ياصــفهانابوطال ــي ، يرازيرزا صــالح ش
 ير منورالفکرهـا و رجـال     ي و سـا   شاه نيناصرالد ،يرود  گرم فتاح ،)شاه ي فتحعل نوة(رزا  يم يرضاقل

 زنـان   بـارة  در  بدون استثنا  يده بودند، همگ  يگر د ي د ي را در جاي   ييها  يا اروپاي يکه به اروپا رفته     
انـد    روزگـار سـخن گفتـه     راِن آن   يـ سه بـا ا   يـ  در مقا  ي در روابـط اجتمـاع     هـا   آن ي و آزاد  يفرنگ

، نقـل از     الف ٦٦ تا    الف ٦٥ ، واليت ةنام شگرفدر  ن،  يالد اعتصام؛  ٣٠ ـ ٢٦ :٢٥٣٦ ع،يرب محمد(
 ــ ١٤٣ :١٣٦٤،  يلچـ يا ؛گر صفحات ي و د  ٢٧٢ و   ١١٠:١٣٨٣ ،ياصفهان؛  ١٤٠ـ١٤١: ١٣٨٠،يتوکل
ــ  ي و د٢٠٠ و ١٦٧ و ١٤٤ ــفحات؛ ش ــر ص ــ٤٥٢: ١٣٨٧ ،يرازيگ ــا  ؛٤٦١ـ ــرزا، قليرض  :١٣٤٦ مي
 شاه قاجـار،   نيناصرالد: ١٣٤٧،  يرود گرم؛  ٧٩٠ و ٥٨٥ـ٥٨١ و ٣٧١ـ ٣٧٠ و ٣٦٢ ـ٣٦٠ و ٤١٠ـ٤٠٨

 ين آزاديــ از اهــا آن ي تلقــ....) و١٠٢ -٩٨ :١٣٦٢ الــسلطنه، تــاج؛ گــر صــفحاتي و د٢٢: ١٣٧٤
امـا   . از سـوءفهم بـوده اسـت       ي ناشـ  يانـه و گـاه    يگرا  واقـع  ي گـاه  ،ي منفـ  ي گـاه   مثبـت،  يگاه
توجـه  . دانـ  آوردهر در يـ  تحر  خـود را دربـارة آن بـه رشـتة          هاي  طور مفصل برداشت   ههرحال ب در
  .ستها آن ي و مهم بودن آن براي تازگدهندة ن موضوع نشاني به اها يرانيق ايعم

گـر  ي بـه موضـوع قـدرت محـدود و مـشروِط شـاه در انگلـستان و د                  هـا   يرانين، ا يعالوه بر ا  
 :١٣٨٣ ،ي؛ اصــفهان٤٥٣ ـــ٤٥٨: ١٣٧٢ بهبهــاني،( انــد  داشــتهيا ژهيــز توجــه ويــممالــک فرنــگ ن

ــ٢٤٢ ــ١٦٧ :١٣٦٤، يلچــي؛ ا١٩٥ـ ــ؛ ١٦٨ـ ــ ٤٢٩:١٣٨٧ ،يرازيش ــرزا،رضــا  ؛٤٣٥ـ  :١٣٤٦ قلي مي
بـاره   نيـ اشاه در  نيناصرالد ). ٨٢٩ :١٣٤٧ ،يرود گرم؛  ٥٧٣ و   ٥٥٢ـ٥٤٠ و ٥٢٥ـ٥٢٦ و   ٤٧٨ـ٤٧٩
طـور مـستوفا     ه بـ  يرازيصـالح شـ   رزايژه م يو  و به  ها  آن از   ي در عوض برخ   ليد، و يگو ي نم يسخن

ز در يـ  نينـ ي مذهب و اعمـال د ي آزادز دربارةي نيبرخ .اند ح داده ي آنجا را توض   يکراسونظام دم 
: ١٣٧٤ نقل از حائري، ،٦٥، ورق   واليت ةنام شگرفالدين،   اعتصام( اند دهبيان كر  را   يآنجا نکات 

 بـه نظـر   . )١٨٥ــ    ١٧٩الواعظين،   سلطان؛  ٢٥٣: ١٣٦٣ ،شوشتري؛  ٣٢٨ ـ ٣٢٧ :١٣٤٩ افشار، ؛١٢٢
نـواع اسـتبداد در سـطوح مختلـف بـوده           آکنـده از ا    قاجار کـه     ران دورة ي ا ژةي و وضعيتد  يآ مي

اي  ژهها تازگي و اهميت وي براي آن موجود در فرنگ هاي يکرده است که انواع آزاد    مي اقتضا

                                                 
مـت و   ت اطالعـات حک   سـاي    روي وب  ۷/۶/۱۳۹۰ در تاريخ     ترجمه و  ينرگس صاحب  به قلم    ن کتاب بخشي از اي   1

  .ن ترجمه استفاده شده استدر اينجا از همي. معرفت قرار گرفته است
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جه يتوان نت   مي ،نيبنابرا.  جلب کرده است   ها توجه خاصي را     رو اين نوع آزادي    ازاين .يافته باشد 
ام يـ حامل پ ،  شد  مي دهيشدن فهم  يعادل با غرب   م ي قاجار، تجدد که تا حدود     گرفت که در دورة   

طـور   هکـم بـ   دسـت ، سـنت بـوده اسـت، تـا آن حـد کـه اگـر نـه آگاهانـه          وِديـ  از انـواع ق   يرهاي
  .شده است ي مي تلقينماد آزاد ناخودآگاه،

   شرمثابة  غرب به.٢
 قتيحق در  از آن و   زيادي هاي  شاه و تصرف بخش    ي فتحعل ران در دورة  ي به خاک ا   يه روس حملة

 ــ  ييبار سبب شد که اروپا و دول استعمارگر اروپا     ل معاهدات خفت  يران و تحم  يدادِن ا  شکست
 تـصرف    دليـل   بـه   اساسـاً  توان گفت  مي. ده شوند ير فهم ي دول شر  مثابة   به ـ يهس و روس  ي انگل يعني

 قاجار صـورت    ل دورة يد در اوا  ي شد يده  با وزن  مثابة شر    از غرب به   يرمزپردازران،  يا  از يبخش
. رفتي صـورت پـذ    موجود شيپ از ي از غرب، در درون بستر فرهنگ      ين رمزپرداز يالبته ا . رفتگ

 مـسلمان قـبالً     هـاي   يرانـ يا.  از فرنـگ وجـود نداشـت       ير مثبتـ  ي تصو ين بستر فرهنگ  يدر درون ا  
  .ان ساخته و پرداخته بودنديب از فرنگيب و غري و عجي منفيريتصو

ده ي به شهر روم رسـ     )يالدي م ٨٨٦سال  (ر اسالم   در صد  که   ييحي بن هارون س،ي لوئ به نوشتة 
 کـه  يرانند و مردمـ   ميکه هفت پادشاه بر آن حکمتوصيف كرده بود     يه را بلد  يني بلد برط  ،بود

.  وجود نـدارد ي ارض مسکونآن در اطراف ون مملکت است   يآخر که   ينصارا هستند و مملکت   
داده را شـکل  رانه  ي سـوگ  ير ذهن يصون ت ي نخست يالديدر قرن نهم م   ز  ين ١خردادبه  و ابن  يخوارزم

 شامل انـدلس،    وا در نظر    اروفا.  پرداخت "اروفا"شتر به   يل ب ي با تفص   که خردادبه ابنژه  يو هب. ندبود
انـدلس  .  که از طنجه تا مصر امتداد دارد       شد   مي ي و مملکت  ها  ان و فرانک  ين اسالوها، روم  يسرزم

ي بـ ي را مردم عج   ها  ي فرنگ زي ن هيفق ا ابن ي يدانمحمد هم  بناحمد. کفرداراالسالم بود و اروفا دارال    
 ز معتقد بود کـه    ين يمسعود .کنند  مي برند و داغ   ي مي  زنان را در کوچک    هاي  نهيسکه   دانست مي

 کند و   ي ذهن ، تند ي خشن، اخالق  ي طبع ي هستند دارا  ها  آن ءز جز ي که فرنگان ن   يمردم ربع شمال  
 ، شـمال باشـد    يشان در اقـصا   يـ د و هرکـه از ا      ندارنـ  ي در مذهبشان استوار   ،ن هستند ي سنگ يزبان
ن يـ ، ا  رويـم   شـمال دورتـر    يت بـر او غالـب اسـت و هرچـه در سـو             يواني و خشونت و ح    ينفهم

جوج و  أيـ  دورترنـد از     هـا   آنن فرسـخ از     يچنـد  کـه    يشتر است و کـسان    يتر و ب    سخت ها  يژگيو

                                                 
) خراسانی(شناس ايرانی  نويس و موسيقی  تاريخدان، جغرافی) خرداذبه(ْ  خُردادِبه قاسم عبيداهللا بن عبداهللا ِابنابوال 1
  . استالمسالک و الممالککتاب  و نويسندة  ق۳دة س
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 يحدود خود را تاي منفي داوريگري دة در نوشت  او. وانات هستند يجوج و در شمار بهائم و ح      أم
ه يـ فق ر ابـن  يثأ تحـت تـ    ياقوت حمـو  يـ  کـه    يفيتوصـ ي،   بعـد از مـسعود     ،حال نيابا. اصالح کرد 

و اعقـوب آورد، کمتـر بـه ماننـد          يم بـن    ير ابـراه  يثأ تحت تـ   يني که قزو  يفي آورد و توص   يهمدان
 توأم با تعجب از عظمت و برکت و وسـعت           يدگاهيدو با د  هر. د بود ي شد يآکنده از رمزپرداز  

چهـاردهم   قـرن در  امـا بعـدها     ). ١٨٦-١٩٩: ١٣٧٤،  سيلـوئ ( انـد  فتـه  سـخن گ   ن آنـا  يرومندي ن و
ب يـ  مسلمانان را که قر    فرنگان آن «که  ني و ا  "اياشبان " دربارة يهمداناهللا   ن فضل يدالديرش ،يالديم

 از  ي حـاک  يز سـخنان  يـ ن) ٤٦-٤٧: ١٣٨٤ ،يهمـدان ( »د کردنـد  يشه... هزار نفر مرد بودند    ستيدو
 . بر زبان آوردها آن  دربارةي منفيتلق

 ِيگري دمثابة افرنج به  از   ي نسبتاً منف  يري تصو  داشت شي که گرا  ،ين بستر فرهنگ  يدر درون ا  
 ي نـوع  مثابـة   ز به ي ن ي گاه ي و مضر و حت    ي منف ها  يياعمال و افعال اروپا   ،  ترسيم كند ز  يانگ شگفت

  .دا کردي پيتر بارز چند سده بعد جلوةين تلقيا. شد ي ميز تلقيآم عمل شرارت
 "يفـالکن فرنگـ  "ک شاهد اعمال و رفتار يکه از نزد  )لنديتا(ام  يع در سفر خود به س     يربحمدم

 يـاد كـرده     "بيـ  پرمکـر و فر    يمرد"و  " ي فرنگ حرامزادة"عنوان   درآن کشور بوده است، از او به      
چ ي از هـ    کشور خود  ي اهداف استعمار  يکند و برا    مي  اروپا  را روانة  يساله مبالغ کالن   که هر  بود

 يافروختن جنگ و سـاختن اسـتحکامات نظـام        ست نفر گرفته تا بر    ي، از کشتن حدود دو    ياقدام
ــرا ــوع خــود يب ــد  نمــي فروگــذار ، کــشور متب ). ١٤٠-١٤١و١٠٨و١٠٢ :٢٥٣٦ع، يربمحمــد(كن

 از ي؛ و کرمانـشاه  )٢٥٥-٢٦٦ :١٣٦٢، يشوشـتر ( هـا  يسي و الحاد انگليرتيغ  از خوش  يشوشتر
 ٤٦١و ٤٥٩: ١٣٧٢ ،يبهبهـان  (هـا   يسي انگل ينيد يز ب ي و ن  يدعه و ظلم و تعد     و مکر و خ    يرتيغ يب
ا يـ  ن و معـاد   ي به د  ياعتقاد ي مانند ب  ها  آن متعدد   هاي  لتي از رذ  ي ابوطالب اصفهان  ،)٥٠٥ و   ٥٠١و

، قلّـت   ييجـو  ، لـذت  يپرسـت   و مـال   يادوسـت ي، غـرور و دن    )ييجو فرصت (يانت، قابوگر يعدم د 
 حةيگر رسوم قب  ي و فواحش و د    ها  خانه زنان و وفور خرابات    ي آزاد ،ها  آنعصمت مردان و زنان     

 هـا   آنز از انـواع فـسق و فجـور زنـان            يـ  ن يرود ؛ فتـاح گـرم    )٢٦٥-٢٧٥:١٣٨٣ ،ياصفهان( انگلند
؛ )١٢٨ :١٣٥٧،  يرازي شـ  يعلـو ( ها  آن ييجو  و فرصت  يالوقت  از ابن  يلچي؛ ا )١٣٤٧،  يرود گرم(

چـه در    هـا   آن ي و نـامرد   يبـاز  رنـگ ي و ن  يله و دستانگر  ي و مکر و ح    يبکاري از فر  الحکما رستم
 کـه بـه     ي؛ و در کتـاب    )٣٨٥-٦: ١٣٥٧،  الحکمـا  رسـتم ( راني ا عمار هند و چه دربارة    تصرف و است  

 فساد و قتل نفـوس عبـاد و         س که منشأ  يله و مکر دولت انگل    يرزا ترجمه شد، از ح    يم  عباس اشارة
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 يرضـ  (هـا   آن يادراک ي نحوسات صفات و ب    شرارت ذات و  ،  نوس روس  ضاللت مأ  فةيز از طا  ين
  .اند گفته به وفور سخن )٢٥٠ـ٢٥١ :١٣٧٢، ي، نقل از حائريزيتبر

 از  يکـ ي.  شـد  هـا    طـراز اول از روس     ي و علمـا   ياسـ يل س اد رج ي روس باعث تنفر شد    حملة
 جبلـت  ي روس که بـه اقتـضا    از کفرة )  نشاط ةعبدالوهاب معتمدالدول ( شاه يان دربار فتحعل  يمنش

اد يـ » صفتان روس  روباه« و» رتي ضاللت سر  فةيطا«اند و از     لت مأنوس افتاده  ي با فنون ح   منحوس
روس » قوم بـه دهـشت مـأنوس      «ميرزا ابوالقاسم فراهاني نيز از      . )٣٧٤: ١٣٧٢،  يحائر( کرده بود 
ميـرزا از مجتهـدان و علمـاي طـراز اول            شـاه و عبـاس      امـر فتحعلـي   بـه   و  ) همان( گفت  سخن مي 

محمد مجاهـد و    ديسـ ،  الغطـا  کاشـف ي،   قمـ  يرزايـ م. قاضـا کـرد   ها ت   ديه عليه آن  هاي جها   رساله
احمـد  مال.  را صادر کردنـد    ها  ه روس ي جنگ عل  يواقع  فتوا  ه و در  ي جهاد هاي  ن رساله يگران ا يد

 نوشـت کـه اهـل       ينراقـ .  روس شـرکت کـرد     ضدن، خود با کفن در جنگ بر      يابر   عالوه ،ينراق
و شراب خوردن و گوشت خـوک  . .. بر هم مباح نمودندگر رايکديزنان « روس فةيفرنگ و طا 

 ، حالل دانستن  ... را يگوشت ز را حرام ندانستن و هر حرام      يچ چي و ه  ...و غسل نکردن و   ... خوردن
 را بـه شـکل   ... و طال و نقرهي و سنگي چوبهاي کردن و بت دن و مباشرتيگر را بوسيکديزنان  
 ة امـروز همـ    ...کـردن و اسـتغاثه نمـودن        سجده ها  نبرابر آ ساها در يب با خود داشتن و در کل      يصل
 ،ينراقـ (» ع و متـداول اسـت     ي شـا  ، روس ةفـ ي خصوص اهـل فرنـگ و طا       ،يان نصار ي در م  ها  نيا

 را  ها  آنله  يوس ني، بد ر علما و رجال   ياو همراه با سا    ).٥٣٨ :١٣٧٢ ،ينقل از حائر  ،  ٨٤: االمه فسي
 بـه عمـل آورده   هـا  آن از ي کـامالً منفـ   يو در واقع رمزپرداز   كرده  به شرارت و خباثت متصف      

  . بود
ــا، شــاهشــاه تــا محمد ي فتحعلــ از دورةيعنــي ، قاجــارل دورةيــرســد در اوا  مــيبــه نظــر ن ي

 يدهـ  ن وزن يـ اما ا .  وجود داشته است    خود يده ن وزن ي شر در باالتر   مثابة   از غرب به   يرمزپرداز
شـاه کـه عـالوه بـر         ني ناصـرالد  ورةژه در د  يـ و هبـ . افته اسـت  يج کاهش   يتدر  بعد به  هاي  در دوره 
ز افـزوده شـد و بـه سـبب اقـدامات            يـ  ن هـا   رفتـه  بر تعداد منورالفکرها و فرنگ     ،ون و علما  يروحان
نـد  ين فرآ يـ ا. د آمد ي از فرنگ پد   يتر قيشتر و عم  ي ب هاي  ير و سپهساالر، آگاه   يکبري ام ياصالح
افت کـه بـه   يز تداوم يو نابعد از   شاه و    نيالد مظفر  در دورة  ،از غرب  )پردازیرمز(در تلقي   تغيير  

 ي ناصـر  ون و علمـا در دورة     ي روحـان  يفـ ي و ک  يش کم يحال به سبب افزا    نيابا. ديمشروطه انجام 
 غـرب   يو رمزپـرداز   ريعنـوان شـر     از غـرب بـه     يتلقـ ،  و بعـد از آن     )١٢٤ :١٣٨٧ نژاد، يزرگر(
 متفـاوت   يده تداوم وزن قت  يحقا در ي ين دو نوع رمزپرداز   ياستمرار ا . افتيعنوان شّر تداوم     به
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 هـاي   تيـ د و مبدل بـه روا     يد آ يخواه پد  گرا و تجدد    ت سنت يد تا دو روا   ز سبب ش  ي ن به رمز فوق  
  .ت در سطح جامعه گرددياهم و پرياصل

  اصليروايت دو  ةمثاب ي و تجددخواهي بهيگرا سنت .٣
 يرويـ دو ن ونـد بـا     ي در پ  ي در جامعه شکل گرفت که تا حـدود        يت اصل ي قاجار دو روا   در دورة 
د، يـ گـرا نام   توان آن را سنت     مي  که ،ت نخست ي روا ١. حامل آن بود   هاي  عنوان گروه   به ياجتماع
 کـه را،  ت دوم   يـ د و روا  شـ  ي مـي  بانيکـار پـشت     محافظه ياسي و س  ي مذهب يروهاي ن از سوي  عموماً

 ياسـ ي س يروهاير ن يالفکر و سا   منور يروهاي ن  عموماً ،ديگرا نام ا تجدد يخواه  توان آن را تجدد    مي
  .دكردن  ميتي تقويمذهبريا غي يخواه اعم از مذهب تحول

 حامـل  هـاي  ن است که بـه گـروه  ي ايشنهادي پيها  از راهيک يها تيافتن به روا  ي  دست ي برا
 بـا  . از آن گروه هـستند ي کاملندةي نماي که به نوع مراجعه شوددگاني برگزژهيو ت و به يآن روا 

گـشود  راه   و مسلط جامعه     ي اصل هاي  تيبه روا  توان   مي نو آن مت  ييل ساختار روا  يه و تحل  يتجز
  ٢.د كري را بازسازيت اصليله روايوس نيو بد

خـواه   گرا و تجدد ت سنتي دو رواندةيا از دو نفر که نماي دو متِن گووهين شيجا طبق ا  نيدر ا 
  .دشو ميل ي انتخاب و تحل،الدوله خان ناظم رزا ملکمي و مياله نور خ فضلي شيعنيهستند، 
 و پـس  ي و مظفـر ي ناصران معروف تهران در دورة از مجتهد  يکي که   ،ياله نور  خ فضل يش

بـستن   تـوپ  در دورة بعـد از بـه      . ، با مشروطه مخالف و خواهان مشروطة مـشروعه بـود          از آن بود  
واقـع   نوشـت کـه در     حرمـت مـشروطه    تحت عنوان    يا شاه، او رساله   يمجلس در زمان محمدعل   

 کـه   ،م تنبـاکو  ي تحـر  ي بـرا  ،يرازي ش يرزاي م ش، استاد يخالف فتوا  بر .ده مشروطه بو  ي عل ييفتوا
 ن رسـاله يـ ا.  بـود ياديـ  زهاي  استدالليش از ده صفحه و حاوي او ب  يفتوا،  شتر نبود يک خط ب  ي

گـرا در    تـر سـنت     يت اصـل  يـ  روا دهندة  برخوردار است، بازتاب   ييکه از ساختار روا   نيعالوه بر ا  
  . ز هستي متأخر قاجار ندورة

                                                 
  . تناد شده استاس )۱۳۷۲( به احمد اشرف ها ي اين روايتگذار   در نام1
ها و    سانه، به ر  ) هولوکاست انجام داده   ي که دربارة  ا در مطالعه (ت مسلط در جامعه      الگزاندر خود در بررسي رواي     2

وضعيت خاص جا با توجه به   اما در اين  . کند  اند مراجعه مي    از يک واقعه به دست داده     و  ها و رادي    روايتي که روزنامه  
  . دهاي مسلط در جامعه اتخاذ ش يابي به روايت ي دستايران دورة قاجار شيوة ديگري برا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۲، تابستان ۱مسائل اجتماعي ايران، سال چهارم، شمارة 

 ۲۴

شـود    مـي  اديـ  " بزرگ آخرالزمـان   فتنة"و  " ثهي خب حادثة"عنوان    از مشروطه به   ي نور الةدر رس 
 اول، مرحلـة  : کـرده اسـت  يطـ را  سـه مرحلـه   ) از ابتدا تا انقـراض     وا تعبيربه  (که از ابتدا تا انتها      

  .  عمل و امتحانر و اعالم؛ و سوم، مرحلةي تحردوم، مرحلة؛ ر و عنوانيتقر
. ب دادنـد  يـ و همـه را فر    »  کردنـد  يرويـ طان پ ياز ش «طلبان   اول مشروطه  ، در مرحلة  وابه نظر   

 يل آن از بـذل مـال و جـان خـوددار        ي تحـص  ي بـرا  يکـس  عـدل را مطـرح کردنـد کـه هر          ها  آن
زننـده و     گـول  هـاي   کار آمدند و سـخن     بر سر   از افراد منحرف   يا  دوم دسته   در مرحلة  .کرد ينم

ز نوشتن قانون سـخن     ا .سخن راندند » ت آراء يبر اکثر اعتماد  «ز بر زبان آوردند و از       يبرانگديترد
قـانون اسـالم    . است» احداِث ضاللت « و» جعِل بدعت « يسينو قانون که در اسالم  گفتند، حال آن  

اگـر  .  اسـت  يمعن يوکالت هم ب  . ش فرستاده شده است   ي سال پ  يصد و اند  يش از هزار و س    يدر ب 
» ت آراءياکثر«. ن و فقهاستاار مجتهديختشود و در ا    يده م يت نام ي است که وال   يدر امور شرع  

پس از آنکـه    ،   عمل و امتحان   مرحلة،   سوم در مرحلة  . غلط است  يه و جعفر  ي در مذهب امام   هم
ن بـه اسـالم و     يح و منکرات و تـوه     ي شروع به انجام قبا     عمالً ، و متمم آن نوشته شد     يقانون اساس 

شان يـ امـا خداونـد بـه ا       .لم کردند  ظ به نام عدل  . عت کردند يکردن علما و هتک ناموس شر      ليذل
  به سلطان اسـالم اسـائة      ي حت ها  طلب مشروطه. سنديند و کفر بنو   يفزايفرصت داد تا بر گناه خود ب      

.  برتافتنـد  يت رو يخواهـان از هـدا     د و مـشروطه   يت درجـه رسـ    ينکه کار به نها   يتا ا . ادب کردند 
 کـرد کـه     ي کار ها  آنر حق   سلطان عادل د  . شان تعلق گرفت  يحال فرمان خدا بر هالک ا      نيادر

  ).٢٧٣- ٢٥٧ :١٣٨٧ نژاد، يزرگر( ١ل انجام شدي اصحاب فدربارة
ل تحليـ  حرمت مشروطه را      رسالة ييساختار روا  يشناس تيم روا ياساس مفاه م بر ياگر بخواه 

ت يـ  موقع است که ) شرارتي(اي   ثه خبي يم که در نظر نوري، مشروطه حادثة      م بگوي تواني  يم، مي كن
بـه  بـاران مجلـس    ثه بـا گلولـه  ي خبا حادثةي ين آشفتگياما ا . کند ي مي دچار آشفتگ ه را   يآرام اول 
رود و دوبـاره      مـي  نيبـ  از ) حرمـت توسـط او     ي با صدور فتوا   يو چه بسا به گمان و     ( شاه   فرمان
ت يا همـان شخـص    يـ ( ر شـ  يرويـ  ن هـا   طلـب  مـشروطه . وجـود خواهـد آمـد       هه ب يت آرام اول  يموقع
 ها  آن. اند ه و فرنگ اخذ کرده    ي همسا يهستند که آن را از کشورها     ) ر داستان يا شر يقهرمان  ضد
 ]شـومِ  نحـس، [ مةئو، کـه کلمـة ملعونـه و مـش         هـا   يه مانند باب  الّفرق ض . کنند ي مي رويطان پ ياز ش 
  . هستندها آنگر ياريز ي ن،کنند  مياني را بيآزاد

                                                 
  .ه شده استشاه به پرتاب سنگ توسط ابابيل به سپاه ابرهه تشبي باران مجلس به فرمان محمدعلي لهگلو 1
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تاورد تجـدد در  ن دسـ يتـر  عنوان مهم ـ به مشهود است که مشروطه  يخوب ه بيت نوريدر روا
ت آرام ي که موقعيداديرو. ز استيآم  و شرارتيطاني شيدادي حادثه و روده،ي پدـ اساساًران  يا

بـستن مجلـس و بـا        تـوپ   با به ،   مختلف يدادهاي کرده است و پس از رو      يه را  دچار آشفتگ    ياول
د خواهـ ه باز يـ ت اول يـ  و دوباره آرامش موقع    شود   مي  برطرف ي حرمت، آن آشفتگ   يصدور فتوا 

 تيـ تـوان بـه خـود آن روا         مي گرا است،  ت سنت ي از روا  يايي گو ت که نمونة  ين روا يبا ا . گشت
  .ک شديتر نزد ياصل

. شـود   مـي  دهيـ ا تجـددگرا نام   يـ  شکل گرفته کـه تجـددخواه        يگري د يتين، روا يدر مقابل ا  
ن يـ  ا يبـرا .  فوق عمل کـرد    وةيخواه به ش  ت تجدد ي روا هاي  افتن به استدالل  ي  دست يتوان برا  مي

  به نظـر   ها  شمندان و نوشته  يگر اند يتر از د   ، مناسب وا  عدالت نداي ةخان و رسال    رزاملکميمنظور م 
  . رسد مي

 دهنـدة   بازتـاب  ي است و به نحـو     يي ساختار روا  يز دارا يکه خود ن  ،  ن رساله يخان در ا   ملکم
 که  ،انري موجود در ا   کند که مسئلة    مي شود، استدالل   مي ز محسوب يگرا ن تر تجدد   يت اصل يروا

ران نسبت به ممالـک خارجـه و        ي ا يماندگ ه به هم بخورد، عقب    يت آرام اول  يشود موقع  يسبب م 
 خـود   ي اصـل  و مـسئلة  ن د يـ ا.  اسـت  يران توسط دول قدرتمند جهـان     ي ا يرو تصرف احتمال   نيا از
طـور خالصـه     ه بـ  هـا   آن. شـوند   بـه دسـت شـاه حـل مـي          هستند که    يگريل و علل د   ئ مسا دةيزاي

؛ و )ئـت وزرا يه(نبـود دسـتگاه اجـرا    ؛ ني؛ نبود مجلس قواني و مال يت جان ينبود امن  اند از   عبارت
ق استقرار دسـتگاه    يطرت از يجاد امن يتواند با ا    مي شاه). ان و قلم  يا ب يد    يافکار و عقا   (ينبود آزاد 
ان يـ  بيآزاد (ي قـانون هاي  يجاد آزاد يو ا ) ئت وزرا يه(جاد دستگاه اجرا    ي، ا )هي قضائ قوة(عدالت  

 ١٣٦ :١٣٨١ ل،ياص( طرف کند را بري اصل ئل و آن مسئلة   آن مسا ،  حل عنوان راه  به)  قلم يآزادو  
 رانيـ ل ا ئ مـسا  علـت همـة   عنـوان     بـه  ين رساله از استبداد شـاهان قاجـار       ياو هرچند در ا   ). ١٥٢-
 شـر و در     يرويـ و واضح اسـت کـه اسـتبداد را ن         اد، با توجه به سوابق      يگو يصراحت سخن نم   به

 شتر در دورة  يـ کـه پ  قـانون    در روزنامـة  . دانـد   مي ر داستان يت شر ي شخص يشناس تياصطالح روا 
 ن دو نمونـه   يـ به کمـک ا    . کامالً مشهود و بارز است     يکرد و تلق  ين رو يکرد، ا   مي  منتشر يناصر
  : دكر يصورت بازسازاين ت موجود در جامعه را به يتوان دو روا مي

و ضدقهرمان   ريت شر يو شخص   شر يرويني،  طانيت نخست غرب را همچون موجود ش      يروا
 وان شـرارت و خباثـت       يو را عـ   ا ي و اسـتعمارگر   "ياسـتعمارگر "و را   ااقدامات  . کند  مي ريتصو
 ي و آن را مسئله و گره اصلار نگران است يو بس ا "ياستعمارگر"و  " استعمار" از   ،نيبنابرا. داند مي
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ه را  يـ ت آراِم اول  يـ دانـد کـه موقع      مي راني ا تلخ در جامعة    از حوادث شوم و    ياريالعلل بس  ا علّت ي
 و تـا    ريـ رکبي همچون ام  يپرست و مل   هني م هاي  تيت شخص ين روا يدر ا  .کند ي مي دچار آشفتگ 

 کـه   يعنـوان قهرمانـان    ، به يله نور ا  فضل خي و ش  يآبادن اسد يالد جمالدي چون س  يي علما يحدود
ش يانـد، سـتا   کـرده  يستادگيـ  اـس  يانگلـ   روس وـ غـرب   يبرابـر اسـتعمار و ذات اسـتعمار   در
کـه در   يا تجدد، از نظر کـسان     يشدن   شدن، تحت عنوان مدرن    ا متمدن ي ين، غرب يبنابرا. شوند  مي

ي  غـرب تلقـ    ي اهـداف اسـتعمار    يشند مـذموم اسـت و در راسـتا        ياند  مي تين روا يچارچوب ا 
  .شود مي

، کـه   ِ غـرب  ياسـتعمارگر  ران را  نه در    ي ا يماندگ  است که علل عقب    يتيت مقابل، روا  يروا
ت ضدقهرمان و   ي و شخص  يطاني ش يرويواقع ن  در ها  آن. کند  مي جوو  در استبداد پادشاهان جست   

ن و  ايـ ا روحان يـ   اروپارفتـه  هـاي   کـرده  لياعم از تحـص   ،  ت منورالفکرها ين روا يدر ا  .ر هستند يشر
 يستادگيـ برابر استبداد ا  که در ( شوند  مي  قهرمان محسوب  يها تي طراز اول، جزء شخص    يعلما
ي گـر تلقـ   يل د ئ از مـسا   ياريالعلـل بـس     و علّـت   ي اصـل  ت، اسـتبداد مـسئلة    ين روا يدر ا ). ندا کرده
 زيـ نجـا ن يشـد، در ا   مـي حل مـسئله دانـسته   ران راهي استقالل ايت قبليکه در روا  همچنان. شود مي

شرفت و  يـ کـه مهـد پ    بلغرب، نه استعمارگر،    . شود  مي حل مسئله دانسته    راه ي و دموکراس  يآزاد
ست يـ شدن نه تنها مـذموم ن      ا متمدن ي يد و غرب  شو ي مي  تلق ي و دموکراس  ي و آزاد   و دانش  يترق

  .ده استيار پسنديکه بس
  

  شنهاد و پيگيري نتيجه
ن ي کـه نخـست  ندسته ي فرهنگا سازةيستند، بلکه برساخته يد نيم جدي فقط مفاه"تجدد"و " غرب"

گـار  د کـه در آن روز     هـ د  مـي  ن برساخته نـشان   يا.  قاجار شکل گرفته است    صورت آن در دورة   
 شـر  مثابـة   به  متقدم قاجار  هاي  غرب در دوره  . شده است   مي  دانسته ي نماد آزاد  "تجدد"و  " غرب"

 يوزن کمتـر  ين رمزپـرداز يـ  و متأخر قاجار بـه ا ياني مهاي  در دورهي ول، شده بوديرمزپرداز
: گرفـت  در جامعـه شـکل       يت اصـل  يـ ، دو نـوع روا    يدهـ  ر در وزن  ييـ ن تغ يـ اسـاس ا  بر. داده شد 

شـد کـه مـسبب        مي ر دانسته يشرموجوديت   "غرب"گرا،   ت سنت يدر روا . گرا و تجددگرا   سنت
ي ت را دچـار آشـفتگ  ي است که وضـع ي اصلاو و مسئلة شرارت "استعمار. " استشكالتانواع م 

ن يالـد  دجمالي از علما مانند س    ير و برخ  يرکبي چون ام  يپرست هني و م  ي مل هاي  تيشخص. کند مي
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ت تجـددگرا، نـه    يـ امـا در روا   . گانگـان هـستند   ي ب هـاي   يخواه ادهيرزه با استعمار و ز    قهرمانان مبا 
 "اسـتبداد "نجـا   يدر ا . شـوند  ي مـي  ر تلقـ  ي شر هاي  تي جزء شخص  يغرب، که شاهان مستبد قاجار    

برابـر  کـه در  يعنـوان کـسان    بـه شيانـد   روشـن ي علمـا ي است و روشنفکران و برخـ     ي اصل مسئلة
  .شوند  مي قهرمان در نظر گرفتههاي تيمچون شخص هکنند ي ميستادگياستبداد ا
رسـاخته نـشد، بلکـه در       ب ي فرهنگـ  ک سـازة  يـ ، تنهـا    "تجدد"و  " غرب"توان گفت که از      مي

ک از دو گروِه حامل آن      ي که کدام نيبرحسب ا .  از آن ساخته شده است     ي فرهنگ اصل، دو سازة  
ار يـ ن را در اخت   يد نمـاد  ي ابزار تول   و کنترل  شتري داشته ي ب ي، قدرت اجتماع  )ا منورالفکرها يعلما  (

 د آن سـازة   يـ آ  مـي  بـه نظـر    . در جامعه مسلط شده اسـت      ي فرهنگ ن دو سازة  ي از ا  يکياند،   داشته
حـل آن حفـظ اسـتقالل دربرابـر اسـتعمار اسـت و غـرب را                    که مسئلة او استعمار و راه      يفرهنگ

 مثابـة  يـان بـه  ن عمـدتاً روحان  بنـد اسـت کـه در آ        ي پـا  يتيکند و به روا    ي مي  شر رمزپرداز  مثابة  به
در .  قاجـار حـاکم و مـسلط بـوده اسـت           ل دورة يدر اوا  شوند،  مي في قهرمان تعر  هاي  تيشخص
ن آن شده   يگزي جا يج برساخته و تا حدود    يتدر ب به ي رق ي فرهنگ  و بعد از آن، سازة     ياني م دورة
  .است

 از يهاي  پژوهش و توسعة   استمرار يژه برا يو  به يشنهاد علم يتوان چند پ    مي جهين نت ي ا يبرمبنا
 در  ي فرهنگـ  ن دو سـازة   يـ ب ا يـ که تحـول و ترک    نينخست ا . ه داد ئ ارا ي فرهنگ يشناس نوع جامعه 

. ز مطالعـه شـود    ي ن ي انقالب اسالم   و در دورة   ي پهلو ژه در دورة  يو به،   متفاوت يخي تار هاي  دوره
 در ي و جمعـ ي فرديها  با کنش  ي فرهنگ ا سازة يان فرهنگ   ي م يا سازوکار علّ  يکه رابطه   نيدوم ا 
 ن پژوهش، بـه   ي که در ا   يق روشن گردد،کارهاي  يطور دق  ه ب يا ن مطالعه ي در پرتو چن   راني ا جامعة

  .ر نبوديپذ  عمالً امکان، کارعلت وسعت دامنة
 ين پـژوهش طراحـ    يـ  را با الهام از ا     يادي بن هاي   پژوهش يتوان برخ   مي زيگر ن ي د يدر سطح 

ن جامعـه   يـ  ا يل اصـل  ئ مسا يتوانند در گشودن برخ     مي که ييها  پژوهش . و به اجرا درآورد    كرد
ان سطوح مختلف قدرت    ي م مثالً رابطة . ندي نما ي دارند کمک مؤثر   ي و فرهنگ  يخي تار ةشيکه ر 

ن نمـاد در    يافتن ا ي تي و اهم  راني ا  در جامعة  يشدِن غرب و تجدد به نماِد آزاد       لي با تبد  ياجتماع
 مربوط به هاي تي، گردش رواي فرهنگيشناس از جامعهوان مستقالً و با الهام      ت مي. سطح فرهنگ 

 يده  در شکل   که   يا کننده  نييت تع ي، با توجه به اهم    يطور استقراي   هغرب و تجدد را در جامعه ب      
 هـا  آن از اي کننـده  نيـي  تعي کـاربرد يشنهادهايد و پ و مطالعه كري دارند، بررس يبه افکار عموم  

  .اخذ کرد
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: فرزانـه طـاهري، تهـران      ترجمـة ،  درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات     )١٣٨٤(، رابرت   اسکولز
  .آگه
ــة )١٣٨٣(يــپ  فيل،اســميت ــر نظري ــان، تهــران، ترجمــة فرهنگــيدرآمــدي ب ــر :  حــسن پوي دفت

 .هاي فرهنگي پژوهش
 سـال يـازدهم     ،نامـه  رانايـ ،  »گرايي و تجـددخواهي     سنت  اجتماعي نةزمي« )١٣٧٢ ( احمد ،اشرف

 .١٨٤-١٦٤: ۲رة شما
کوشش  ، به خان سفرنامة ميرزا بوطالب   :مسير طالبي  )١٣٦٣/١٣٨٣(، ابوطالب بن محمد     اصفهاني

 . علمي و فرهنگي: جم، تهرانوحسين خدي
  .ني: ، تهرانهالدول ناظم خان هاي ميرزا ملكم رساله )١٣٨١( اهللا ، حجتاصيل
 ميـرزا مـسعود انـصاري،      ،... خـسرو ميـرزا بـه پطرزبـورغ        ةسـفرنام ) ١٣٤٩ (ميرزامـصطفي افشار،  
  . مستوفيکتابخانة:كوشش محمد گلبن، تهران به
  .)يخطي، نقل از توکلي طرق نسخه (نامة واليت شگرف، منشي نالدي اعتصام
 ميـرزا ابوالحـسن خـان ايلچـي بـه           رنامةسـف :نامه رتحي )١٣٦٤(رزا ابوالحسن   مي ، شيرازي ،ايلچي

 . خدمات فرهنگي رسامؤسسة: کوشش حسن مرسلوند، تهران ، بهلندن
پيام يزدانجـو،    ترجمة، فرهنگ انديشه انتقادي،     شناسي در مايکل پين    ترواي) ١٣٨٢( پلنس،  اي

 .مرکز: تهران
 :مهران مهـاجر، تهـران     ترجمة،   مدرن هاي فرهنگي جامعة    بندي صورت) ١٣٨٦(، رابرت   باکاک
 .آگه

  .آهنگ ديگر :تهران فرزان سجودي،ترجمة  ، ادبينظرية) ١٣٨٢ ( يوهانس ويلم،برتنز
  .کيهان: باقر ساروخاني، تهران ترجمة، فرهنگ علوم اجتماعي) ١٣٧٠( آلن ،بيرو

سـسة  مؤ: ، قـم  محمـد عزيـز بختيـاري      ترجمـة  ،بـاب ديـن   هفـت نظريـه در    ) ١٣٨٥( دانيل   ،پالس
 .خميني آموزشي و پژوهشي امام
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و سـيروس   ) نظـام مـافي   (کوشش منصوره اتحاديـه      ، به السلطنه خاطرات تاج  )١٣٦٢(السلطنه   تاج
  .تاريخ ايران: تهران سعدونديان،

لوي سيده فاطمه ع ترجمة،  انتقادي-شناسيدرآمدي زبان: شناسيروايت) ١٣٨٦ (کل ماي،توالن
  .سمت: تهران .و فاطمه نعمتي

  .تاريخ ايران: ، تهرانانديشي تاريخ و بازتجددبومي )١٣٨٠(  محمد،توکلي طرقي
 تمــدن ةگــران ايــران بــا دو رويــ شههــاي انديــ نخــستين رويــارويي )١٣٧٢ ( عبــدالهادي،حــائري

  .اميرکبير: ، تهرانبورژوازي غرب
پژوهشگاه فرهنگ و هنـر     : مهدي پارسا، تهران   ترجمة،  شناسيمباني نشانه ) ١٣٨٧( دانيل   ،چندلر

 .اسالمي
  .مرکز: باقر پرهام، تهران ترجمة، صور بنياني حيات ديني) ١٣٨٣( اميل ،دورکيم

: کوشـش محمـد مـشيري، تهـران        بـه ،  التواريخ رستم) ١٣٤٨(هاشم آصف      محمد ،الحکماء رستم
  .اميرکبير

کوشـش اصـغر     ، بـه  شـاه  علـي  فتح الـه نـوة   اليا ب رضاقلي ميرزا نايـ    سفرنامة )١٣٤٦(رزا  مي رضاقلي
  .دانشگاه تهران: تهران ، قاجارفرمايي فرمان

بابـک   ترجمـة ،  شـش گفتگـو، يـک بحـث       :  مـتن  يزنـدگي در دنيـا     ) الـف  ١٣٨٦(، پل   ريکور
  .مرکز: احمدي، تهران

 ،مهـشيد نونهـالي    ترجمـة  ،پيرنگ و حکايـت تـاريخي      :زمان و حکايت  )  ب ١٣٨٦( پل   ،ريکور
  .وگام ن: تهران

هالـه الجـوردي،    ترجمـة     ،»احيـاي معنايـا کـاهش تـوهم       : هرمنوتيـک «)  ج ١٣٨٦( پـل    ،ريکور
  .١٠-١: ٣  شماره، ارغنوننامةفصل
 ،مـشروطه بـه روايـت موافقـان و مخالفـان           :ل مـشروطيت  رسائ )١٣٨٧(ن   غالمحسي ،نژاد زرگري

 . علوم انسانيمؤسسة تحقيقات و توسعة: تهران
ين ظالـواع   سـلطان  نامـة   احتسفرنامه و سي  )  ق ١٢٣٩ (لحسني الحسيني  ابوالفتح ا  ،ينظالواع سلطان

  .خطي ، نسخهدر هند
، هاي ادبـي معاصـر     نظريه نامةدانش،   در ايرناريما مکاريک   ،»رمزگان« )١٣٨٨(مالني  ،  سکستون

  .آگه:  محمد نبوي، تهرانترجمة مهران مهاجر و
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از : دي انتقـا  ک، تبارشناسي و نظريـة    هرمنوتي: اي علوم اجتماعي قاره   فلسفة) ١٣٨٧( ايون   ،شرت
 .ني: هادي جليلي، تهران ترجمة   ،ويکم يونان باستان تا قرن بيست

 .طهوري: کوشش صمد موحد، تهران به، العالمتحفة) ١٣٦٣(خان  لّطيف سيدعبدال،شوشتري
: ١٠  و٩شـماره   ،ارغنـون  نامةفـصل  ،»ت زمـان و روايـ  يادداشتي دربـارة « )١٣٧٥(، مراد   فرهادپور
٣٨-٢٧. 
 نظــر، زير روايــت و ضــد روايــتنامــة ژهروايــت، در ويــ روايــت و ضــد) ١٣٧٧( راجــر،فــريمن

 .ي فارابينمايسي بنياد :حسن پزشک، تهرانمحمد
 حـسين معـصومي همـداني،     ترجمـة   ،  يايي در سـر دارنـد؟     چه رؤ  ها ايراني )١٣٧٧(شل   مي ،فوکو

  .هرمس :تهران
کتـاب  ( ت ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگـستان    خاطرا وزنامةر) ١٣٧٤(شاه   ن ناصرالدي ،قاجار

 .سازمان اسناد ملي ايران: ها، تهران  فاطمه قاضيکوشش محمداسماعيل رضواني و  به،)دوم
خــان شــيرازي  ســفرنامه ميــرزا ابوالحــسن: الــسفراء ليــدل) ١٣٥٧( محمــدهادي ،علــوي شــيرازي

  .آسيا:  تهران،کوشش محمد گلبن به، به روسيه) ايلچي(
،  ادبيـات   و مطالعـة   شناسـي  ، زبـان  گرايـي  اختسـ : بوطيقـاي سـاختارگرا    )١٣٨٨(جاناتـان   ،  کالر

  .مينوي خرد: کوروش صفوي، تهران
، هاي ادبي معاصر     نظريه نامة  دانش،   مکاريک ريما ايرنا :در،  »هرمنوتيک«) ١٣٨٨( آنتوني   ،کربي

 .آگه: محمد نبوي، تهرانمهران مهاجر و  ترجمة
مقدمه و تصحيح و حواشي     ، با   نما االحوال جهان   مرآت) ١٣٧٢(احمد  اق، آ )بهبهاني( کرمانشاهي

  .قبله:  تهرانعلي دواني،
ن گرمـرودي بـه اروپـا در زمـان          سـفرنامه ميـرزا فتـاح خـا       ) ١٣٤٧( خـان  رزا فتـاح   مي ،رودي گرم

  .بانک بازرگاني ايران: الدين فتاحي، تهران کوشش فتح ، بهشاه قاجارمحمد
 .مرکز: محمد قائد، تهران ترجمة، ستين مسلمانان در اروپانخ )١٣٧٤(، برنارد لوئيس
 – ١٠٩٤)  سـفير ايـران بـه سـيام        سـفرنامة (سـفينة سـليماني     ) ٢٥٣٦(ربيع بن محمد ابراهيم     محمد

 .دانشگاه تهران:  به تصحيح و تحشيه و تعليقات عباس فاروقي، تهران.ق. ه١٠٩٨
 گفتمـان روشـنگري و سياسـت        ثي دربـارة  بح: تأملي در مدرنيتة ايراني   ) ١٣٨٤( علي،  ميرسپاسي

 . طرح نو:  جالل توکليان، تهران، ترجمةمدرنيزاسيون در ايران

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   در ايران معاصر"تجدد"و " ربغ"ة فرهنگي نخستين صورت ساز

 ۳۱

  . نويس  دست نسخة، و برهان الملهاالمه سيف)  قمری١٣٣٠( ، مالاحمدنراقي
: ی، قــممهدی طباطبــايد، بــه تــصحيح ســي و برهــان الملــهاالمــه ســيف) ١٣٨٥( ، مالاحمــدنراقــي

  .یپژوهشگاه علوم انسان
مـشروطه بـه روايـت       :ل مـشروطيت  رسائ،  » حرمت مشروطه  رسالة«) ١٣٨٧(له  ا  خ فضل  شي ،نوري

 . علوم انسانيمؤسسه تحقيقات و توسعة: تهران ،نژاد غالمحسين زرگري ،موافقان و مخالفان
: خواه، تهـران   قت مهدي حقي  ترجمة،  رويارويي فكري ايران با مدرنيت    ) ١٣٨٢( فرزين   ،وحدت

 .ققنوس
، تـصحيح و    )پاپان و قياصـره    تاريخ افرنج،  (التواريخ جامع) ١٣٨٤(اله    ن فضل  رشيدالدي ،همداني

 .ميراث مکتوب: تحشيه محمد روشن، تهران
 .تبيان:  تهران، ترجمة محسن ثالثي،شناسي دين جامعه) ١٣٧٧(، ملکم هميلتون
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