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چکیده :ناسیونالیسم ایدئولوژی ملت است و بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش تاکید دارد.
ناسیونالیسم ایرانی با پیشینه دوسدهای خود ،همزاد گریزناپذیر مدرنیته ایرانی است .در مقاله حاضر ،با
بازخوانی ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم ،اهداف و ابعاد زمینهساز پیدایش آن مورد بررسی قرار
میگیرد .پیدایش ناسیونالیسم ایرانی در این سده ،پیامد گریزناپذیر بحران ناشی از رویارویی ایران
سنتی با مدرنیت است که به صورت نخبهگرایانه و ابتدایی در میان برخی دولتمردان و روشنفکران
ایرانی و در قالب سیاستها و اندیشههای نوگرایانه تبلور یافت .ناسیونالیسم ایرانی در اصل در واکنش
به توسعهطلبی قدرتهای مهاجم خارجی ،به نحو ضداستعماری بروز کرد و سرانجام در برابر استبداد
داخلی ،شکل ضداستبدادی به خود گرفت .ناسیونالیستهای ایرانی در این دوره بر حفظ استقالل
ایران تمرکز کردند ،هر چند حفظ هویت و یکپارچگی ایران را نیز کمابیش در زمره اهدافشان داشتند.
از همین دوره ،ناسیونالیسم ایرانی به تدریج در پیوند با زمینه متنوع و در حال دگرگونی ایران ،ماهیتی
چندبعدی یافت .آشنایی و دریافت دادههای سیاسی مدرن ،گرایشی مدنی به آن داد و سپس در
بازگشت به داشتههای فرهنگی ،گرایشی باستانی و مذهبی نیز یافت .مهمترین دستاورد
ناسیونالیستهای ایرانی تا پایان سده نوزدهم ،پردازش زمینههای حکومت قانون به عنوان پیشدرآمد
حق حاکمیت ملت بود که سرانجام در مشروطه ایرانی رونمایی شد .از همین دوره است که زمینه
اشکال گوناگون ملتسازی در ایران معاصر شکل گرفت و فرایند تدریجی گذار از یک ملت فرهنگی
به یک ملت سیاسی پیریزی شد ،هر چند تاکنون به طور کامل تحقق نیافته است.
کليدواژگان :ناسیونالیسم ایرانی ،ناسیونالیسم مدنی ،باستانگرایی ،ملت ،جامعهشناسی تاریخی

 .1پست الکترونیکی نویسنده

رابط sayatmir@yahoo.com
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مقدمه
ناسیونالیسم ایدئولوژی است که ملت را در مرکز عالیق خود قرار میدهد (اسمت  )19 ،1383و
بخشی گریزناپذیر از جهاان مادرن باوده و هسات (گلنار  .)2 ،1388باه اعتقااد اسامت ،هماه
ایدئولوژی های ناسیونالیساتی ،اعام از ماذهبی ،ساکو ر ،محاف اهکاار ،رادیکاال ،امپریالیساتی،
جداییطلب و غیره ،در یاک چیاز یعنای جساتجوی ملات مشاتر اسات .وی ناسیونالیسام را
«جنبشی ایدئولوژیک می داند که درصدد رسیدن و حفظ استقالل ،وحدت و هویت یک جمعیت
انسانی است که برخی از اعضای آن باور دارند که مساوی با یک ملت بالفعل یا بالقوه» (اسامت
 41 ،1383و  )37است .ناسیونالیسم پدیده مدرنی برای برساختن ملت ،حتی با رونمایی گذشاته
در زمان حال است .از این دیدگاه« ،سرنوشت هر ملتی ،بازگشت به گذشاته شاکوهمند نیسات،
بلکه بازتولید روح آن ،در شرایط مدرن و تحت شرایط در حاال تحاول اسات» (اسامت ،1383
 .)48بنابراین« ،برای فهم ناسیونالیسم ،باید دریابیم که وجه ممیزه دوران معاصر چیست ،نه آنکاه
در جست و جوی اشترا های آن با اعصار گذشته برآییم» (گلنار  .)115 ،1388هابزباام دربااره
اهمیت ناسیونالیسم معتقد است که «فهم جاام تااریا انساان در دو ساده پیشاین ،بادون در
اصطالح "ملت" و واژگان و ترکیبات همراه آن ممکن نیست .چه اینکه این مفهاوم ،بیاانگر امار
مهمی در مناسبات انسانهاست» (.)Hobsbawm 2004, 1
ناسیونالیسم از بابت ملتسازی ،حاکمیت ملت ،مناف ملت ،مصلحت ملای ،رابطاه دولات و
ملت ،مشروعیت دولت ،و مبااحیی ن یار هویات ،وحادت و یکپاارچگی ملای ،اساتقالل ملای،
پیدایش تفکر ملی و مفاهیم مرتبط با این نوع اندیشه ،حائز اهمیت است .با وجود اهمیت پدیاده
ناسیونالیسم «در مورد ناسیونالیسم ایرانی ،کم بحث شده است» (احمدی  .)193 ،1383باه ویاژه
اینکه سده نوزدهم به عنوان سده پیدایش زمینههای ناسیونالیسم ایرانی ،کمتر ماورد توجاه قارار
گرفته است .در پژوهش حاضر ،با تمرکز بر سده نوزدهم ،تا اندازهای که باه ایان گفتاار مرباو
است ،درباره بخشی از پیشزمینه ناسیونالیسم ایرانی و گرایشهاای آن بررسای مایشاود .زیارا
"گفتارهای ایرانیت جدید" (اکبری  )57 ،1384در این دوره پدید آمد و «کنکاش درباره ملات و
یگان گی ملی ،تحت تاثییر یاک رشاته عوامال داخلای و خاارجی ،باه مهمتارین مشالله ههنای
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روشنفکران و نخبگان تبدیل شد»( 1انتخابی  .)186 ،1381از آن سده باه بعاد ،جسات و جاوی
بیپایان "حق حاکمیت ملت" در راستای گذار از یک ملت فرهنگی به یک ملت سیاسای دنباال
شد .هر چند این گذار «ایران را هنوز در جستجوی یک هویت سیاسی [ملی] معطل نگاه داشاته
است» (اتابکی  )33 ،1381و بعد از صدوپنجاه سال تالش برای قانونخواهی ،هنوز ملت ایاران،
در آرزوی ایجاد یک دولت ملی و قانونی در آتش اشتیاق دستیابی به ابتداییترین و اساسیتارین
حقوق خویش میسوزد (آجودانی  .)13 ،1387بنابراین ،فهم چگاونگی تکاوین ناسیونالیسام در
سده نوزدهم و قبل از مشروطه ،به این دلیل اهمیت دارد کاه باه در پیادایش "ملات ایاران"،
منازعات و شکافهای ایدئولوژیک در ایران معاصر کمک میکناد .باه اعتقااد آدمیات« ،عوامال
تاریخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته [نوزدهم] به کاار افتااد کاه نیاروی انگیازش و روان
تازهای به ملیت ایران داد -و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت» (آدمیت .)114 ،1349
از این رو ،در پژوهش حاضر ،بررسی میشود که ناسیونالیسام ایرانای در ساده ناوزدهم در
پاسا به چه مسثله /مسایلی ،چگونه و با چه ویژگایهاا و گارایشهاایی شاکل گرفات بادین
ترتیب ،نمونهای از سیاستها و اندیشه های ناسیونالیستی برخی دولتمردان و روشنفکران ایرانای
در سده نوزدهم با هدف واکاوی زمینه شکلگیری ،اهداف و ابعاد ناسیونالیسم ایرانی با ارجاع به
مناب دست اول و دست دوم مورخان ایرانی 2و پژوهشگران دوره مذکور ،مورد بررسی ،مقابله و

 . 1پرسش درباره قدیم یا جدید بودن ناسیونالیسم ایرانی ،پرسشی بنیادی است که به پاساهای مستند و مستدلی
نیاز دارد و مواض مدرنیستها و غیرمدرنیستها از نوع پاساشان در این زمینه مشخص میشود (برای مطالعه
دیدگاه برخی پژوهشگران در این زمینه به میرزایی  1390رجوع کنید).
 .2جامعهشناسان ایرانی ،ارتبا

علمی اندکی با مورخان ایرانی برقرار کردهاند و در جامعهشناسی کنونی ایران،

دادههای تاریخی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .به گونهای که ظاهرا تاریا (زمان) در جامعهشناسی ایران
فراموش شده است .زم نیست که جامعهشناس یک مورخ باشد تا جامعه شناسی تاریخی ایرانی شکل بگیرد ،بلکه
بیش از آن زم است فهمی همد نه بین مورخ و جامعهشناس ایجاد شود و دادههای گردآوری شده مورخان ،زمینه
را برای تحلیلهای جامعه شناسی فراهم کند .زیرا پدیده اجتماعی در ایران ،به شدت تاریامحور است و در واق  ،با

نوعی "واقعیت اجتماعی تاریخی" در سر و کار داریم« .بدین ترتیب ،جامعهشناسی تاریخی درجه یک ،عمال

میتواند در مقایسه با مطالعات تجربی محدود و تنگدامنه که به ربط و تناسب سیاست و خطمشی خود میبالند،
راج به عالیق و امور واقعی زندگی معنادارتر سخن بگویند» (سابل  1982به نقل از اسکاچپول  .)13 ،1388در
واق « ،جامعهشناسی جدی ،باید جامعهشناسی تاریخی باشد» (آبرامز  16 ،1982به نقل از همیلتون )111 ،1385؛ در
حالی که ظاهرا جامعهشناسی ایرانی ،به جز در مواردی اند  ،به شدت غیرتاریخی است.
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تحلیل قرار میگیرد .سپس مقاله حاضر ،با نتیجهگیری و ارائه الگویی از پیشزمینه گارایشهاای
نوظهور ناسیونالیستی در این دوره خاص از ایران پایان مییابد.

مباحث نظری
به طور کلی ،مجاد ت ن ری درباره مفهوم ناسیونالیسم در قالب ساه پاارادایم "ازلایانگااری"،
"مدرنیستها" و "نمادپردازان قومی" پیریزی شده است (ر.

باه اوزکریملای 1383؛ اسامت

 1383و اسمت و وست  .)1384پرسش اساسی هر سه پارادایم ماذکور ایان اسات کاه ملات و
ناسیونالیسم تا چه حد پدیدههای مدرنی است خصوصیت مشتر مدرنیستها ،اعتقادشاان باه
مدرن بودن ملتها و ناسیونالیسم است؛ ویژگی عمومی نمادپردازان قومی ،تثکیاد بار فرهناگ و
گذشتههای قومی است؛ و با خره ،خصیصه مشتر ازلیانگاران هویت قومی ،اعتقاد به قدمت و
طبیعی بودن ملت ها است (اوزکریملی  .)80 ،1383هار کادام از پاارادایمهاای یادشاده ،بیاانگر
بخشی از واقعیت هستند و تبیین عامی از این پدیده به دست نمیدهند .چه اینکاه خاود پدیاده
ناسیونالیسم نیز بر اساس ماهیتش ،چنین امکانی را به دست نمیدهد .پس «هیچ ن ریاه عماومی
درباره ناسیونالیسم نمیتواند وجود داشته باشد» (اوزکریملی « .)23 ،1383اگر ناسیونالیسام یاک
پدیده عام باشد و تمامی ملتها را در برگیرد ،مطمئناً نمی تواند با د یل درونی که در بطان هار
جنبش ملی عمل میکنند ،توضیح داده شود .این د یل به طور خاص به هر ملات و فرهناگ آن
مربوطند و نمیتوانند اطالق عام یابند ،زیرا در چنین صاورتی ،ناسیونالیسامهاای رقیاب وجاود
نخواهند داشت» (گلنر  .)114 ،1388بنابراین ،ناسیونالیسم به شدت گرایش زمیناهای و تااریخی
دارد .این ویژگی ناسیونالیسم همراه با محدودیتهای تبیینی هر کدام از پارادایمها و ن ریاههاای
هیل آنها ،که اغلب اروپامحور و مبتنای بار معیاار "قومیات و زباان" ( )Hobsbawm 2004اسات،
محدودیتهای روششناختی جدی را در پژوهش درباره پدیده ناسیونالیسم پیشروی پژوهشگر
قرار میدهد .از آنجایی که مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که ناسیونالیسم ایرانای ،پدیاده
نوینی است که تواناایی بهارهگیاری از داده هاای گذشاته و حاال را دارد ،پاارادایم مدرنیسام و
نمادپردازی قومی ،بیشترین مناسبت را با این ادعا دارند.
ن ریهپردازان پارادایم مدرنیسم ،ناسیونالیسم را ناشی از تحاو ت دو ساده اخیار مایدانناد.
بنابراین ،ناسیونالیسم ،پدیده مدرنی محسوب میشود که در گذشته جایی نداشته است .به اعتقاد
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مدرنیستها «ملتها از پیش تعیینشده نیستند ،آنها را دولاتهاا و ناسیونالیساتهاا باه وجاود
می آورند» (گلنر  .)3 ،1388از میان ن ریهپردازان مدرنیست ،دیدگاه تام نیرن تا حدودی مناساب
تبیین دوره تاریخی مورد بررسی پژوهش حاضر است .به اعتقااد نیارن ،ناسیونالیسام در فرایناد
دگرگونیهای تاریخی و تحول "اقتصاد سیاسی جهان" و "توسعه نامتوازن" از قرن هیجدهم باه
بعد ریشه دارد ( .)Nairn 2003مدتها فرض میشد که تمدن ماادی باه طاور متاوازن پیشارفت
خواهد کرد .بر اساس اندیشه توسعه متوازن ،این پیشرفت را به طور مستقیم میتوان دنبال کرد و
از نهادهای مسئول آن گرتهبرداری کرد .از این رو ،درباره [و] حاشیه جهان ،میتوانناد باه مارور
جبران مافات کنند .اما چنین نشد و در عوض ،تثییر کشورهای پیشرو به صورت تسلط و تهاجم
پدید آمد ...تسلط قدرتهایی که نمیتوانستند غیر از بیگانه یا اجنبی تلقی شوند .در این شرایط،
نخبگان پیرامونی گزینهای جز تالش و برآوردن این مطالبات با به دسات گارفتن اماور نداشاتند
(نیرن  338 ،1981و  339به نقل از اوزکریملی )114 ،1381و "به دست گارفتن اماور" ،بیاانگر
بخش مهمی از جوهره ناسیونالیسم است .نخبگان [پیرامون]  ...مجبور بودند در هماان حاال کاه
برای پیشرفت خود طرحریزی میکردند ،با شکل موجودی که پیشارفت محساوب مایشاد ،باه
رقابت برخیزند .آنها خواهان کارخانه ،مدرسه و پارلمان بودند و مجباور بودناد کاه از پیشاروان
نسخهبرداری کنند؛ اما این کار را به گونهای انجام میدادند که دخالت مساتقیم ایان کشاورها را
مردود بدانند .این به معنای شکلگیری آگاهانه جامعهای مبارز و مافوق طبقاتی بود که از هویات
جداگانه خود در مقابل نیروهای سلطهگر خارجی آگاه بود و راه دیگاری بارای انجاام ایان کاار
وجود نداشت (نیرن  :340 ،1981به نقل از اوزکریملی .)115 ،1383
ن ریه نیرن باه گوناه ای واروناه تن ایم شاده اسات کاه گاویی کشاورهای پیراماون ،منشاا
ناسیونالیسم هستند و ناسیونالیسم کشورهای مرکز ،واکنشی به این ناسیونالیسم پیرامون است .در
واق  ،گرچه ن ریه ناسیونالیسم نیرن ،مبتنی بر رابطهای دیالکتیک است ،اما آنتیتز را به جای تاز
قرار می دهد و در نتیجه به سنتز نادرستی منجر میشود .بریولی به درستی بیان میکند که ن ریاه
مذکور ،با واقعیت سازگار نیست و نیرن باا قارار دادن منشااء ناسیونالیسام در کشاورهای کمتار
توسعهیافته ،تسلسال واقعای حاوادا را معکاوس مایکناد .باه اعتقااد وی ،ناسیونالیسامهاای
ضداستعماری ،که واکنشی در برابر امپریالیسم محساوب مایشاود ،متاثخر از ناسیونالیسامهاای
اروپایی است (به نقل از اوزکریملی .)117 :1383 ،نیارن باا اساتوار کاردن چهاارچوب تحلیلای
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سطح جهانی خود بر تکعامل اقتصاد سیاسی ،به تحاو ت درون جواما پیراماون کمتار توجاه
کرده است و داشتههای فرهنگی و تاریخی متفاوت این جوام را ،که میتواناد بار ناسیونالیسام
واکنشیشان ایرگذار باشد ،مورد توجه قرار نمیدهد .به بااور آریاج« ،توساعه ناامتوازن ،بایاد باا
ویژگیهای متمایزکنندهای ن یر دین یا زبان همراه شود ،تا نارضایتی صورت ناسیونالیسم به خود
بگیاارد» (اوزکریملاای  .)120 ،1383در ن ریااه نیاارن باارهمکنش نیروهااای ساانتی و ماادرن در
کشورهای مذکور نیز مورد توجه قرار نمیگیرد .همچنین نشان می دهد که نخبگان ایان جواما ،
بدون هیچ مانعی می توانند به نوگرایی رو آورناد و دولات ناوگرا و مادرنی را بارای مقابلاه باا
دولت های مهاجم استعمارگر روی کار آورند .این ن ریه در توجیه پیادایش ناسیونالیسام باه ماا
کمک میکند ،اما نمیگوید دستاویز این ناسیونالیسمهای واکنشی چه چیزهایی است
عالوه بر این ،نمادپردازان قومی با تاکید بر تداوم پیوندهای قومی ماقبل مدرن ،نشان میدهند
که چگونه فرهنگهای قومی در تالش های روشنفکران در ایجاد ملات محادودیتهاایی ایجااد
میکنند (اوزکریملی  .)80 ،1383در این پارادایم بر عناصار ههنای (خااطره ،ارزش ،احساساات،
اسطوره و نماد) در تداوم و استمرار اقوام ،شکلگیری ملتها و تثییر ناسیونالیسم تاکید میشاود
(اسمت  .)1383به اعتقاد اسمت ،ملتهای مدرن را نمی توان بدون در ن ر گرفتن عناصر قاومی
از پیش موجود در کرد که فقدان آنها احتما مان مهمی در "ملتسازی" باود (اسامت 1383
و اوزکریملی  .)1383از این رو ،بهتر است ایدئولوژیهای ناسیونالیستی را نمونهها و میاالهاایی
از خانواده مفاهیم متداخل ناسیونالیسم ببینیم که شبیه مفهاومی عاام از باازی اسات کاه چنادین
عنصر متداخل دارد و همه آن عناصار در هار باازی ظااهر نمایشاود .یگاناه ماورد اساتیناء در
خصوص ناسیونالیسم این است که در همه ایدئولوژیهای ناسیونالیستی ،مایتاوانیم ساه هادف
گسترده هویت ،وحدت و استقالل ملی را به درجات متفاوت تشخیص دهیم .در ایان برداشات،
مفاهیم اصلی به جهانبینی عام ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و برنامههاای سیاسای مناتج از آنهاا
شکل میدهند؛ اما ترکیبات مختلف این مفاهیم ،آنها را به جهان متفااوتی مایکشااند و موجاب
پیدایش انواع متفاوتی از ناسیونالیسم میشود (اسمت  .)51-50 ،1383از این من ار و باه تعبیار
گیلبرت ،برخی از منازعات میان ناسیونالیسمهای رقیب ،به نوع توسل آنها به مفاهیم اصلی بعضاً
متفاوت و رقیب مربو میشود؛ برای میاال ،یاک ناسیونالیسام باه مفهاومی از ملات مبتنای بار
سرزمین و موطن و ناسیونالیسم دیگر به مفهومی از ملات مبتنای بار قومیات و فرهناگ توسال
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میجوید (اسمت  .)50 ،1383بدین ترتیب ،طبقهبندیهای متنوعی از ناسیونالیسم و ملات انجاام
شده است.
برای حل این مسثله ،هاچینسون ،طبقهبندی دوگانهای را از ناسیونالیسام بیاان مایکناد و باه
تفکیک ناسیونالیسم فرهنگی از ناسیونالیسم سیاسی میپردازد .به اعتقاد هاچینسون ،ملایگرایاان
سیاسی با ملیگرایان فرهنگی به لحاظ ناسازگاری با دولت دیوانسا ری ،اشترا ن ر دارناد ،اماا
آرمان ملیگرایان سیاسی ،جامعه سیاسی مدنی متشکل از شهروندان آموزش یافتهای است کاه ...
به دلیل وجود قوانین مشتر و اخالقیات وحادت یافتاه اسات (هاچینساون  .)194 ،1386آنهاا
وفاداری سیاسی فعلی و سنتگرایی را که مان تحقق این آرمان مایشاوند ،ماردود مایدانناد و
وفاداری مورد ن ر آنها ،مفهومی جهانوطنی و عقلگرا از ملت است که در نهایات ،رو باه یاک
انسانیت مشتر دارد که بر تفاوتهای فرهنگی تفاوق دارد (هماان) .از ایان چشاماناداز ،بنیااد
ناسیونالیسم سیاسی در هر شکل آن ،بر محور این اندیشه شکل میگیرد که حق حاکمیات از آن
ملتهاست و دولت وقتی ملی است که منتخب ملت یا مورد حمایت و موافقات ملات باشاد و
دولت و حکومت ملی ،بدون به رسمیت شناختن آزادی ملت و حق مداخله ملت در سازماندهی
این نهاد سیاسی جدید معنی ندارد .تجلیهای عینی این آزادی در جامعه ،یعنی آزادی قلم ،بیاان،
اجتماعات ،احزاب و انتخابات ،همه از این بنیاد آزادی ملی و آزادی ملت سرچشامه مایگیرناد
(آجودانی  .)19-18 ،1387بر خالف ناسیونالیسام سیاسای ،ناسیونالیسام فرهنگای ،ملات را در
رضایت یا قانون "محض" نمیجوید ،بلکه آن را در احساساتی جستجو میکند که باا طبیعات و
تاریا پدید آمده اند (هاچینساون  .)195-194 ،1386ناسیونالیسات هاای فرهنگای باا رد آرماان
حقوق فراگیر شهروندی مورد ن ر ناسیونالیستهای سیاسی ،خواساتار آن هساتند کاه تماایزات
طبیعی موجود درون ملت (جنسی ،شللی ،دینی و منطقهای) محترم شمرده شود ،زیرا حرکت باه
سمت تمایز ،محر خالقیت ملی است (هاچینساون  .)195 ،1386از ایان دیادگاه و باه تعبیار
کوهن و گلنر ،ناسیونالیسم فرهنگی پاسا دفاعی نخبگان آموزشدیده به تثییر برونزاد 1نوساازی
بر ن مهای منزلتی موجود است که در واق ممکن اسات موجاب تثکیاد مجادد بار ارزشهاای
سنتگرا در اجتماع شود؛ همان طور که در کشورهای اسالمی معاصر در خاورمیانه و آسیا پدیاد
آمد (هاچینسون  .)204 ،1386ن ریههای مطرح شده در اینجا فقاط نموناه گزیاده و متناسابی از
1. Exogenous
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میان ن ریههای بسیاری است که برای تبیین و تحلیل ناسیونالیسم سودمند است و همان طور که
بیان شد ،هر کدام از ن ریههای مذکور ،فقط بخشی از داستان پیدایش ناسیونالیسم ایرانی را برای
ما در دوره مورد بررسی تحلیل میکند و راهنمای ما در بررسی این پرسشها است .ناسیونالیسم
ایرانی در پاسا به چه مساله /مسایلی شکل گرفات چگوناه شاکل گرفات چاه ویژگایهاا و
گرایشهایی یافت

روش پژوهش
شاید این ادعا دور از واقعیت نباشد که روش پژوهش ناسیونالیسم ،تاریخی است .بر اساس ایان
ادعا ،روش پژوهش حاضر ،با اتکاء بر امکان همگرایی بین تاریا و جامعاهشناسای ،بارای ارائاه
تحلیلی از پیدایش ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم ،آن را در حاوزه جامعاهشناسای تااریخی
قرار میدهد .پژوهش جامعهشناختی درباره مسایل تاریخی ،میتواند بررسی زمانها و مکانهاای
گذشته یا فرایندهای تلییر در طول زمان منتهی به اکنون و جاری در زمان حال باشد .عاالوه بار
این ،در قلمرو فعالیت عملی پژوهش ،جامعهشناسان میتوانند روشهای آرشیوی را از مورخاان
بگیرند یا از آیار مورخان همانند "مناب دست دوم" مدار و شواهد استفاده کنناد (اساکاچپول
 .)496-495 ،1388این موضوع بیانگر این است که حال ،گذشته را شاامل مایشاود (همیلتاون
 .)112 ،1385بنابراین ،در پژوهش حاضر از مناب موجود و آیار مورخاان و پژوهشاگران دیگار
برای ایجاد فهم متقابال از ناسیونالیسام ایرانای اساتفاده شاده اسات تاا باا شناساایی و بررسای
سیاستها و اندیشههای ناسیونالیستی آن دوره ،به واکاوی نخستین زمیناههاای تکاوین عینای و
ههنی آن چیزی بپردازیم که اکنون "ملت ایران" نامیده میشود .از این رو ،پژوهشگران به عناوان
مورخ این موضوع را مورد بررسی قرار نمیدهند ،بلکه این پژوهش را دعوتی از تاریا برای فهم
جامعهشناختی یک پدیده تاریخی می دانند .به من ور تمرکز بار موضاوع ،مفهاوم ناسیونالیسام و
مباحث ن ری پیش گفته را راهنمای خود قرار دادهایم و شواهد مستقیم و غیرمستقیم درباره ایان
پدیده را بررسی کردهایم .همچنین با آوردن گزارهها و برداشتهای ساایر پژوهشاگران و بحاث
کردن با آنان درباره موضوع مورد بررسی ،بر اعتبار پژوهش افزودهایم.

قادري و ميرزايی  .1390 .ناسيوناليسم ايرانی در سده نوزدهم 77

زمينه پيدايش ناسيوناليسم در ايران
پس از فروپاشی ایدئولوژی قدرتمند و دیرپای صفوی بر ایر جنگ داخلی تاا برآمادن قاجاار در
 1800م1179 /.ش ،.ایران ،سده هجدهم را به گفته نماینده کمپانی هند شرقی انگلایس باه نحاو
"رقتبار" و به گفته ژان اوبن ،مورخ معاصر "فاجعهبار" (نقل از فوران  )160 ،1385پشات سار
گذاشت .گزارشهای همه سیاحانی که در آغاز سده ناوزدهم از ایاران دیادن کاردهاناد ،بیاانگر
بدبختی های مملکت در زمینه کاهش جمعیت ،فقر و انحطا اقتصاادی و جادایی آن از جریاان
اصلی سیاست ،تجارت ،علم و فرهنگ جهانی است (عیسوی  .)18 ،1369در همین دوره ،ایاران
"سنتی و اسالمی" (لمبتون  )128 ،1367به عنوان یک اجتماع فرهنگی با رخاداد ناوینی مواجاه
شد که در چارچوب اندیشه پیشامدرن ،تحلیلپذیر نبود .این رخداد ناوین« ،تعادی یاک تمادن
بیگانه با قدرتی فوقالعاده بود که از زمان جناگهاای روس در دوره سالطنت فتحعلایشااه باه
گونهای فزاینده احساس میشد» (لمبتاون  .)179 ،1379روسایه در جناگهاای باین ساالهاای
1801م1180 /.ش .و 1828م1207 /.ش .بخش وسایعی از سارزمین ایاران را جادا کارد« .ایان
جریان نه تنها خشم ،بلکه هراس را نیز برانگیخات» (لمبتاون  )113 ،1367و «ضاعف هماراه باا
کاهش ارضی  ...حیات ملای را باه ناابودی ساوق مایداد» (آلگاار  .)135 ،1369در ایان دوره،
"ساختار موزاییکی جامعه ایران" و "ساختار پراکنده قدرت سیاسی" (اکبری 1384الف )285 ،باا
رویدادی مواجه شد که «نه تنها حیات سیاسی ،بلکه حیات اجتماعی و اقتصادی مملکات را نیاز
یکسره دگرگون ساخت» (لمبتون  .)35 ،1382پس از این رخداد تاریخی سرنوشتساز« ،سساتی
و بیرمقی و سترونی فرهنگ ایرانی» (یالیی  )32 ،1386که از سدهای پیش آغااز شاد ،اساتمرار
یافت و ایران در مواض واکنشی و فرودست قرار گرفت و ایرانیاان کاه باه گفتاه بهناام ()1346
پیش از این «هر مهاجمی را آموزگار بودناد» (بهناام  )2 ،1346اکناون بایاد مایآموختناد .از آن
رخداد به بعد ،ایران در "آستانه" (طباطبایی  1386الف )32 ،قرار گرفات و پاس از آن" ،ضاربه
هویتی" (علیخانی  )47 ،1386دگرگونی فراگیار و بنیاادی در اجتمااع سانتی ایاران آغااز شاد.
پدیده های نوینی شکل گرفت و در امتازا یاا مخالفات باا گذشاته ،هار پدیادهای خاساتگاهی
چندگانه یافت .طباطبایی معتقد است که به دنبال شکست ایران در جنگهای ایران و روس:
«انسااجام ن ااام وجااوه متفاااوت عناصاار تاااریخی و فرهنگاای ایااران و وحاادت آن ،کااه از
ویژگیهای دوران قدیم بود ،بر هم خورد و در هماهنگی آن عناصر که به دنبال بحران در آگاهی
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زمان ویژه خود را داشتند خللی به وجود آمد ....با شکست ایران در جناگهاای ایاران و روس،
رخنهای بیسابقه در ارکان این وحدت افتاد ،تخالفی میان قلمروهای متفااوت پدیاد آماد و هار
قلمرویی ،ضرباهنگ دگرگونی متفاوتی پیدا کرد» (طباطبایی 1386الف.)33-34 ،
"بحران" از بین رفتن "انسجام ن ام" و "وحدت ساختاری" ایران پیشاامدرن ،هماراه باا باه
خطر افتادن استقالل ایران که طباطبایی از آن باا عناوان "بحرانای در بنیادهاا و بحاران بنیادهاا"
(طباطبایی  1386الف )17 ،یاد میکند ،آغازگر دغدغه ههنی دولتمردان و روشانفکران ایرانای و
پیدایش تدریجی یک جامعه ملی بود که دلیل پیدایش آن را باید در اندیشاههاا و سیاساتهاای
نوگرایانه و واکنش برخی روشنفکران و دولتمردان ایرانی به چالشهای ایران معاصر جسات .در
این دوره ،فشارهای ن امی ،سیاسی و سپس اقتصادی (لمبتون  )115 ،1367چنان ایرانیاان را باه
چالش طلبید که نخبگان ایرانی ،چارهای جز توسل به اصالحطلبی از اوایل سده نوزدهم مایالدی
نداشتند (رجایی  )162 ،1386و در گرانیگاه آگاهی ایرانیان ،یعنی «مکتب تبریاز مایبایسات باه
اجبار به آن تن در میداد» (طباطبایی  1386الف .)133 ،بیدلیل نیست که «اصالحطلبان پیشگام،
ن یر عباس میرزا ،قائم مقام و امیرکبیر همه از آهربایجان یعنی خط مقدم جبهه با روسایه آمدناد»
(فوران  )247 ،1385و تبریز 1به کانون ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شد (کاتم  .)49 ،1372این شهر
همان گونه که دروازه مدرنیت ایرانی است ،دروازه ناسیونالیسم ایرانی نیز محسوب مایشاود .از
 .1شهر تبریز ،کانون اصالحات ایران در آن زمان بود و «از این لحاظ ،دربار ولیعهد در تبریز مهمتر از دربار شاه در
تهران به شمار میرفت» (آدمیت  )62-161 ،1378و قدرت ایالتی آشکار بود (شیفر  .)67 ،1385ایدههای
ناسیونالیستی نیز از همین شهر به سایر نواحی ایران انتقال یافت .از آغاز فرایند دگرگونیهای سری  ،آهربایجانیها
یعنی بزرگترین و مهمترین جماعت قومیِ اقلیت کشور ،تعلق شدیدی به جامعه ملی ایران نشان» (کاتم )49 ،1372
دادند و تا دهه نخست قرن بیستم م .و ظهور پان -تورانیسم ،ناسیونالیسم هشیار ایرانی در میان جمعیت آهربایجانی
قفقاز رشد کرد (امانت  .)35 ،1382به طوری که برخی معتقد هستند که «بسیاری از عناصر مهم در ساخت و
پرداخت موجودیت قلمرویی و محدود ایرانی ،از تبار اقلیتهای قومی غیرفارسی زبان بودند و در رأس آنها نیز
آهربایجانیها و نه گروههای رسمی فارسی زبان قرار داشتند» (اتابکی  .)18 ،1381دلیل شروع مقدمه جنبش
نوخواهانه از آهربایجان ،موقعیت جلرافیایی آن بود که همسایه روسیه و عیمانی و نزدیکتر به دنیای اروپا محسوب
می شد .همچنین طبیعی است که اندیشه نوآوری ،نخست از دستگاه حکومت بروز کرد .زیرا ،او ً زمامداران از
طریق تجربه ،به واماندگی خود در حین تصادم با نیروی غرب پی بردند .دوم اینکه ،عنصر دانا و روشنبین در
صنف دیوانیان وجود داشت .سوم اینکه ،اهمیت سیاسی و سوقالجیشی آهربایجان ،بیشتر از سایر ایالتها بود
(آدمیت .)160 ،1378
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این چشمانداز« ،ناسیونالیسم ایرانی ،خود جزئی از طرح کلیتر تجادد و ترقای ایاران محساوب
میشود» (بشیریه  .)124-123 ،1383ایرانیاان پیشاامدرن «هایچ خااطره روشان و مشخصای از
حکومت مشتر یا حکومت "خوب" نداشتند (لمبتون  )115 ،1367و ملت به معناای مادرن و
سیاسی آن برای آنها ناشناخته بود و «تثکید بر فرهنگ بود تاا بار ملیات» (لمبتاون .)115 ،1367
«برداشت رایج میان نخبگان ایرانی درباره دو مقوله تجادد و ملیات ،در ایان دوره شاکل گرفتاه
است» (انتخابی  .)186 ،1381از همین دوره ،سازمانهای سیاسی توانستند اقتادار خاود را باه میازان
فزایندهای مؤیر کنند .بدین ترتیب ،تا حدی گذر از همبستگیهای قدیم مذهبی باه همبساتگیهاای ملای
انجام گردید (لمبتون  .)115 ،1367در ادامه این بحث ،سیاستهاا و اندیشاههاای ناسیونالیساتی آن
دسته از ایرانیانی را مورد بررسی قرار میدهیم که در آن دوره ،شاید ،هوشیارتر از دیگران با ایان
بحران مواجه شده بودند.

سياستهای ناسيوناليستي
آنچه که در اینجا سیاستهای ناسیونالیستی نامیده میشود ،بیانگر آن دسته از اقدامات نوگرایانه/
اصالحطلبانه دولتمردان ایرانی در عصر قاجار است که به طور مساتقیم و غیرمساتقیم باا هادف
حفظ وحدت و استقالل ایران و تقویت دولت در شرایط بحرانی ایران سده نوزدهم انجاام شاده
است و برای فهم ناسیونالیسم ایرانی اهمیت دارد .در این دوره ،ناسیونالیسم ایرانای کاه «عمادتاً
برخاسته از روشنفکران پراکنده و نه حاصل نهضتی سازمانیافته و کامالً تعریف شده بود ،بیشاتر
از سوی دولت ترویج میشد» (فرش  )434 ،1383و « ...کانون اصلی اندیشههای اصاالحطلباناه
[نیز] نخست در دستگاه دولت به وجود آمد» (آدمیت  .)164 ،1378بنابراین ،تصادفی نیست کاه
«نخستین ناسیونالیست های ایرانی ،از نخستین تجددطلبان [ایران] محسوب میشوند؛ هدف ایان
مردان ،ایجاد حکومتی متمرکز و قاوی باود» (کااتم  .)35 ،1378باه اعتقااد فارش« ،ریشاههاای
ناسیونالیسم ایرانی را در ارتبا با مدرنیزاسیون میتوان در اقدامات عباس میرزا و پاس از آن در
انتشار روزنامهها و تالشهای برخی از روشنفکران ایرانی برای عربایزدایای از زباان فارسای و
ایجاد پیوند میاان ناسیونالیسام سارزمینی و ماذهب شایعه ردیاابی کارد» (فارش .)445 ،1383
روشنفکران و نوگرایان ایرانی از همان آغاز ،در تالشهای خود برای رویارویی باا مادرنیت «دو
وجه از مدرنیت را که در دسترسشان بود ،اخذ کردند :وجه "ایباتگرا" که در آن بر مقولاههاایی
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مانند فناوری و دیوانسا ری کارا تثکید میشد که در مدرنیت غرب یافات مایگردیاد؛ و وجاه
فرهنگی مدرنیت ،که در آن بر جنبههای دموکراتیکتر تمادن مادرن تثکیاد مایشاد» (وحادت
 .)18 ،1385وجه "ایباتگرای" مدرنیت در توجاه باه ضاعف ن اامی ایاران و باا کوشاش بارای
مدرنیزاسیون "ن ام /نیروهای مسلح" آغاز گردید و در پی آن ،شاکلگیری وجاه "فرهنگای" باا
تثخیر و به تدریج آغاز شد .از همان آغاز ،ایرانیان نیز همانند سایر مسلمانان «حاضار بودناد کاه
فناوری توپخانه را از غربیان اخذ کنند ،بدون آنکه ریاضات و فلسافه مارتبط باا آن را بپذیرناد.
ممکن بود که دکارت افسر را استخدام کنند ،اما به دکارت فیلسوف اعتنایی نمایکردناد» (گلنار
 .)54-53 ،1388با این حال ،همین «آگاهی از ضعف ن امی ایران بود که به ویژه به ملایگرایاان
ایرانی شکل داد» (کرونین .)174 ،1385
از میان دولتمردان ایرانی پیش از مشروطه ،نخست اقدامات اصاالحی عبااس میارزا -1184
 1207ش1805-1828 /.م 1.و بعدها میرزاتقیخان امیرکبیر  1227-1230ش1848-1851 /.م .و
میرزا حسینخان سپهسا ر 1249-1259ش1870-1880 /.م .را میتوان در پوشاش توجاه آناان
به مناف ملی مورد بررسی قرار داد« .حرکتهاای آغاازین بارای نوساازی از "ماردان شمشایر"
نشثت میگرفت .د یل آن سیاسی بود تا اجتماعی ،و حاصل واکانش آنهاا باه تجااوز تادریجی
قدرتهای بزرگ در ایران و برتری ن امی این قدرتهاا باود» (لمبتاون  .)134 ،1367مایتاوان
عباس میرزا (1168-1212ش1789-1833 /.م ).را در شمار نخستین ایرانیانی محسوب کارد کاه
گذار از "میهندوستی" کهن به سوی "ناسیونالیسم" ناوین ،در پای جساتجویی دربااره چرایای
شکست ایرانیان از روسها ،ههنیت و رفتار او را در بر گرفت (بهنام  .)1383عباسمیارزا معماار
"بنای ن ام جدید" (زرگرینژاد  ،)80 ،1386در ایام حکومت خود در آهربایجان باه «اصاالح و
نوسازی قشون ،تن یم قواعد تازه برای ملکداری و مالکیت و برانداختن سانت فاروش ایاا ت،
تفکیک خالصهها از موقوفات ،تعیین روز م االم بارای رعیات ،تثسایس چاپارخاناه بارای دفا

 .1تاریاهای در شده در مقاله حاضر (بر حسب سال خورشیدی و میالدی) ،بر اساس مناب مورد استفاده در این
پژوهش محاسبه و یبت شده است .بنابراین ،ممکن است از دقت بسیاری برخوردار نباشد و باید با احتیا مورد توجه قرار
گیرند .در مناب مورد بررسی ،تاریاهای متفاوتی هکر شده است .با این حال ،از آنجایی که نویسندگان مقاله حاضر خود را
مورخ نمیدانند ،در این زمینه تالش نیز نکردهاند .در ضمن ،تلییر اند تاریاها ،ایر چندانی نیز بر پژوهش حاضر ندارد.
عالوه بر این ،تشخیص دادیم که استناد به کار مورخان و پژوهشگران پیشین کفایت میکند.
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اجحاف به رعایا ،اعزام محصل به فرنگ برای انتقال علوم جدیاد باه کشاور ،تشاویق صانای و
تالش برای استقالل اقتصادی ،ترویج اندیشه اتحاد اسالمیه میان ایران و عیماانی» (زرگاریناژاد
 )79 ،1386پرداخت .برخی از اقدامات عباس میرزا برای اولین بار در ایران انجام شد و سابقهای
در ایران پیشامدرن ندارد .وی از معدود دولتمردان ایرانی است که پیوسته به کنکااش و بررسای
د یل ضعف ایرانیان در آن روزگار میپرداخت .در همان دوران ،عباسمیرزا پس از شکسات از
روسها خطاب به اَمِده ژوبر ،فرستاده ناپلئون چنین گفت:
بیگانه! تو این ارتش ،این دربار و همه دستگاه قدرت را میبینی .مبادا گمان کنی که من مارد
خوشبختی باشم ....مشتی سرباز اروپایی ،همه دستههای سپاه مرا با ناکامی روبرو کاردهاناد و باا
پیشرفتهای دیگر ،خود ما را تهدید میکنند[ ....سپس در ادامه میپرسد] چه قدرتی ایان چناین
شما را بر ما برتری داده است دلیل پیشرفتهای شما و ضعف همیشگی ما چیست شما با فن
فرمانروایی ،فن پیروزی و هنر به کار گرفتن همه تواناییهای انسانی آشنا هستید ،در حالی که ما
در جهلی شرمنا  ،محکوم به زنادگی گیااهی هساتیم و کمتار باه آیناده مایاندیشایم (نقال از
طباطبایی 1386الف.)133-134 ،
سخنان عباسمیرزا آشکارا نشانه تقابال دو جهاان سانتی و مادرن و زاده قیااس "خاود" باا
"دیگاری" بااود .دیگااری کااه دیگااری ساانتی نبااود« .مهاامتاارین تمااایز ،پیشاارفت "دیگااری" و
عقبماندگی "ما" بود» (علیخانی  .)47 ،1386عباسمیارزا حیاران از رخادادهای آن روزگاار از
فرستاده ناپلئون میپرسد «بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشایار نماایم » (نقال از آدمیات
 221 ،1349و  .)161 ،1378این حیرانی عباسمیرزا را میتوان نشانهای از آغاز بحران هویات و
"اولین لرزههای هویتی ایران" (علیخانی  )62 ،1386دانسات کاه تااکنون اساتمرار یافتاه اسات.
«نوگرایی و اصالحات عباسمیرزا ،اصالحات از با و محدودی بود 1که به سبب شرایط جنگای
روزگار وی ،بیشتر قلمرو ارتش را شامل میشد» با این حال ،از آن رو کاه «بار ضاد تکاپوهاای

 . 1آلگار حسادت برادران عباس میرزا و دستاویزهای مذهبی ساختگی و موان مذهبی پیشروی وی را بیان میکند.
وی از قول پاکروان مینویسد «هنگامی که عباس میرزا در تبریز به آموختن فنون ن امی پرداخت ،برای احتراز از
جلب توجه علما ،مخفیانه این کار را انجام میداد» اصالحات ن امی عباس میرزا از جای دیگری نیز محدود میشد.
چنانچه جمیل قوزانلو بیان میکند «مخالفت علما میتوانست از سربازگیری جلوگیری کند» (ر.
.)158-129

 .به آلگار ،1369
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سلطهگرایانه قدرت های غربی در ایران بود ،به مناف ملی ایران خدمت میکرد» (آجادانی ،1386
 22و .)23آنچه که در مجموع ههن عباسمیرزا را به خود مشلول کرد ،حفظ تمامیات ارضای و
قلمروی "ممالک محروسه ایران" بود که در آن روزگار در خطر قرار گرفته باود .گرچاه «مارگ
عباس میرزا ،ضربهای برای برنامه های اصاالح از باا  ،و اصاالح ارتاش ،بوروکراسای اداری ،و
آموزش جدید» بود (کدی .)83 ،1369
پس از عباسمیرزا ،امیرکبیر (1186-1230ش 1)1807-1851 /.اقدامات نوگرایانهای را بارای
رشد مناف ملی ایران در مدت کوتاه صدارتش انجام داد .در سیاست ملی امیر ،بار "جنباه ملای"
وی در "حفظ استقالل سیاسی ایران" (آدمیت  )164 ،1378تثکیاد مایشاد .آدمیات دربااره وی
می نویسد شخصیت امیرکبیر از چند جنبه اهمیت دارد« :یکی اینکه نمایناده ناسیونالیسام ایرانای
است در برخورد با استعمار سیاسی و اقتصادی اروپاایی .دیگار اینکاه نمایناده اصاالح ساازمان
سیاسی است ،و اصالحگر اخالق مدنی؛ و سوم اینکه مرو دانش و فرهناگ و صانعت جدیاد
غربی است» (آدمیت  .)215 ،1378پیشینه ناسیونالیسام ایرانای را مایتاوان در "ن ام میرزاتقای
خانی" 2که مبین سیاستهای ملیگرایانه امیر است ،به خوبی دریافات .امیار در توجیاه سیاسات
ملی خود به سفیر انگلیس گفت:
در ملت ایران ،نشانهای از وطنپرستی یا ملیت به جای نمانده است ،قدرت دین که تا اماروز
جای ملیت را گرفته بود ،رو به سستی نهاده ،قادرت دولات نیاز بسایار محادود اسات ،و هماه
طبقات مردم نیز خواهان تحولی هستند .در عین حال ،ایرانیان اشتیاق غریبی یافتهاند که خاود را
به دولتهای اجنبی نزدیک کنند ...با اختالف ع یمی که میان قادرت ایاران و انگلساتان اسات،
چطور می توانم تن به تقاضایی دهم که بر قادرت انگلساتان بیفزایاد و از قادرت ایاران بکاهاد
(آدمیت .)470 ،1378

در همین سند ،امیرکبیر با توجه به درکی که از تحو ت دوره خود داشت ،از واژگان "ملات

ایران"" ،وطنپرستی" و "ملیات" اساتفاده مایکناد .آدمیات تثکیاد مایکناد کاه عاین دو واژه

 .1هر دو اصالحطلب آغاز سده نوزدهم ایران ،خیلی زود از دست رفتند .عباس میرزا در سن  44سالگی بدرود
حیات گفت و امیرکبیر نیز در سن  44سالگی به قتل رسید.
 .2برای مطالعه درباره "ن م میرزا تقیخانی" ر . .به آدمیت (.)1378
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"وطنپرستی" و "ملیت" در متن نامه امیار موجاود اسات( 1ر.

باه آدمیات  .)470 ،1378در

ادامه ،امیر درباره سستی مذهب و ضعف قدرت دولت بحاث مایکناد و ایان موضاوع ،بیاانگر
برداشت صحیح امیر از وضعیت آن روز ،به ویژه در ارتباا باا ظهاور پدیادههاای ناوین در آن
روزگار بود .امیرکبیر استعداد تحولخواهی ایرانیان را فهمیده است و به ویژه گرایش آنهاا را باه

دولت های در حال پیشرفت آن روزگار – که امیر آنها را "دولاتهاای اجنبای" نامیاده اسات -
مورد توجه قرار داده است .در تثیید درستی برداشت امیرکبیر ،شایل نااظر حسااس رویادادهای
ایران در سال  1850نیز بیان میکند که «عموم ایرانیان گرایش باه تلییار دارناد» (لمبتاون ،1367
 .)116گرایش ایرانیان به دولتهای بیگانه و از دست رفتن حس وطنپرساتی و ضاعف و فتاور
مذهب در آن روزگار را شاید بتوان در پرتو مفاهیم امروزین در قالب مسثله "هویات" شناساایی

کرد .مسثلهای که سایه سنگین آن از آغاز رویارویی مدرنیت باا ایاران سانتی بار سراسار تااریا
معاصر ایران کمابیش احساس شده است .تا جایی کاه باه ناسیونالیسام مرباو اسات ،در ساده
نوزدهم ،هیچ کدام از دولتمردان ایرانی به اندازه امیرکبیار بار منااف ملای تثکیاد نکارد .مواضا
ناسیونالیستی امیرکبیر ،به ویژه مبتنای بار حفاظ "اساتقالل سیاسای و اقتصاادی" و یکپاارچگی
سرزمینی ایران بود .امیرکبیر در موضوع امنیت داخلی و حفظ یکپارچگی ایران و تمرکاز دولات
مرکزی ،شورش ساا ر در خراساان را سارکوب (اقباال آشاتیانی 1340 ،و بیناا )1348 ،کارد و
کوشش های انگلیس در سیستان و بلوچستان (آدمیت  )1378را ناکام گذاشت .در بعد سیاسای و
اجتماعی به اصالح مالیه و خزانه (بینا  1348و آدمیت )1378؛ ن اام و بحریاه (آدمیات  1378و
مهدوی )1355؛ دیوان عدالت؛ اخالق و کردار مدنی؛ امور و خدمات شهری (آدمیات )1378؛ و
در بعد فرهنگی به تثسیس دارالفنون (بینا 1348؛ آدمیت 1378؛ اقبال آشاتیانی  )1340و روزناماه
وقای اتفاقیه (بینا 1348؛ آدمیت 1378؛ رضاقلی  )1377پرداخات و از نفاوه علماا و روحاانیون
(بینا 1348؛ لمبتون  )1367کاست .در بعد اقتصادی نیز در سیاست اقتصادی امیرکبیر در تقابل باا
اقتصاد استعماری (بینا  ) 1348آوردن صانای جدیاد و تقویات و تلییار ن اام کشااورزی ایاران
(آدمیت  )1378مورد توجه باود .2هار چناد «اقادامات اصاالحی امیار ،در زماانی اناد [دوره
 .1آدمیت مینویسد «اصطالح "غیرت ملت و خا " و "وطنپرستی" را امیر در 1265ق1228[ .ش1849 /.م].
استفاده کرده است (آدمیت .)114 ،1349
 . 2آدمیت درباره اهمیت اقدامات امیرکبیر ،فقط در زمینه تثسیس دارالفنون "نخستین مدرسه بزرگ غیردینی" (بهنام
 )31 ،1375مینویسد «ایجاد دارالفنون ،خود نشانه تحول ههنی است و  ...از مؤیرترین عوامل دگرگونی افکار است.
گرچه تعلیمات علمی آن تا اندازهای مقدماتی بود -تثییر اجتماعیش کم نبود .مهم تر از همه ،این کار در اصول دانش
گذشتگان تردید انداخت» (آدمیت .)15 ،1351
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صدارت  39ماه /سه سال و سه ماه] ،شگفتانگیز بود ]...[ ،اما آن اصالحات در صورتی به نتیجه

می رسید که قانون اساسی ،استقالل سالطنت را محادود مایکارد»( 1طباطباایی 1386ب.)151 ،
کاری که بعدها به ناگزیر مورد توجه مشروطهخواهان ایرانی قرار گرفت و «نتیجه سیاساتهاای
امیر در اصل به سبب شکست آنها ،به رشاد عوامال انقالبای یااری کارد» (آلگاار .)213 ،1369
وضعیتی که در سراسر تاریا معاصر ایران به گونههای دیگری تکرار شده است.
سیاستهای ترقیخواهانه امیرکبیر ،به طور مساتقیم در زمیناه دو بعاد اساسای ناسیونالیسام
ایرانی ،یعنی حفظ استقالل و یکپارچگی ایران قرار میگرفت و به طور غیرمستقیم حفظ هویات
ایرانی را مورد توجه قرار میداد .توجه وافر امیرکبیر به یک دولت مقتدر و متمرکز ملی و ایرانای
ضامن حفظ مناف ملی ،در همین راستا توجیه میشود« .همه این سیاستها بادان من اور اتخااه
گردید که دولت قاجار را تقویت کند ،تا بتواند در برابر فشارهای خارجی و جنبشهاای داخلای
ایسااتادگی کنااد» (فااوران  .)247 ،1385در ایاان دوره «آنچااه باایش از همااه باعااث پیاادایش و
قدرتگیری ناسیونالیسم ایرانی شد ،خشم و تحقیر ناشی از نفوه و پیشروی اقتصاادی بیگانگاان
بود  -این عامل حتی از عامل تثییر تفکر و اندیشه غربی ،اهمیت بیشتری داشات – ناسیونالیسام
ایرانی ،پیامد رقابتهای اقتصادی [روس و انگلیس] باود» (کااتم  .)196 ،1378گرچاه امیرکبیار
وزیر «ممالک محروسه ایران» بود ،اما نگاهی ملیگرایانه و برای حفظ حاکمیات ملای ایاران بار
تمامیت ارضی ایران داشت و این را میتوان در سیاستها و حساسیتهای وی به مرزها و هماه

قلمرو "ممالک محروسه" سرزمین ایران مالح ه کرد .از دوره صدارت امیرکبیر ،سیاستگاذاری
در ایران ،ملی گردید 2و تقریباً قلمرو سرزمینی و سیاسی ممالک محروساه ایاران ،مشامول ایان

سیاست ها شد .اگر بخاواهیم از میاان دولتماردان پایش از مشاروطه ،نمایناده شایساتهای بارای
ناسیونالیسم ایرانی نام ببریم ،شایستهتر از امیرکبیار کسای یافات نمایشاود .زیارا ایار اقادامات
ناسیونالیستی وی ،تاکنون در ههن ایرانیان باقی مانده است و از وی یاد میکنند.

3

 .1کاتوزیان معتقد است که «در نبود قانون ،سیاست نیز وجود نداشت ... .زیرا تنها در درون یک چارچوب حقوقی
تعیین کننده حقوق و تکالیف است که اندیشه و اقدام مستقل امکانپذیر میگردد» (کاتوزیان 1377الف.)20 ،
 .2برای میال« ،قانون تذکره دادن پاسپورت/گذرنامه] را بنیان نهاد» (برای مطالعه شرح برخی از این سیاستها ر.
 .به آدمیت .)219-220 ،1378
 .3برای میال ،رفسنجانی از وی به عنوان "قهرمان اصالحات" (رفسنجانی  )58 ،1346یاد میکند .وی شرح مفصلی
از اقدامات اصالحی امیرکبیر بیان میکند و درباره زمینهای که امیر در آن به صدرات رسید ،مینویسد :در این دوره
«استبداد و استعمار در کادر هیئت حاکمه با هم تلفیق شدند ،از تلفیق این دو موجود کییف ،یک پدیده بسیار شوم و
نفرت باری به وجود آمد که هر بال و نکبت را که ممکن است حکومتی در بر داشته باشد ،برای ملت ایران به بار
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بعد از دوران امیرکبیر ،دوره صدارت میرزا حسین خان سپهساا ر (1207-1260ش-1881/.
1828م ).در پیدایش ،استمرار و آگاهی ملی ایرانیان اهمیت دارد« .باید دانست که در زماره اهال
دولت ،بیش از هر کس سپهسا ر و مستشارالدوله [در ادامه درباره وی بحث شده اسات] بودناد
که مفهوم اجتماعی و سیاسی "وطن" و "ملات" را نشار دادناد و مارو آن مفااهیم ،در عارف
جدید سیاست بودند .هر کجا از لزوم ترقی و اخذ شارایط مادنیت غربای ساخن رانادهاناد ،در
مسئولیت ملی و وطنی بیانی دارند» .میرزا حسینخان یک جا مینویسد« :اگر هار یاک از ماا باه
قدر حصه خودمان ،معنی وطنداری را فهمیده بودیم و ادای تکلیف از خود نموده بودیم – حا

وض دولت و ملت ما رنگ دیگری داشت»« .دوران سپهسا ر درست هامزماان اسات باا رشاد
آگاهی ملی و ناسیونالیسم جدید ایران» (آدمیت  .)160 ،1351سپهسا ر عنوان روزناماه خاود را

"وطن" اعالم کرده است و غایت آن را در این شناخت که «ملت ایران و سالطنت قادیم ایاران،
ع مت باستانی خود را احیا کنند» (آدمیت  .)161-160 ،1351وی مینویساد« :ایان روزناماه را
وطن نام نهادیم ،از آن [رو] که وطنپرستی نزد هر فرد ملت ،وا ترین فضیلتهاست» .به اعتقااد
وی ،وطنپرستی فقط "پرستش زادگاه" نیست؛ بر معنی جام تری د لت میکناد و "احتارام باه
قوانین و بنیادها" را نیز شامل میشود (آدمیت  .)392-391 ،1351ظاهراً حسین خان سپهساا ر،
در درستی از تمایز بین وطنپرستی صارف و وطانپرساتی در معناای ناوین آن یعنای هماان
ناسیونالیسم دارد .به ویاژه گوناهای گارایش مادنی در اندیشاه وی مشااهده مایشاود .آدمیات

مینویسد« :اصطالح "منفعت نوع"" ،مناف عمومی"" ،نف عام" و "افراد ناوع" را بیشاتر هماان
دو [سپهسا ر و مستشارالدوله] در نوشتههای رسمی به کار بردهاند .همچنین میبینایم کاه "رأی

عامه" و "آرای ملتی" شناخته شدند .همه آن تعبیرها در این دوره داخل للاات روزناماهنویسای
هم گردیدند .مجموعشان د لت بر تعقل اجتماعی جدیدی میکند» (آدمیت .)412 ،1351
میرزا حسین خان ،سوای اندیشه ناسیونالیستی به تالش برای "تحریر نفوس" و یبت "حیات
و ممات نفوس" مملکت (آدمیت )221 ،1351؛ اصالح "اوزان و مقادیر" (آدمیت )313 ،1351؛
اصالح پول ایران و تثسیس "ن ام ضرابخانه" و انتشار "پول جدید" (آدمیت )314-315 ،1351؛
اصالح "شیوه نامهنگاری رسمی" (آدمیت )448 ،1351؛ تعیین "قرار اوقات دربخانه" یا به

آورد» (رفسنجانی  .)32 ،1346در چنین وضعیتی «غیرممکن بود ،ملت ایران بتواند در سایه قدرت زمامدارانی با این
طرز فکر ،مناف خویش را تثمین کنند ... ،و لذا در ایران ،استعمار و استبداد ،آن هم استبداد در خالف مسیر مناف
ملت ،دست به دست هم دادند و برای مدتی طو نی در مقابل طوفان سهمگین احساسات و عواطف ضداستعماری
ملت ،به زندگی کییف و غاصبانه خویش ادامه دادند» (رفسنجانی .)42 ،1346
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اصطالح امروزی "ساعات اداری" (آدمیت )450 ،1351؛ ایجاد "آرمه [ارتش] من م" و لشکر
"ملتی" (آدمیت )416 ،1351؛ پرچم جدید ایران و تن یم سه رنگ آن و نصب شیر و خورشید
در وسطش (آدمیت )452 ،1351؛ "پستخانه جدید و تمبر پستی" (آدمیت  )453 ،1351در
ایران دست زد .به اعتقاد آدمیت ،دوران سپهسا ر ... 1از همه بامعنیتر دوران تحول نگرش
اجتماعی و دیدگاه طبقه اندیشمند به مفهوم ملت و دولت ،شناسایی حقوق افراد ،الزام متقابل
دولت ،و منشث قدرت حکومت است (آدمیت  .)473 ،1351در همه این موارد ،یک وحدت رویه
نوین در سطح ملی در حال شکلگیری بود .سیاستهای سپهسا ر نیز بعد عینی و ههنی
ناسیونالیسم را شامل میشد .اقدامات اصالحی وی به گسترش نوگرایی ایرانیان و گسترش
سواد ،شبکههای ارتباطی و صنعت چاپ ،مطبوعات و مفهومپردازیهای ناسیونالیستی بسیار
کمک کرد .در همین دوره ،وی از حلقه روشنفکران و نوگرایان آن دوره ،ن یر میرزا ملکمخان و
میرزا یوسفخان مستشارالدوله و غیره نیز استفاده میکرد .اصالحطلبان ناسیونالیست این دوره،
همگی تقویت دولت را نخستین اقدام برای حفظ استقالل و مناف ملی ایران محسوب میکردند.
هر چند که راهی طو نی پیشروی آنان بود و ایدهها و سیاستهای نوگرایانه آنان ،مخالفان
سرسختی نیز داشت .جدا از دسیسهها و مخالفتهای آنان با سیاستهای نوگرایانه عباسمیرزا و
امیرکبیر« ،تجدد و آزادی از همین دوره با دو دشمن کهنهکار که ریشه در سنت داشت ،روبرو
بود :درباریان و روحانیون» (آجودانی .)250 ،1383
انديشههای ناسيوناليستي
من ور از اندیشههای ناسیونالیستی ،آمیزه متنوعی از آرا و افکار نویسندگان و روشنفکران ایرانای
در سده نوزدهم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاکمیت ملت ،قاانون و نفای اساتعمار و
اسااتبداد را در کااانون توجااه قاارار ماایداد .ایاان دسااته از روشاانفکران از [نخسااتین] ناااقالن و
ن ریه پردازان ناسیونالیسم هستند و باه «ناسیونالیسام ،باه عناوان ایادئولوژی ملاتسااز عنایات
داشتهاند» (اکبری 1384الف .)74 ،روشنفکران ایان دوره ،باا رویکاردی نوگرایاناه در نوشاتار و

 .1همه اقدامات اصالحی یادشده درباره قرارداد رویتر از سوی سپهسا ر به انگلیسیها ،واکنشهای مختلفی را در
پی داشت که بر جریان روشنفکری ایران نیز بیتثییر نبوده است (برای مطالعه بیشتر در این زمینه به خان ملک
ساسانی  ،1338زیباکالم  ،1379آجودانی  1383و آدمیت  1351رجوع کنید).
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گفتار خود ،اندیشه های ناسیونالیستی را در قالب مفاهیم نوین ترویج و باه پاراکنش آن در میاان
گروههای اجتماعی ایرانی به ویژه شهرنشینان با استفاده از فنااوریهاای ارتبااطی آن دوره اقادام
کردند و به شکلگیری ههنیت ایرانیان در پیوند با سرزمین و قلمرو ارضی ایران ،حاکمیت ملات
و مناف ملی و اندیشههای نو ،هار چناد در ساطحی محادود ،یااری کردناد .آبراهامیاان دربااره
روشنفکران مذکور مینویسد:
آنان نه به حق الهی پادشاهان ،بلکه به حقوق واگذارناشدنی فارد معتقاد بودناد؛ ناه مزایاای
استبداد سلطنتی و محاف هکاری سیاسی ،بلکه اصول لیبرالیسم ،ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را
تبلیغ میکردند .آنان به تکریم ظلاهللهای روی زمین نمیپرداختند ،بلکه اصول براباری ،آزادی و
برادری را میستودند (آبراهامیان .)66 ،1383
روشنفکرانی ن یر فتحعلی آخوندزاده ،ملکمخان ،آقاخان کرمانی ،یوسف خان مستشاارالدوله
و طالبوف تبریزی همراه با برخی افراد دیگر ،در این دوره و حتی دورههای پس از آن تثییرگاذار
بودند .1آخوندزاده (1191-1257ش1812-1878 /.م" ).شخصایت ملای مهمای" (شایفر ،1385
 )49که آدمیت وی را «اندیشهساز فلسافه ناسیونالیسام جدیاد» (آدمیات  ،)108 ،1349البتاه در
ایران ،مینامد ،ترکیبی از ناسیونالیسم سیاسی 2و فرهنگی را در هم آمیختاه باود .باه طاوری کاه
 .1بحث آشنایی ایرانیان با غرب ،پیشینه بیشتری دارد و این موضوع در پژوهش حاضر ،مطابق با اهداف و
محدودیتهایش مورد بررسی قرار گرفته است .برخی از ایرانیان ،حتی پیش از این سده و از راه شرق /هند با غرب
آشنا شدند .از بین آنها ،میتوان عبدالطیف موسوی شوشتری نویسنده "تحفه العالم" ،ابوالفتح الحسنی الحسینی/
سلطان الواع ین و آقا احمد کرمانشاهی را نام برد .همچنین ایرانیان دیگری نیز به طور مستقیم در غرب با
پیشرفتهای آن آشنا شدند .میرزا ابوالحسنخان شیرازی (ایلچی) نویسنده "حیرتنامه سفرا" ،ابوطالب اصفهانی
مؤلف کتاب "مسیر طالبی فی بالد افرنجی" و میرزا صالح شیرازی و غیره ،از این دسته هستند.
 . 2ناسیونالیسم سیاسی ،تلویحاً همان ناسیونالیسم لیبرال یا مدنی است .در بسیاری از متون ،این دو نوع اخیر را نیز
به جای هم به کار میبرند .ناسیونالیسم سیاسی بر آموزههای برآمده از انقالب فرانسه استوار است .این گونه
ناسیونالیسم ،معادل ناسیونالیسم غربی بر مبنای مدل فرانسوی است و در برابر ناسیونالیسم قرهنگی قومی /رمانتیک
یا شرقی بر مبنای مدل آلمانی و تفکیک دوگانه کوهن ( )1950قرار میگیرد .در ایران مدل مذکور ،با گرایشهای
حسرتبار خود به باستانگرایی (ر.

 .به بیگدلو  )1380و از دید برخی به باستانستایی (ر.

 .به هاکر اصفهانی

 )1381موسوم شد .طبقهبندیهای زیادی درباره ناسیونالیسم وجود دارد که بر حسب زمینههای اجتماعی و تاریخی
آن متفاوت است .برای میال ،به کوهن ( ،)1950تیلی( ،)1995مان ( )1998و در مورد ایران به جالیی پور ()1384
رجوع کنید.

 88مطالعات جامعهشناختی 69-103 :)39(18

«مدار فکرش ،حراست وطان از تسالط بیگاناه و رهاایی از اسایری و فقادان آزادی و اساتقالل
(آدمیت  )108 ،1349بود و «خواستار بیداری فرهنگی و جدایی از اسالم و عربیگری هماراه آن
نیز بود» (امانت  )32 ،1382و «در آیارش ع مت ایران قبل از اسالم  -که پایاه و اسااس توساعه
ناسیونالیسم مدرن ایرانی بود – مورد تثکید قرار گرفته بود» (شیفر « .)50 ،1385در تفکر ملای وی
[نیز] عشق به ایران باستانی و بیزاری از تازی ،عنصری سخت قوی است» (آدمیات )119 ،1349
و نیز گرایش های لیبرال .آخوندزاده مفهوم ناسیونالیسم را آیین جدید افراد ملاربزماین دانساته
است و معتقد بود که «بلندهمتی و علوطلبی تقاضا میکند کاه تعصاب ماا در حاق هامجنساان
(همنژادان) و همزبانان و هموطنان باشد ،نه در حق بیگانگان و راهزنان و خون خاواران [من اور
وی اعراب است]» (آخوندزاده  .)126 ،1351بار اسااس برداشات ناسیونالیساتی وی" ،تعصاب
دینی" ،را باید جایگزین "تعصب وطن" 1کرد( .آدمیت  .)118 ،1349وی بر همین اساس درباره
تلییر الفبا مینویسد «در صورت مخالفت شرع و تلییار فاوق ،بایاد مصالحت ملات را در ن ار
گرفت یا توجیه شرعی توسط علما ساخته شود» (آخوندزاده  .)190 ،1351آخوندزاده در تارویج
افکار ناسیونالیستی خود معتقد بود که برای به کف آوردن نیروی ملای و حفاظ مایهن در برابار
بیگانگان و رهایی از پستی و عقبماندگی ،زم است که همه ماردم را باساواد کنایم و باه آنهاا
"ملتدوستی و وطنپرستی" بیااموزیم (آخونادزاده .)115 ،1357 ،بااری محاور تفکار سیاسای
نویسنده ،برانداختن "دیسپوتیزم" و تثسیس "کنستیتوسیون" و تلییر دولت مطلقاه اساتبدادی باه
حکومت مشروطه قانونی است (آدمیت  .)150 ،1349وی "دیسپوتیزم" 2و "فناتیاک" /1تعصاب

 .1وی در این زمینه بیان می کند :به مرور زمان ،اعتقادهای دینی در ن رها آن جلوه سابق را ندارد که مردم به
آرزوهای آنها ،شوق شهادت داشته باشند ،خودشان را در مقابل دشمنان قوی به کشتن بدهند[ ،و] بدین وسیله،
اقتدار ملتی و شوکت دولتی باقی بماند .پس عقالی ملت را در این عصر واجب است که برای اقتدار ملت و
حراست وطن از تسلط بیگانه در تدار

رد هلتی باشند که عبارت از اسیری و فقدان آزادی و استقالل است ،و

وقوعش در این عالم حوادا از ممکنات قریب به یقین است .تدبیر آن نوع هلت به انتشار علوم در کل اصناف
ملت منحصر است ،و کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملتدوستی و وطنپرستی در مزرع ضمیر ایشان (به نقل از
آدمیت .)115 ،1349
 .2للت "دیسپوت" نخستین کلمه اروپایی است که ترجمه آن را [آخوندزاد] جزء نوزده لفظ فرنگی در آغاز
مکتوبات کمالالدوله ،به دست میدهد :لفظ دیسپوت به شهریاری اطالق میگردد که «در اعمال خود ،به هیچ قانون
متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بالحد و انحصار تسلط داشته ،و همیشه به هوای نفس خود رفتار
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دینی را دو بنیاد مهم در عقابمانادگی ایرانیاان مایانگاارد» (اکباری  )43 ،1384و باا افساوس
مینویسد:
حیف به تو ای ایران  ...اهل تو نادان و از سیویلیزاسیون جهاان بایخبار ،و از نعمات آزادی
محروم و پادشاه تو دیسپوت [مستبد] است .و تثییر ظلم دیسپوت و زور فناتیزم علما باه ضاعف
و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تاو را زناگآلاود باه دنائات طبا و رزالات و هلات و
عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مکر و خدعه و جبن و تقیه خوگر ساخته (نقل از آدمیت ،1349
.)123
آخوندزاده «به تابعیت حکومت و پادشااه از قاانون معتقاد باود و از دیادگاه او ،مشاروعیت
حکومت از اراده ملت ناشی میشود[ .و  ]...پادشاه باید خود را نماینده ملت بداناد و موظاف و
ملزم به اجرای قوانین و مصوبات پارلمان ملی کاه انعکاسای از اراده عماومی و حاکمیات ملای
اساات ،باشااد» (آدمیاات  .)152-151 ،1349وی باارای نجااات ایرانیااان ،تحقااق پاانج اصاال را
اجتنابناپذیر میداند« :تشکیل حکومتی قانونی ،دف عقایاد دینای و تحدیاد قادرت روحانیاان،
احیااای روحیااه وطاانخااواهی و ناسیونالیساام باسااتانگاارا ،گسااترش علااوم جدیااد و فرهنااگ
آزادی خواهی (لیبرالیستی) و سارانجام تلییار الفباای عارب و برگزیادن الفباای تاین» (اکباری
1384ب .)48-47 ،در مجموع ،در گفتار هویتسازی ملی آخوندزاده ،زبان ،خط ،تاریا ،دیان و
ترقی ،عناصر اصلی محسوب میشود( 2اکبری 1384الف .)67 ،چنانچه بیان شد ،در اندیشههاای
آخوندزاده نیز گرایشهای ناسیونالیستی مدنی و باستانگرا را میتوان یافت.

بکند ،و مردم در تحت سلطنت او عبد دنی و رهیل بوده ،از حقوق آزادی و بشریت به کلی محروم باشند» (نقل از
آدمیت 136 ،1349و آخوندزاده .)8 ،1985/1384
 .1به اعتقاد آخوندزاده (« )1985/1364عبارت از کسی است که قیودات مذهبیه و دینیه و تعصبات ملتی
["تعصبات ملتی" در این تعریف در سده نوزدهم و تا انقالب مشروطه ایرانی و حتی در مواردی پس از آن نیز
معادل با شریعت به کار میرفته است .برای یک بررسی روشنگرانه در این زمینه به آجودانی  1383رجوع کنید] او
به درجهای باشد که نسبت به مخالفین مذهب و دین و ملایرین ملت و آیین خود ،عداوت شدید داشته و از ایشان
متنفر بوده و هنگام فرصت ،از قصد نمودن به مال و جان و ناموس ایشان مضایقه نکرده در حق ایشان اصالً ترحم
روا نبیند» (آخوندزاده .)8 ،1985/1384
 .2میرزا ملکمخان ناظم الدوله (1212-1287ش1908-1833/.م ،).در همین دوره ،با جلب ن ر ناصرالدین شاه ،یک
"دفتر تن یمات" برای دربار تن یم کرد« .دفتر ،با یک هشدار عمومی مبنی بر این که اگر شاه به زودی قوانین
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ملکم خان ایرانی ،نوگرای دیگری است که گرایشهای نوگرا و لیبرالیستی وی را میتوان در
اصااول عقایااد سیاساای درباااره «آزادی ،عاادالت اجتماااعی ،حقااوق اساساای فاارد ،1پیکااار علیااه
اوهام پرستی ،اصالح خط و سبک نگارش ،اصالح حکومت و ایجاد ن ام قاانونی ،انفصاال قاوا،
مجلس تن یمات ،یا دستگاه وض قانون ،مجلس وزرا یا دستگاه اجارای قاانون ،حقاوق اساسای
فرد ،طرح قاوانین اصاالح مملکتای ،سالطنت مشاروطه و حکومات انتخاابی» (آدمیات ،1340
100و )113مالح ه کرد .به اعتقاد ملکم خان« ،آیین ترقی همه جاا با تفااق حرکات مایکناد»
(ملکمخان  )99 ،1327و قوانین جدید ،باید مبتنی بر دو اصال اساسای توساعه رفااه عماومی و
برابری همه شهروندان باشند (آبراهامیان  .)85 ،1383واژگان کلیدی [و مادرنی] ن یار "قاانون"
(قانون اساسی)" ،اصالحات"" ،مجلس شورا"" ،ملت"" ،ملی" و "حقوق ملت" برای اولین باار
در کتاب وی به نام کتابچه غیبی یا دفتر تن یمات ،در سال  59-1858میالدی (امانت )31 ،1382
برابر با 1237-1238ش .به کار رفت .روش مدافعه وی از غربی کردن  ...هماانگوناه کاه خاود
اعتراف کرده است ،بر اساس مالح ات مصلحتآمیز انجام میشد (آلگار  .)274 ،1369به اعتقاد
آدمیت ،ملکم «در مدت بیش از پنجاه سال با نوشتن رسالهها و مقا ت و نامههای پرملاز خاود،
اندیشه آزادی را در ایران پراکند و مبانی حکومت ملی را تشریح و تفسیر کارد» (آدمیات ،1340
 .)99در مجموع ،ملکم را باید در پرتو گرایشهای نوگرایانه و لیبرالیستیاش یاک ناسیونالیسات
لیبرال دانست.

اصالحی وض نکند ،کشور به کام قدرتهای خارجی فرو خواهد رفت ،آغاز شد» (آبراهامیان  .)85 ،1383وی
قانون اساسی پیشنهادی اش را در دفتر تن یمات یا کتابچه غیبی ،در صد و هشتاد ماده شامل فصول زیر بیان کرد:
ترکیب حکومت دولت ایران ،شرایط وض قانون ،حقوق ملت ،ترتیب مجلس تن یمات ،تقسیم اختیار اجرا ،ترتیب
مجلس وزرا و تکالیف ایشان ،ترتیب وزارتخانهها و تقسیم ممالک ایران (ملکم  24-50 ،1327و امانت .)31 ،1382
 .1اکبری معتقد است که تقابل رعیت – سلطان ،شاکله گفتمان کالسیک سیاسی را در این عصر تشکیل میدهد .در
این گفتمان ،رعیت و بردگان ،هیچ گونه حقی در حوزه سیاست و اداره امور جامعه نداشتند و از صلار محسوب
می شدند که تصدی امور آنان بر پادشاهان فرض شده است .در این دوره ،از دید ن امالعلمای تبریزی «وجود سلطان
نسبت به رعیت که در ظالل امنیت او غنوده و آسودهاند ،من جانب اهلل نعمتی ع می و موهبت کبری است که بقای
تمدن و انت ام امر اجتماع بسته به آن است و بدون وجود وی ،اختالل امر ملک و دین ،واضح و عیان است (به نقل
از اکبری 1384الف 45 ،و.)43
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آقاخان کرمانی (1855-1899م1233-1277 /.ش" ).اندیشهگر ناسیونالیسم" (آدمیات ،1357
 )2در حسرت گذشته بر «ریشههای ایران پیش از اسالم به عناوان منبعای بارای بیاداری ملای»
(امانت  )33 ،1382تثکید میکرد .کرمانی با گرایشی رمانتیک و با نگرشی ضدعربی ،بار "وطان"
در معنای سیاسی آن ،کیش زرتشت ،خون ،نژاد ،تبار ایرانی و زبان ملی برای بقاای ملات تثکیاد
میکند (آدمیت  .)287-264 ،1357به اعتقاد کرمانی« ،هویت ایرانی بر پایاه دیان ایاران ،قبال از
اسالم یعنی آئین زرتشت معنا مییابد و در پناه چنین بازگشتی است که افتخار پیشین ،قابل احیاا
است» ) .(Bayat 1974, 48کرمانی سپس سه راهحل را ارائه میدهد که سه اصل را شامل میشاود:
«اصل اول ،تالش برای اخذ علوم ،فنون ،هنر و در یک کالم مدنیت فرنگی است .اصل دوم ،اخذ
بنیادهای سیاسی جدید فرنگیان ،یعنی همان تثسیس حکومت ملی و بسط آزادیهاای سیاسای و
اجتماعی است .بر اساس آرای میرزا آقاخان ،ناسیونالیسم سومین اصال در نجااتبخشای ملات
ایران است» (اکبری 1384ب .)76-75 ،وی برای ساختن جامعهای مدرن ،مدینه فاضله فرنگی را
مورد توجه قرار داد و با تکیه بر ناسیونالیسام باساتانگارا و ایادئولوژی عصار روشانگری و تاا
حدودی دموکراسی اجتماعی مورد ن ر سوسیالیستها ،به دنبال ایجاد جامعه نوینی در ایران باود
(اکبااری 1384ب .)78 ،در میااان روشاانفکران ایاان دوره ،شاااید بتااوان کرمااانی را مهمتاارین
ناسیونالیست باستانگرا محسوب کرد ،هر چند گرایشهای لیبرال وی نیز مشهود اسات .اکباری،
آخوندزاده و کرمانی را در "گفتار ایرانیت سکو ر و باستانگرا" (اکبری 1384الاف )74-66 ،در
ن ر میگیرد.
روشاانفکران دیگااری ن یاار میاارزا یوساافخااان مستشااارالدوله (1202 -1272ش-1894 /.
1824م ).صاحب رساله "یک کلمه" و میارزا عبادالرحیم طاالبوف نیاز در تارویج اندیشاههاای
نوگرایان و قانونخواهی تثییر مهمی داشتند .به اعتقااد آدمیات ،مستشاارالدوله «در ایاران ،اولاین
نویسنده ای است کاه گفات ،منشاث و قادرت دولات ،اراده ملات اسات» (آدمیات .)186 ،1340
مستشارالدوله نخستین کسی بود که در دوره استبداد ناصری ،دل به دریاا زد و باا انتشاار "یاک
کلمه" در ایران ،اصلیترین مواد "اعالمیه حقوق بشر" را به زبان فارسی ترجمه کارد (آجاودانی
 .)256 ،1383به اعتقاد وی« ،قانون به قبول ملت و دولت اجرا میشود» (مستشاارالدوله ،بای.تاا:
 16به نقل از اکبری 1384الف .)61 ،در همان رساله ،از آزادی عقیده ،بیاان ،قلام ،اجتماعاات و
من شکنجه ،و مهمتر از همه تفکیک قوای مقننه از قوای مجریه ،به شیوه جدید و تسااوی هماه
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مردم ،از شاه و گدا ،مسلمان و غیرمسلمان ،در برابر قانون سخن گفات (آجاودانی .)256 ،1383
به اعتقاد اکبری ،در ادبیات سیاسی مستشارالدوله ،واژه ملت متفاوت از واژه رعیت به کاار رفتاه
است و به اعتقاد وی ،ملت به جماعتی اطالق میشود کاه از حقاوق طبیعای برخاوردار هساتند
(اکبری  1384الف.)61 ،
طالبوف تبریازی ( 1213-1289ش1834-1910 /.م ).روشانفکر آهری ناوگرایی اسات کاه
همواره خود را "ایرانی و ایرانینژاد" (آدمیت  )3 ،1363میدانست« .کلمات ملیت ،ملتخواهی،
ترقی ملتی ،جسم ملی ،تنسیج ملی و حب وطن» (اکبری 1384الف )62 ،و قانون به طور وسای
و گسترده مشاهده میشود .وی در تثکید بر اهمیت قانون و لزوم اجرای آن در جامعه مینویسد:
اگر ایرانی بخواهد بداند که چرا اقدامات وطنپرستان پیش نمیرود ،چرا تخم ترقی ما،
نروییده ،خشک میشود  ...به جهت آن [است] که خانه[ای] که در تزئینات [آن] میکوشیم ،بی
بنا است ...و این بنا همان کلمه واحدهای است که او را "قانون" (تاکید از من است) میگویند و
ما نداریم؛ و تا قانون نداریم ،ملت و دولت و وطن و استقالل در معنی وجود نخواهد داشت
(طالبوف  150 ،1357و .)151
طالبوف در کتاب احمد یا سفینه طالبی (1311-1312ق) درباره بیگانگی ایرانیان از "محبات
مقدسه وطنی" مینویسد:
وقت فلسفی قدیم گذشت که میگفتند این وطن مصار و عاراق و شاام نیسات ،ایان وطان
شهری است کو را نام نیست .باید بفهمیم این وطن که وظیفه ما در حفظ او و ترقی او هار ناوع
فداکاری و جانسپاری است ،ایران است ،که اسامی شهرهای معروفش شیراز ،اصافهان ،کرماان،
کاشان ،طهران و خراسان و قزوین و رشت و تبریز و خوی و سایر ملحقات اوسات( ...طاالبوف
.)93 ،1356
طالبوف هوادار «حکومت قدرتمند مرکزی و ساختارهای یکپارچه دولتی بزرگ» (شیفر ،1385
 )50و «طرفدار کاهش نفوه روحانیون عالیرتبه مذهبی در بین مردم عادی بود» (بیات 157 ،1982
به نقل از شیفر .)50 ،1385
همان طور که نمونههای مورد بررسای نشاان مایدهناد «ناسیونالیسام روشانفکران پایش از
مشروطیت ،آمیزهای بود از تصورات رمانتیک دربااره گذشاته ایاران و هویات ایرانای و اندیشاه
حکومت قانون و حاکمیت مردم» (انتخابی  .)186 ،1381در این دوره بود که «تماس نزدیاک باا
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اروپا به اصالح طلبان و روشنفکران ایرانی یابت کرد که حکومت خودکامه نه طبیعی اسات و ناه
ناگزیر» (کاتوزیان  .)17 ،1381آنها «استبداد سلطنتی را دشامن هاتای آزادی ،براباری و بارادری،
جزماندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقالیی و علمی و امپریالیسم خاارجی را اساتیمارگر
سیری ناپذیر کشورهای کوچکی مانند ایران میدانساتند و از هار ساه بیازار بودناد» (آبراهامیاان
 .)80 ،1383خواست های عمده روشنفکران مذکور« ،برابریخواهی اجتمااعی ،آزادیخاواهی ،و
ملیگرایی رمانتیک» (اتابکی  ،)13 ،1385تجدید هویت و سنتهای ملای ایرانای ،منا دخالات
روحانیون در سیاست ،وض ن ام قانون اساسی جدید به شیوه اروپا ،تثسایس نهادهاای سیاسای
جدید بر اساس حاکمیت ملی و ایجاد مبانی دولت مدرن باود (بشایریه  )257 ،1383کاه ابقاای
استقالل ایران و هویت ملی (امانت  )34 ،1382را ضمانت میکرد .این یافتهها نشان میدهند کاه
«از ن ر روشنفکران ایرانی هم مانند بسیاری از ناسیونالسیتهای لیبرال غرب ،تصور ناسیونالیسم
بدون لیبرالیسم ناممکن مینمود» (کاتم .)325 ،1378
گرایشهای ناسیونالیستی رمانتیاک 1ایان قبیال روشانفکران ،دعاوتی باه باازخوانی هویات
فرهنگی و باستانی ایرانی ،ملیسازی و حفظ آن است .با این حاال ،اغلاب روشانفکران ماذکور،
گرایش ناسیونالیستی مدنی مبتنی بر آموزههای سیاسی مدرن داشتهاند .هر چند ممکن است ایان
گرایش در میان آنها شدت و ضعف داشته باشد .چنانچه دیدیم در این دوره مایتاوان دو دساته
گرایش های ناسیونالیستی سیاسی (مدنی) متناسب با تعریف هاچینسون و فرهنگی (باستانی) و تا
حدودی زیرکانه و تاکتیکی و گرایشهای خفیف مذهبی را که در زماره گارایشهاای فرهنگای
است ،در میان روشنفکران ایرانی مشاهده کرد .به همین دلیل ،برخی از «روشنفکران باه من اور
پیشبرد اهداف خود درصدد جلب ن ر علمای دینی برآمدند و جوهر آرمانهای خود را اساالمی
خواندند»( 2بشیریه  .)257 ،1383گرچه به اعتقاد برخی دیگر ،مذهب ماانعی در راه پیشارفت و
ترقی ایران تلقی میشد.

 .1سوای آخوندزاده و کرمانی که بخشی از اندیشههای آنها بیان شد ،میتوان از اندیشههای باستانگرایانه
جاللالدین میرزای قاجار (1246-1289ق ).نویسنده "نامه خسروان" یاد کرد که اکبری ،گرایش وی را زیر عنوان
"گفتار ایرانیت قومیت گرا" (اکبری 1384الف )65 ،طبقهبندی میکند.
 .2برای نمونه ،مستشارالدوله در نامه مورخ  29جمادی الیانی  1286ق .به آخوندزاده درباره کتابش "یک کلمه" که
ظاهراً در آغاز میخواست آن را با نام "روحا سالم" منتشر کند و نکرد (آجودانی  258 ،1383و آدمیت ،1349
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کانون سوم گرایشهای ناسیونالیستی ،یعنی گرایشهای ناسیونالیستی مذهبی در ایران ،تا قبل
از مشروطه تا حدودی همسو و بعضاً در تعارض با دو گرایش مدنی و باستانگرا در واکانش باه
استعمار شکل گرفت .با این حال ،در گرایش مذکور ،مواضعی محتاطاناه و محاف اهکاراناه و در
مواردی ،واکنشی به دو گرایش دیگر به ویژه گرایش لیبرال شکل گرفت .از آنجاایی کاه در ایان
گرایش به دادههای مذهبی توسل میشود ،در زمره گارایشهاای فرهنگای قارار دارد .ناوگرایی
دولتمردان اصالحطلب ،همراه با نواندیشی روشنفکران ،پیشینهای در گذشته ایاران نداشات .اماا
علما پیشینه و پیوند طو نیتری در اجتماع سنتی ایران داشتند و در زمره نیروهای صاحب نفاوه
اجتماع سنتی ایران محسوب میشدند و پیوندهایی نیز با حاکمان داشتند .با اینکه «در ن ر علماا،
در دوران غیبت ،هر حکومتی ناعادل محسوب میشد ،حتی اگر حکومتی شایعی باود» (لمبتاون
 )107 ،1367و شیعه معمو در ن ر و گاهی در عمل ،در برابر دولت قرار داشته است (کاتوزیان
1377ب ،)65 ،اما "رابطه متقابل مصلحتآمیز" و مبتنی بر "اصل دف مضرات" (لمبتاون ،1367
 ،)137مناسبات بین دولت و علما را توجیه میکرد .مواض روحانیون در برابر نوگرایاان ،مبتنای
بر "اصل دف مضرات" بود« .طبقات مذهبی نیز در سدههای نخستین و قارن ناوزدهم ،باه طاور
کلی در برابر تلییر مقاومت میکردند» (لمبتون  .)115 ،1367طرز تلقی رایج این باود کاه «کاافر
خواستار تلییر بود ،نه مسلمان» (لمبتون  .)130 ،1367حاائری دربااره ایان واکانش ماینویساد:
«جهان اسالم ،به جای کوشش در آموختن و آموزش دادن دانشها ،هنرهاا ،و پدیادههاای ناو و
همگام با زمان پیش رفتن ،و همچنان برتری همهسویه خویش را در برابر اروپا نگااه داشاتن ،از
آنچه نو بود و از باختر زمین سرچشمه میگرفت ،ابراز نفرت کرده ،چشم پوشید و آن را کفار و
الحاد به شمار آورد» (حائری  .)60 ،1368به همین دلیال اسات کاه سیاساتهاا و اندیشاههاای
نوگرایانه این دوره ،آما حمالت مکرر روحانیون سنتگرا قرار میگیرند و اغلب روشنفکران و
 )155چنین نوشت ...« :به جمی اسباب ترقی و سیویلیزاسیون ،از قرآن مجید و احادیث صحیح ،آیات و براهین
پیدا کردهام که دیگر نگویند فالن چیز مخالف آیین اسالم ،یا آیین اسالم مان ترقی و سیویلیزاسیون است»
(آخوندزاده  .)372 ،1357آخوندزاده در پاسا وی مینویسد «به خیال شما چنان میرسد که گویا به امداد احکام
شریعت ،کونستیتوسیون فرانسه در مشرق زمین مجری میتوان داشت .حاشا و کال بلکه محال و ممتن است»
(آخوندزاده  .)101 ،1355ظاهراً این "درهم کرد" خیالبافانه مفاهیم مدرن و سنتی و یافتن ما به ازای مدرنیت در
سنت و بالعکس ،به نحو افراطی همچنان ادامه دارد.
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دولتمردان نوگرا ،مورد انتقاد این دسته از روحانیون هساتند .هماان طاور کاه «در سراسار قارن
نوزدهم ،برخی علماا در فعالیات هاای ضادتجددگرایی شارکت داشاتند ،مانناد اعتاراض علیاه
اصالحات ن امی عباس میرزا ،ن ام جدید ،اصالحات آموزشی و حقوقی امیرکبیر ،امتیاز رویتار»
(آفاری .)46 ،1379
در سده نوزدهم ،همسویی روحانیون با ناسیونالیستها ،از جنگ های ایران و روسیه و بعدها
در ماجرای قتل گریبایدوف 1و به طور جدیتر در دهه پایاانی هماین ساده در مااجرای تنبااکو
1892-1890م 1269-1271 / .آشکار میشود .در همه ماجراهاای فاوق ،هماان "رابطاه متقابال
مصلحتآمیز" مشاهده میگردد« .ماجرای تنباکو نخستین جنبش گسترده تودهای باود کاه سالطه
خارجی و دولت را مستقیماً نشانه میگرفت» (فوران  .)250 ،1385خبر فتوای تحاریم تنبااکو باا
تلگراف به همه جا رسید و تحریم جنبه ملای یافات (آفااری  .)51 ،1379ایان اولاین اعتاراض
همگانی موفق در تاریا اخیر ایران بود که در آن علما ،تجددخواهان ،تجار و مردم عادی شهرها،
در اقدامی هماهنگ علیه سیاسات دولات مشاارکت داشاتند (کادی  .)111 ،1369اکناون دیگار
روحانیت به صورت متحد روشنفکران تندرو ،غیرمذهبی و ملیگارا در صاحنه ظااهر مایشاد
(فوران  .)254 ،1385پس از ایان رخاداد« ،اتحااد اساسای باازاریهاا ،علماا ،و اصاالحطلباان
غیرمذهبی یا تجددگرا اهمیت خود را حفظ کرد» (کدی  .)111 ،1369هر چند این اتحاد نیز بار
منطق همان "رابطه متقابل مصلحتآمیز" و شکننده پایدار نبود .کدی مینویسد« :تا قبال از ساال
 1890میالدی ،اکیر اصالحطلبان غربگرای تحصیلکرده نسابت باه علماا تاا حادودی موضا
خصمانه داشتند» (کدی  .) 107 ،1369علماا نیاز باه نوباه خاود باه تالفای برمایخاساتند و باا
توجیههای مذهبی با سیاستها و اندیشههای آنها مقابله میکردند .ژرفای این منازعهها از نامهای
آشکار است که مال علی کنی ،بر علیه میرزا حساینخاان سپهساا ر و مخالفات وی باا احاداا
راهآهن به ناصرالدین شاه نوشته است:

 .1به اعتقاد کدی ،ماجرای قتل گریبایدوف اولین واقعهای بود که با الهام مذهبی علیه خارجیها اتفاق افتاد و بیانگر
تنفر بسیاری از ایرانیان از نحوه رفتار قدرتهای غربی با آنها بود (کدی  .)82 ،1369فوران این رویداد را مقاومت
مردمی ایرانی در برابر سلطه و قدرت خارجی (روسیه) میداند (فوران .)239 ،1385
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ساخت راهآهن موجب میشود که جماعت اروپایی به ایران سرازیر شوند؛ با هجاوم عماوم
فرنگیان در بالد ایران از راهآهن ،کدام عالمی در ایران خواهد ماند و اگر بماناد جاانی و نفسای
داشته باشد که یک دفعه وادینا و واملتا بگوید (تیموری  124-126 ،1336به نقل از آلگار ،1369
.)269
در شرحی که مالعلی کنی ،ضمن بدگویی از سپهسا ر ،درباره "کلمه قبیحاه آزادی" نوشاته
است ،موض مخالفان روشن میشود .مالعلی کنی مینویسد« :کلماه قبیحاه آزادی  ...باه ظااهر
خیلی خوشنماست و خوب و در باطن سرا پا نقص است و عیوب .این مسثله بر خالف جمیا
احکام رسل و اوصیا و جمی سالطین ع ام و حکام وا مقام است( »...آدمیات  .)200 ،1351باه
اعتقاد آجودانی ،شیوه استد ل و ن ر مالعلی کنی در مخالفت با "آزادی" ،همان شایوهای اسات
که بعدها شیا فضل اهلل نوری در دوره مشروطیت ،بر اساس همان نوع استد ل ،به جنگ اندیشه
"آزادی خواهی" برخاست (آجودانی  .)250 ،1383به باور آلگار ،دو دلیل برای مقابله روحانیون
وجود دارد :نخست «هر نوع کوشش در راه نوآوری به تقویت دولت منجر میشد ،و این تقویت
به نوبه خود ،گسترش قلمرو امتیازات دولات باود ،کاه نااگزیر علماا در برابار آن باه مقاومات
برمیخاستند» و دوم اینکه «تسلیم بیقید و شر علما به الگوهای اروپایی ،دانش مذهبی آناان را
به مسایل جامعه بیگانه میکرد و علت وجودی آنان را باه کلای از باین مایبارد» (آلگاار ،1369
 .)263بنابراین ،اگر استد ل آلگار را بپذیریم ،منازعه میان دو دسته گارایش ناوگرا و سانتگارا
وجود دارد که یکی با اتکا بر دستاوردهای نوین بشری ،برای فراهم کردن یک دولت قدرتمند و
ملت سیاسی تالش میکند و دیگری در تالش برای تضعیف دولت و ملتی مطی  ،تااب و تحات
امر روحانیون است .در واق  ،منازعه میان افراد خواهان تلییر و اشخاص خواهان یبات وضاعیت
است .تا جایی که به موضوع مورد بحاث ماا مرباو اسات ،جنباههاایی از ایان اخاتالفهاای
ناسیونالیستی ،بعدها در انقالب مشروطه و  72سال بعد در جریان انقاالب  1357و باه ویاژه در
قالب ایدئولوژی روحانیون شیعه مشخص شد .آلگار به درستی «بین رویدادهای سده ناوزدهم و
خیزش اخیر در ایران  /انقالب  1357استمراری میبیند» (آلگار .)385 ،1369
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بحث و نتيجهگيری
ناسیونالیسم ایرانی ،صرفن ر از بهرهگیریاش از گذشته پیشامدرن ایران ،مادرن اسات و هماان
طور که در مقاله حاضر مشاهده میشود ،همزاد گریزناپاذیر مدرنیتاه ایرانای و آغاازین مراحال
آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن است .در ناسیونالیسم ایرانی در این قالاب ،میسار اسات و ایان
استد ل را باید از من ر مهمترین ویژگی معاصر جامعه ایران یعنی دوره "گذار" مورد توجه قرار
داد .پیدایش زمینههای ناسیونالیسم ایرانی در این دوره ،محصول وقوع بحران ناشی از رویاارویی
اجتماع سنتی ایران با پیشقراو ن مدرنیت و شکست های پیاپی و احساس حقاارت ایرانیاان در
برابر قدرت های آن دوره است .حق باا گلنار اسات کاه «ناسیونالیسام نتیجاه ضاروری شارایط
اجتماااعی خاصاای اساات[ ...و] بااه هاایچ روی امااری اتفاااقی نیساات» (گلناار .)16-15 ،1388
ناسیونالیسم ایرانی از همان آغاز "وجهی سلبی" (مشایخی  )23 ،1386داشته و ناوعی احسااس
بیگانهستیزی در میان روشفکران کشور ،به تشکیل ناسیونالیسم تدافعی ایرانی منجر شاد (اتاابکی
 .)18 ،1381ناسیونالیسم ایرانی واکنشی به یک امر بیرونی (توسعهطلبی استعمار بیرونی) و امری
درونی (استبداد داخلی) بود که زادگاه نخستین آن آهربایجان به صاورت نخباهگرایاناه و در پای
رویارویی ایران با مدرنیت و از بین رفتن "انسجام ن ام"" ،وحدت ساختاری" پیشاامدرن ،و باه
خطر افتادن استقالل آن شکل گرفت .ناسیونالیسم توجه خود را به لازوم برسااختن یاک دولات
مقتدر ایرانی برای حفظ استقالل و یکپارچگی ایران جلب کرد .بیدلیل نیست که باا تهدیادهای
یادشده ،دولتمردان ناسیونالیسات ایرانای ،بیشاتر بار دولاتساازی ،تقویات دولات و باه ویاژه
مدرن سازی بنیه ن امی دولت ایران تمرکز کردند .با وجود تالشهای دولتماردان و اندیشامندان
ناسیونالیست ایرانی تا پایان سده نوزدهم نه هویت ملی ،ناه وحادت ملای و ناه اساتقالل ملای
هیچکدام حاصل نشد و این بحرانها همچنان تداوم یافتند و تا پایاان هماین ساده «ایرانای  ...از
یک وطن جام و کامل خبری ندارد» (پو

.)160 ،1368

در همین دوره ،زمینه گرایشهای سهگاناه ناسیونالیسام ایرانای (باساتانی ،ماذهبی و مادنی)
فراهم گردید .همه گرایشهای ناسیونالیستی ،درباره حفظ استقالل ایران در واکانش باه تهدیاد
استعمارگران و دفاع از قلمرو و تمامیت ارضی و یکپارچگی "ممالک محروسه" و هویت ایرانی،
موض مشابهی داشتند ،هر چند که روش کارشان متفاوت بود .دولتمردان و روشانفکران ایرانای
این دوره در گرایشهای ضداستعماری خود هم از فرهنگ سانتی (ایرانای و اساالمی) و هام از
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فرهنگ مدرن استفاده میکردند .بر این اساس ،آنها عالوه بر اینکه بر دساتاوردها و اندیشاههاای
مدرن تثکید میکردند ،در مواردی نیز گرایشهای ناسیونالیستیشان را با پیشینه ایاران ،باه ویاژه
پیشینه باستانی پیوند میدادند و در مواردی به نحو مصلحتآمیزی ،پوششی مذهبی نیز بارای آن
فراهم میکردند .در همین دوره ،روحانیون به مذهب شیعه مراجعه مایکردناد و بار گوناهای از
ناسیونالیسم ابتدایی مذهبی تاکید میکردند .اما درباره مبارزههاای ضداساتبدادی بایاد گفات کاه
ناسیونالیسم مدنی باا آماوزههاای ناوین باود کاه پیشاگام و زمیناهسااز ائاتالف باا دو گارایش
ناسیونالیستی فرهنگی دیگر ،یعنی ناسیونالیسم باستانگرا و گرایشهای مذهبی شاد «کاه بعادها
ایدئولوژی جنبش مشروطیت را ساامان داد ،کاه در پای برسااختن تعریاف تاازهای از مجماوع
شهروندان یک کشور به میابه یک ملت در برابر دستگاهی به نام دولت بود» (اکباری 1384الاف،
 .)87گرچه همه گرایشهای ناسیونالیساتی در برابار سایطرهجاویی اساتعمار ،مواضا کماابیش
مشابهی داشتند ،اما این مواض  ،نزد دولتمردان اصاالحطلاب قاویتار باوده اسات و در عاوض
روشنفکران بیشتر بر استبداد و موان حاکمیت ملت ،آزادی و قانونگرایی میتاختند .با این حال،
در این دوره هیچکدام از گرایشهای یادشده در قالب ایدئولوژی رسمی حکومات سانتی قاجاار
قرار نگرفت .این تنوع گرایشهای ناسیونالیستی ایرانی ،دیدگاه اسمت ،گیلبرت و هاچینساون را
درباره تنوع گرایشهای ناسیونالیستی با توجه به زمینه متنوع و جهاانبینایهاای متفااوت تثییاد
میکند.
در مجموع رویارویی یک جامعه سنتی با دولتهای مدرن فرادست در یک رابطه اساتعماری
و پیدایش بحران در جامعه فرودست یادشده همانند ایران را میتوان باه شاکل زیار بار اسااس
ن ریه نیرن و با در ن ر گرفتن نقدهای وارد شده ،و ن ریه هاچینسون ترسیم کرد .در ایان دوره،
نخبگان ایرانی (دولتمردان و روشنفکران) در پاسا به بحران رخداده ،نااگزیر یاا باه مادرنیت
می گرایند یا در حسرت گذشته باشکوهشان (باستانی /مذهبی) ،در صورت وجود آن ،به گذشاته
پناه میبرند ،یا ترکیبی از سنت و مدرنیت را در ساماندهی مجدد جامعه پای مایگیرناد .شاواهد
نشان میدهد که بین دو گرایش ناسیونالیستی مدنی و باستانگرا ،همسویی بیشتری وجود دارد و
این دو گرایش ،سوای مصلحت اندیشیهاا و ائاتالفهاای موقات ،در ماواردی در تعاارض باا
گرایش مذهبی (اسالمی) قرار داشتند و این اخاتالف را مایتاوان در اندیشاههاای آخونادزاده،
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کرمانی ،طالبوف و مستشارالدوله مشاهده کرد .عالوه بار ایان ،مخالفات علماا باا سیاساتهاای
دولتمردان اصالحطلب در دوره مذکور نیز این واگرایی را تثیید میکند.
قدرتهای جهانی

ناسیونالیسم فرهنگی (ناسیونالیسم
باستانگرایی /مذهبی)
ناسیونالیسم فرهنگی و سیاسی (ترکیبهای
مختلف از گرایشهای ناسیونالیستی مدنی،
باستانی و مذهبی)

دادههای
سنتی

آگاهی

پیدایش

نخبگان

بحران

دولت
سنتی

دادههای مدرن

ناسیونالیسم سیاسی (مدنی)
جامعه سنتی

شکل ( :)1الگوی پيدايش زمينههای ناسيوناليسم در ايران سده نوزدهم

توجه به ایان گوناهشناسای و همگرایای و واگرایای برداشاتهاای سیاسای و فرهنگای ،در
ملتسازی ایرانی اهمیت دارد .به ویژه «هنگامی که عناصر متشکله یک جامعه ملی ،از تنوع زیاد
برخوردارند [دارای اهمیت است] – مطلبی که در مورد ایران صادق است – معمو یکی از ایان
عناصر ،به هسته اصلی این جامعه تبدیل میگردد و آن را مشخص میسازد» (کااتم .)48 ،1372
متناسب با این گونهشناسی از ملت ،میتوان گونهشناسیهای ناسیونالیساتی سیاسای (مادنی) یاا
فرهنگی (باستانگرا و مذهبی) را ارائه کرد که با بهرهگیری از دادههای سیاسی ،فرهنگی یا قومی،
پیامدهای خاص خود را دارند و نتایج ایدئولوژیک متفاوت یاا مشاابه و میبات یاا منفای پدیاد
میآورند .در مواردی نیز ترکیبهای متنوعی از این دادهها ،نسخههاای متناوع دیگاری را پدیاد
میآورند.
در پایان شایان هکر است که این نتیجهگیری ،هر چند نه به طور کامل ،صرفا با آنچه در ایران
سده نوزدهم پدید آمد ،تطابق دارد .از این رو ،دامنه ایان بحاث باه هماین دوره ایاران محادود
میشود تا اینکه با شواهد یا پژوهشهای دیگری در این دوره و دورههای دیگار تااریا معاصار
ایران تکمیل شود ،و زمینهها و فرایند ملتسازی ایرانی روشن گردد.
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