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 چکیده 

است که به معنای کهنگی، رجعت به گذشته و اصالت دادن به دوران باستان است. همچنین    archaismگرایی، همان  باستان

ن اسالمی نیز است.  ران پیش از اسالم یا عناصر ایرانشهری دورای ایهامتضمن رجعت و گرایش عاطفی و رومانتیک به یادمان 

گرایی، از  گرایی پدیده مدرن و متأخر است که از اواخر عصر قاجار در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران پدید آمد. باستانباستان

ای که امروزه نیز در حیات  گونهبه ای تأثیرگذار در سیاست ایران مطرح است،روزگار مشروطیت به بعد به تدریج به صورت مولفه

ـ  گرایی در پی آن است که فضای مربوط به  ( نگرش باستان21-23:  1375  سیاسی این مرز و بوم موثر است )اکبری،  فکری 

ایدئولوژی جدید بسازد. )بیگدلو،   از مهم  (11-14:  1380زمان گذشته را بازآفرینی کند و یک  ترین اندیشمندان متجدد یکی 

-شود میرزافتحعلی آخوندزاده است. او با رجوع به مؤلفهایران محسوب می  ی تاریخ معاصرگرایان اندیشهه جزو باستانمعاصر ک

ریزی کرد و از این طریق، های باستانی ایران قبل از اسالم، اندیشه و تفکر خود را طرحهای باستانی و به طور مشخص به مؤلفه

عقب به  داد.پاسخی  ایرانیان  و  ماندگی  پرداختن  ضمن  تا  برآنیم  مقاله  این  در  باستان  ما  ماهیت  اندیشهبررسی  در  ی  گرایی 

اندیشه تأثیرات  میزان  به  و  آخوندزاده،  تفکرات  بپردازیم.  مشروطه  از  پس  دوران  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  بر  او  ی 

رسی که نویسنده سعی بر آن داشته است تا به بر  های میرزافتحعلی آخوندزاده دارای موافقان و مخالفان بسیاری استدیدگاه

 ها دور بماند.  گیری نسبت به هر دوی این جریانگیری و موضعها بپردازد و از هرگونه جهتاندیشه

 

 گرایی، مشروطیت، ایران، غرب، تجدد آخوندزاده، باستانهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه: 

امد. او ترکیبی از ناسیونالیسم  نساز فلسفه ناسیونالیسم جدید می ا اندیشهآخوندزاده، شخصیت ملی مهمی است که آدمیت او ر

سیاسی و فرهنگی را در هم آمیخت، به طوری که مدار فکرش، حفظ وطن از سلطه بیگانه و نیل به رهایی و آزادی و استقالل 

 گری همراه آن نیز بود.  بود و خواستار بیداری فرهنگی و جدایی از اسالم عربی 

م را که پایه و اساس توسعه ناسیونالیسم مدرن ایرانی بود مورد تاکید قرار داد.  ه در آثار خود، عظمت ایران قبل از اسالدزادآخون

بایست جانشین دین شود و به موازات محو دین یا  در ناسیونالیسم آخوندزاده به تقلید از منورالفکران اروپایی، نژاد و قومیت می

 خته شود. ایران قبل از اسالم و احساسات ملی برانگی تضعیف آن عالئق قومی به

تواند آنان را به شوق  میرزافتحعلی آخوندزاده معتقد بود که اعتقادات دینی و قلبی مردم، نیروی روزگاران گذشته را ندارد و نمی

 دست بکشاند.  شهادت به نبرد با دشمنان قوی

از جهاتی  ت قانون است، نماینده فلسفه سیاست عقلی عرمیرزافتحعلی آخوندزاده مروج اصول مشروطیت و حکوم فی است و 

 پیشرو همه متفکران ایران و مصر و عثمانی است. میرزافتحعلی آخوندزاده از اولین ادیبان و نقادان اجتماعی به شیوه علمی بود.  

اندیشه سیر  بررسی  آخوندزاده،  عمل  آنشیوه  و محک  تاریخی  در ظرف  دینی  واسطههای  به  به   ها  که  است  آزمون  و  تجربه 

گردد. در این راه آخوندزاده تحت تأثیر ارنست رنان و باکل است و با هر گونه  ینی و پروتستانیسم منتهی میپیشنهاد اصالح د

 ( 31: 1349، خیزد. )آدمیتتلفیق میان سنت و مدرنیته به مقابله برمی

انکا برابر  در  را  نوین  فلسفه  مادیت  است که  روی  قرار میرهاز همین  متافیزیکی گذشته  آخونهای  برابر سیطره  دهد.  در  دزاده 

باستان است. این خواهی و ناسیونالیسم به واسطه بازگشت به دوره طالیی ایرانفرهنگ دین ـ عربی، در صدد طرح ایده ملیت

کند. به  ساس فقر و حقارت میهای ملل دیگر احای است که در برابر پیشرفتبخشی به جامعهرویکرد تاریخی در راستای هویت

-های فرهنگی و سیاسی ایران نمیها بعد تأثیر قابل توجهی بر مولفههای اصالحی آخوندزاده تا سالها و برنامهشههر تقدیر اندی

 (  54: 1391شود. )مصطفوی، گذارد و گاه از اساس مردود شمرده و نادیده گرفته می

های وی را  ذار بود و ردپای آثار و اندیشهثیرگی و به ویژه سیاسی پس از خود بسیار تأ شک، بر روی جریانات ادبآخوندزاده، بی

 ای از نهادها و رجال عصر پهلوی به وضوح مشاهده کرد.  توان در پارهمی

تار در پی  تر در این نوشگرایی و بررسی آثار و افکار میرزافتحعلی آخوندزاده است. به بیان دقیقاین مقاله در پی تلفیق باستان

 چارچوب اندیشه آخوندزاده بررسی و تبیین کنیم.    گرایی را درآن هستیم که باستان

 های تاریخی، فرهنگی و ادبی استوار است؟  گرایی در اندیشه آخوندزاده بر چه مؤلفه سوال اصلی این مقاله این است: مقوله باستان 

ـ تحلیلی    ستفاده شده است.  است و از روش تفسیر متن یا هرمنوتیک نیز ا روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی 

تا اندیشه وی درباره باستانمنظور این است که آثار و متون آخوندزاده و شرایط زمانه وی مورد مطالعه قرار می  گرایی  گیرد، 

 .  شودها و اطالعات استفاده میآوری دادهای برای جمعفهمیده شود. همچنین از روش کتابخانه

گرایی در اندیشه آخوندزاده و اعالم نظر آخوندزاده و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن در هدف از انجام این تحقیق واکاوی باستان

 باشد.  دوران مشروطیت می
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 چارچوب نظري  

فرانس  کبیر  انقالب  و  صنعتی  انقالب  آمریکا،  انقالب  مثال  ـ  داد  رخ  هجدهم  قرن  در  که  عظیمی  تغییرات  پی  مبانی  در  ـ  ه 

ریزی شدند. در این جدال قدیم و  قدیم به تدریج با چالش مواجه و مبانی عصر جدید پیفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر  

جدید که منادی دورانی طوفانی بود، دو اندیشه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در یکسو روشنگری قرار داشت، که سراسر قرن 

گرایی، وضوح، سادگی فهم هستی، قابل شناخت  های بنیادین خود عقلرار داده و با خصیصهی خود ق هجدهم را تحت سیطره

زمانه   ... و  طبیعت،  و  انسان  مهیب بودن  طوفان  دیگر سو  در  اما  بود.  آورده  ارمغان  به  را  غوغا  و  هیاهو  از  دور  به  و  ساکن  ای 

آشتی با خویی  قرار داشت که  ریشهرومانتیسم  و در صدهای  ناپذیر مستقیماً  داده  قرار  را هدف  روشنگری  پیبنیادین  ریزی  د 

ای داشتند که شک ریشه در تفکرات نوخاستهنظمی نوین بود. حاصل این نزاع، دو قرنِ سرشار از حوادث پر تالطم بود که بی

می سادگی  به  رومانتیک  تفکر  بود.  ستیز  این  داعیهماحصل  احیایتوانست  مجدد،  وجود  ابراز  برای  آنان  پیشین،    های  قدرت 

 یثیت را برآورده سازد.  ی حاعتالی عظمت کهن و اعاده

می نیز  ایران  تفاوتدر  اندک  با  ویژهتوان  کار  همین  پیهایی  را  رومانتیک  تفکر  جنگی  از  پس  و گرفت.  روس  و  ایران  های 

ماندگی خود آگاهی یافتند.  عقب  ی مواجهه با غرب و حیرت ناشی از آن به حقارت وها، ایرانیان، در نتیجهشکست در این جنگ

ماندگی ایران، که به تدریج با انباشته شدن ذهنیت متفکران از این و آگاهی تلنگری بود برای واکاوی دالیل عقباین حقارت  

های ایران و بار با خصایل رومانتیک پیچیده شد. پس از جنگهای تجویزی برای برون رفت از این وضعیت اسفمواجهه، نسخه

آنچه اتفاق افتاده بود، نداشتند و در مراحل ابتدایی حتی در صدد کتمان آن    ها، درک درستی نسبت بهها ایرانی، تا مدتروس

ی شگرف مدرنیته، کردند. سپس با قبول شکست و درک تغییر جهان، و نیز پدیدهآمدند و آن را حواله به قضا و قدر می برمی

رسد. به عبارت دیگر،  ک به اوج خود میهای رومانتید. در این دقیقه است که واکنشهرچند ناخواسته، در پی واکنش برآمدن

 های منطقی به سمت و سوی رومانتیسم میل کرد.  حلاندیشی عقالیی و راهبافت سیاسی و فراماسیون تاریخی، به جای چاره

اینجا، گونه از اسالم و نقد  شکوه امپراطوری   ی فراتاریخی، طلب بازگشت بههای ادبی رمانتیک، ستایش گذشتهدر  های پیش 

 (  Ross,1969: 7-38شود )راتاریخی تاریخ باب میف

کنیم و بر این  ی فتحعلی آخوندزاده را در چارچوب کلی رومانتیسم واکنشی در برابر مدرنیته تحلیل میاز همین رو ما، اندیشه

طریق روشی هرمنوتیکی گیرد. ما این چارچوب را از  نتیسم قرار میی کلی روما های آخوندزاده، ذیل ایدهنظریم که آرا و اندیشه

 ی آخوندزاده بررسی خواهیم کرد.  الی زمینه و زمانهو در البه

 

 زندگی و زمانه آخوندزاده:  

ه پردازی هموارپردازی در سطح مباحث اجتماعی، عمدتاً پاسخ و واکنشی است به نوعی بحران یا وضعیت نامطلوب. نظریهنظریه

ی خود تالش در اجرایی کردن آن، شرایطی را از وضع  اندیشد که با طرح نظریهاین میپرداز به  قصد بهبود اوضاع دارد و نظریه

 تر سوق دهد.  نامطلوب به وضع مطلوب

ظریات سیاسی،  توان در آرای اسپریگنز یافت. از نظر اسپریگنز، »نپردازی را بیش از از هر جای دیگر میاین نگاه نسبت به نظریه

آید، معنای آن ی سیاسی به وجود نمیای نظریهابل تحمل نیستند. به عکس، وقتی در جامعهنمود وضعیتی هستند که دیگر ق

نظریات   پذیرش  مقابل  در  جامعه  که  به طوری  دارد،  وجود  است،  جامعه  رضایت  عالمت  که  رضایتمندی  نوعی  که  است  این 

 (.  35-43: 1382گنز، کند. )اسپریسیاسی جدید مقاومت می
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ی سیاسی از این حیث براندازانه است، چرا که نهایتاً کوشش دارد تا یک نظم سیاسی صحیح را نظریه  به گفته اسپریگنز، هر

-گیری و قوام اندیشهگیرد. اسپریگنز شکلتوضیح دهد. بدیهی است که توضیح این نظم در پرتو واسازی نظم مستقر صورت می

 های سیاسی در واقع حامل و پاسخ به آن است.« )همان(دیشهداند و آن انی از وجود بحران در جامعه می های سیاسی را ناش

گیری آن اندیشه است. از ی هر اندیشمندی، نیازمند بررسی بسترهای شخصی، اجتماعی و تاریخی شکلبنابراین بررسی اندیشه

م تا چنین بسترهایی در  لی آخوندزاده را داریم، ناگزیر از آن هستیهای فتحعاین رو ما که در این نوشتار قصد بررسی اندیشه

ها  ی آخوندزاده چه بحراناش مورد نظر قرار دهیم. در واقع مهم است که بدانیم زمانهی او را پیش از بررسی اصل اندیشهاندیشه

ی خود داده  ی به حل معماهای زمانههای ی آخوندزاده چه پاسخو مسائلی را پیش روی خود داشته است و به تبع آن اندیشه

 است. 

ها و عناصر تأثیرگذاری کنیم که چه شاخصا برای این کار به مرور زندگی شخصی آخوندزاده خواهیم پرداخت و بررسی می م

 ی او تأثیر گذارده است.  در زندگی او وجود داشته که الجرم بر اندیشه

 

 ي آخوندزاده: اول( تولد وخانواده 

میالدی در    1912خورشیدی برابر با    1191آخوندوف( در سال  م( )1878-1812ق/1295  -1227زاده )علی آخوندمیرزا فتح

تولد   از  پیش  سال  یک  درست  که  بود  خامنه  روستای  کدخدای  محمدتقی،  میرزا  پدرش  شد.  زاده  یاشکی  نوخه  شهر 

 ی به شهر شکی و حکومت در آن والیت، بسیاریمیرزافتحعلی از این سمت برکنار شد و با مهاجرت جعفرقلی خان دنبلی از خو

ها بود. در  از اهالی شهرهای مختلف آذربایجان به جهت عدل و داد وی با آن شهر مهاجرت نمودند که میرزاتقی نیز یکی از آن

بایجان کنونی تا  آنجا همسر دیگری به نام نعنا خانم اختیار کرد و از او میرافتحعلی را به دنیا آورد. شهر نوخه در جمهوری آذر

سال پس از تولد فتحعلی، متعلق به    16خورشیدی، یعنی حدود    1206میالدی /1828انچای در سال  زمان انعقاد عهدنامه ترکم

 (. 21: 1393ایران بود. )مصطفوی، 

مشکین و  خامنه  در  مدتی  خانواده  همراه  به  کودکی  در  نوخهفتحعلی  به  سپس  و  کرد  زندگی  گنجه  در  هم  چندی  و   شهر 

ساله بود به تفلیس رفت و مترجم بارون روزن فرماندار گرجستان شد و    23که  بازگشت و در آنجا تحصیل کرد. سپس هنگامی  

تا آخر زندگی همین سمت را داشت. او در زمان ورود به تفلیس بود که با تئاترهای گرجستان آشنا شد. در این تئاترها عموماً  

دست به کار نگارش نمایشنامه شد. از جمله    رفت. او از این پس بود که خود نیزصحنه میآثار گوگول، آستروفسکی و مولیر به  

ادبیات نمایشی شد، کتاب »تمثیالت« است که حاوی شش نمایشنامه و یک داستان   آثارآخوندزاده که سبب شهرت وی در 

 (19: 1385است. )اکبری، 

 

 هاي آخوندزاده:  هاي تأثیرگذار بر اندیشهدوم( شخصیت

 آخوند علی اصغر:  (1

ه سبب جدایی مادر آخوندزاده از پدرش، دست تقدیر او را به کفالت عموی مادرش سپرد. اما شاید  هماهنگونه که گفته شد ب

های دیگری گشت. ذهن فعال و  بتوان گفت همین اتفاق ناخوشایندِ جدایی مادر و پدر آخوندزاده، برای او واجد برکات و فرصت

رش یابد و بارور شود و در این میان چه کسی بهتر از عموی وندزاده، نیازمند حامی و مشوقی بود که پروی پویای آخاندیشه

 مادرش که خود فردی اهل علم و ادب بود.  
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مند بود. آخوند،  آخوندزاده گرچه به کودکی از سرپرستی پدر محروم گشت، از مهر مادر و محبت و تربیت عموی مادرش بهره

کند. میرزافتحعلی به رسم آن روزگار سواد پیدا کردن را با یاد می   خواند و به نیکی و احترامر ثانوی« خود میاصغر را »پدعلی

شد که به  ای پنهان میخانه قریه مشکین اردبیل در هفت سالگی شروع کرد. اما گریزپا بود، به هر گوشهخواندن قرآن در مکتب

از خواندن خالص شوم« آخوند  بومکتب نرود »به هر قسم شغل شاق راضی می اصغر مرد عاقلی بود، با  علیدم به شرطی که 

اش همت گماشت؛ هراس درس خواندن را از دل او زدود. پس از درس قرآن به مهربانی رفتار کرد و خود به تعلیم پسرخوانده

نند طالب لزگی داغستان نیز توانا شد.  گلستان و مقامات پرداخت، و به دنبال آن ادبیات فارسی و عربی خواند. به تکلم عربی ما

 (.  11: 1349یت، )آدم

ناخواسته تقدیر  چنین  میآری  تا  که  ادب  و  علم  اهل  مردی  با  آخوندزاده  زندگی  شد  اش  نتیجه  برای ای،  را  زمینه  توانست 

از آموختن و مکتب را از های هر چه بیشتر این فرزند مستعد فراهم کرد. او توانسته بود با روشی مناسب نه تنها ترس  یادگیری

بلکه او را مشتاق به آموختن و یادگیری کرده بود. مضاف بر این او زمینه آشنایی آخوندزاده را برای افراد اهل آخوندزاده بزداید  

سازی آخوندزاده را شکل دادند. زمانی که آخوند  فرهنگ دیگری آشنا کرد که آنها نیز به نوبه خود بخشی از فرایند شخصیت

ای از علم و  های تازهنزد یکی از مشاهیر گنجه به نام میزا شفیع سپرد تا حوزه  اصغر، آهنگ سفر حج را داشت، آخوندزاده راعلی

 معرفت را نزد او بیاموزد.  

 میرزا شفیع:  (2

شنایی با میرزا  توان آای در زندگی فکری آخوندزاده بود. در واقع به تعبیر فریدون آدمیت میآشنایی با میرزا شفیع، فصل تازه

ها آشنا شد.  ای از اندیشهای که طی آن آخوندزاده با شکل تازهفکری آخوندزاده دانست؛ مرحله  شفیع را نخستین مرحله تحول

از بقیه می  نویسندگان و اندیشمندان دوره خود بود. میرزا شفیع متفاوت  -او میرزا شفیع را فردی یافت که متفاوت با غالب 

 ویه پیدا کند و مورد طعن و سرزنش آنها قرار گیرد.  عصران خود زاعث شده بود تا او با غالب هماندیشید و همین با 

نامی میدر حجره از مسجد شاه عباس گنجه میرزا شفیع  استاد خط نستعلیق. خطش  زیست دانشمند روشنای  دل، شاعر و 

الحاد  آموخت. میرزا شفیع پیش مالیان متهم به  میگرفت و حکمت و عرفات  »واضح« بود. میرزا فتحعلی نزد او تعلیم خط می

سرود. میرزا شفیع روزی از شاگردش پرسید: »از تحصیل علوم چه  کردند. او هم اشعاری طنزآمیز علیه آنان میبود، آزارش می 

داری؟« گفت: »می منقلب ساخت: »میمنظوری  را  و ذهنش  زد  میرزافتحعلی  به  را  این حرف  بشوم«  روحانی  واهی  خخواهم 

(. میرزافتحعلی 13ا در صف این گروه مکروه ضایع مکن، شغل دیگر پیش گیر.« )همان،  ریاکار و شارالتان بشوی... عمر خود ر

می خود  نظرم  در سرگذشت  پیش  از  را  غفلت  پرده  و  بود  مستور  من  از  روز  آن  تا  که  مطالبی  به کشف  کرد  »شروع  نویسد: 

(. در واقع سنت آزاداندیشی که میرزا 13،  فرت کردم و نیت خود را تغییر دادم.« )همانانداخت. بعد از این قضیه از روحانیت ن

شفیع از استادش به ارث برده بود برای شاگردش میراث گذاشت. در یکی از اشعارش بعدها درباره میرزافتحعلی گوید: »او بالغ  

روحش   زودی  به  و جدی،  بود  عاقل  داشت،  انتقادی  ذهن   ... کودکی  به  میبود  را  بزرگی  کار  آن  از  و  گردید  انآزاد  تظار  شد 

 (  13داشت.« )همان 

یافت، نفرت داشت، تا حد  هایی که به واسطه آنها گسترش می اینکه آخوندزاده بعدها تا این اندازه از مالیان و تعلیمات و اندیشه

د  توان ردپایی از یک یا چنفردی، معموالً میزیادی به خاطر آشنایی با میرزا شفیع و تحت تعلیمات او بود. در زندگی فکری هر  

معلم تأثیرگذار را پیدا کرد که فرد در بسیاری از جوانب فکری تحت تأثیر آنها و به نوعی این تأثیرات، زیربنای فکری آن فرد را 
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ه نشان داد که باید با دید  سازد. این معلم برای آخوندزاده، میرزا شفیع بود. میرزا شفیع بود که برای نخستین بار به آخوندزادمی

 یان و تعلیمات مذهبی آنها مواجه شد.  انتقادی با مال

توان در ادامه دادن راه معرفی شده توسط میرزا شفیع برای آخوندزاده ریزی نظام فکری آخوندزاده توسط میرزا شفیع را میپی

راهی یافت، همان  این معلم خود  تعلیماتی که توسط  از    توان گفت مورد پسند و رضایت را رفت که می  دید. آخوندزاده پس 

هایی بودند که مورد  گرایی و ... همگی تالشهای آخوندزاده برای تغییر الفبا، تأسیس فراموشخانه، باستانمیرزا شفیع بود. تالش

 های میرزا شفیع. مخالفت مالیان قرار گرفت و این یعنی نتیجه دادن آموزش

 بکی خان:  (3

او را هم آخوند علی  ای بود به نام بکیت نویسندهوندزاده تأثیر زیادی داشاندیشه و تفکر آخ  شخصیت دیگری که بر خان که 

بکی گذاشت.  آخوندزاده  راه  سر  نوشتهاصغر  بر  عالوه  که  بود  مهم  آخوندزاده  فکری  زندگی  در  جهت  آن  از  خود،  خان  های 

 خواهانه و انقالبی.  محافلی که مملو بود از تفکرات تازه آزادیآخوندزاده را با محافل مهم آن زمان تفلیس آشنا کرد؛ آن هم 

گوید: دومین  کند و می خان به عنوان دومین مرحله تحول فکری آخوندزاده یاد میفریدون آدمیت از آشنایی آخوندزاده با بکی

اصغر وی را به عباسقلی زا علیمرحله تحول فکری او در تفلیس آغاز شد... بیست و دوساله بود که به تفلیس آمد. آخوند میر

ب »بکیبیک معروف  بکیه  قفقاز معرفی کرد.  فرمانروایی روس در  مترجم  و  دانشمند  نویسنده  و  استعداد  خان« مؤلف  به  خان 

میرزا فتحعلی پی برد. وی را برکشید، تشویقش کرد و با نویسندگان گرجی و قفقازی و روسی آشنایش گردانید و در زندگی و  

کار جدید غربی در قفقاز است. اهل امیرجان بادکوبه بود. تاریخ و فلسفه و خان به یک معنی پیشرو افتأثیر گذاشت. بکیافکار او  

علوم جدید خوانده بود. طنزنویس و اولین مترجم آثار ادبی روسی به ترکی است. تاریخ قفقاز را به نام »گلستان ارم« از دوره  

اساس   بر  نوزدهم  قرن  اوایل  تا  تاریخکهن  روش  در  نوشت.  تحتحقیقات جدید  »کارامزین« نگاری  روس  نامدار  مورخ  تأثیر  ت 

است. در شعر »قدسی« تخلص داشت. کتابی به نام »قانون قدسی« در دستور زبان فارسی نگاشت. آثار دیگری در کشف امریکا، 

خان بهره گرفت و به محافل علم و هنر بکی  اخالق، منطق و جغرافیای عمومی دارد... میرزا فتحعلی از مقام علمی و اجتماعی

 (.  15-14راه یافت. )همان 

می بکیمالحظه  پروراند؛  را  آخوندزاده  اندیشه  فکری،  و  شخصی  شکل  به  شفیع  میرزا  اندازه  هر  که  را شود  آخوندزاده  خان، 

لتی اجتماعی متصور است. همچون متفکری اجتماعی پرورش داد. این مسأله از آن جهت مهم بود که برای هر متفکری، رسا

های ذهنی  دهد تنها به دنبال حل و فصل دغدغهد بدون توجه به حوادثی که پیرامون و در اجتماعش رخ میتوانیک متفکر نمی

اش داشته بایست الجرم، نگاهی اصالحی به مناسبات موجود در جامعهخود باشد. هر نوع تفکری که مربوط به انسان باشد می

های  ن پروراند و او بود که پای آخوندزاده را به محافل انتقادی و جنبشخاانسیل در آخوندزاده را تا حد زیادی بکیباشد. این پت 

 اصالحی تفلیس باز کرد.  

 ابوویان:  (4

اش، به سبب نوع مرگش بر آخوندزاده تأثیر زیادی گذاشت. این  های مترقیانهکه جدا از اندیشه در تفلیس، فرد دیگری هم بود

نویسندهشخص خاچاطور  یت،  نام  به  بود  ارمنی  شخصیتای  دیگر  همچون  هم  ارمنی  نویسنده  این  بر  ابوویان،  تأثیرگذار  های 

آخوندزاده، نگاهی انتقادی به مذهب و عامالن مذهب در جامعه داشت. از نظر ابوویان هم، مروجان و مبلغان مذهب در جامعه،  

 ها هستند.  ماندگی ملتعامل مهمی در عقب
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مدرسه  رد تفلیسهمان  در  فتحعلی  میرزا  که  می  ای  درس  ترکی  ابوویان«  زبان  »خاچاطور  ارمنیش  همفکر  و  همکار  با  داد، 

دوستی یافت. ابوویان نویسنده آزاداندیش و بنیانگذار ادبیان رئالیست جدید ارمنستان است. رمان »زخم ارمنستان« را نوشته  

ز داشت. سرانجام نصرانیان متعصب او را  مسجد بیزار بود، ابوویان با کلیسا سر ستی  است. به همان اندازه که میرزا فتحعلی از

 ( 16نابود کردند. )همان، 

دلیل معطوف به مذهب و  کشته شدن ابوویان به دست نصرانیان متعصب، دو پیام برای آخوندزاده داشت؛ یکی آنکه ذهن او بی 

دهند.  ه خاطر آن خون میریزند و برخی بکه برخی به خاطر آن خون میمالیان در جامعه نشده است. مسأله آنقدر مهم است  

-پیام مهم دیگر این بود که آخوندزاده نباید احتیاط را بیش از حد از دست دهد. تجربه ابوویان به او ثابت کرده بودکه اگر بی

وصیف قلم آخوندزاده آمده است محابا به حریف یورش ببرد، ممکن است به قیمت جانش تمام شود. از همین روست که در ت

 ها دچار شود.  نوشت تا مبادا به سرنوشت ابوویان و ابوویانمحتاطانه می  که او تا حدی

خان این است که در اندیشه و گفتارش مؤمن و صمیمی است و در دفاع از های شخصیت میرزا فتحعلیترین جنبهاز برجسته

در روابط خصوصی با اشخاص دیرآشناست   زند.بیر و دانایی است؛ بی گدار به آب نمیاش دلیر. اما دلیری او آمیخته با تدعقیده

پیشه و حقیقی  است و هر چه در دل دارد دهد. ولی با یاران یک دل به نهایت راستو به آسانی باطن اندیشه خود را بروز نمی

 ( 21آورد. )همان، به قلم می

  

 زاده  تاثیر محیط تفلیس بر آراء و افکار آخوند

توان از محیط و فضای خاصی که آخوندزاده در آن مراحل تکامل  ی آخوندزاده، نمییشههای تأثیرگذار بر اندجدای از شخصیت

پوشی کرد. این فضای خاص جایی بود به نام تفلیس که محل اصلی حضور جمعی مخالف و معترض و  اش را گذراند چشمفکری

شدند، تئاتر رواج داشت و  در آنجا منتشر می  های مسکو و پترزبورگمترقی بود و روزنامه  انقالبی بود. تفلیس کانون فکر و ادب

آزادی عمدهنویسندگان، شاعران و  بودند. آخوندزاده، بخش  تفلیس گرد آمده  ارمنی و گرجی، همه در  از  خواهان روسی و  ای 

چرا که از   ض، انتقاد و اصالح را در ایران نیز بکارد.حیات فکری خود را در چنین شهری گذراند. او در پی آن شد تا تخم اعترا

هایی که اجازه پیشرفت و ترقی را از ایران نظر او جامعه ایران نیز بیماری محتضر بود که نیازمند مداوای اساسی است. بیماری

ها از نظر آخوند زاده، بیماریگرفته بود و البته ذهن آخوندزاده را نیز به طور جدی به خود مشغول داشته بود. و رأس تمام این  

ها تعصبات مذهبی بود. )آدمیت،  ای از این بیماریا گیر و به ویژه جایگاه مذهب معرفی شده در جامعه بود. نمونهسنن دست و پ

1349: 25  ) 

 

 هاي فکري آخوندزاده گرایی؛ مؤلفهغربگرایی و باستان

پیشرفت و ترقی غرب گی جامعه خود شده بود و از سوی دیگر شاهد  ماند زیست و متوجه عقبآخوندزاده در چنین شرایطی می

این همه سنت پیدا کرد. هر چند  بود، در میان  پیشتر به سمت متجددین میل  او قرار گرفتند  راه  گرا و متجددی که در سر 

باستان اما به طور کلی رو غربگرایی آخوندزاده حامل نوعی  نیز هست  بنیادگرایی  به اصطالح  برای نجات  گرایی و  را  ش مدرن 

ین گونه بود که به تدریج برخی از این متفکران هرآنچه را با غرب سرستیز داشت به عنوان مانع پیشرفت و ایران پیشنهاد داد. ا

ترقی ایران دانستند. به طوری که تقابل میان بسیاری از اصول اسالمی و غرب، برخی از این روشنفکران را به تقابل با اسالم  

با اسالم س  کشانده  این میان آخوندزاده آشکارا  از جمله  در  را  میرزافتحعلی آخوندزاده، اسالم و علمای اسالمی  ر عناد داشت. 
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عقب ایران میدالیل  عمده عقبماندگی  عامل  دو  را  فاناتیک  و  دیسپوتیسم  او  ایران ذکر می دانست.  )آجودانیف ماندگی  نمود. 

1387 :42  .) 

او برای مقابله با جایگاه مذهب و سنت در آن زمان    گی نشانه عزم جدیو عملی آخوندزاده ـ که همدیگر اقدامات مهم و فکری  

 توان در موارد زیر برشمرد: بود ـ را می

 

 الف( تالش براي اصالح الفبا: 

ایرانی و عصمانی مصمم ن اسالم او سازد. در جهاترین عنصر زندگی آخوندزاده را میتالش به منظور اصالح و تبدیل خط در 

هایی در این جهت برداشت. گرچه فکر اصالح خط در ح و تغییر خط به عمل پرداخت و گامنخستین کسی است که در راه اصال

هایی وارد ساخت و به رغم مخالفت  سال پیش پطرکبیر در روسیه در خط کهن آن سزمین دگرگونی  150نوع خود تازه نبود.  

از آن نیز در جهان برخی کسان دربارکشیشان و اشراف کار خود را پیش بر های خط عربی سخنانی گفته ة دشوارید. پیش 

بودند. آخوندزاده رسالة خود را زیر عنوان الفبای جدید برای تحریرات السنة اسالمیه منتشر ساخت و از اولیای دولت خواست 

ت چه  هر  آخوندزاده  و  نکرد  اعتنا  او  طرح  به  کسی  اما  کنند.  بررسی  را  او  نتیجهطرح  داد،  خرج  به  واقع  الش  در  نگرفت.  ای 

به درد نمی از اعراب وام گرفته شده و این برای دنیای جدید  خورد و  آخوندزاده معتقد بود این خطی که ما داریم خطی که 

دشوار آوری این خط ناقص و نارسا است و آموزش آن بسیار  استداللی که آخوندزاده داشت برای دنیای جدید و دنیای علم و فن 

ها خط عربی را از بین ببریم و خط التین را  راین پیشنهاد آخوندزاده این بود مثل ترکشود بناباست و وقت زیادی صرف آن می

 ( 643: 1390به جای آن بنویسیم )فینگلیش(. )شفیعی کدکنی، 

 

 ناسیونالیسم رومانتیک ب(  

ا جانشین دین سازد. وی  گرایی ربه تقلید از اروپاییان کوشید ملی   آخوندزاده از نخستین نمایندگان ناسیونالیسم ایرانی است. او

الدوله، به موازات محو دین یا تضعیف آن، تقویت عالقة ملت به ایران پیش از اسالم و در نتیجه ایجاد از نگارش مکتوبات کمال

د. آخوندزاده در مکتوب اول خود  احساسات ملی را نیز در نظر داشت. پس به جای »تعصب دینی«، »تعصب وطن« را باید نشان 

کند متأثر است. )آدمیت،  کند و از اینکه ایران اکنون در راه زوال و نیستی سیر مییران و عظمت باستانی آن یاد میاز گذشته ا

1349 :118  .) 

 شناسد.  می میرزافتحعلی آخوندزاده عامل اصلی انحطاط و تنزل ایرانیان را، حمله اعراب و شکست ایرانیان از تازیان  

اعرب تمدن  گرسنه،  و  برهنه  خیاالت  های  و مشتی  دادند  باد  بر  راهزنان  این  را،  ایران  اهل  و سعادت  ساختند  ویران  را  یران 

ی ماندگی ایران، منظومه( . آخوندزاده در بر شمردن دالیل عقب91:  1357جفنگ و عقاید پوچ به ارمغان آوردند )آخوندزاده،  

ی اعراب به ایران، دین اسالم شاهان  گردد از حملهنت بازمی ای به گذشته و سها به گونههر کدام از آنواحدی در نظر دارد که  

کفایت، استبداد و امثالهم همه و همه ریشه در گذشته دارند. پیشنهاد او هم دقیقاً معکوس آن و ناظر به »آینده« و »تجدد«  بی

اساسی و امثالهم همگی خاستگاهی در  خواهی تا ایجاد پارلمان و قانون  و ایران   است. از تغییر الفبا و بیداری حس ناسیونالیستی

 فرارو دارد. 
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 ج( ضرورت تأسیس فراموشخانه:  

به گفتة آدمیت، از تأسیس محفل ماسونی توسط آخوندزاده در تفلیس اطالعی در دست نیست، امّا همین اطالعات اندک، از  

-الیان بعد نیز حفظ کرد. در بین ساله.ق حکایت دارد که این گرایش را س  1362ال  گرایش وی به محفل ماسونی در حدود س

خانه را از لوازم ترقی، توسعه و به تعبیر خود، الدوله را نگاشت بنیان نهادن فراموشه.ق که مکتوبات کمال  1280تا    1279های  

ر بودی، به  دااگر تو از منشا آزادیت و حقوق انسان خبردانست: »ای اهل ایران ( جامعه ایران میsivilizationسیویلیزه کردن )

نمی متحمل  رذالت  گونه  این  به  و  عبودیت  گونه  فراموشاین  علم شده،  طالب  و مجمعها می خانهگشتی،  بنا میگشادی  -ها 

 (  57: 1350کردی«. )آخوندزاده، نمودی، وسایل اتفاق را دریافت می

د را وکیل ملت حساب نماید و با مداخله . خوها برپاکند .. خانه بگشاید و مجمعموشوی همچنین گفته است: »پادشاه باید فرا

( بیفتند و به دایره  Progressملت قوانین وضع کند و پارلمان مرتب سازد و به اقتضای قوانین رفتار نماید ... به مسلک پروقره )

 (64ـ  63سیویلیزه قدم گذارد. )همان 

 

 دیوان عقل: 

گردید،  دیوان عقل«. دیوان عقل در خانه میرزا شفیع تشکیل می تانش محفلی داشتند به نام »چند تن از دوس  میرزافتحعلی با

کردند. میرزاشفیع  شدند و درباره شاعران ایران بحث میخان، میرزافتحعلی، ابوویان و چند شاعر گرجی در آنجا جمع میبکی

 (.  18. )آدمیت پیشین: خواند. به حقیقت )عقل( شعار آن محفل بودیاشعارش در انتقاد و طعنه زدن به اهل دین و دولت م

 

 هاي سیاسی آخوندزاده و تأثیرات آن در فضاي پس از مشروطیت گرایی در اندیشهباستان

در طول تاریخ ایران، به دلیل وجود مقاطع بحرانی و دشواری متعدد، ایرانی که در چهارراه حوادث قرارگرفته بود، هرچند وقت  

قومی مهاجم می تاز  این، وجود حاکمان و حکومتدیدیکبار، مورد تاخت و  را طبق منافع و  . در کنار  ناالیقی که کشور  های 

بر بحران اوضاع و دشواری زندگی میهای ملوکانه و شخصی اداره می خواسته از عوامل طبیعیکردند،  ای چون  افزود. بگذریم 

گرایی و  بودند. این میل به گذشته  ای برای این رخدادهای نامبارکهمچن چاشنی  سیل و امراضی چون طاعون و امثالهم که

رفتند و با یافتن مقطعی بهتر از تاریخ حال خود، آن احساس دلتنگی برای زمانی که سرشار از شکوه و عظمت در گذشته می

ماعشان از آن آرمانشهر دور شوند. از این کردند که حوادث، باعث شده آنها و اجتای فرق می مقطع را همچون آرمانشهر گمشده

شد و در یک  کالم آن چیزی می شد که مامی  حظه بود که مطالعه و تعمق در گذشته، تبدیل به نوعی گرایش به گذشته میل

باستان عنوان  واسطهتوانیم  به  تا  بود  گذشته  بازخوانی  گرایی،  باستان  کنیم.  اطالق  آن  بر  را  باستگرایی  مناسبات  آن،  انی  ی 

 ر مجدد در آینده ی زندگی فرد و اجتماع شود.  شناخه، معرفی و در نهایت، دعوت به حضو

ی باشکوهی داشتیم؛ به سبب فاصله گرفتن از قواعد زندگی گذشته به وضع پریشان و آشفته دچار شده ایم و حال ما گذشته

 برای برون رفت از این وضعیت، باید گذشته را مجدداً احیاء کنیم.  
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 اي عظیم( ي اعراب؛ نمونه هاي بزرگ )حملهگرایی، معلول بحرانستاناب

از آغاز حمله اعراب به ایران، تاز مانی که کار فتوحات به پایان رسید، چیزی بیش از ده سال طول کشید. از دوران خالفت عمر،  

عثمان تمام شد و در این زمان جنگ جنگ برای فتح سرزمین های دیگر شروع شد. فتوحات مسلمانان در مرحله اول در زمان  

 (.111: 1370ان گرفت، اما جنگ ادبی، لغوی، فرهنگی و ... میان اعراب و ملل مغلوب تازه شروع شده بود. )ممتحن، مادی پای 

ر و شرک امیه برای تحقیر غیرعرب آن بود که: »نه تنها ما شما را از بندگی و اسارت آزاد ساختیم بلکه از پلیدی و کف استدالل بنی 

افی است که از شما برتر باشیم. ما شما را با شمشیر سعادتمند ساختیم و با زنجیر به بهشت نجات داده، مسلمان کردیم و همین ک

 (.71:  1386کشاندیم. ما برای راهنمایی شما خود را به کشتن دادیم« )زیدان،  

بایست  وجود میا حتی بعضا مسلمان شده بودند، اما با این  همین نگاه، سبب شت تا ایرانیان در وضعیت دشواری قرار گیرند. آنه

)جوده،   نهند.  گردند  عرب  برتری  و  سیادت  اصلی19-57:  1382به  امیدهای  از  یکی  که  ایرانیانی  اسالم، (  پذیرش  برای  شان 

ها شده بودند.  ستامیه اسیر این کاهای طبقاتی بود، حال خود، در دوران بنیرسیدن به مرتبه برابری و درهم ریختن کاست

باعث   اوضاعی،  باستانمیمرور چنین  بپذیریم که  را  اصل  این  ابتدا  در  تا  اندیشهشود  نوعی  تاریخ،  از  ی  گرایی در هر مقطعی 

 واکنشی بوده است.  

ا آن  گرایی در هر زمانیف واکنش به یک بحران یا معضل است و تشود. باستانبی سبب و در خالء، تفکر باستان گرایی خلق نمی

گرایی  کند. پس بحران علت است و باستانگرایی محلی برای خلق و رشد پیدا نمیانبحران و معضل وجود نداشته باشد، باست

 ( 167: 1361معلول. )علی شریعتی، 

 

 ماندگی گراییی، واكنش به معضله ي عقبباستان

اول مرهمی وهله  و در  بحران است  به  واکنشی  اما    باستان گرایی در هر مقطعی  بحران.  از  ناشی  درد  التیام  برای  اینکه  است 

تر به  چنان که مسکن است درمانگر هم باشد یا خیر را با مراجعه جزئیتواند همگرایی چگونه است و آیا میماهیت این باستان

 های فتحعلی آخوندزاده پی خواهیم گرفت.  اندیشه

ماندنگی و چگونگی درمان  یکی از مهمترین آثار او ـ همین مسأله عقب  ی اصلی متن مکتوبات آخوندزاده ـ به عنواناساساً رگه

داد و آنچه او را هم وادار به تأمل و کتابت کرده همین درد تاریخی  ماندگی ایران ذهن آخوندزاده را نیز آزار میآن است. عقب

باشد که حال، هر کسی چه نسخه ای معاصر ایران است. اما جدای از محرک اصلی اندیشه، چیز دیگری که مصمم است این می 

 گرایی است. ی باستانی آخوندزاده همان نسخهبیمار در حال احتضار تجویز می کند. نسخه برای این

 

 ماندگی گرایی، نسخه آخوندزاده براي درمان عقبباستان

 هاي آخوندزاده: گرایی در اندیشهمبانی و مؤلفه هاي باستان

 ماندگی:  درد عقب  ي آخوندزاده براي درمانگرایی، نسخه اول( باستان

های مختلف ی علم قرار داده بود و نتیجه اش پیشرفت روزافزون در حوزهظهور تمدنی جدید که مبنای تمدن خود را بر پایه

نوان که »ما  ای در ذهن ملل غیرغربی و به ویژه ایرانیان نقش بندد با این ع علمی و تکنولوژیک شده بود باعث شده بود تا گزاره

پذیرش  عقب از  پس  ایم«.  گزارهمانده  واقعیت،  ماندهاین  عقب  ما  چرا  اینکه  شد؛  سؤاالت  به  تبدیل  پیشرفت  ها  چرا  آنها  ایم؟ 

 ماندگی چه باید کرد؟  اند؟ و حال برای رفع این عقبکرده
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هایی که ک پا فرنگی شدن« گرفته تا جواب های بدین سؤاالت داده شد؛ از جواب »از فرق سر تا نو طیف گسترده و متنوعی از پاسخ 

می را  استبداد«  با  »مبارزه  اسالمی«،  »وحدت  قانون«،  »ایجاد  آهن«،  راه  »کشیدن  را  مشکل  حل  های ه  پاسخ  همگی  دانست، 

-می ی اشتراک با یکدیگر داشتند و آن این بود که همگی  هایشان یک نقطه ها علیرغم تفاوت متفاوت به سؤال واحد بود. اما پاسخ 

 کردند. رک یعنی همان تجدد مشخص می ی اصلی مح بایست تکلیف خود را با پدیده 

عقب این  گناه  بعضی  حتی  و  برافراشتند  غرب  با  مخالفت  َعلَم  برخی  میان  این  برخی  در  انداختند؛  غرب  گردن  به  را  ماندگی 

  تلفیق میان این دو دیدگاه داشتند و دنبال   ی غرب شدند و خواستار الگوبرداری از این تمدن نوظهور؛ برخی نیز سعی درشیفته 

زاده بر حفظ سنتی چون  ها نبود بدین معنا که حتی غربگرایانی چون تقیگفتند. البته هیچ اطالقی در این دیدگاه راه سومی می

های شیخ  یغ اندیشهاهلل، از ابزار مدرنی چون روزنامه برای تبلفضلگرایانی چون طرفداران شیخزبان فارسی تأکید داشتند و سنت

 جستند.  و خود بهره می

در این میان اندیشمند مدنظر ما یعنی آخوندزاده بر راه حل بازگشت تأکید داشت. البته بازگشتی متفاوت با تمام اندیشمندان 

مال  دیگر. بازگشت به خویشتن او دو وجه اساسی داشت؛ یکی اینکه بازگشت مطلوب او نه بازگشتی مطلوب کسانی چون سیدج

که بازگشتی به مبانی و قواعد زندگی، فرهنگ و سیاست در ایران قبل از اسالم بود. و  که قصد داشت به اسالم ناب بازگردد، بل

کرد و بسیاری از موارد موجود در  دیگر اینکه بازگشت از نظر او به معنای نادیده گرفتن تمدن جدید نبود. او غرب را ستایش می 

 دانست. ارزش  الگوبرداری میتمدن جدید غرب را واجد 

او اشتباه کار و عامل عقباما آنچه به   از نظر  از زمان حملهطور کلی  ایران  بود که ملت  ی اعراب و ورود  ماندگی، راه خطایی 

  1280اسالم رفته بود؛ البته راه خطایی که به نوعی به ملت ایران تحمیل شده بود. از نظر آخوندزاده ملت ایران باید بپذیرد که  

ایران در زمان آخوندزاده بودـ مسیر را اشتباهی رفته و حال باید این مسیر اشتباهی را   های ورد اسالم بهسال ـ که تعداد سال

 بازگردد و به راه درست یعنی راه نیاکان ایرانی بازگردد:  

-سال در خطا بوده 1280بدانیم که ما  تواند باشد این است که تکلیف خودمان را بفهمیم و ی تسلی ما می»االن چیزی که مایه

ب  ایشان. و  ایم.  اولیانی دولت  پادشاهان ما و  یعنی  نیاکان خودمان عطف نظر بکنیم  یادگاران  بازماندگان و  این به طرف  از  عد 

یشان  جمیع فرزندان ایران زمین به تعصب و برادری و هموطنی زردشتیان ایران را مانند اوالد خود بشمارند و در ترفیه حال ا

از این کسی   از ایران بکوشند و نگذارند که بعد  اینکه تخم این گروه فرشته خصال  از ایشان به دین اسالم بیاورد تا  احدی را 

 (128: 1349برکنده نشود. همچنین بادی در طبایع خودمان تقلید به اخالق حمیده نیاکان و آزادگان نماییم.« )آدمیت،

به معرفی عناصبر اساس همین دیدگاه، آخوندزاده   ایرانیان بپردازد. در ادامه   ر زندگی وتالش زیادی کرد تا  ایرانی به   حیات 

خواهیم دید که او چه مواردی را در گذشته دیده است و چرا تأکید به بازگشت داشته است. و چگونه سعی کرده تا میان این  

ر این نظرند  اما در همین ابتدا باید بگوییم که برخی ب  میل به بازگشت و در کنار آن میل به متجدد شدن هماهنگی برقرار کند

که آخوندزاده در معرفی فضایل ایران قبل از اسالم اغراق کرده است و از آن دوران به ناحق بهشتی برین ساخته است. کسانی  

تازه روایت  به  را  »تاریخ  آن دوره:  نویسندگان  برخی  است  آجودانی که معتقد  اهلل  نوشتچون ماشاء  اغراق تری  توانستند  تا  ند، 

تر جلوه دادند، تا توانسته باشند ملت را علیه دخالت بیگانه تجهیز کنند. آنان در این  ذشته را بزرگ و بزرگکردند و افتخارات گ

 ( 118-117: 1382راستا و برای برانگیختن عواطف ضداستعماری به تحریک عواطف ملی و مذهبی پناه بردند.« )آجودانی، 

ی کنیم تا ببینیم او چه تصویری از گذشتهی آخوندزاده مراجعه میهادیدگاهی به اصل آرا و نوشته  ک زدن چنینما برای مح

 ایران قبل از اسالم داشته است. 
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 دوم( بهشت گمشده؛ تصویرسازي آخوندزاده از ایران باستان:  

. ماندگی ایرانی عقب، واکنشی است به معضلههای آخوندزادهبا توجه به مطالب پیشتر آمده، مشخص شد که نظریات و دیدگاه 

ها آن  حلشود. بخشی از این راهماندگی تاریخی ارائه میهایی است که برای رفع این عقبحلی او، همان راهرو، اندیشهاز این

ه برای ایرانِ بیمار، ای که آخوندزادکنیم. بدان معنا که بخشی از نسخهگرایی یاد میچیزی است که ما از آن به عنوان باستان

 مریض محتضر به قواعد و مبانی زندگی گذشته یا همان ایران قبل از اسالم است.    پیچد، بازگشت اینمی

اما اینکه چرا آخوندزاده چنین پیشنهادی دارد را بایستی با رجوع به تصوری که او از ایران قبل از اسالم دارد، پاسخ داد. مهم  

آورد تا بعد از  ود دارد که این شایستگی را به وجود میندزاده چه چیزهایی در آن مقطع از تاریخ وجاست که بدانیم از نظر آخو

گذشت سیزده قرن، دوباره آنها را احیاء کنیم. الجرم باید از نظر آخوندزاده ایران قبل از اسالم، مقطع روشن و درخشانی باشد  

های آخوندزاده درباره ایران قبل دگاهدرخشندگی مجوزی باشد برای بازگشت و احیاء. با مراجعه و مرور دی که همین روشنایی و  

شویم که از نظر او در آن دوران، تقریباً همه چیز در حد کمال خود بوده و معموالً عیب و نقصی در آن راه  از اسالم متوجه می

ار یافته بود و جایی برای نقطه تاریک در مناسبات مختلف آن دوران وجود نداشته است. همه چیز به بهترین شکل ممکن استقر

برای معرفی  البته آخوندزاده  تاریخی نمینداشته است.  کند که کدام مقطع و در  دهد و مشخص نمیهای خود، آدرس دقیق 

کند که هر آن چیزی که در  ده میزمان کدام سلسله، دقیقاً چنین اوضاع باشکوهی وجود داشته است. او تنها به این مسئله بسن

گذشته وجود داشته خوب بوده و حیف که از دست رفته است. برای شناخت از این نگاه خاص آخوندزاده مواردی از تصورات و  

 ترسیمات او از ایران قبل از اسالم را به عنوان شاهد ذکر می کنیم.  

 سیستم اقتصادی و مالیاتی   (1

آورد. در سیستم حکومتی و محاسباتی بسیار دقیق در دوران پیش از اسالم سخن به میان می آخوندزاده از وجود سیستم مالی  

ای وجود داشتندکه حساب ریزترین مسائل را در اختیار سالطین فارس در گذشته، مأموران و کارمندان بسیار دقیق و کارکشته 

یل عایدات، واصالت و مخارج حکومت کاماًل تحت کنترل داشتند. به همین دل داشتند و کوچکترین اهمالی در این زمینه روا نمی

 گشته است: بوده و از این بابت هیچ حقی نه از حکومت و نه از رعایا تضییع نمی 

از رعایا به خزینه دولت  »در عهد سالطین فارس نظر به احکام پیمان فرهنگ، در هر شهر محاسبان می  بودند و به مالی که 

-داشتند.« )مکتوبات، بی کردند و این محاسبان نیز در اطراف و نواحی گماشتگان می دفاتر قید میشد واقف گشته در  واصل می

 (.  11تا،

 جایگاه عدالت   (2

آرمان از  یکی  که  حقعدالت  تمام  و  بوده  گشته  محقق  خوبی  به  سیستم،  این  در  است  بوده  ملل  تمام  همیشگی  به  های  ها 

ای که هیچ احدی تحت ظلم و ر همه امور ساری و جاری بوده است؛ به گونهرسیده است. این اجرای عدالت دصاحبان حق می

پادشاه عادلی وجود  جور قرار نمی نبوده است. چرا که در رأس حکومت  به گردن و در دین کسی  گرفته و کوچکترین حقی 

حق نبوده است. به خاطر    کرده که کسی را جرأت و جسارت پایمان کردنچنان با ظالمان و ستمگران برخورد میداشته که آن

شده است چرا که احکام همه بر ای از کار بیکار میشده و نه بیچارهگناهی کشته میمحوری نه بیاستقرار چنین سیستم عدالت

 شده است.:  محور عدالت صادر می

اگر رؤسای لشکر در  »کسی در حق احدی بر جور و تعدی یارا نداشت، برای حفظ لشکر هم قانون جداگانه مقرر بود چنانچه  

افواج کوتاهی می  بازخواست میایصال مرسوم  ایران حکام والیات قادر به  شدند... در هیچنموندند، هر آینه مورد  از ممالک  جا 
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شد. اول بایستی به عرض پادشاه برسانند و هر حکمی که از جانب پادشاه به  کشتن احدی نبودند، اگرچه مستحق قتل هم می

ورزیدند... کسی را بدون جرم ثابت  شد و بقدر امکان از قتل نفوس اجتناب میگردید، مجری میهنگ صادر میاقتضای احکام فر

کردند و به خود کسانی که عمر خودشان را در خدمت صرف کرده بودند و هم به عیالشان روزی مقرر  از شغلش معزول نمی 

 (  11داشتند.« )همان، می

توان از ماهیت حکومت در آن دوران متوجه شد. در آن دوران، وسعت سرزمینی به هیچ  ا میجایگاه عدالت در ایران باستان ر

با زور و خشونت، سرزمینوجه نشانه ایرانیان  نبود که  را متملک میی آن  این زور و  های مجاور  از تصاحب هم  شدند و پس 

ترین شکل ممکن تصاحب و به همین شکل متمدنانه  های خارج از ایران به متمدنانهدادند. بلکه سرزمینخشونت را ادامه می

به هیچشدند. در طی جنگاداره می دنیا،  اقوام دیگر  با ملل و  ایران  از خشونتهای  بیرحمیوجه خبری  های معمول در  ها و 

 تجاوزات و حمله های کشوری به کشوری دیگر نبود: 

 (  12داشتند.« )همان، یا ستم روا نمیگشتند به عامه سکنه و رعا ها چون بر دشمن پیروز می»در جنگ

آوازه نتیجه  بود.  ایرانی  نژاد  ایران و  بودن سرزمین  برگزیدگی و خاص  موارد،  این  تمام  ایران در سراسر گیتی  ی  ی عظمت و شکوه 

 ها قرار داشت:  ها و ملل، ایران در صدر برترین پیچیده بود و از همین رو در مقایسه و رقابت با سایر حکومت 

ای بود که تا امروزه در  طین فارس در عالم، نامداری داشتند و ملت فارس برگزیده ی ملل دنیا بود و عدالت ایشان به مرتبه»سال

 (  12المثل است.« )همان، السته طوایف روی زمین، عالت فریدون و نوشیران ضرب

 نظام سالمت   (3

ت. آن چیزی که امروز بسیاری از ملل و کشورها در در بخش سالمت عمومی نیز همین درخشندگی و شکوه قابل مالحظه اس

شود در ایران وجود داشته. اما در کدام ایران؟  ها با آن سنجیده میپی آن هستند و عیار و عظمت و پیشرفت کشورها و حکومت

از اسالم. در آن ایران ضمن آنکه برای زنان و مردان بیمارستان ته، مضاف بر این، ها و طبیبان جداگانه وجود داشایران پیش 

 ی درمان عاجز بودند را متقبل می شده است:  حکومت هزینه ی درمان تمام کسانی که از پرداخت هزینه

کردند، پرستاران کس را در آنجا معالجه و پرستاری میها بودکه بیماران غریب و بی »از جانب مردان و زنان جداگانه بیمارستان

 (  11بودند.« )همان،خوار میهای پادشاهی روزیکسان در بیمارستاناجزان و بیزنان نسوان بود.کوران و شالن و ع

 کن شدن فقر ریشه (4

ی فقر، هر  کنندهکن شدن کامل فقر از اجتماعات است. چهره زشت و ناراحتنیافتی بشر، ریشهیکی از آرزوهای به نظر دست

اش بساط فقر و تنگدستی از زندگی مردمان یک جامعه رخت آلیستی را شاید به سمت این آرزو بکشاند که ای کانسان ایده

هایی که توسط برخی در هر اجتماعی  ها برای تحقق این آرزو ناکام مانده است. بگذریم از حرکتبندد اما تالش تمام ملل ملت

از نظر آخونددار باشدو فاصلهممکن است انجام شود تا فقر ادامه ایران  ی طبقاتی حفظ شود. اما جالب آنکه  زاده این آرزو در 

 (  11شد.« )همان،پیش از اسالم محقق شده بود چرا که به قول او: »در هیچ سرزمین، فقیر و گدا نمی

 خردورزی و عقالنیت  (5

از ایده های کالن کشوری بوده است. در واقع  های جوامع در طول تاریخ، خردورزی و عقالنیت در اتخاذ تصمیمآلیکی دیگر 

ها را اتخاذ کنند تا بیشترین منفعت  ترین سیاستا در هر شرایطی بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند و عالی هاینکه حکومت

آلی همیشگی بوده است. برخی از فالسفه و اندیشمندان گذشته همچون افالطون برای بیشترین تعداد مردم به ارمغان آید، ایده
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اند تا بر طبق این مدل خردمندترین و داناترین فرد یک  را پیشنهاد داده  هایی، مدل شاه ـ فیلسوفبرای تحقق چنین حکومت

 کشور، زمام امور را در دست داشته باشد.   

آلیستی بودن این ایده دیگران و حتی خود افالطون را به این نتیجه رساندکه حال که چنین مدلی قابل تحقق نیست،  اما ایده

کنار حاک  باشد که در  اینگونه  فرزانهپس حداقل  به  م، داناترین و  نیاز  تا در موارد مختلف مورد  باشد  افراد حضور داشته  ترین 

حاکم مشورت دهند و او را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری کنند. از قضا از نظر آخوندزاده چنین وضعیتی نیز در ایران پیش از  

 اسالم وجود داشته است:  

ن و  ندیمان خردمند  پادشاهان همیشه  رهنمون مییکونهاد می »در خدمت  نیک  کارهای  به  را  پادشاه  همیشه  و  کردند.  بودند 

داشت که از جمیع علوم خصوصاً حکایات و تواریخ و احکام پیمان  عالوه بر ندیمان، در حضور پادشاه موبد بزرگی نیز قیام می

 (  11شد.« )همان، بود و در امور مشکل به پادشاه مصلحت نما و رهنما میفرهنگ باخبر می 

 پرور  پادشاه رعیت (6

از سیستم بی جدای  بروز میهای  از خود  رفتارهایی  ایران،  پادشاه  فرهنقص حکومتی،  یا همان  فرزانگی  از  نشان  ایزدی  داد که 

پادشاه داشت. در واقع برای تکمیل سیستم چابک و سازمند حکومتی، بعضاً نیاز به حضور پادشاه برای رفع نواقص احتمالی بود. 

ی ن منظور پادشاهان ایران باستان، بعد از مستقر کردن یک سیستم کارآمد، خود نیز بعضاً به طور مستقیم وارد دایرهبه همی

های رودررو مشکالت احتمالی آنها رفع  ی رودررو با مردم، برای اینکه هم در این مالقاتشدند. شکلی از مواجههحل مسائل می

 بیشتری با پادشاه پیدا کنند. بدین قرار: شود و هم اینکه احساس صمیمیت و الفت 

بود، یعنی روز سماع عرایض مردم. در روز مزبور، هر حاجت  داد اما در هر هفته یک روز مخصوص بار می»پادشاه هر روز بار می

در یک خوان ( همچنین: »پادشاه با رعایا  12  _11شد که پادشاه را دیده، درد خود را اظهار بکند.« )همان،  مند را مقدور می

 (12طعام می خورد.« )همان، 

 های پیشرفته زیرساخت (7

های موجود نیز ایرانِ گذشته، سرآمد عصر خود بود. آن چیزی که امروز از آن به عنوان پیشرفت تکنولوژیک و  از بابت زیرساخت

بود. در تحلیل این وضعیت از شود به بهترین نحو ممکن فراهم و مستقر شده  ی کشور از آن یاد میعلمی و آبادانی و توسعه

ها در مقایسه با دیگر جوامع ها در ایران وجود داشت، بهترین زیرساختنظر آخوندزاده باید گفت، آن چیزهایی که از زیرساخت

 چنین است: اش از زبان آخوندزاده ایناش سیستم پستی و ارتباطی بود که توصیفبود. نمونه

ها گذشته و چاپاران تعیین کرده بودند که اخبار و وقایع را از والیات به موجب ز جانب دولت اسبها[ اها ]چاپارخانه»در یامخانه

 (  12رسانیدند.« )همان، اعالم وکال به عرض پادشاه و وکال می

 گستردگی و وسعت سرزمینی  (8

هی در داخل، الجرم به بیرون  های باشکووجه دیگر اقتدار و شکوه ایران باستان، وسعت و گستردگی آن بود. وجود چنین اهرم

شد که مرزهای ایران مدام به خارج گسترده و پهن شود. در واقع ملل غیرایرانی  اش آن میکرد و نتیجهاز مرزها نیز سرریز می

شدند و با پذیرش شکست در مقابل ایران یا با میل خود تحت لوای حکومت نیز از موهبت وجود حکومتی ایده آل برخوردار می

 آمدند. دلیل وسعت ایران در گذشته چنین چیزی بود: ن در میایرا

فارس در چه وسعت می عرصه ملک سالطین  است که در دور قدیم  آشکار  و »بر جهانیان  رود جیحون  از طرف شمال،  بود: 

ای که  ]رودخانهی ستلج  االبواب دربند؛ از طرف جنوب، خلیج فارس و بحر عمان؛ از سمت مشرق، رودخانهدریاچه ی آرال و باب
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بغاز  از غرب تبت سرچشمه می باسفور یعتی  تا  از سمت مغرب  یابد[ مابین سند و هندوستان؛  پنجاب جریان می  و در  گیرد 

 (  12اسالمبود و کنار بحر سفید... همه این ممالک در زیر اقتدار سالطین ایران بود.« )همان،

 

 سوم( تالش براي تغییر خط و الفبا: 

گرایی و زدودن فرهنگ عربی ـ اسالمی، تالشی است که  های آخوندزاده در راستای باستانترین تالشن و خاصترییکی از مهم

های ای که در راستای بازگشت به عصر باستان و ارزشاو برای تغییر خط انجام داد. در واقع از نظر او یکی از کارهای ضروری

 ایران باستان است.   آن باید انجام داد تغییر خط و در واقع احیای خط

مهم عثمانی،  و  ایران  در  خط  تبدیل  و  اصالح  منظور  به  میتالش  را  آخوندزاده  زندگی  عنصر  او ترین  اسالم  جهان  در  سازد. 

هایی در این جهت برداشت، گرچه فکر اصالح خط در  نخستین کسی است که در راه اصالح و تغییر خط به عمل پرداخت و گام 

هایی وارد ساخت و به رغم  سال پیش از آن، پطرکبیر در روسیه در خط کهن آن سرزمین دگرگونی   150نوع خود تازه نبود.  

های خط عربی  مخالفت کشیشان و اشراف کار خود را پیش برد. پیش از آن نیز در جهان اسالم برخی کسان دربارة دشواری

السنة م رسالة خ  1857ق/اکتبر    1374سخنانی گفته بودند. آخوندزاده در صفر   برای تحریرات  الفبای جدید  ود را زیر عنوان 

گانه داخل حروف گشته است و حروف   3های حروف حذف شده و حرکات  اسالمیه منتشر ساخت. در الفبای جدید وی، نقطه

او این رساله را در ربیعمتصل به یکدیگر نوشته می االر الثانی همان سال توسط میرزا حسین خان )کشیرالدوله و سپهسشود. 

بعدی( که در آن تاریخ کنسول ایران در تفلیس بود، برای میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری، وزیر خارجة ایران، فرستاد و  

از اولیای دولت خواست طرح اورا بررسی کنند. از برخی رجال متنفّذ کشور نیز برای انجام مقصور خود یاری خواست، اما کسی  

 (643:  1390ای نگرفت. )شفیعی کدکنی، حعلی هر چه تالش به خرج داد، نتیجهبه طرح او اعتنا نکرد و فت

-خط نیز به مانند بسیاری از رسوم دیگری که در ایران بعد از اسالم به جا ماند مورد انتقاد جدی آخوندزاده است و در واقع می 

اده از تغییر خط به عنوان یکی از آرزوهای بزرگ  توان از آن به عنوان مهم ترین انتقاد او یاد کرد. برای همین بود که آخوندز

گفت »منتهای تالش من در این است که ملّت خودم را از دست این خط مردود و ناپاک که از ان قوم به خود نام می برد و می

 (.  140 :1357ما به یادگار ماند است، خاالص کرده، ملّتم را از ظلمت جهالت به نورانیت معرفت برسانم« )آخوندزاده، 

میرزا« به خوبی می الدین  به »جالل  نامه ی وی  پاسخ  را در  عربی  الفبای  با  آخوندزاده  نمود. جاللدشمنی  الدین  توان درک 

نویسد و برای آخوندزاده  میرزا کتابی با عنوان »داستان پادشاهان پارسی« به فارسی سره و در ترویج این شیوه از نگارش می 

چنان صریح و روشن است که نیازی به تحلیل ندارد و به خوبی دیدگاه وی را نسبت به زبان  زاده آنکند. پاسخ آخوندارسال می

دارد: »به غیر از توصیف و تحسین حرفی ندارم.... کاش دیگران متابعت شما کردندی عربی و حتی فراتر از آن اعراب روشن می

را که شیرین ما  زبان  زبانو  ]ترین  اختالط  از  دنیاست،  نیز در تالش  های  نمودندی... من  آزاد  عربی  ناهموار  و  زبان کلفت  با[ 

ها که وطن ما را که گلستان روی زمین است خراب اندر خراب هستم که ملت خودمان را از قید اکثر رسوم ذمیمه این عرب

 (1390:526نژاد، کردند و ما را به ذلت و سرافکندی و عبودیت و رذالت رسانیدند، آزاد نمودندی... « )ایرج پارسی 

توان گفت، تغییر خطر از نظر آخوندزاده، تنها یک انقالب و اصالح ادبی و زبانی نیست، بلکه مسیری است که در بنابراین می

های مختلف علمی، تکنولوژی و فرهنگی را منوط و وابسته  تواند منجر به پیشرفت و توسعه شود. او پیشرفت در حوزهنهایت می

اما سعادت کامله ی شما  به تغییر خط کرد او: »مسلم است که راه آهن وطن شما را آباد و ایمن خواهد کرد.  بیان  بود. به  ه 
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انتشار علوم و ترویج مطالب کمالمنوط به شروط و اوضاع دیگر است که مبدأ کل آن الدوله است و این هر دو موقوف به  ها 

 (.  112: 1351تغییر الفباست.« )آخوندزاده، 

 

 ي آخوندزاده: گرایانههاي باستانزیابی دیدگاهنقد و ار

-ی فوق توسط آخوندزاده به حقیقت نزدیک یا دور است، تحقیق جداگانه مفصلی را میاینکه تا چه اندازه، موارد مطرح شده

 توان اشاره کرد:  طلبد. اما حداقل به چند نکته در تحلیل این موارد می

دیدگاه آنکه  قابنخست  آخوندزاده  و های  نوشیروان  همچون  پادشاه  چند  از  بردن  نام  جز  به  او  که  چرا  است؛  تاریخی  نقد  ل 

ایران  فریدون، به طور دقیق مشخص نکرده است که دقیقاً چنین شرایط بهشت از تاریخ واقعی  گونه ای دقیقاً در کدام مقطع 

شد به آن مقطع از تاریخ رجوع تر میاحتگرفت، طبیعتاً روجود داشته است. اگراین تعیین دقیق توسط آخوندزاده صورت می

را در حد کمال معرفی کرده   اینکه چون آخوندزاده همه چیز  را مشخص کرد. مخصوصاً  تاریخی کرد و صحت و سقم موارد 

 نقصی ایران باستان را به چالش جدی کشاند.  توان ادعاهای او در مورد بیاست، با یافتن اندک موارد نقیض آن می

ارد مطرح شده توسط آخوندزاده را به نوعی می توان واکنشی به تحقیر ایرانیان در دوران معاصر توسط غرب مربوط  دوم آنکه مو

های زیادی گوی پیشرفت را از شرقیان و به ویژه ایرانیان ربوده بود، در موضع برتر روحی قرار گرفته دانست. غربیکه در عرصه

ن برترم و دیگران فروتر. ادعا در مورد شکوه گذشته ایران در حالی که همان زمان  توانست ادعا کند مبود. حال او بود که می

 ماندگی و تحقیر. های عقبغربیان در موضع فروتری نسبت به ایران قرار داشتند به نوعی مرهمی است بر عقده

آمیز است. در آخوندزاده مبالغهگرایی روشنفکری چون میرزافتحعلی  سوم اینکه در همان نگاه نخست می توان فهمید که ایران

کوشید تا تمایالت ناسیونالیتی و لیبرلیستی و  الدوله که مصلح اندیشانه می خان ناظمواقع برخالف روشنفکری چون میرزاملکم

  گرایی و مدرنیستی خود را با اصول و قوانین شریعت دینی اسالم تطبیق دهد یا میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی که از باستان

آمیز بود.  گرایی افراطی تا حدود زیادی فاصله گرفت، تعریف و برداشت آخوندزاده از ایران باستان به شدت اغراقی و مبالغهغرب

 رساند.  فهمی آخوندزاده نمیاما این مسئله ما را لزوماً به کج 

ه، واکنش به چه چیز؟ واکنش به  چرا که همچنان که گفته شد اندیشه ی آخوندزاده واکنشی است و نه اصیل و ذاتاً جوشید

عقب و  غرب  عقبپیشرفت  این  اصلی  مقصران  از  یکی  میان  این  در  ایران.  و  ماندگی  پادشاه  شد  اشاره  که  همچنان  ماندگی 

مبالغه به  آخوندزاده هم  خود  خلوت،  در  شاید  بودند.  ایران  دیدگاهحاکمان  بودن  اعتقاد آمیز  باستان  ایران  مورد  در  خود  های 

الگوبرداری از طریق چنین معرفی  داشت اما ایران آن زمان یعنی قاجاریان را ترغیب به  پادشاهان  ای شاید قصد آن داشته تا 

 کند.  

آلی را به عنوان الگو یا سمبل تعیین کرده و حاکمان ایرانی را تشویق به نزدیک شدن به این الگو  در واقع آخوندزاده کمال ایده

تواند عامل انگیزشی برای حاکمان دوره قاجار باشد.  دون داشتن مبنای تاریخی روشنی صرفاً می کرده است. بعضی از عبارت او ب

می  نشان  مینو  سرزمینی  به  بدل  زمانی  تنها  »ایرانی  که:  داشت  اعتقاد  او  که  است  اساس  پادشاهانی چون بر همین  که  شود 

 ( 1357:50فریدون و انوشیروان در آن ظهور کنند.« )آخوندزاده، 

بر از حملهاو  قرن  او سیزده  از خود شروع کرده است. هرچند در زمان  را مؤثرتر کند  این تشویق  اینکه  اعراب و اسالم  ای  ی 

کند تا به  ای غیر قابل تفکیک از هویت ایرانی درآمده اما او سعی می آوردن بسیاری از ایران گذشته و به نوعی اسالم به گونه

 ن طریق اصالح و انقالب را از خود شروع کرده باشد.  ی تاریخی خود برگردد تا از ایگذشته
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کند. تقاضای او این است که دیگران او را به عنوان یک  کند و ریشه و نژاد خود را به همه گوشزد میاو از اصالت خود شروع می

 نویسد:  ی خود مینامهایرانی اصیل بپذیرند. او در به اصطالح شجره

  60دهیم بر اینکه تخمیناً  شویم، شهادت می منه در آذربایجان که در ذیل مذکور و مسمی می»ما به اشخاص از اهل قصبه خا

خان، میرزا محمدتقی مرحوم از اوالد آقای مشهور ضابطه قصبه خامنه بود، رتق و فتق جمیع سال قبل بر این پدر میرزافتحعلی

الیه با وظیفه معینه مرجوع و محول لت ایران فقط به معظمامورات ملکیه آن قصبه به ضمیمه پاره دهات دیگر از طرف امنای دو

 ( 356باشند« )همان، بود و چنان که خودش و همچنین آبا و اجدادش از نجبای ایران میمی

تالش اصلی فکری آخوندزاده در این زمینه این است که نمادهای وطنی و ملی را جایگزین نمادهای دیگر و به ویژه نمادهای  

اسال و  از دینی  تقلید  به  او  است.  ایرانی  ناسیونالیسم  نمایندگان  نخستین  از  »آخوندزاده  آدمیت:  فریدون  بیان  به  کند.  می 

ملی  کوشید  کمالاروپاییان،  مکتوبات  نگارش  از  وی  سازد.  دین  جانشین  را  آن، گرایی  تضعیف  یا  دین  محو  موازات  به  الدوله، 

یجه ایجاد احساسات ملی را نیز در نظر داشت. او معتقد بود که اعتقادات دینی  تقویت عالقة ملت به ایران پیش از اسالم و در نت

تواند آنان را به شوق شهادت به نبرد با دشمنان قوی دست بکشاند.  های مردم، نیروی روزگاران گذشته را ندارد و نمی در دل

 (115ین، های ایشان کاشت«)آدمیت، پیشپرستی« را در دلپس باید »تخم ملت دوستی و وطن

باستان الیهروش  که  است  این  آخوندزاده  گذشتهگرایی  بر  قرون  طی  در  که  تا  هایی  بزند  کنار  را  است  شده  کشیده  ایران  ی 

ها  شناسانی است که سعی دارند تا گرد و خاک گذشته، از پسِ این، این غبارروبی، هویدا شود. کار آخوندزاده همچون کار باستان

ها و غبارهای مختلف، در نهایت به شیء باارزشی تاریخی دست یابند. آخوندزاده  ا در زیر این گرد و خاکآرام بزدایند ترا آرام

 کند تا به زعم خودش به اصل برسد.  برداری مینیز مدام الیه

اجدادی برداری او در عصه فرهنگ و مذهب است. برای او اسالم، غباری است که بر روی دین و فرهنگ آباء و  ترین خاکو مهم

نویسد  نشسته است. این غبار بایستی برداشته شود تا به اصالت باستانی رسید. در نامه ای که آخوندزاده به یکی از زرتشتیان می

دهد و خطاب به  این روش کاری مشهود است. او در این نامه ایرانیان را نسبت به دور افتادن از مذهب ملی و باستانی هشدار می

نویسد: »شما یادگار نیاکان مایید. و ما قرونی است که به واسطه دشمنان قع خطاب به تمام ملت ایران میآن زرتشتی و در وا

شمارید. آرزوی من این  ایم که اکنون شما، ما را در ملت دیگر و مذهب دیگر میای از شما دور افتادهوطن خودمان به درجه

ن بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران است و غیرت و ناموس و  است که این مغایرات از میان ما رفع شود، و ایرانیا

علوی و  میبلندهمتی  تقاضا  در حق هم طلبی  ما  تعصب  که  و همکند  همجنسان  و  و  زبانان  بیگانگان  در حق  نه  باشد  وطنان 

صفت و  د بدهیم نه بر خاک دوزخراهزنان و خونخواران و ما را شایسته آن است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینونشان خو

کردار بودند. ما فرزندان ایشان نیز در این شیمه حمیده باید پیروان ایشان ی فرشتهپیشیهاللهب اجنبیان. نیاکان ما عدالتذات

 ( 119-118بشویم نه پیروان راهزنان و اهرمنان.« )همان، 

یسندگان مختلف ایرانی، بیش از همه بر فردوسی نظر دارد و  جهت نیست که آخوندزاده در میان شاعرات، اندیشمندان و نوبی

ی سیطره ادبی و سیاسی عرب، به احیای اساطیر باستانی  ستاید: چرا که مهمترین کسی که در هنگامهبیش از همه او را می

 همت گمارده، فردوسی است و از این روست که از نظر آخوندزاده: 

سالم پوئزی فقط عبارت از اشعار فردوسی است که نظیر آن تا امروز به هیچ کس از توان گفت که در میان ملت ا»الحق می

 ( 17تا،ملت اسالم مقدور نگردیده است.« )آخوندزاده، بی
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 هاي آخوندزاده در دوران پس از مشروطیت:  تأثیر اندیشه

، یک نیاز و خواست مشترکی میان برخی از  هایی که در فضای عمومی ایران پس از مشروطه به وجود آمد ریختگی اساسًا بعد از بهم 

 روشنفکران و مردم پدید آمد که خواستار برقراری وحدت، امنیت و حفظ سرحدات مرزی ایران بود.  

گیری دولتی مقتدر و متمرکزـ نه لزومًا استبدادی ـ در میان همه  تحوالت این دوره موجب شد تا نوعی اجماع عمومی برای شکل 

بایست فردی مقتدر، کسی که به عنوان کارگزار  شکل گیرد. وضعیتی که در آن این تصور ایجاد شد که می   اقشار و شئون مختلف 

داخلی، بتواند از یکپارچگی و استقالل آن محافظت    ملت، یک حکومت متمرکز و مقتدر بنا نهاد که در عین رفع مشکالت فزاینده 

الهام خواهی و ملی خواهی، آزادی نماید. در حالی که برابری  اولیه روشنفکران و تالش گرایی رمانتیک  انجام  بخش نسل  برای  هایشان 

گرایی سیاسی زبانی و فرهنگی  تغییر و اصالح سراسر کشور بود، برای روشنفکران پس از جنگ جهانی اول، اقتدارگرایی سیاسی و ملی 

 ( 1385:13وکر،  ز به نیروی ضروری و کارسازی در تحقق آرزوهایشان تبدیل شد. )اتابکی و یان 

-گرا و باستانشد تا رجوع به آرای اندیشمندان ملیگرایی زبانی و فرهنگی بود که باعث میهمین نیازها، به ویژه نیاز به ملی 

 گرایی چون آخوندزاده ضروری به نظر برسد.  

تأثیر گفتمانی می نوع  از  بیشتر  را  از خود  بر فضای پس  تأثیر آخوندزاده  نوع  مبنا،  این  اساس،  توبر  این  بر  نظر گرفت.  ان در 

فارسی،   ادبیات  در  و  است   ... و  اسالم  از  قبل  ایران  تقدیس  ناسیونالیسم،  ایرانیت،  به  مربوط  که  چیزهایی  آن  تمام  از  بخشی 

 شود.  اجتماعی و سیاسی ایران در دوارن معاصر به وجود آمد، حاصل کار اندیشمندانی چون آخوندزاده محسوب می

م چارچوب  این  مهمیدر  از  یکی  آن،  جدید  مفهوم  در  ناسیونالیسم  گفت  جدید  توان  گفتمان  به  قدم  که  بود  مفاهیمی  ترین 

گروه و  نهاده  ایران  در  فرهنگی  و  اجتماعی  با سیاسی،  را  فکری  نخبگان  و  روشنفکران  بویژه  و  ایرانی  جامعه  از  مختلفی  های 

 هایی چند تحت تأثیر قرار داد.  درجات مختلف و تفاوت

گذاری دولت مدرن و قدرتمند ایرانی بوده است پایه خود را عبیر داریوش آشوری: »ناسیونالیسم مدرن ایرانی که در پی پایه به ت

دیرینه آگاهی  قومی خود میبر  به هویت  ایرانیان  فرهنگیگذارد که هویت دیرینهی  تکیهی  اوج خود  در  و  بر ست  را  ی خود 

ی آن در دوران اسالمی ناشناخته بود یا در اساطیر گم بود، در قرن اریخ که بخش عمدهگذارد. این تتاریخ پیش از اسالم می

ی خود بر گمانی از شناسان اروپایی کشف شد. این ناسیونالیسم در صورت گزافرایانهشناسانه زبانهای باستاننوزدهم با کوشش

خواست آن را نادیده  با ایرانیت ناب سر ستیز داشت و یا میایرانیت ناب تکیه داشت که ناگزیر با اسالم به عنوان دینی بیگانه  

 (.  188-187: 1377ی ایرانی را دوباره زنده کند. )آشوری، انگارد یا اگر بشود یک دین ایرانی بیافریند یا دین گذشته

سازی برای  شروعیتاگر نگاهی به نطق فروغی در مراسم تاجگذاری رضاخان بیاندازیم متوجه حضور عناصر ایران باستان در م

گرایی« را که بعدها توسط پیروان و  حکومت خواهیم شد. در این نطق، فروغی، تمامی عناصر »شوونیسم شاهنشاهی« و »باستان

نژاد« و »وارث تاج و تخت  زاد و ایرانشاگردان او پرداخت شد، در برداشت. او در نطق خود، رضاخان میرپنج را »پادهاشی پاک

آمیز تصور کنیم. ران و احیاگر شاهنشاهی باستان ... خوانده و اشتباه است اگر نطق فروغی را یک خطابه تملقکیان« و ناجی ای

خواست به دیگران بیاموزد که از این به بعد چگونه با رضاخان سلوک کرد و گوئی رضاخان نیازی نداشت، او میفروغی به تملق

یگر »خان« »میرپنج« و حتی »سردارسپه« نیست، ]بلکه[ او »شاه شاهان«.  رضاخان ]نیز[ بیاموزد که دیگر رضاخان قزاق، د 

 ( 41: 1369وارث »تاج و تحت کیان« و جانشین کورش و داریوش و نوشیروان است.« )فردوست، 

و    گراییبعد از روی کار آمدن رضاشاه و پس از انقالب مشروطیت، یکی از اقدامات مهم و خاص رضاشاه، توجه به مساله باستان

گیر اول و  های شاهنشاهی ایران قبل از اسالم بود. حوادث پس از پایان جنگ عالماتخاذ رویکرد بزرگداشت و تجلیل از حکومت
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گردید که نقش دین در ساختمان ملیت ایرانی بسیار دهد که هویت ملی به نحوی ساماندهی میتحوالت بعد از آن نشان می

-گرایی در دورة رضاشاه با پیشرفت پروژه دولت ـ ملتنفوذ هویت ملی مبتنی بر باستاناندک و ناچیز باشد. گسترش دامنه و  

جامعه   هویتی  آرایش  در  سرآغاز جدیدی  را  رضاشاه  آمدن  کار  روی  و  پهلوی  سلسله  تأسیس  داشت.  پیوستگی  مدرن  سازی 

 ایرانیان باید به شمار آورد.  

گرایی را طراحی سازی ملی، باستان کرد. این دولت به منظور ایجاد هویت   در این دوران، دولت مطلقه قدرت را به سود خود تمام 

هویت  پروژه  کرد.  اجرا  و  می نمود  یاد  ایرانی  هویت  عنوان  تحت  آن  از  که  پهلوی،  مطلقه  دولت  سلطنت سازی  دوران  در  شود. 

، بار دیگر آرایش هویتی جامعه ایران رضاشاه، شکل خاصی از هویت اجتماعی را ایجاد کرد. به دنبال تأسیسی هویت ایرانی متجدد

تر، تکوین ساخت دولت مدرن نوساز، عامل وجود آمد. به عنوان دقیق های مهمی به دستخوش تغییر شد و در نقشه آن دگرگونی 

 گرایی در ایران بود. سازی ملی و باستان اصلی مسلط شدن هویت 

ترین  ، و نیز اساسنامه فرهنگستان زبان ایرانی)فارسی(، که مهمقوانینی همچون قانون سجل احوال، و بازسازی مقبره فردوسی

-گرایی تصویب شدند. بر اساس اسناد و مدارک موجود میگام برای گسترش زبان فارسی بد، دقیقاً در جهت تحقق ارزش ایران 

ایرانیت و شاه از مسیر تجدد تلقی میتوان گفت که در آن عصر،  ند و با یکدیگر همزاد شدپرستی دو رکن مهم و جدانشدنی 

گرایی با  محوری، تالش برای خلق وجهه کاریزمایی برای پادشاه و پیوند سلطنت با موجودیت ایران ایراندوستی و شاهبودند. شاه

-تأکید بر لزوم تجدید عظمت ایران باستان پس از انقالب مشروطه به صورت یک آرمان درآمد و ناسیونالیسم یکی از زیرساخت

 (.  1380:255ی حکومت گشت. )عیوضی، های اساس

 

 گیري: نتیجه

ای این است که مدام رو به پیشرفت قدم نهد و با پشت سرگذاشتن گذشته، رو  های مهم هر فرد و جامعهیکی از اهداف و برنامه

آینده پیشرفتهبه  و  بهتر  امروز  از  فردا  و  دیروز  از  امروز  اینکه  بگذارد.  گام  مترقی  و  باشدای جدید  درونی    تر  و  ذاتی  خواست 

 شود.  توان گفت که کسی یا جامعه ای از پسرفت، زوال و عقبگرد خوشحال و راضی نمیشود و به طور یقین میمحسوب می

آید که میل به بازگشت یا به تعبیر دیگر، رجعت، نه تنها به یک  اما در مقاطعی از زندگی انسان و جوامع، شرایطی به وجود می

گردد. اینکه چرا علیرغم ضرورت پیشرفت و داشتن نگاه به جلو، بعضاً میل به بازگشت یل به یک نیاز مهم میخواست، بلکه تبد

 گذارد.  آید، عالمت سؤال مهمی را پیش روی یک محقق می به وجود می

اید در مورد یک  جدای از تمام مسائل، دالیل و عواملی که ممکن است باعث ایجاد میل به بازگشت وجود داشته باشد، حداقل ب

چنان از وضع موجود ناخرسند باشد که با خود  چیز با قطعیت سخت گفت و آن نارضایتی از وضع موجود است. اینکه انسانی آن

تر و دلپذیرتر از کنون است. یک نوستالوژی کاذب و غیرواقعی مبنی بر اینکه گذشته بهشت  بیاندیشد که گذشته، بسی باشکوه 

 چون جهنم است.  بوده و حال، وضعیت هم

ها قلمداد کرد. همین  توان یک عملیات روانی توسط انسان در واکنش به بحراندرواقع میل به بازگشت را در این شرایط می

ها ممکن است در مواقع بحرانی به وجود آید، برای جوامع نیز متصور است. زمانی که یک جامعه به  شرایطی که برای انسان

چار شود. یکی از احتماالت این است که بخشی از روح کلی جامعه برای گذشته احساس دلتنگی کنند.  بار و بحرانی دوضع اسف

-آنها با یادآوری بخشی از گذشته که مطلوب و دلپذیر بوده، این مطلوبی و دلپذیری را به کل شرایط دوران گذشته تعمیم می

 سازند.  دهند و از گذشته یک بهشت می 
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شود برای التیام آالم اکنونشان. در این حالت، هرچند های آن، مرهمی میه و دلخوش کردن به خوبی برای آنها یادآوری گذشت

-شود اما حداقل این فایده را دارد که برای لحظاتی هم که شده، فراغت و نوعی سرمستی را به وجود میمشکلی از آن حل نمی

 آورد. 

گرا را بپروراند. کافی است تا اندیشمندی پیدا شود  ندیشمند باستانچنین شرایطی بسیار مستعد آن است که در دل خود یک ا

تعلیمات و   اندیشمند تحت  این  اگر  باشد.  باستان داشته  ایران  به  علقه و عالیقی نسبت  اوضاع موجود،  از  نارضایتی  که ضمن 

خان و ابوویان قرار گرفته باشد و  اصغر و میرزا شفیع و بکیهای خاص و ویژه ی افراد باسواد و معترضی چون آخوند علیتربیت

ای  در محیطی پر از روشنفکر و محافل روشنفکری چون تفلیس نیز قرار گرفته باشد، طبیعی است که حاصل آن خلق نویسنده

 چون میرزا فتحعلی آخوندزاده است.  

بود که معضله از کسانی  یکی  روشی عقبآخوندزاده که  بود، همچون دیگر  را درک کرده  از ماندگی  قاجار، پس  نفکران عصر 

روشنفکران  دیگر  پاسخ  با  ماهوی  تفاوت  آخوندزاده،  پاسخ  رفت.  کرد؟  باید  سؤال چه  برای  پاسخی  سراغ  به  مسأله  این  درک 

ماندگی، نگاهش به گذشته چرخید. هرچند وجه اصلی پاسخ او نیز به مانند بسیاری دیگر،  داشت. او پس از درک مسأله عقب

پذیرش   و  درک  به  لزوم  غرب،  مقابل  در  تاریخی  تحقیر  حس  کردن  برطرف  برای  او  اما  بود،  تجدد  همان  یا  جدید  واقعیت 

 ای که این بازتعریف برای ایران شخصیت و هویت به ارمغان آورد.  بازتعریف گذشته پرداخت؛ به گونه

با انتخاب مقطعی از تاریخ ایران که    گونه بود. اوبر این اساس، تعریف و ترسیم آخوندزاده از گذشته، تعریف و ترسیمی بهشت

عیب و نقص قلمداد کرد. او  ی اعراب و ورود اسالم به ایران بود، آن مقطع را سرشار از شکوه و تقریباً بی مربوط به پیش از حمله

ویرانی تمام  عقبمشئولیت  و  انداخت  ماندگیها  ـ  غیرایرانی  و  مهاجم  قومی  یعنی  ـ  اعراب  گردن  به  را  ایران  رفع  های  با  تا 

 ای برای تحقیر ایران کنند.  ماندگی را بهانهمسئولیت از ایرانیان، به غرب اجازه ندهد تا بیش از این، عقب

گرایی قرار داد تا هم ایران را به سمت ترقی هل و سوق دهد و هم خالء روحی  ی باستانآخوندزاده، لزوم تجدد را در کنار مؤلفه

گرایی آخوندزاده واجد نوعی رمانتیسم بود؛ رمانتیسمی که با  کند. اما موضوع آن بود که باستانماندگی را برطرف  ناشی از عقب

آل و کامل خود بود.  کرد که در آن، همه چیز در حد ایدهواقعیت تطبیق کامل نداشت. او تصویری از ایران قبل از اسالم ارائه می 

کرد.  ل بودند. آرمانشهری که آخوندزاده از ایران قبل از اسالم ارائه میاز سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، همه بی نقص و کام

 کرد.  شبیه آرمانشهرهای خیالی بود که بهشت را به ذهن متبادر می

اش خدمت نام و تمام به مردم تحت حکومتش بود؛  در این آرمانشهر، پادشاه در نهایت عدالت و مهرورزی بود و هم و غم اصلی

های کارآمد، با برقراری ارتباط نزدیک با مردم ـ از طریق کارهایی چون بر سر یک سفره نشستن ن سیستماو ضمن مستقر کرد 

پرداخت، مأموران اقتصادی این حکومت مو  ی مردم مینشدهمانده و حلهای عمومی ـ به رفع مشکالت باقیبا رعیت یا مالقات 

شد و ترین ظلم و ستمی به احدی روا نمیرساندند؛ کوچکحق می  ی حق را به صاحبرا از ماست کشیده و تا کوچکترین ذره

از رسیدن به تمام حقوق حقه -کرد، بهترین شکل خود کار مینقصی خود مطمئن بودند؛ سیستم سالمت در بیتمام مردم 

ای  دیگر هیچ ایرانی  ایران آن زمان مشغول به کار بودند و از طرفها در بیمارستانترین طبیبای که از یک طرف حاذق گونه

تأمین هزینهدغدغه یافت نمیی  ایران  را نداشت؛ فقیری در سرزمین  تأمین  های درمان  بود که هر کس در  شد و حداقل آن 

معاش خود توانا بود و مجبور نبود برای امرار معاش خود دست به دامن شخص یا نهاد دیگری شود؛ و از دالیل وجود چنین 

-ترین و فرزانهگرفت چرا که در کنار او بهترین، عاقلن بود که پادشاه در مسائل به تنهایی تصمیم نمی ای ایگونهشرایط بهشت

 ترین مشاوران قرار داشتند. 
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توان رمانتیک و به تبع آن غیر عملی قلمداد کرد؛ یکی آنکه تصویری که  اما به خاطر حداقل دو دلیل آرای آخوندزاده را می

کند غیرواقعی و تا حدود زیادی به جای تاریخی بودن، خیالی است. بدون انجام تحقیق از اسالم ارائه می آخوندزاده از ایران قبل

همه و  مفصل  میتاریخی  برای  جانبه هم  نه  تاریخ  از  مقطعی  هیچ  در  کاملی  و  نقص  بدون  دوران  چنین  که  متوجه شد  توان 

و دوم است.  نبوده  غیرایرانی محتمل  برای ملل  نه  و  مؤلفه  ایرانیان  نادیده گرفتن  و آنکه  اجزاء  از  یکی  عنوان  به  اسالمی  های 

ایرانی، نوعی ضعف تحلیلی و خیال انکار تمدن  از عناصر غیر قابل  ایران ـ که  اندیشی نظری است. علیرغم نوع ورود اسالم به 

از مؤلفهطریق حمله ایرانی  ونههای اسالمی به تدریج و در طول تاریخ به گی نظامی ـ بود اما بسیاری  ای با فرهنگ و تمدن 

توان گفت نشدنی است. و این چیزی است که حتی خود آخوندزاه بدان عجین شد که جدا کردن آن، امروزه کاری دشور و می

 معترف بود.  

ای آخوندزاده  ههای آخوندزاده کامالً انتزاعی، خیالی و در نتیجه بدون اثر بود. اندیشهاما این مسئله بدان معنا نیست که اندیشه

های مختلف ادبی و سیاسی برجای گذاشت. در حوزه ادبیات و به لحاظ مضمونی، از آخوندزاده به بعد  تأثیرات خود را در حوزه

ی مضامین اشعار اضافه شد. هرچند ورود این مضامین، معلول  بود که مضامینی چون وطن، ملت، ایران و امثالهم به مجموعه

توان از نقش آخوندزاده غافل شد. چرا  به نام فکر مشروطه بود اما مشخصاً در مورد این مضامین نمی  تریعامل بزرگتر و جامع

بر سر مفاهیم و ارزشکه او مهم ایرانیت تأکید داشت. در میان تمام متفکران مشروطه، ترین کسی بود که تا بدین حد  های 

 گذاری کند.  ه بر چنین مفاهیمی ارزشتوانیم بیابیم که تا این اندازکسی را چون آخوندزاده نمی

های های آخوندزاده تأثیرات خاص خود را بر جای گذاشت. مهمترین تأثیر اندیشهاز طرف دیگر در حوزه سیاست نیز، اندیشه

ای  هسازی، ارزشآخوندزاده در تدوین ایدئولوژی و گفتمان عصر پهلوی بود. در دوران هر دو پادشاه پهلوی، مالک اصلی گفتمان

ساز برای پادشاهان پهلوی، نه انتخابات و نه چیز دیگری بود بلکه آنها از نظر  ایران باستان بود. در واقع مالک اصلی مشروعیت

ادامه ایران هستند که توالی و  ایران باستان و در یک کالم شاهنشاهی  خودشان تنها به این دلیل محکم پادشاه  ی پادشاهان 

   ایزدی دارند. هستند که فره
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