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 طرح مسئله

خواهانه است. امروزه کمتر کسی در مرزهای شده در تأمالت ترقی ایران کنونی پیچیده

شود که حامی پیشرفت و توسعه ایران نباشد و این تغییر را برای تداوم  سرزمینی ایران پیدا می

ای نه چندان دور متحقق ]پیشرفته[ قرار است در آیندهای ایدئال ایران ضروری نداند. جامعه

هایی که برای تحقق این ایدئال در شود و غالب ایرانیان بر ضرورت آن باور دارند؛ گرچه مؤلفه

 شود، متفاوت و گاه متضاد است. نظر گرفته می

که  ای استهای توسعهریزیترین نمودهای این تأمالت در سطح کالن، برنامه یکی از مهم

عنوان اسناد  شود و به طور منظم تدوین می در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به

و  1313گیرد. سابقه این دست اقدامات رسمی، به سال باالدستی به کرّات مورد رجوع قرار می

تشکیل کمیسیون اقتصادیات در مجلس شورای ملی دانست. آخرین اقدامات در این راستا نیز 

 گردد. های مختلف مطرح میدر حوزه« الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»دوین ذیل ت

ای ـ تر معناهایی که از زمان ابتدای ورود به واژگان ادبی ـ محاورهمعنا یا به بیان دقیق

االذهانی ایرانیان به حیات علمی ایران تا کنون بر ایدۀ پیشرفت سوار شده است و در جهان بین

مثابه  ؛ معناهایی متکثر، چندوجهی و پیچیده است. مظاهری که بهدهدخود ادامه می

شود، تا حدود زیادی ناشناخته است و اغلب در اذهان ایرانیانِ امروز معنادهی می« پیشرفت»

شود. این در حالی عنوان اموری مسلم و بدیهی از حوزه تحقیق و پژوهش کنار گذاشته می به

ای که در آن قرار دارند شناخته های اجتماعیرابطه با زمینه است که تا زمانی که این معانی در

از پیش شکست خورده است؛ « جامعۀ پیشرفته»نشود، هرگونه تالش برای متحقق کردن 

چراکه همواره ایدئال جامعه پیشرفته در خارج از زمان و مکان کنونی و در بیگانگی با آنچه 

و سیاستگذاران ناشناخته است ـ در ذهن ایرانیان پردازان هست، ـ با سازوکاری که برای نظریه

شود و فاصله میان آنچه هست را با آنچه ـ مبتنی بر ایده پیشرفت ـ باید باشد  بازتولید می

کشد. از این روست که با گذشت بیش از یک قرن از پرسش موسوم به همواره به رخ می

در قیاس با دیگریِ غربی، « خود»رشدی از ، نارضایتی مداوم و روبه«پرسش عباس میرزایی»

 جای جامعۀ ایرانی را درنوردیده است.جابه

و « هایشپیشرفت»خواهانه همزمان با آشنا شدن ایرانیان با غرب جدید و تأمالت ترقی

ای از تاریخ معاصر ایران شکل گرفته که به دوره مشروطه معروف شده است. این در دوره

های تعین ترین زمینه این دوره قابل پیگیری است و یکی از مهمجا مانده از  تأمالت در آثار به
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هایی است که در قالب ادبیات در این دوره توسط ترقیخواهانه ایرانیان، متنتأمالت ترقی

خواهان ایرانی نوشته شده است. پرسش از معناهایی که در این دوره متون ادبی در ارتباط با 

ای است که اکنون از پرسش مهمی در ارتباط به نحوهاند، جامعه پیشرفته برساخت کرده

 شود.جامعه ایدئال فهم می

نوشته میرزا عبدالرحیم تبریزی معروف به « احمد»در این تحقیق، از طریق رجوع به کتاب 

از »خواه، که آثارش ترین و تأثیرگذارترین نویسندگان ترقی عنوان یکی از مهم به«  طالبوف»

(، چگونگی ایده پیشرفت مورد 113: 1314)کسروی، « یرانیان بوده استهای بیداری اانگیزه

گر سیاسی دوره ناصری و مظفری است که نخستین اندیشه»گیرد. طالبوف، رسیدگی قرار می

تر از دیگر روشنفکران  دلیل رویکرد نوشتاری به مردم، افکارش در جامعۀ ایران نفوذی فزون به

 (.1334ژاد، ن)زرگری« معاصر خود داشته است

شود که در این متن برای تولید و بازتولید  در مراجعه به کتاب احمد فرایندی تحلیل می

کار گرفته شده است. هدف شناسایی نحوه  معناها و برساخت تصویری از جامعه ایدئال به

بازنمایی جامعه ایدئال در این متن، از طریق تحلیل گفتمان به روش الکالو و موف است. 

شود و از جامعه  شود که به موجب آن تصویر جامعه ایدئال تثبیت می ی توضیح داده میفرایند

گردد. با پیگیری مرزهای مفهومی پیشرفت، الگوهای تکرارشونده در مانده متمایز میعقب

 ای موضوع تحقیق است که طالبوف در این کتاب مطرح کرده است. گرایانهتأمالت پیشرفت

 پیشینۀ تحقیق

)ایمانی، « طور کلی در تاریخ ادبیات فارسی مندرج و متبلور است اندیشه ایرانی بهتاریخ »

نمای زندگی اجتماعی، روحیات و احساسات مردم روزگار و ادبیات آینه تمام»(. و 22: 1383

اوضاع حاکم بر احوال آنان است و از جمله نهادهایی است که نظم اجتماعی در آن بازتاب یافته، 

 (.3: 1313)امامی و دالویز، « ددگرمنعکس می

الدین پردازان جنبش نوگرایی امثال آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و زیننظریه»

ها قبل از انقالب مشروطه به سبب نیازهای سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران و  ای از مدتمراغه

جهت رسیدن به اهداف اجتماعی متناسب با ساخت فرهنگی این دوره، آگاهانه و هوشیارانه در 

)آجودانی، « نویسی و دگرگونی بنیادین ادبیات شده بودندو سیاسی خود، مؤسس و مشوق ساده

دهد، مبنای (. تغییراتی که در فرم و محتوای متون ادبی در این دوره روی می141: 1313
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رغم عدم توافقی که  ادبیات مشروطه، علی»گردد؛ تمایز ادبیات مشروطه از قبل و بعد از آن می

های آخر شناسان وجود دارد؛ به ادبیات دههبندی ادبیات فارسی در میان ادبیاتبر سر دوره

های تکوین مبانی فکری مشروطه تا دو حکومت ناصرالدین شاه تا اوایل عصر پهلوی؛ یعنی سال

« شودفته میدهه پس از آن و مجموعاً حدود کمتر از نیم قرن ادب نزدیک به معاصر فارسی گ

: 1383)ایمانی، « ادبیات این دوره، عرصۀ پیکار بی پایانِ جدید با قدیم است(. »1318)یاحقی، 

خواهانه در دوره مشروطه و ادبیات این دوره موضوع (. رابطه متقابل میان تأمالت ترقی11

 های متعددی قرار گرفته است.تحقیق

گردد که در ادامه، وف و آثار وی میطور خاص محدود به طالب پیشینۀ تحقیق حاضر به

های تحلیلی شود. این مرور با هدف مطالعه تطبیقی یافتهترینِ آنها آورده می ای از مهمخالصه

 شود.های تحقیقات پیشین انجام میاین مقاله با یافته

تحقیقاتی که درباره طالبوف و آثار وی انجام شده است در سنت مطالعات مربوط به 

گیرد. این دست مطالعات با پرسش از چگونگی مشروطه و دالیل شکست آن ی میمشروطه جا

کنند. طالبوف از جهت به متونی که در این دوره توسط روشنفکران تولید شده رجوع می

توجهی که به آموزش و تعلیم و تربیت کرده است، مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است. 

ها برای توسعه اقتصادی ن استفاده از علوم و تکنولوژی غربیاله آجودانی، او را خواهالطف

های آموزشی طالبوف توسط یزدانی و بوچانی (. اندیشه113: 1313کند )آجودانی،  معرفی می

نیز بررسی شده و نشان داده شده که وی توسعه نظام آموزشی را راهی برای پیشرفت کشور 

انگیز و ایران با ملل متمدن، سبب آبادی حیرتتلقی کرده و با مقایسه وضعیت نظام آموزشی 

 (.1381رونق اروپا را از برکات مدرسه و علم دانسته است )یزدانی و بوچانی، 

اند و آن را در شناسی وی از ترقی غرب بودهدنبال علت غالب مطالعات در آثار طالبوف به

اند )رحمانیان، کردهدو دسته عمده نظام تربیتی منحط و نظام سیاسی استبدادی شناسایی 

؛ اکبری، 1333؛ آدمیت، 1313؛ اکبری نوری، 1385زاده، زاده بیرجندی و علی؛ علی1313

(. قادری و میرزایی، طالبوف را روشنفکر ناسیونالیستی معرفی 1313؛ جمالزاده، 1314

 دنبال ایجاد حکومت قدرتمند مرکزی مبتنی بر قانون و ساختارهای یکپارچه کنند که به می

رتبه مذهبی در بین مردم عادی بوده است )قادری دولتی بزرگ و کاهش نفوذ روحانیان عالی

 (.1381و میرزایی، 
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ماندگی از قافله علم و دهد که طالبوف درد جامعۀ ایران را عقب جمالزاده نیز نشان می

نی بوده دنبال اخذ تمدن غربی با دخالت و تصرف ایرا داند و بهدانش و ناکارآمدی حکومت می

های مشروطه و جمهوری را تبیین کرده و به نفی حکومت پادشاهی مطلقه پرداخته و نظام

ترین عامل در  عنوان مهم (. در این مطالعات، استبداد سیاسی به1313است )جمالزاده، 

در نظر طالبوف »انحطاط نظام تربیتی از نظر طالبوف معرفی شده است. به نقل از آدمیت، 

ن به لحاظ هوش ذاتی به غربیان برتری دارند، اما نقص در نظام استبدادی و در گرچه ایرانیا

نظام تعلیم و تربیت است. استبداد آسیایی هموارکننده راه نفوذ و چیرگی استعمار غربی است 

 (.41-43: 1333)آدمیت،

وجه دیگری که در آثار طالبوف توجه محققان را به خود جلب کرده است، رویکرد این 

هایی از آثار فکر نسبت به غرب بوده است. از این منظر، فالح و جعفری با ذکر نمونهروشن

اند که وی گرچه مدعی اخذ تمدن غربی است، ولی با هرگونه الگوبرداری طالبوف نشان داده

داند )فالح  شدت مخالف است و تمدن بورژوازی غربی را دارای دو رویه می ها بهسطحی از غربی

 (.1313و جعفری، 

خواهانه در پرتو های سیاسی طالبوف را ترقینژاد نیز اندیشههمراستا با ایشان، زرگری

(. این خط فکری، توسط رحمانیان 1334نژاد، کند. )زرگریاستقالل و بقای وطن ارزیابی می

شود و  شود و نقش طالبوف در پیدایش گفتمان غربزدگی بررسی می صورت ویژه دنبال می به

گرانی چون شود که نظر طالبوف درباره غرب و تجدد، اقتباس از آثار اندیشه مینشان داده 

پندارد و وحدت آخوندزاده و ملکم بوده و او زوال استعمار غربی را امری جبری و محتوم می

گیرد که آثار طالبوف را داند. نویسنده، نتیجه میساز آن میمسلمین و ملل آسیایی را زمینه

ش مقدمات گفتمان غربزدگی و نیز تا حدودی در پیدایش فکر حکومت بایستی در پیدای

پاسخ طالبوف را به »(. سردارنیا نیز 1313اسالمی دارای اثر اساسی تلقی کرد )رحمانیان، 

داند که عناصر مهم مدرنیته و هویت مدرن  پرسش چه باید کرد، پذیرش مشروط مدرنیته می

پذیرد، ملی، انتقادپذیری و تا حدی سکوالریسم را میگرایی، حاکمیت  مانند خردگرایی، قانون

ستیز نیست و بر حفظ و تحکیم هویت ملی و طرد استبداد و استعمار تأکید دارد  ولی دین

 (.1318)سردارنیا، 

طور خاص در دو مطالعه تحلیل شده است.  نیز به« مسالک المحسنین»و « احمد»دو کتاب 

کند  داند و تأکید می های علمی زبان فارسی میستین رماننژاد کتاب احمد را یکی از نخ پارسی
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که طالبوف در این کتاب از منظر نقد ادبی، به فقدان کتاب تاریخ در معنی علمی و امروزیش در 

های به اصطالح تاریخی زمان خودش که جز توصیف کلی کند و از کتاب زبان فارسی اشاره می

(. کتاب مسالک المحسنین 1338نژاد، کند )پارسی د میها نیست، انتقاها و کشورگشاییاز جنگ

« های عصر قاجارخواهی در خوابنامههای فکری مشروطهبازنمود بنیان»ای با عنوان نیزدر مقاله

خواهی، وطنخواهی طالبوف در این کتاب قانونهای مشروطهترین مؤلفه مرور شده و مهم

زاده بیرجندی و آن شناسایی شده است. )علی دوستی و نقد نظام سیاسی موجود و ناکارآمدی

 (.1385زاده، علی

ترین متفکران عنوان یکی از اصلی شود که چگونه آراء طالبوف به بدین ترتیب مشخص می

طور عمده به مواردی چون فقدان  دوره مشروطه موضوع بررسی قرار گرفته است و در آثار وی به

شود  ه شده است. در مطالعۀ حاضر، کوشش میقانون و فقدان نظام آموزشی مترقی اشار

واسطۀ واکاوی مفهومی ایدۀ پیشرفت در سنت فکری غربی و کاربست تحلیل گفتمان الکالو  به

و موف مسیری برای شناسایی نحوه بازنمایی جامعه ایدئال و پیشرفته در کتاب احمد معرفی 

آن را ممکن کرده است، توضیح داده ای که گردد و در عین حال این بازنمایی در رابطه با زمینه

 خواهانه مستتر در این کتاب معرفی گردد.شود و الگوهای ترقی

 چارچوب مفهومی تحقیق: ایدۀ پیشرفت 

ورزان ایرانی در دوران تاریخی معاصر درباره گذشته، حال و مجموعه تأمالت انتقادی اندیشه

بندی صورت« خواهانهها یا تأمالت ترقیاندیشه»توان تحت عنوان کلی آینده جامعۀ ایران را می

های مختلف هاست و در دورهخواهی مبتنی بر لزوم کارآمدی و تغییر در همه حوزهکرد. ترقی

، «ترقی»بندی شده است که از آن جمله است های گوناگونی صورتتاریخی با اصطالح

خواهانه های ترقی. اندیشهو..« پیشرفت»، «مدرنیزاسیون»، «نوسازی»، «توسعه»، «تجدد»

های فکری و زبانی مختلف پردازان مغرب زمین و از سنتمبتنی و برگرفته از تأمالت نظریه

 ترجمه و وارد آگاهی ایرانیان شده است.

جهت ایجاد حساسیت مفهومی الزم برای رجوع به متن کتاب احمد، بازخوانی مبادی نظری 

مغرب زمین مطرح گردیده است، با هدف شناسایی  گونه که در و فلسفی مفهوم پیشرفت آن

 گرایانه ضروری است.مرزهای مفهومی و الگوهای تکرارشونده در تأمالت پیشرفت

 توان از خالل پیگیری سه پرسش اصلی مورد تحلیل قرار داد: مفهوم پیشرفت را می
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ـ آیا نظریه تحت بررسی فهمی از شرایط خوب بشری را به تصویر کشیده است؟ و اگر بله 1

 چگونه؟ 

پرداز چه قوانینی ویژه اینکه نظریه کند و به ـ چه چیزهایی بهبود طوالنی مدت را ایجاد می2

 نهند؟ برای توسعه تاریخی به پیش می

 کند؟ ای که به پیش نهاده است، مطرح مییپرداز برای رابطه علّـ چه شواهد یا دالیلی نظریه3

ذکر این نکته الزم است که پرسش اوّل، هنجاری، پرسش دوم مربوط به علم اجتماعی و 

 شناختی است.شناختی و معرفتپرسش سوم روش

بندی ایدۀ پیشرفت از قرن هیجدهم به بعد پیش از آنکه در نظام معرفتی الهیاتی صورت

گردد و در پاسخ به چگونگی مسیر تاریخ بشریت، جهان می طرح میشود، در نظام معرفتی عل

رود، بلکه دم به دم رو بهبود است. غایت پیشرفت، در نظام معرفتی دوره مدرن رو به تباهی نمی

ای که روند و غایت آن جانبه در همۀ امور زندگی واقعی در این جهان است؛ بهبودی بهبود همه

 اراده بشری قرار دارد. بینی است و در دستقابل پیش

ای تطورگرایانه است نهد، مبتنی بر فلسفهآنچه چنین درکی از تاریخ بشریت را به پیش می

اصول علم جدید درباره طبیعت »چیز در مسیری منظم در کتاب  که با تقریر پیش رفتن همه

ی نزد (. طرح و1383مدون شد. )زائری و راغب،  1توسط جامباتیستا ویکو« هامشترک ملت

مثابه پیشرفت و تناوردگی آزادی تحت سائقه خرد که در نهایت به دولت مبتنی  کانت، تاریخ به

شود انگاشته شد و هگل از اساس، تاریخ را با گنجانید مفهوم  بر اخالق پاسدار آزادی ختم می

، آورد )نقاشیانچیز را به تسخیر درمی کند و این روح جهان است که همه پیشرفت تعریف می

1382 :131.) 

مبتنی بر این مبانی فلسفی بود که تاریخ بشریت در مسیر جدیدی مورد بازخوانی قرار 

پردازان در  های مربوط به مسیر تکاملی جوامع فراهم آورد. نظریهگرفت و مبنایی برای خوانش

مفهوم علوم مختلف که درصدد یافتن معنای تغییراتی بودند که در اطراف آنها رخ داده بود؛ بر 

کرد، تحت مفاهیم کردند. آنچه جامعه جدید را از جامعه قبلی متمایز میپیشرفت تأکید می

مختلف توضیح داده شد. اسپنسر جوامع قبلی را نظامی و اقتدارگرا دانست که دائماً در منازعه 

دانست که ویژگی آنها سخت شدند، در حالی که جوامع مدرن را صنعتینظامی درگیر می

 1و پرعاطفگی 2تولیدی و هماهنگی است. از نظر تونیس جوامع پیشین با ویژگی اشتراککوشی 

                                                           
1 Giambattista Vico 
2 Mutuality 
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شوند. از تعریف می 2شوند، در حالی که جوامع مدرن با ویژگی فردگرایی ناسازگار مشخص می

نظر دورکیم این تمایز مبتنی بر همبستگی مکانیکی برای جوامع ماقبل مدرن و همبستگی 

شود که مبتنی بر وابستگی متقابل بین اعضایی است که با  مدرن میارگانیکی برای جوامع 

 یکدیگر تفاوت دارند. از نظر مارکس تمایز مبتنی بر شیوه تولید بود.

تمایزبخشی که برای جامعه جدید در نظر  شناسی مبتنی بر ویژگیبه طور خاص در جامعه

کارکردگرایان ساختاری به پیروی از شود، دو خط نظری عمده از هم متمایز گردید؛ گرفته می

ها بیشتر اند. مارکسیستدورکیم حد باالی تمایز ساختاری را بعد اساسی جوامع جدید تلقی کرده

داری را نقطۀ تمایز جامعه جدید دانستند و البته جریانی از میان آنها نیز با تأکید بر تفوق سرمایه

 کنند.افراد در جامعه جدید تأکید میشدگی های فرهنگی بر فقدان عاملیت و شیجنبه

ها که تالشی برای تمایز جامعۀ جدید پیشرفته از جامعۀ قبلی تمامی این دوگانه

شود، تحت دوگانه جامعه مدرن/ جامعه سنتی به کرّات مورد اشاره و غیرپیشرفته محسوب می

قطبی یا سنخمدرنیته جزئی از اصطالحات دو»گیرد. چنین است که دیگر استفاده قرار می

کار  ویژه سنتی به شناسانه شده است و در برابر اصطالحاتی چون ماقبل مدرنیته، غیرصنعتی و به

 (.51: 1311)واترز، « شودگرفته می

ترین این مبانی ای رو به پیشرفت است که یکی از اصلیاین جامعۀ جدید، مبتنی بر مبانی

رفت اساساً اقدامی انسانی دانسته شد که دانش/ خرد/ اندیشه است. در دوره روشنگری، پیش

کارگیری عقل/خرد انسانی در عرصۀ وظیفه یا رسالت ایجاد جهانی بهتر متناسب به  متضمن به

 نیازهای بشری بود. این پیشرفت اصل خردمندانه جهان است. 

این خودشکوفایی عقل/ خرد/ ذهن بشری در شرایطی که نظام سیاسی مؤید آن باشد، 

آمیز که عنوان نهادی صلح ها بهگونه است که کانت از فدراسیون جمهوری ردد. اینگتسهیل می

عنوان نظام سیاسی ایدئال نام می ترین بیان خود برساند، بهتواند به غنی های بشر را میتوانایی

دید که پس سوی کلیت متحقق در دولتی می برد، هگل پیشرفت بشر را بسان روندی به

طبقه و آید و مارکس تحقق این چنین دولتی را در جامعه بی زاد بر میتعارضات مالکیت آ

کرد و دورکیم نیز عنصر محوری فرهنگ نوظهور مدرن را بینی میدست پرولتاریا پیش به

دانست که از آن به نهادینه عنوان نماد عالی جامعه می گرایش به پی نهادن دولت ـ ملت به

 کند. میگرایانه دولت تعبیر شدن جامعه

                                                                                                                                        
1 Affectivity 

2 Hostile Individualism 
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باوری، دو اصل راهنمای اندیشه پیشرفت از دوره باوری و عامبدین ترتیب، دو اصل عقل

حل  روشنگری بوده است. دو اصلی که پایه نظریۀ نوسازی در قرن بیستم قرار گرفتند و راه

های روانی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی مانده را در تغییر زمینهجوامع موسوم به سوم یا عقب

 و سیاسیِ فراهم آورد.

رود، معتقد بودند جوامع شمار می پردازان مکتب نوسازی که یکی از الگوهای توسعه بهنظریه

سمت مدرن شدن را در مسیری که غرب پیموده است،  جهان سوم ضرورتاً ناچارند حرکت به

به نحوی که شود؛  ای تکاملی در نظر گرفته میآغاز کنند. رابطه میان سنت و مدرنیته، رابطه

سازی روبناهای یک جامعه سنتی جهت پذیرا شدن اقتصاد صنعتی تعریف مینوسازی آماده»

زدایی از آنچه سنتی و در برابر واسطۀ ارزش ( و البته این نظریات به115: 1338)بدیع، « شود

های فکری دیگری چون مکتب وابستگی، کنند، بیش از پیش توسط مکتب مدرن ارزیابی می

اند. آنچه اهمیت دارد، شده پردازان پسااستعماری به چالش کشیدهفرانکفورت و نظریهمکتب 

ای است که طالبوف دنبال کرده تا نظری نسبت به خط استداللی و نظری ایجاد حساسیت

ای که قرار است از خالل برخی اقداماتِ پیشنهاد شده متحقق شود؛ جامعه ایدئال و پیشرفته

 ترسیم گردد.

دانند، پرسش که طالبوف تبریزی پیشرفت جامعۀ ایران را منوط به تحقق چه مظاهری میاین 

 گردد:اصلی مقالۀ حاضر است و پاسخ این پرسش با پیگیری چهار پرسش مفهومی زیر ممکن می

ـ نویسنده چه نقشی برای عقل/ خرد/ دانش بشری در تحقق جامعه ایدئال خود قائل است و 1

 باوری(.کند؟ )پیگیری مفهومی عقلخالل چه مظاهری تعریف میآن را چگونه و از 

ـ نویسنده چه خوانشی از تاریخ بشریت دارد و تاریخ جامعۀ ایران را در کجای این تاریخ قرار 2

 باوری(.دهد؟ )پیگیری مفهومی عاممی

چگونه ـ نویسنده چه نقشی برای نظام سیاسی در تحقق جامعه ایدئال خود قائل است و آن را 3

 کند؟ )پیگیری مفهوم دولت(.و از خالل چه مظاهری تعریف می

های متمایزکننده برای تمایزبخشی به آنچه هست و ها یا سنخـ نویسنده از چه دو انگاری4

های تقابل سنت/ مدرنیته در سنت فکری کند؟ )پیگیری ریشهآنچه باید باشد استفاده می

 معاصر ایران(.

مآبانه از گذشته، حال و آینده هدف نشان دادن روایت پیشرفت کتاب احمدِ طالبوف با

های پیرامونی را حول جامعۀ ایران با توجه به گفتمانی که این روایت را دربرگرفته و دال
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گیرد. در بخش بعد، این فرایند و کند، مورد تحلیل قرار می بندی میهای مرکزی مفصل دال

 شود.ه مینحوۀ مواجهه و شناسایی آن توضیح داد

 روش تحقیق: تحلیل گفتمان الکالو و موف

در داستان احمد، طالبوف جامعۀ پیشرفته را در قالب نمادهایی ترسیم کرده است و در ارجاع به 

کار  فرایندی که در این متن برای تولید و بازتولید معناها و برساخت تصویری از جامعه ایدئال به

بازنمایی عبارت است از فرایند قرار دادن »کاربرد دارد. « 1بازنمایی»گرفته شده است، مفهوم 

پذیرسازی در های مشخص. بازنمایی همان فرایند اجتماعی فهمیک مفهوم ایدئولوژیک در قالب

(. 1315)اوسولیوان و دیگران، « کننده در دسترس استهای داللتچارچوب همه نظام

 ت.پرداز این مفهوم، استوارت هال استرین نظریه مهم

شود. هال وی در پی نشان دادن آن است که معنا از طریق نظامی از بازنمایی برساخت می

شناختی کند که در رویکردهای برساختی دو الگوی عمده وجود دارد؛ رویکرد نشانه تصریح می

که به میزان زیادی متأثر از سوسور است و رویکرد گفتمانی که با نام میشل فوکو پیوند یافته 

پردازد که از طریق شناختی در بازنمایی بیشتر به این می(. رویکرد نشانهHall, 1977: 6است )

(، اما رویکرد گفتمانی بیشتر دلpoeticsشود ) هایی معنا تولید میهایی و چه زبانچه بازنمایی

توان گفت که با بندی می(. به سیاق جمعpoliticsمشغول آثار یا پیامدهای بازنمایی است )

بازنمایی فرایندی است »رش خوانشی که استوارت هال از مفهوم بازنمایی ارائه داده است؛ پذی

کنند )زبان در تعریف گسترده آن  واسطۀ آن اعضای یک فرهنگ از زبان استفاده می که به

مثابه هر نظام دال و مدلول است( تا معنا تولید کنند. در این معنا، هیچ معنای نهایی یا  به

(. در Hall, 1977: 61« )ابتی وجود ندارد. و این رویکرد برساختی به بازنمایی استحقیقی یا ث

شود. در این معنا نظریۀ مثابه یک نظام بازنمایی مطالعه می جای زبان، گفتمان به این دیدگاه، به

گرایانه دارد و هم گیری برساختدهد هم جهت بازنمایی اجتماعی که هال توضیح می

 گفتمانی.گیری  جهت

عنوان مبنای تحلیل  اند، بهای که الکلو و موف از امر گفتمانی ارائه کردهدر ادامه، نسخه

 شود. صورت گرفته از جامعه پیشرفته در داستان احمد مطرح می بازنمایی

معنای مطالعۀ  جامعۀ پیشرفته به در ارتباط با بحث مقاله حاضر، مطالعۀ نحوۀ بازنمایی

نظام بازنمایی است که پیشرفت و مصادیق آن را برای افراد جامعه معنادار  مثابه گفتمان به

                                                           
1 Representaion 
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ای است که در ارتباط با شود، ایدئال رمزگذاری شدهکند. آنچه در این داستان بازنمایی می می

ها شکل های معنایی در گفتمان کند. این تفاوتهای معنایی عمل می دیگری و با توجه به تفاوت

آورد که در آن معنای پیشرفته و ها، چارچوب معنایی را فراهم میانگیرند. گفتممی

که این مرزهای معنایی در داستان احمد به چند  شود. اینغیرپیشرفته تولید و بازتولید می

کوشد برای آن پاسخی  شوند؟ پرسشی است که مقالۀ حاضر، میطریق و چگونه برساخت می

 فراهم آورد.

ای گفتمانی با معناهایی است که در معنای مواجهه کالو و موف بهتحلیل گفتمان به روش ال

شود. پرسش اصلی که در مواجهه با داستان مطرح میجریان خواندن یک داستان تولید می

کار گرفته شده است، طی چه فرایندی تثبیت  هایی که در متن بهمعنای نشانه»شود، این است: 

این فرایند به بیان الکالو و موف عمل «. نماید؟میعنوان امری طبیعی جلوه  شود و به می

شوند و تثبیت  های گفتمانی توضیح داده میها ذیل دال مرکزی و دالبندی است، نشانه مفصل

ای که در تالش است ثبات قراریقراری را نهفته دارد. بیها همواره در خود بیمعنایی نشانه

هایی که در پایان این ا طبیعی جلوه دهد و کلیتزند و کلیتی جدید ر موقت معانی را بر هم

 آید، همان گفتمان است.دست می فرایند به

در این معنا، اساس تحلیل گفتمان بر تمایز میان خودی و غیرخودی است. بدین ترتیب 

هایی است که ما را از آنها و درون گفتمان را از تحلیل یک گفتمان مستلزم شناسایی مؤلفه

واسطۀ مفهوم  در نظریه گفتمان الکلو و موف، فرایند تثبیت معنا به»کند. ایز میبیرونِ آن متم

شمار خواهیم آورد که  را هرگونه عملی به 1بندیما مفصل»شود:  بندی توضیح داده میمفصل

کند، به نحوی که هویتشان در نتیجۀ عمل مفصلها ]عناصر[ تثبیت میای را میان مؤلفهرابطه

بندی را گفتمان تغییر شود. آن کلیت ساختاریافته ناشی از عمل مفصلبندی دستخوش 

 (.53: 1318)یورگنسن و فیلیپس، « خواهیم خواند

رود. این کار می گیری گفتمان بهاصطالحی است که برای توضیح شکل« بندی شدنمفصل»

نۀ ممتازى های پیرامونی است. دال مرکزى، نشاو دال 2مند متشکل از دال مرکزیکلیت نظام

کند و  هاى دیگر را شارژ مى یابند. این دال، دال هاى دیگر حول آن انسجام مىاست که نشانه

 دارد. آنها را در قلمرو جاذبه معنایى خود نگه مى

                                                           
1 Articulation 

2 Nodal Point 



134 1411/ تابستان  33 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

دست فراموشی سپرده  تمایزات موجود میان عناصر متفاوت به»بندی، در فرایند مفصل

)کسرایی و « شوندکند، حل میمان ایجاد میشود و همه آنها در نظام معنایی که گفت می

(.این نظام معنایی چنانچه منسجم شود، هژمونیک شده، به انگاره 348: 1311پورشیرازی، 

 یابد. بدل شده و وجهی استعاری می 1اجتماعی

تصور اجتماعی ]انگاره اجتماعی[، فضای آرمانی خلق شده توسط یک اسطوره است که در 

: 1311شکلی فراگیر عمومیت یافته است. )کسرایی و پوزش شیرازی،  میان افراد جامعه به

نظریه معنایی و نظریه اجتماعی در »نامند و (. الکالو و موف نظریه اجتماعی را اسطوره می353

شناختی نظر آنها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از نظر این دو، حوزۀ اجتماع مانند نظامی نشانه

)سلطانی، « گرددها و تالش برای تثبیت معنای آنها میر سر تعریف نشانهاست که گرد مبارزه ب

1314 :81.) 

توان چنین نتیجه گرفت که در نظریه گفتمان الکالو و بندی مطالب پیش گفته میبا جمع

 موف، برای تحلیل یک گفتمان بایستی؛

 اند، شناسایی شوند.های دیگری که حول آن گرد آمده.دال مرکزی و دال1

 سازی[ توضیح داده شود.بندی گفتمان ]فرایند تثبیت موقت و غیریت. فرایند مفصل2

 کننده گفتمان توضیح داده شود. . تصور اجتماعی ]استعاره[ هژمونیک3

این بیان با قرار دادن »های اصلی در مواجهه با یک بازنمایی آن است که بنابراین، پرسش

ای را طرد دیگر چه معنایی را ایجاد و چه معناهای بالقوهعناصر در یک رابطه خاص با عناصر 

کشند و کنند، به چالش میها را بازتولید میها پیوسته گفتمانبندیکند؟ چگونه مفصلمی

های سیار( کشمکش ها )دالهای رقیب بر سر معنای کدام نشانهدهند؟ در گفتمانتغییر می

ها( ؟ اند و معنای مورد توافقی دارند )وقتهشده ها نسبتاً تثبیتوجود دارد و کدام نشانه

 (.33-32: 1318)یورگنسن و فیلیپس، 

گیرد، الزم است ای که در کتاب احمد از ایران پیشرفته صورت میبرای شناسایی بازنمایی

های پیرامونی گفتمانی که این بازنمایی را تولید کرده است، مشخص  که دال مرکزی و دال

گانه در نظریه گفتمان الکلو و موف است. مراحل  مرحله نخست از مراحل سه گردد. این مسیر،

اند شناسایی شوند. های دیگری که حول آن گرد آمده. دال مرکزی و دال1گانه عبارتند از:  سه

. 3سازی( توضیح داده شود. بندی گفتمان )یعنی فرایند تثبیت موقت و غیریت. فرایند مفصل2

 کننده گفتمان توضیح داده شود. تعاره( هژمونیکانگاره اجتماعی )اس

                                                           
1 Social Imaginary 
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کننده ایده پیشرفت در دوره عنوان یک متن اصلی بازنمایی در بخش بعد داستان احمد به

 شود.مشروطه با روش الکلو و موف تحلیل گفتمان می

 های تحقیقیافته

دوره مشروطه پردازان جنبش روشنگری در ه. ق.( یکی از نظریه 1328-1251طالبوف تبریزی )

در پی تطبیق »است و کتاب احمد یا سفینه طالبیِ وی یکی از آثار مهم و تأثیرگذاری است که 

دهد. طوری احمد شرقی با امیل مغربی است و فن ساده کردن دانش جدید را ترقی و نشر می

ه (. نویسند3-5: 1333)آدمیت، « دهندکه این کتاب را بعدها در مدارس جدید تبریز درس می

الجمله باز و ذهن ابنای وطن در ابتدای تعلیم فی»کند که با خواندن این کتاب  خود عنوان می

(. او در این کتاب از 14)ص. « روشن شده و در آینده از برای تعلیم فنون عالیه مستعد شوند

در پردازد. احمد از پزبان احمد که فرزند خیالی اوست به طرح سؤاالت ساده از اوضاع ایران می

 پرسد. ماندگی ایران و ممالک آسیایی در برابر پیشرفت اروپاییان میدر مورد دالیل عقب

 113صحبت و  4صفحه است. جلد دوم  243صحبت و  11جلد اوّل کتاب احمد شامل » 

ها از لحاظ حجم کوچک و بزرگ است. در جلد اوّل حجم یک صحبت گاه صفحه دارد. صحبت

کند. ]...[ صفحه تفاوت می 42تا  21های جلد دوم از و صحبت صفحه است 33صفحه و گاه  5

توان نام بردـ، یک مکالمه بلند چهار نفره که آن را جلد سوم کتاب احمد میـ « مسائل الحیات»

است به انضمام ترجمه قانون اساسی ژاپن. در جلد سوم، احمد دیگر بزرگ شده و تحصیالتی 

)باق در « شودو حیات اجتماعی و قانون کشانده می دارد و به مسائل مهمی چون مشروطیت

کند که  چیزدانی ظهور می(. در جلد سوم، احمد در حکم همه1مقدمه کتاب احمد، صفحه 

گوید و معانی حق و قانون و آزادی و پاسخ همه سؤاالت را دارد. درباره فواید مدنیت و تمدن می

اصالح »دهد که  خود را چنین خاتمه میکند و در نهایت سخن  سلطنت مشروطه را تشریح می

معایب شخصی یا ملتی با دو چیز است، اولی علم و دومی ثروت. اگر علم و ثروت داشتیم، برای 

گماشتیم، نگاشتیم، عقالی ملت را به معاونت و مشاوری رجال دولت میمملکت قانون می

تر از تماعی بسیار غنیالبته جلد دوم از نظر نقد اج«. نمودیممکاتب و مدارس احداث می

 جلدهای دیگر است. 

ای است که به تحلیل گفتمان کتاب احمد نشان داد که در این متن، جامعه ایدئال، جامعه

لحاظ فنّاوری/ تکنولوژی در معنای سازمان دادن علمی که طبیعت را تحت کنترل بشر قرار 
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فتمان پیشرفت تکنولوژیک دهد در سطح باال قرار داشته باشد. این گفتمان تحت عنوان، گ

 شود.های بعد وجوه مختلف آن توضیح داده می گذاری شد و در بخش نام

 گفتمان پیشرفت تکنولوژیک ]دال مرکزی[

شود. دال مرکزی می های تکنولوژیک بازنماییدر این گفتمان، جامعه پیشرفته حول پیشرفت

این صنایع مترقی مسیر پیشرفت و  است.« تزیید صنایع مترقی»این گفتمان، در بیان طالبوف، 

کند و آنها را در  هاى دیگر را شارژ مى گردانند. این دال، دالتحقق جامعه ایدئال را هموار می

 دارد.  قلمرو جاذبه معنایى خود نگه مى

 های پیرامونی دال 

های تکنولوژیک یا فناورانه مسیری بایستی پیموده شود؛ مسیری که از برای تحقق پیشرفت

آموزش داده « علم ملل متمدنه»، «تعلیم و تربیت اطفال»طریق تغییرات بنیادین در نحوه 

به « تزیید صنایع مترقی»ها و به بیانی ها و شرکتشود و در عین حال با تأسیس کارخانه می

« ثروت»و « علم»ماندگی خود را در دو جنبه گردد و مملکت عقبافزوده می« ثروت عمومی»

 ید.نماجبران می

در این گفتمان، هسته اصلی پیشرفت، تأسیس کارخانجات مختلف برای تولید کاالهایی 

برهاند. در کتاب « امراض»و « ناتمیزی»، «فقر»شود که قرار است جامعه را از  بازنمایی می

ـ در معنای خیالی ـ را « موهومی»احمد، نویسنده تأثیرات مترقیِ برخی از این کارخانجاتِ 

نویسد که از تنخواه خود اهالی آذربایجان ای میاست. وی در تمجید از کومپانیتوضیح داده 

کند که چگونه در ایران کارخانه گاز و  تشکیل یافته است. وی توصیف ـ یا به بیانی آرزو ـ می

دستگاهشان »ریزی و کاغذسازی و آسیاب بخار و تراموای درست شده است و چگونه چدن

های بلد صدهزار چراغ کارخانه آنها خواهد ی در خانه و کوچهمبسوط است و بعد از مدت

 و شهر در شب چون روز روشن خواهد شد.« سوخت

طفل ترقی بعد از این در یک شب »نویسنده بر این باور است که با کشف قوه بخار و الکتیر، 

لبوف ( و مملکت با این دو قوه است که مترقی خواهد شد. طا35)ص. « ره صدساله خواهد رفت

(، کارخانه 53آهن )ص. (، راه31ماندگی ایران را نبود کارخانه کبریت )ص. مصادیق عقب

(، کارخانجات چینی و 113(، ارابه )ص. 113پزی )ص. (، کارخانه صابون23کاغذسازی )ص. 

 کند که: کند و تأکید می ( عنوان می118بلور )ص. 
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طن خودمان را نپوشیم باید از کبریت اگر صنایع را ترقی و ترویج ننماییم، منسوجات و» 

ها ها بشویم، ]...[ ثروت، یعنی روح وطن خودمان را به اجنبیگرفته تا کاغذ محتاج فرنگی

 (.81)ص. « رایگان بدهیم و خود محتاج باشیم

ها آموخت اندازی چنین صنایعی نیاز به علم و دانشی دارد که باید از فرنگیالبته تأسیس و راه

دستگاه »در مملکت و آشنایی با « اصالح مراتب تعلیم و تربیت اطفال»مستلزم  و تحصیل آن

 نویسد:کند و می است. وی با بیانی انتقادی، مناسبات جامعه خود را تقبیح می« تعلیم ملل متمدنه

معنی مدنیت، معاونت، معنی کلتور تربیت، معنی سولزاتسیون تهذیب اخالق است. تمدن » 

شهر کوچیدن، تربیت آنها اطفال را دو زانو نشاندن و اگر سخنی بپرسد  ایرانی از دهات به

فضولی شمردن و منع کردن، تهذیب اخالق آنها مزاجگویی و تملق و مبالغه در مداحی است 

 (.131)ص. « و نتیجه او تولید یک اخالق فاسده عمومی است

وی در پی نشان  نویسنده از خالل توضیح چگونگی رفتن احمد به مکتب جدید و ترقی 

شود که قرار  دادن آن است که چگونه ترقی مملکت از طریق تربیت و تعلیم اطفالی ممکن می

 است راه، کارخانه، بیمارستان، عمارت، پست، تلگراف و... را در مملکت ایجاد کنند.

اصالح ترتیبات تعلیم و تربیت در مملکت از دو طریق عمده بایستی آغاز شود؛ یکی اصالح 

الفبای فارسی سهولت الفبای سایرین را ندارد و اطفال وطن ما از »بای فارسی است؛ چراکه الف

کار گرفتن  و دیگری به«. ای را درست بخوانندتوانند کلمهصعوبت الفبای ما بعد از پنج سال نمی

عنوان معلمی امتحان نداده است و  آخوند معلم به»معلمان عالم به علم جدید است؛؛ چراکه 

های بدین ترتیب است که طالبوف بر احداث مکتب«. تب تعلیم خود را طی نکرده استمرا

عنوان سرآغاز راه جبران عقب به« دست شخص غیرتمند اقالً در شهرهای بزرگ به»جدید 

کند و یک نفر ایرانی از وطن خود هجرت نمی»کند. به نحوی که دیگر ماندگی جامعه تأکید می

 (. 118)ص. « شودوطن ما پیدا نمی یک نفر فقیر الشیئی در

ای است که بتواند کاالهای جدیدی که تمدن غربی در این گفتمان، جامعه پیشرفته، جامعه

آید و کار مملکت می ساخته است را خود بسازد و مصرف کند و این تنها دانش احمد است که به

گذاشته و پنهان نموده  هرچه طبیعت در ناف او»تواند  با این علم که تحصیل کرده است می

آنجا که »(. به بیان دیگر، 132)ص. « همه را درآورد و مصرف نماید و به ثروت عمومی بیفزاید

 (.121)ص. « شرکت است، علم و ثروت و همت و اتفاق است
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 سازی غیریت

واسطۀ منطق  شود که در گفتمان پیشرفت تکنولوژیک چگونه به در این بخش توضیح داده می

عنوان  بندی شده و یک کل منسجم بهها کنار یکدیگر مفصلو منطق تفاوت وقته ارزیهم

 گردد.جامعه ایدئال بازنمایی می

. این پیشرفت تنها از 1شود که  نحوی بازنمایی می در این گفتمان جامعۀ پیشرفته به

ت . این پیشرف2شود، طریق تأسیس صنایع مترقی و نه با تجارت کاالهای فرنگی متحقق می

. این پیشرفت یا ترقی هیچ منافاتی با 3یا ترقی تقلید کورکورانه از تمدن فرنگی نیست و 

 اصل شریعت ندارد.

عنوان اشخاص غیرتمند وطن ها بهدر این گفتمان، میان مؤسسان کارخانجات و کومپانی

برقرار میای های فرنگیان خط تمایز عمدهعنوان حمال دوست و تاجران و طالدوستان متنفذ به

ماندگی و ها و گروه دوم عامل عقبگردد. گروه اوّل منادی پیشرفت و استقالل مملکت از فرنگی

 گردند.وابستگی مملکت به دُوَل اروپایی معرفی می

را دلیل نابودی ملت و عقب« های فرنگستانامتعه کارخانه»طالبوف، داللی و تجارت 

در »صی و با وارد کردن پشم تقلبی، قالی ایران را داند و تجاری که برای نفع شخ ماندگی می

دهد. وی راه نجات را تأسیس شدت مورد حمله نقادانه قرار می به« اعتبار کردندانظار خارجه بی

 نویسد:داند و می کارخانه و تولید ثروت می

روح ثروت ملت در تجارت و فروش معموالت کارخانجات مملکتی و جمیع امور دایر به » 

 (.35)ص. « و حیثیت وطن در محافظه وقت و عدم اتالف اوستوضع 

های وطنی و تجارت کاالهای فرهنگستان برقرار میعالوه بر تمایزی که میان تولید کارخانه

شود. این تفاوت میان اقتباس علم بندی میشود، این گفتمان با تأکید بر تفاوتی دیگر نیز مفصل

عنوان  نه از ظواهر تمدن اروپایی از طرف دیگر است. بهو صنعت از یک طرف و تقلید کورکورا

عنوان یک کاالی تولیدشده در ملل  به« صابون»نمونه، طالبوف این تمایز را در مورد استفاده از 

 شود:پزی در خود مملکت ساخته میدهد. صابون در کارخانه صابونخوبی نشان می متمدنه به

پوشیده و ما احدی تا حال پیراهن تمیز نمی آن وقت همه کس خواهد دید که در وطن» 

گذاشته است. ]...[ حاال از یمن مساعی غیرتمندان وطن دستمال تمیز به جیب خود نمی

صابون معطر و خوشرنگ و خوب و ارزان داریم قباهای دامن پهن اجداد خودمان را با ده وصله 

 (.113)ص. « کنیمرا نمیپوشیم و هرگز تشابه قوم دیگر و تقلید اجانب پاک شسته می
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شود که برخالف  گردد. در این گفتمان تأکید میخط تمایز سوم میان علم و شرع برقرار می

اعتبار است و ترقی و کنند، چنین تمایزی از اساس بیآنچه مخالفان ترقی و تغییر طرح می

عمل به آیات »ی معنا پیشرفت در معنایی که گفته شد، منافاتی با اصل شرع ندارد. اصل شرع به

شود که حامی کسب علم و ترقی است و آنچه در میان عوام رواج دارد،  آورده می« شریفه

 خرافاتی است که مانع عمده پیشرفت شده است:

هر عوامی را اگر بپرسی از عالم و ناسوت و ملکوت و جبروت و الهوت دارای اطالعات » 

ای در علم زراعت و اصالح ملت هرگز نوشته مفصل و مبسوط خواهی دید ]...[ ولی در میان این

زمین مزرعه، و تناسل حیوانات شاخدار یا تألیفی دارای اطالعات سطحی از بعض عملیات و 

زار و ساخت آسیاب طرح جدید و فواید تسطیح آبیاری اراضی و کار کردن معادن و کاشتن بیشه

یده نشده تا چه رسد به علم اکنومی کس د معابر و راه انداختن ارابه اسبی و گاوی در دست هیچ

یعنی علمی که بعد از تحصیل او در حفظ ناموس ملت یعنی مذهب اسالم و صحت اهالی و 

 (.51« )ثروت سکن مملکت تدابیر موثره صدساله را بتوان وضع و اجرا نمود

س تنها منافاتی با اصل شرع ندارد که برعک شود که پیشرفت تکنولوژیک جامعه، نه تأکید می

آنها که به اسم اسالم حکومت »دهد  دنبال دارد؛ طالبوف هشدار می تحکیم شریعت را به

کنند، اگر این غفلت را کنند و با قوانین مترقی به بهانه آنکه خالف اسالم است، مخالفت می می

( 88)ص. « رودکنند و اسالم پاک از دست می اندکی ادامه دهند، اجانب برای ما قانون وضع می

شود، پردگیان ما مجبورا ها باز میشود، میکدهشوند، اذان صبح غدغن میها مسلط مینبیاج»

 (.81)ص. « رودگردند و شریعت ما یک جا از میان میروباز می

 کننده گفتمان )استعاره(  انگارۀ اجتماعی هژمونیک

د، قائل بودن به دهای که این گفتمان را منجسم کرده و مورد پذیرش اجتماعی قرار میاستعاره

ای ایدئال و مورد تأکید است که در زندگی است. در این معنا، زندگی« ضرورت رفاه و آسایش»

ترین رنج و سختی مادی احساس شود. چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی.  در آن کم

 های میان شهرها، عدم رعایت بهداشتالعبور بودن راهمصادیق این رنج و سختی، دوری و صعب

طور  ها و بهو تمیزی، گرفتاری به امراض مختلف و نبود درمان اثربخش، تاریکی معابر و کوچه

ای مبنی بر آن وجود دارد که انسان ایرانی نتوانسته کلی تمام مصادیقی است که در آن نشانه

 خوبی انسان غربی طبیعت را مقهور خود سازد. انسانِ ایدئال و زندگی ایدئال برای این است به
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شود که کمترین  انسان، در نظارت هر چه بیشتر بر طبیعت و کنترل آن به نحوی بازنمایی می

سختی و دشواری برای فرد و جامعه نمایان گردد. طالبوف در صفحات مختلف کتاب احمد، در 

آهن، تلگراف، چاپ، ای نوشته است که به لطف صنایع متعددی چون راهتمجید از آن زندگی

کننده لورسازی و... کمترین رنج مادی در آن نمود دارد. مجموع نمادهای بازنماییپزی، بصابون

کننده گفتمانی است که جامعه پیشرفته و مترقی  زندگی مرفه و سرشار از امکانات مادی توجیه

اوطان خود را از احتیاج صنایع اروپا مستغنی بسازند »کشد که در آن ای به تصویر میرا جامعه

 «.دانش و تاسیسات سیاسی ترقی کنند و در فکر و

استعاره زندگی همراه با رفاه و آسایش در ایران کنونی نیز حامالن زیادی دارد و کمتر روی 

دهد که بنیادهای این استعاره که مستلزم به کنترل درآوردن بیش از پیش محیط زیست و  می

توان در جام بخش را میطبیعت است به چالش کشیده شود. نمودهای تفوق این استعاره انس

و جاده، سدسازی و لوله های مختلف جامعه کنونی ایران پیگیری کرد؛ از کشیدن راهساحت

ترین روستاها گرفته تا ساخت و واردات انواع ماشینرسانی به دور افتادهکشی آب و گاز و برق

پیامدهای هایی که هدفشان تسهیل هرچه بیشتر زندگی ایرانیان است و بدون توجه به 

 گیرد.ها مورد تأیید و پذیرش عمومی قرار میمحیطی اقدامات و مداخله زیست

تر همتایان غربی تر و آسودهدوره مشروطه سرآغاز آشنایی منورالفکران ایرانی با زندگی مرفه

پیشرفت مبتنی بر بسط دانش و فنّاوری در  خود بود و این زمینه اجتماعی، بستر بروز ایده

 زمره ایرانیان را فراهم ساخت.زندگی رو

 شود. خواهانه مستتر در این گفتمان توضیح داده میدر بخش بعد الگوهای ترقی

 خواهانه در گفتمان پیشرفت تکنولوژیکالگوهای ترقی

گونه که در چارچوب مفهومی تحقیق توضیح داده شد، برساخت مفهوم پیشرفت الگوهای  آن

ها در گفتمان چهار پرسش اصلی قابل شناسایی است. این پرسشای دارد که از خالل تکرارشونده

 گیرند: رود، چنین پاسخ میشمار می ترین نماینده آن به پیشرفت تکنولوژیک که طالبوف مهم

 پرسش اوّل: دربارۀ خرد -1

خرد بشری در نظر طالبوف، همان خرد ابزاری است که در ملل متمدنه در قالب تأسیس 

متحقق شده است و این خرد « فلز راده»و « الکتیر»و « قوه بخار»کارخانجات و کشفیاتی چون 
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بایستی از طریق تعلیم مناسب در مملکت ایران نیز متبلور شود. ایرانیان بایستی به ارزش خرد 

 نویسد:پروری را کنار گذارند. وی میجهالتواقف شوند و 

اطفال شصت ساله ما نیز بیشتر گرفتار این مصیبت فوق الجهاله هستند. همیشه از » 

تراشند، مطلبی که ندانستن دیگری خوشحال هستند، نادانی دیگران را عذر جهالت خود می

 (.44)ص. « کنندمیشوند، گوینده را عوض تحسین تشنیع تعقل منکر میاند، بینشنیده

یافتگان خرد ابزاری هستند که طالبوف از آنها با رهبران خردورزیِ جامعه ایدئال، تعلیم

وطن محبوب ما به ظهور چنین »کند  برد و تأکید مینام می« پرستمهندسان وطن»عنوان 

 (.48)ص. « ترین ممالک روی زمین استاشخاص محتاج

 پرسش دوم: دربارۀ تاریخ -2

شود. مملکت ایران به لحاظ فنی و تکنولوژیک از ملل ایران ذیل تاریخ غرب مطرح میتاریخ 

ماندگی از طریق دور ریختن خرافات و کنار گذاشتن متمدنه عقب مانده است، اما این عقب

 تنبلی و جهالت و تالش پیگیرانه و خردمندانه برای کسب معاش قابل جبران است:

نصیب هستند باید هایی که از فواید حسنه این ترقیات بیعهد ما عهد ترقی است. ملت» 

پرده جهل را از چشم و پنبه غفلت را از گوش خودشان بیرون کنند تا کار به تباهی نکشیده 

 (.35)ص. « در ظلمت گمراهی راهی جویند شاید آب رفته را با زحمات زیاد به جوی بازآرند

افتادن از ملل متمدنه است. در نظر او گرچه طالبوف حتی فراتر از آن قائل به امکان جلو 

اند و در علوم صنایع بیش العاده رفعت داده اهل اروپا پایه دستگاه تعلیم و تربیت اطفال را فوق»

از سایر ملل روی زمین باذوق و سلیقه هستند. ولی در نظر انصاف همانا اهالی مشرق زمین 

(. و این هوش و 44)ص. « خاک پاک استهوش و استعداد غریبی دارند که فقط مخصوص این 

 استعداد نیازمند پرورش است.

 پرسش سوم: دربارۀ دولت -3

ماندگی تاریخ ملت ایران تأکید زیادی دارد. طالبوف بر نقش نخبگان سیاسی برای جبران عقب

داند که آن را عامل پیشرفت در نظر وی دولت را نه تنها مانع تحقق جامعه ایدئالش نمی

دولت در دست جهالت ما اسیر مانده، هروقت در راه ترقی قدمی برمی»نویسد: و می گیرد می

بختی  اسباب سعادت و نیک»(، 121)ص. « گردددارد، دچار هزار موانع جهل و عصبیت ما می

(. در نظر او، 122)ص. « ما را باید ما فراهم آوریم، در شداید و موانع از دولت استمداد کنیم
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قیمی یک ملت نابالغ را متعهد شده بایستی در اجرا و استقرار اوامر خود ابراز حکومتی که »

، اما این اوامر، اوامر فردی و دلبخواهانه نیست، بلکه اوامر یا احکامی «استقامت و کفایت کند

باید از روی اساس شرع مبین وضع شده، به »است که قرار است، جامعه را پیشرفت دهد و 

«. ح گردد و از دستگاه قانون برآید و در دستگاه مخصوصی اجرا شودصحه مجتهد عصر موش

« مآبادب و هرزه فرنگیمتنفذین درباری بی»و « رجال طالدوست»گرچه بدنه دولت را 

واسطۀ وضع قانون و تعهد  فراگرفته است و شخص سلطان در امر ترقی مملکت تنهاست، اما به

ید داشت؛ کمااینکه طالبوف به تأثیر مضاعف توان به پیشرفت جامعه امبه اجرای آن می

تلگراف به مرکز هست و اگر »تکنولوژی بر تحدید ظلم و کارشکنی رجال متنفذ امید دارد؛ 

حکمران خوب در نظر او عامل اصلی پیش«. شودظلمی شود، حضرت اشرف واال خبردار می

داند. در عین حال، وی می برنده جامعه است و نمونه عالی آن را حکمران امروزی مملکت ژاپون

قوت روحانی هر ملت »کند که  خواند و عنوان میفرامی« به تزیید ثروت وطن»دوستان را وطن

 «. های متشکله اوست زیرا که صدای جماعت صدای خدا استموقوف به کثرت شرکت

 پرسش چهارم: درباره سنت -4

یق برقراری تمایز میان سه نوع/ طبقه طالبوف تمایز میان آنچه هست و آنچه باید باشد را از طر

عالمان »، «هاتجار حمال فرنگی»در برابر « پرستمهندسان وطن»دهد: از افراد جامعه نشان می

پرستان خرافه»در برابر « شریعتمندان پرتالش»و « مآبمقلدان فرنگی»در برابر « دوستوطن

ها دل ماندگیمهندسان برای جبران عقبدر مورد تمایز اوّل، وی به رجال تربیت یافته و «. تنبل

داند که راه  کنند دشمنانی می بندد و تاجرانی که امتعه کارخانجات فرنگی را وارد مملکت میمی

التجاره بندند. وی در تقبیح استفاده از مالرا بر استقالل کشور و پیشرفت صنایع داخلی می

 نویسد: غرب می

چون مال الصناعه وطن خود همت گماریم و از فرط وطندوستی صنایع سایر ملل به ما » 

گر و اسباب مکروه نماید صدای به هم خوردن آویز و شق شق تلو تلو آنها در نظر ما جلوه

 (.11)ص. « خودفروشی و امتیاز ما شده است

« غیرتبی»اند وش کردهمآب را که آداب و رسوم خود را فرامدر تمایز دوم، مقلدان فرنگی

 نویسد:داند و درباره آنها می می

از شدت جهل، جهال ما مثل بوزینه فورا به هرجا رفتند و هرکس را ببینند مقلد او » 

 (.113)ص. « شوند ]...[ زیرا به وطن خود محبت ندارند می
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تالش برای گونه که توضیح داده شد، اصل شرع، دوری از تنبلی و  در مورد تمایز سوم، همان

(، ملل 141)ص. « معنی کتب آسمانی تحصیل معاش و حفظ وجود است»کسب معاش و 

 نویسد: شوند. طالبوف در تمجید ملل متمدنه میاروپایی از این نظر، به آن پایبندتر بازنمایی می

علمای ملت که پدر روحانی وطن هستند، مدتی است رابطه خود را از موهومات آسمانی »

 (.82)ص. « اندو محسوسات زمینی معطوف داشته به معلومات

« گذارنددزدند، نام آن را قانون میها میشریعت را فرنگی»خورد که چگونه  وی افسوس می 

 (. 113)ص. 

 گیرینتیجه

آنگونه که تحلیل گفتمان کتاب احمد نشان داد، طالبوف تحقق جامعۀ ایدئال را منوط به 

و دور ریختن معلوماتی « دستگاه تعلیم ملل متمدنه»کارگیری  بهفراگیری دانش جدید از طریق 

ای که خواهانههای ترقیاند. مجموع تأمالت و اندیشهاعتبار شدهداند که دیگر منسوخ و بی می

در این کتاب مطرح شده است، متأثر از گفتمانی شکل گرفته و در عین حال به گفتمانی شکل 

پیشرفت تکنولوژیک توضیح داده شد. در این گفتمان، هسته داده است که تحت عنوان گفتمان 

شود که قرار است  اصلی پیشرفت، تأسیس کارخانجات مختلف برای تولید کاالهایی بازنمایی می

و دال« تزیید صنایع مترقی»برهاند. دال مرکزی « امراض»و « ناتمیزی»، «فقر»جامعه را از 

ساز هستند که از طریق سه فرایند غیریت« تمدنهعلم ملل م»و « ثروت عمومی»های پیرامونی 

. تزیید صنایع مترقی را در برابر 1شوند؛ فرایندهایی که بندی میحول دال مرکزی مفصل

. 3. الگوبرداری علمی را در برابر تقلید کورکورانه از ملل متمدنه و 2تجارت کاالهای فرنگی، 

 کنند.بندی میهای گفتمان را مفصلو دالسازی شریعت حامی علم را در برابر خرافات غیریت

شود که در آن  ای مرفه بازنمایی میدر گفتمان پیشرفت تکنولوژیک، ایران ایدئال، جامعه

ماندگی تاریخی گرداند تا عقبخواه طبیعت را مقهور خود میخرد ابزاری همراه با دولتی ترقی

الت و تالش پیگیرانه و خردمندانه از طریق دور ریختن خرافات و کنار گذاشتن تنبلی و جه

 برای کسب معاش جبران گردد. 

 

  



134 1411/ تابستان  33 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 منابع

 ( روشنفکران ایران در عصر مشروطیت. تهران: نشر اختران.1313آجودانی، لطف اهلل ) 

 ( مشروطه ایرانی. تهران: اختران.1313آجودانی، ماشااهلل ) 

 ( اندیشه1333آدمیت، فریدون ) :انتشارات دماوند.های طالبوف تبریزی. تهران 

 ( طالبوف، روشنگر و منتقد اجتماعی عصر مشروطه. فصلنامه عملی ـ 1313اکبری نوری، امیررضا )

 .41-35(: 3) 2پژوهشی تاریخ. 

 ( پیشگامان اندیشه جدید در ایران: عصر روشنگری ایرانی. تهران: مؤسسه 1314اکبری، محمدعلی )

 تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

 15-3(: 58) 3سازان ادبی. تاریخ ادبیات فارسی، ( مشروطه1313له و مسعود دالویز )امامی، نصرا. 

 ( ( مفاهیم کلیدی ارتباطات )ترجمه 1315اوسولیوان، تام، هارتلی، جان، ساندرز، دانی و جان فیسک

 زاده( تهران: فصل نو.میرحسن رئیس

 ( اندیشه قانون در ادبیات دوره مشروطه. 1383ایمانی، عباس ).تهران: نامه هستی 

 ( تهران: نشر قومس.( توسعه سیاسی )ترجمه احمد نقیب1338بدیع، برتران )زاده 

 ( طالبوف تبریزی: منتقد ادبی ایران. مجله ایران1338پارسی نژاد، ایرج ) ،533-521: 2شناسی. 

 ( ویژگی1313جمالزاده، ناصر )ی. شناختی اندیشۀ سیاسی طالبوف تبریزهای تاریخی و جامعه

 . 141-118(: 1) 4پژوهشنامه علوم سیاسی، 

 (.21) 3( نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی. مجله علوم سیاسی، 1313زاده، سید محمدعلی ) حسینی 

 ( گفت1314خانیکی، هادی ) های عینی و المللی؛ بررسی زمینهها و ارتباطات بینگوی تمدنو

دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه  ذهنی در سه دهه پایانی قرن بیستم. رساله دکتری،

 عالمه طباطبایی، تهران.

 ( طالبوف: غرب و تجدد. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 1313رحمانیان، داریوش )

 .121-111تهران. 

 ( مشروطیت و نوگرایی. تهران: دانشگاه مازندران.1311رهبری، مهدی ) 

 ( روش1383زائری، قاسم و علی راغب )شناسی تاریخی ویکو. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش

 .38-43(: 38) 21شناسی علوم انسانی، 

 18های سیاسی طالبوف تبریزی. فرهنگ توسعه، ( نگاهی به اندیشه1334نژاد، غالمحسین )زرگری :

32-33. 

 ( نشانه1311سجودی، فرزان ).شناسی: نظریه و عمل. تهران: نشر علم 
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 ( نسبت هویت و مدرنیته در اندیشه سیاسی ـ اجتماعی طالبوف تبریزی. 1318اله ) لسردارنیا، خلی

 .113-131(: 3) 41فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 

 ( قدرت، گفتمان، زبان. تهران: نشر نی.1314اصغر )سلطانی، سید علی 

 (،احمد یا سفینه طالبی، تهرا1353طالبوف،میرزاعبدالرحیم ،) ن: انتشارات شبگیر)چاپ اول جلد

 (.1232اول،

 خواهی در های فکری مشروطه( بازنمود بنیان1385زاده )زاده بیرجندی، زهرا و زهره علیعلی

نگاری دانشگاه الزهرا )س(، نگری و تاریخهای عصر قاجار. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخخوابنامه

24 (14 :)113-143. 

  ( دیدگاه طالبوف تبریزی درباره دو رویه تمدن بورژوازی غرب. 1313جعفری )فالح، مرتضی و لیال

 .32-55: 5مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

 ( ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم. مطالعات جامعه1381قادری، طاهره و آیت اله میرزایی )

 .113-38(: 38) 11شناختی، 

 (,نظریه گفتمان الکالو و موفه،ابزاری کارآمد در فهم 1311روپورشیرازی ،علی,)کسرایی،محمدساال

 .3،پاییز، شماره38       وتبیین پدیده های سیاسی،در فصلنامه سیاست، دوره 

 ( تحلیل گفتمان عدالت در دهۀ سوم انقالب با 1385الهدی سعیدی ) کسرایی، محمدساالر و بنت

 .128-138(: 2) 1شناسی تاریخی، معه. جا1314-1311های تأکید بر سال

 ( تاریخ مشروطه ایران. تهران: صدای معاصر. 1314کسروی، احمد ) 

 ( تاریخ جهانی، خرد و ایده پیشرفت بنیادهای مردم1382نقاشیان، بیتا ) شناسی کالسیک در

 .111-153(: 18) 11شناسی، دستگاه فلسفه تاریخ هگلی. مجله انسان

 ( 1311واترز، مالکوم)  جامعه سنتی و جامعه مدرن )ترجمه منصور انصاری( تهران: انتشارات نقش

 جهان.

 ( تهران: نشر نی. ( معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی )ترجمه احمد گل1383هال، استورات )محمدی 

 ( کلیات تاریخ ادبیات فارسی. تهران: سمت.1318یاحقی، محمد جعفر ) 

 ( کندوکاوی در اندیشه1381یزدانی، سهراب و ابراهیم بوچانی ) .های آموزشی طالبوف تبریزی

 .151-135(: 1) 3جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ( 1318یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس )( نظریه و روش در تحلیل گفتمان )ترجمه هادی جلیلی

       .  تهران: نشر نی
 Hall, S (1977) Introduction, in S. Hall (ed.) Representation: cultural representation and 

signifying practices, London: Sage in association with Open University Press. pp. 1-11. 
 Laclau. E (1990) New Reflections on the Revolution of our Time. London: Verso.  

 


