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 روشنفکری میرزا فتحعلی آخوند زاده مان تابعاد و عناصر گفبررسی 

  1آسیه مهدی پور

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز -1

 

 چکیده 

آراء و اندیشه نسل اول روشنفکران ایرانی در قرن نوزدهم در شکل گیری جنبش مشروطه تاثیر فراوانی 

تاثیر گذار در رویش جریان های روشنفکری منطقه آذربایجان است به طوری بر جای گذاشت یکی از مناطق 

آذربایجان  عناوینی چون جریان روشنفکری آذربایجان و یا مکتبمی توان به  که در بررسی مکاتب فکری مدرن

یکی  ند.اشاره نمود جریانی که از رهگذر آثار ترجمه زبان روسی و منطقه قفقاز با آراء روشنگری اروپا آشنا شد

پرسش اصلی این مقاله  .از روشنفکران تاثیر گذار و پیشگام در قرن نوزدهم میرزا فتحعلی آخوند زاده است

آخوند زاده از یکسو و راهکار او برای برون رفت جامعه ایرانی از عقب  گفتمان روشنفکری چیستی ابعاد فکری

فی و منابع کتابخانه ای این مقاله به بررسی ابعاد توصی -است. با استفاده از روش تحلیلی از سوی دیگر ماندگی

تحت  او اندیشه تجدد خواهانه میرزا فتحعلی آخوند زاده پرداخته است. یافته های این بررسی نشان می دهد

برای برون رفت  پروتستانتیسم اسالمی و ناسیونالیسم آریا گرا و علم گرایی روسی، -تجدد اروپاییجریان  تاثیر 

 دادرا سرلوحه کار خود قرار   از عقب ماندگی جامعه ایرانی

حعلی آخوند زاده، آذربایجان، پروتستانتیسم تمیرزا فگفتمان روشنفکری، تجدد، کلید واژه ها: 

 اسالمی، ناسیونالیسم آریا گرا 

 

 

 

 

 مقدمه 
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مدرنیته منجر به شکل گیری روایت های آشنایی ایرانیان با تحوالت فنی و تکنولوژیکی غرب و اندیشه 

مختلفی از مدرنیته شده است که البته این ویژگی در متن غربی نیز امری بدیهی است. ایده های مدرن صرفا از 

اروپای غربی وارد نشد بلکه به لحاظ منشا جغرافیایی از نواحی متعدد به ایران آمد که از آن جمله می توان به 

صوصا انگلستان و فرانسه(،عثمانی و هند اشاره کرد. به منظور دریافت تاریخ فکری روسیه ،اروپای غربی)خ

ورود مدرنیته به ایران و نیز برداشت های مختلف خصوصا در موج اول عقالنیت شناختی توجه به دوره های 

موج تاریخی شکل گیری تفکر مدرن و نیز روی آوردن نخبگان سیاسی و فکری ایران به عناصر و ارزشهای 

ضروری است. اگر چه مدرنیته گرایش های لیبرال و چپ را در بر می گیرد و در بعد مبانی  1اول مدرنیته

عقالنی و   برداشت های پوزیتیویستی از انسان وهستی و نسبت آن با ارزشهای دینی وجه اشتراک دارند اما در 

یبرالی اشاره می شود. واکنش ایرانیان به این بخش به موج اول مدرنیته یا همان عقالنیت شناختی و برداشت ل

مدرنیته منجر به روی آوردن به روایت و الیه خاصی از مدرنیته شده است که در اینجا می توان به دو دوره 

 اشاره کرد:

 الف(شکست نظامی از ارتش غرب و ضرورت اصالحات ساختاری

 ب(پویش های روشنفکری برای حکومت قانون و مشروطه

از  ایران یران و غرب با پایان جنگ های ایران و روسیه آغاز شد. شکست های پیاپیروابط میان ا

را به خود  م( برای نخستین بار گروهی از ایرانیان1828ه.ق)1243م( و 1803ه.ق)1218روسیه میان سالهای 

ر جنگ د خود آورد و در حالی که فتحعلی شاه هنوز در بی خبری و غرور خود به سر می برد، عباس میرزا که

و ادیشه با ین اناها درگیر بود، به ضعف و عقب ماندگی فنی و علمی ایران پی برد و وزیرش قائم مقام نیز در 

 (.19:1386هم آواز شد)بهنام،

در این دوره رفت و آمدهای علمی و سیاحتی میان ایرانیان و غرب طیف جدیدی را به نام 

ا اصالح طلبان درباری نگرش عمیق تری به مدرنیته داشتند. روشنفکران پدید آورد. روشنفکران در مقایسه ب

                                                             
موج اول مدرنیته اشاره به دسته بندی لئو اشتراوس از دوره های تحول فکری مدرنیه دارد. او معتقد است مدرنیته از نظر فلسفه سیاسی سه   1

 یبایی شناختی نیچه ایز -3یی ارزشمدار)سوسیالیسم(موج جمع گرا -2قالنیت شناختی)لیبرالیسم( عموج اول یا  -1موج را در بر می گیرد: 
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میرزا فتحعلی آخوند زاده،میرزا ملکم خان،یوسف خان مستشارالدوله،میرزا آقا خان کرمانی،طالبوف تبریزی 

و... از روشنفکران پیشگام در اشاعه روایت عقل گرای موج اول مدرنیته بودند. این اندیشمندان که تحت 

های آگوست کنت،اسپنسر،دکارت،جان الک،کانت،جان استوارت میل ، آلکسی دوتوکویل و...  تاثیر اندیشه

قرار داشتند بر آزادی، لزوم جدایی علوم تجربی از علوم قدیم و استداللی،سکوالریسم و پیوستن به چرخه 

غربی تمدن غرب تاکید داشتند. روایت نخبگان فکری در این مقطع تلقی و کنش مثبت نسبت به تمدن 

شناخت عناصر و ابعاد گفتمان روشنفکری میرزا فتحعلی آخوند زاده یکی از روشنفکران تاثیر گذار  است.

تحلیلی و منابع  -ایرانی در منطقه آذربایجان مساله محوری این مقاله است که با استفاده از روش توصیفی

 کتابخانه ای مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

 

 

 آخوند زاده: مرجعیت فرهنگی تمدن غربحعلی تمیرزا ف-1

 م(، در روستای نوخه از توابع شکی در قفقاز جنوبی1812ه.ق )1228میرزا فتحعلی آخوند زاده در سال 

) تا قبل از جنگ های ایران و روس و انعقاد توافقنامه ترکمانچای و  گلستان بخشی از خاک ایران 

به دنیا آمد. در دوره کودکی به دلیل جدایی پدر و مادرش ،  آخوند مال علی اصغر )عموی مادر  محسوب می شد(

او( به تعلیم وی همت گماشت و از آن زمان به آخوند زاده معروف شد. آخوند مال علی اصغر می خواست او را به 

یرزا شفیع حکیم و شاعر گنجوی سلک روحانیان درآورد، ولی بعد در شهر گنجه در بیست سالگی با آشنایی با م

دگرگونی عمیقی در فکر و شخصیت وی به وقوع پیوست تا آنجا که به کلی از علوم قدیمه انصراف یافت و به 

م در شهر  1832علوم جدید توجه پیدا کرد. آخوند زاده در مدرسه روسی، زبان روسی را فراگرفت و در سال 

خدمت در دولت روس شد. در دستگاه بارون روزان حاکم روسیه در تفلیس به سمت مترجم زبانهای شرقی  وارد 

گرجستان کار می کرد و تا پایان عمر در خدمت دولت باقی ماند، به درجه سرهنگی رسید و در ماموریت های 

مختلفی از جمله در ماموریتی که ژنرال شلینگ، نماینده تزار برای تبریک تاجگذاری ناصرالدین شاه به تهران آمد 
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م(در شهر تفلیس اتفاق 1878فوریه  27ه. ق )1295صفر  24رکت جست. مرگ میرزا فتحعلی آخوند زاده در ش

 (.183:1384افتاد)مجتهدی،

اسالمی است. او با انقطاع از تمدن اسالمی  -آخوند زاده از پیشقراوالن حاشیه سازی سنت های بومی

یکی تعریف می نماید که ناخواسته موجودیت سنت، آنچنان مرجعیت بالمنازعی را برای غرب در قالبی متافیز

اسالم و متفکران مسلمان در حاشیه قرار می گیرند. بدون تردید از زمانه آخوند زاده درخت کهن اسالمی دچار 

افت های متعدد از جمله نفوذ عقاید جبری شده بود. عالج این بیماری ها و احیای اندیشه دینی یک بحث بود 

مرجعیت غرب و برکندن درخت دین بحث دیگر. آخوندزاده آنچنان مرکزیتی به اندیشه و طرح متافیزیکی 

عقالنی غرب می بخشد که به شکل خودکار از یکسو انقطاع از گذشته را پی ریزی می نماید و از سوی دیگر با 

ن شده قرار اولویت بخشیدن به عقل غربی موجودیت و هویت دینی جامعه را در مرتبه نازل و بلکه حاشیه نشی

 می دهد.

گفتمان میرزا فتحعلی آخوند زاده در همان فضایی شکل گرفت که گفتمان میرزا ملکم خان ناظم الدوله 

شکل گرفته بود. جایگاه نوین ایران در دایره سیاست های بین المللی کشورهای اروپایی همراه با تصادم جامعه 

پویا سازی جامعه ایران برآیند. شکست های پی در پی سنتی ایران با غرب موجب شد که روشنفکران در صدد 

از کشورهای مختلف پیرامون ایران قرن نوزدهم از یکسو و نا توانی پاسخگویی به شکست ها از ناحیه نخبگان 

دیوانی و سیاسی از سوی دیگر موجب شد که نسلی از روشنفکران در این دوران ظهور یابند که مستقیما تحت 

 رنیته غربی بودند.تاثیر موج اول مد

از همین زاویه است که می بایست به تحلیل اضالع گفتمانی آخوند زاده پرداخت. شکست های متوالی 

از غرب و مرعوب شدن در قبال پیروزی های سریع و قاطع غرب موجب می شد که آخوند زاده نیز اهتمام 

 ویژه ای نسبت به علم اروپایی و نفی ارزشهایی دینی داشته باشد.

عقل و انسان را بر مبنای فلسفه اصالت ماده و پوزیتیویسم  اول روشنفکری در ایران اصالت علم، نسل

سرلوحه اندیشه های خود قرار داد. نقد تند و تیز آخوند زاده به دین، ایمان راسخ به علم در برابر وحی و باور به 

های او  فلسفه مادی در مقابل هرگونه وجوه متافیزیکی او را از سایر روشنفکران این دوره متمایز می کند. اندیشه
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مبانی مشترکی از جمله ایمان به آیین ترقی، اصالت علم ، اومانیسم، سکوالریسم است اما صراحت او در تقابل و 

 جدال با دین از وی روشنفکری رادیکال و تندرو ساخته است . 

ه روح دوگانه انگارانه و تلقی مرکزیت بخشی به افکار و اندیشه های اروپایی در مقابل فرهنگ و اندیش

موهوم و خرافی ایرانی  را می توان به وضوح در اندیشه آخوند زاده مشاهده کرد.به روایتی دریدایی آخوند زاده از 

میان دوگانه های غربی/شرقی اصالت بی بدلیلی را به غرب می دهد و حال آنکه گفتمان غربی تمام مفصل بندی و 

ی می یابد.از نظر دریدا رابطه دال و مدلول بسته و مستقیم یا غیریت و بلکه تمدن اسالم« مکمل»اعتبار خود را از 

به حاشیه رانده و حضور خود را با  نیست بلکه در فرایند جایابی خود وابسته به غیریتی است که آنرا انکار کرده،

د غیبت آن مسلم فرض کرده است. بر این مبنا آنچه آخوندزاده نادیده می انگارد منطق تقابلی است که سعی دار

برتری غرب را با حاشیه سازی تمدن اسالمی اصالت بخشد. آخوند زاده با اعتقاد به برتری و مزیت ذاتی اروپا 

توجه کامل خود را به اصالح جهان اسالم معطوف می دارد و مانند ملکم خود را در فضای متضاد از علم و موهوم 

می نماید. این تضاد و اختالف در دو نفر از  پرستی از یک طرف و روشنگری و عقب ماندگی از طرف دیگر تجسم

« موسی ژوردان حکیم نباتات»شخصیت ها ی نمایشنامه های معروف او که به زبان ترکی آذربایجانی به نام داستان 

نوشته شده، تجلی یافته است،در این نمایشنامه سرانجام علم به طور قاطع بر « درویش مستعلی جادوگر مشهور»و 

م پرستی غلبه می نماید. به نظر آخوند زاده موهوم پرستی و خرافات با مذهب یکسان و پیوسته خرافات و موهو

است و خط مشی زندگی او با خصومت به دین اسالم  آشکار تر و روشن تر از آنچه ملکم بدان تظاهر می کرد 

 (.85:1369مشخص  می باشد)الگار،

 

 وحی  ازپروتستانتیسم اسالمی و گسست علم  -2

از نظر آخوند زاده ، عقب ماندگی و ضعف جامعه ایران پیش و بیش از هر چیز ریشه در دوعامل استبداد 

سیاسی حکومت و استبداد و تحجر مذهبی دارد. او بر این نظر بود که رهایی از ظلم پیش نمی آید مگر با علم و 

رال بودن و لیبرال بودن نمی شود مگر با علم حاصل نمی گردد مگر با پروقره، پروقره صورت نمی بندد مگر با لیب
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(.آخوند زاده با تاکید بر 219:1349رستن از عقاید باطل. چه فایده مذهب تو با لیبرال بودن تو مانع است)آدمیت،

از هرگونه تالش برای  وجود برخی تضاد ها وتناقضات میان اسالم و حکومت مشروطیت و دموکراسی غربی،

مانی و دموکراسی غربی با اسالم انتقاد کرد. بر مبنای این دیدگاه در نامه ای انتقاد تطبیق حکومت مشروطیت پارل

به خیال شما چنان می رسد که گویا به امداد احکام » آمیز به مستشارالدوله ، چنین به اعتراض برخاست که 

حال و ممتنع شریعت، کونستیتوسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می توان داشت، حاشا و کال بلکه م

 (.101:1355است)آخوند زاده،

آخوند زاده در آغاز موضع اصالح طلبانه ای نسبت به دین و روحانیون داشت و مخالفت و انتقادهای او 

از مذهب آباء و اجداد نیز » معطوف به نفی دین و دینداری نبود و حداقل،در مقام مصلحت اندیشی تاکید می کرد

اهر باید با هم مذهبان خودمان برادرانه راه برویم، در باطن سالک راه حق کناره جویی لزوم ندارد در ظ

که از مهمترین آثار اوست به موضوع دین « مکتوبات کمال الدوله»(. آخوند زاده در 343:1357آخوند زاده «)بشویم

ر می شمارد. و سیاست می پردازد. او هدف از نگارش مکتوبات کمال الدوله را ایجاد پروتستانتیسم اسالمی ب

آریایی گرایی آنچنان بر دماغ او حاکم است که سعی دارد تا از طریق مکتوبات راه را برای ورود به تمدن غربی باز 

 نماید.

بعد از چندی به خیال اینکه سد راه الفبای جدید و سد راه سیویلزاسیون در ملت »

رفع فناتیزم و برای اسالم، دین اسالم و فناتیزم آن است برای هدم اساس این دین و 

بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجود پروتستانتیسم در 

 (. 15:1364آخوند زاده،«)اسالم تصنیف کمال الدوله را شروع کردم 

طرح پروتستانتیسم اسالمی تحت تاثیر  شرق شناسی و عقل جزیی مدرن مطرح شد که آخوند زاده به 

تاسی از  فلسفه مادی و بحث جدایی ارزش از علم و نیز منطق تقابل علم و وحی برای اولین بار آنرا وارد 

 ادبیات روشنفکری کرد.  وی به صراحت می گوید: 
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است .... امروز هر ناخوشی بر وفق قوانین  عصر معجزه و کشف کرامات گذشته» 

آخوند «)طبیعت معالجه پذیر است و هرگونه اصالح باید بر وضع طبیعی صورت بندد

 (. 13:1355زاده،

از دیدگاه آخوند زاده دین مانع بزرگی در راه پیشرفت و در تضاد با عقل می باشد. در مقدمه کمال الدوله 

ی از قید پاپ و عقاید آنان می داند، اما سایر ملل اروپا خصوصا انگلیس و پیشرفت برخی ملل اروپایی را رهای

فرانسه و ینگه دنیا)آمریکا(که از عقاید باطله رهیده اند پیرو عقل و حکمتند و در علوم و صنایع و در اقتصاد ملتی 

ایی پیش رفت که منکر روز به روز و ساعت به ساعت رو به ترقی و سعادت هستند. نقد آخوند زاده به دین تا آنج

نزول وحی به پیامبر )ص( و نیز مخالف احکام عبادی شریعت مانند خمس،حج، نماز و روزه بود و  فطره و 

صدقه، زکات را منشا گدا صفتی دانسته و علمای متشرع را عامل عقب ماندگی و مخالف پیشرفت و ترقی می 

 دانست. او خطاب به عالمان دین نوشت :

ن! چرا بیچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم می سازید؟ چرا ای عالمان دی» 

عیش او را تلخ می کنید؟ چرا نمی گذارید علوم و صنایع پا بگیرد؟ دنیا محل اقتباس 

است. اما بدانید جهنم و بهشت مسلمانان هر دو در شمار لغویات است، در واقع جهنم 

 (.83:1364آخوند زاده،«)خود مجلس وعظ واعظ است

همانگونه که در سطر های پیشین اشاره شد، شرق شناسی و در ذیل آن آریایی گرایی عناصر عمده 

هویتی خود را بر نژاد و زبان قرار داد و برای جلوگیری از نفوذ دین و نقش روحانیون در جامعه همه نیروی 

روشنفکری نشات گرفته از سایه خود را صرف تقابل با دین نمود در واقع نقطه آغاز دین ستیزی در اندیشه 

انداختن گفتمان شرق شناسی است. در این بستر است که روشنفکران ایرانی در سایه شرق شناسی و منطق 

تقابلهای دوتایی و استعالجویانه دین را امری زائد و منافی منطق پیشرفت و اصالح جامعه می دانستند. آخوند 

و مقابله با مظاهر دینی را برجسته می کند. بنابراین تقابل عقل و زاده در جای جای گفتمان خود دین ستیزی 

دین از برجسته ترین تقابل های اندیشه آخوندزاده است که به عقل اصالت و مرکزیت می بخشد و در مقابل 

آن دین را مظهر خرافه پرستی موهومات و ضد عقل می داند. آنچه آخوند زاده به عنوان درونمایه این عقل 
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ی در نظر داشت اساسا نگرشی اثبات گرا به علم جدید بود. بر مبنای این نگرش اظهار تاسف  می کرد انسان

که خدای اسالم به جای اینکه به مسلمانان در مورد آمریکا و نیروی بخار و برق آگاهی دهد از بلقیس،شهر 

ت می کرد جهان بینی خود را صبا و داستان سلیمان و هد هد برای آنها سخن می گوید. او  از مسلمانان دعو

متافیزیکی بلکه بر مبنای علوم طبیعی قرار دهند. او در مکتوبات کمال الدوله خطاب  -نه بر پایه باورهای دینی

 در نامه ای می نویسد: «شاهزاده جالل الدوله »به شخصیت خیالی کتاب 

نشوید ، و مادامی که شما و همکیشان شما از علوم طبیعی و ستاره شناسی با خبر »

مادامی که شما از حوادث فوق طبیعی و معجزات بر اصول علمی نباشید، شما و آنها 

همیشه به حوادث فوق طبیعی معجزات ، جادو،طلسم ،پریان، اجنه، مقدسین و نظیر 

)آخوند « اینگونه توهمات اعتقاد خواهید داشت و برای همیشه جاهل باقی خواهید ماند

 (.93:1364زاده،

ده عقیده داشت که  علم طبیعی باید راهنما و معیار اصلی در خصوص مسائل مربوط به آخوند زا

اخالقی است، احکام  -اخالقی باشد. به نظر او هر دینی شامل اعتقادات،عبادات و احکام عملی -حوزه عملی

خوند زاده اخالقی هدف اصلی همه ادیان بود و اعتقادات و عبادات جنبه ثانوی داشت. بدین ترتیب آ -عملی

اخالقی را که از قید دین رها ساخته بود، اسیر دست نوع دیگر از جبر باوری یعنی علم کرد.  -وظایف عملی

در واقع او از اندیشه های فلسفی خود، همانند کانت به اخالق عقالنی می رسید و دستورات اخالقی را خارج 

 (.182:1349د )آدمیت،از زمینه های نقلی و باید ها و نبایدهای ارزشی قرائت کر

 تغییر الفبا و خط فارسی و آریایی گرایی گزینش گرانه -3

بجز حوزه دین که آخوند زاده بدنبال اصالح آن است یکی از حوزه هایی که از نظر او مانع ترقی و 

پیشرفت جامعه محسوب می شود، الفبا و خط نامناسب جهان اسالم است.اصالح یا تغییر الفبا بحث مهمی 

ادامه دارد. در اینکه چه  است که در آخرین دهه های قرن نوزدهم در ایران و ترکیه مطرح شد و تا به امروز هم

( 1828-1910کسی این بحث را مطرح کرد میان محققین اختالف عقیده وجود دارد. برخی حنیف پاشا)
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(. گفته می شود پیش از ملکم 81:1386نویسنده و مترجم ترک و برخی آخوند زاده را مبتکر آن می دانند)بهنام،

م مقارن ایام صدرات 1872ه.ق/1288مستشارالدوله در سال خان ، آخوند زاده در نامه ای به میرزا یوسف خان 

مشیر الدوله بحث اصالح خط را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه پطر کبیر به جهت تخلیص ملت خود از نکبت 

و بی تربیتی الفباء قدیم روسها را متروک و الفباء جدید را مطرح نمود ایرانیان نیز بایستی وسیله سهولت سواد و 

یل را با تغییر خط قدیم فراهم سازند تا مسیر ترقی و پیشرفت برای ملت ایران گشوده شود)مدد تحص

(. آخوند زاده سرزمین ایران را جزء جدایی ناپذیر تمدن غرب می شمارد. این موضوع تنها از 130:1372پور،

کار در شکل گیری مدرنیته به طریق فهم آریایی گرایی که نژاد و تمدن ایران باستان را دارای سهم غیر قابل ان

حساب می آورد قابل فهم است. از نظر مکتب مرجعیت یافته آریایی حوزه ایرانی، هندی و اروپایی محدوده 

نژادهای تمدن ساز تلقی شدند. زبان و نژاد دو مولفه بنیادین مکتب آریایی گرایی محسوب می 

ایی گرایی به درون مرزهای جغرافیایی ایران، (.با همه این اوصاف با لغزش مکتب آریShea,1997: 82شد)

آخوند زاده یکسره به اضالع این گفتمان متعهد نمی ماند. او کامال گزینش گرانه مهر تایید بر ایران باستان و نژاد 

آریایی زده لیکن خط و زبان فارسی را از دایره گفتمانی خود بیرون می کند. به استثنای زبان فارسی و عربی که 

م آخوند زاده غیر قابل قبول به حساب می آید او آنچنان دامنه موج اول مدرنیته غربی را وسیع و گسترده به زع

فرض می نماید که طبیعتا ایران و هند در کلیت تمدن غرب غرقه شده غیریت آن عمدتا در اسالم و اولیای دین 

 ترسیم می شود. . از همین زاویه است که می نویسد:

ر خط حاضر اسالم این بود که آلت تعلیم علوم و صنایع سهولت پیدا غرض من از تغیی»

کرده کافه ملت اسالم،شهری یا دهاتی ، حضری یا بدوی،ذکورا یا اناثا مثل ملت پروس ، 

به تحصیل سواد و تعلم علوم و صنایع امکان یافته پا به دایره ترقی گذارده و رفته رفته 

 (.302: 1357آخوندزاده،«)برسانند در عالم تمدن خود را به اهالی اروپا

درست زمانی که مطالعات تاریخی مستشرقین بدنبال محوریت بخشی به فرهنگ و تمدن  غرب ونیز 

ایجاد همسانی و ریشه مشترک  میان ایران و غرب است، مرجعیت غرب و ایران باستان در اندیشه 
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راستای همین گفتمان سازی، اروپا و غرب را مرکز روشنفکران ایرانی بازتاب درخشانی دارد. آخوند زاده در 

 ثقل عالم انگاشته است و تالش می کند خط و زبان فارسی را تا حد ممکن با خط اروپایی همگون سازد.

دو  لفباء دراباب  مساله اصالح زبان در قلمرو الفباء و خط در ممالک اسالمی از جمله آثار آخوند زاده در

قطه ها له نخست نر مرحاول: الفبای موجود. دوم : تغییر الفبای موجود به الفبای التین. د مرحله تکوین یافته است:

ند ا مانرکنار گذاشته شد و حرکات  جزو حروف نوشته می شد. میرزا ملکم خان بر این اصالح تقطیع حروف 

یگزینی اید به جابفباء اصالح الالفبای التین افزود . در مرحله دوم میرزا فتحعلی آخوند زاده به کلی معتقد بود که 

 (.144:1372الفبای التین بیانجامد)مدد پور،

ر ت از عنصحمای آریایی گرایی به عنوان یک گفتمان آنچنان در ذهن آخوند زاده فربه نشسته بود که وی به

چ زد. او هیپردا ایرانی )آریایی( و به ضدیت با عنصر اسالمی که اوگاهی تحت عنوان عرب از آن یاد می کند، می

ی ری کشورهااستعما نظر ندارد و به همین دلیل در کل آثار خود اشاره ای به مطامع« غیر»گاه به اروپا به عنوان 

نت های سوم و سبه مواجه آداب و ر« خرس قولدور باسان»اروپایی و روسیه نمی کند. آخوند زاده در نمایشنامه 

ه ان بیگی که دیوات حکام روسی می پردازد. در انتهای نمایشنامترکان قفقاز ی ایرانی االصل با قوانین و مقرر

 نماینده قدرت تزاری است؛ می گوید:

هر چه عقل و »)قانون(مخالفت خواهید کرد؟ بعد اضافه می کند: 2تاکی با زاکون» 

هوشتان کم بوده باشد، اقال اینقدر ها دستگیرتان  می شود که دولت روس شما را از 

آخوند «)محافظت می کند. شما هم به شکرانه این کار تابع نظام شوید لزگیها و قبچاقها

 (.129:1349زاده،

 و سرانجام نمایشنامه باز با این عبارت دیوان بیگی به پایان می رسد: 

هیچ می دانید دولت روس چه خوبیها به شما کرده و شما را از چه نوع بالها » 

ان خودتان را بشناسید. حق ولی نعمتی محافظت کرده است. بر شما الزم است که بزرگ

                                                             
2 Zakon 
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او را بجا بیاورد. همیشه به امر ونهی او مطیع بشوید. رسم بندگی و آداب انسانیت را یاد 

بگیرید مگر نمی شنوید کسانی که دزدی و دلگی نمی کنند و به صنعت و تجارت 

 (.156:1349آخوند زاده،«)مشغولند چقدر آسوده و خوش گذران هستند؟

ی که منشأ آشنایی آخوند زاده با مدرنیته غربی بیشتر به منطقه قفقاز و روایت روسی از مدرنیته از آنجای

بازمی گردد،مالحظه می شود که او مدل اصالحات پطر کبیر برای پیوستن به قافله تمدن سازی و همگونی با 

یروی از اصول و ارزشهای غرب ارجاع می دهد. از اینرو در اینجا روسی شدن در گفتمان آخوند زاده همان پ

 مدرنیته غربی است.

 

 ناسیونایسم آریا گرا -4

اما ناسیونالیسم نیز یکی دیگر از دقایق گفتمانی موج اول مدرنیته است که در اندیشه آخوندزاده جلوه ای  

خاص می یابد. رویکرد ناسیونالیستی آخوند زاده رنگ نژاد پرستی و شوونیسم به خود می گیرد . در واقع 

میان غرب و ایران علیه دوره مرجعیت فرهنگی سیاسی آریایی گرایی موجب می شود تا وی قرابتی نزدیک 

اسالمی  می بیند. وحدت موهوم زبان و نژاد ایرانی با غرب آنچنان ذهن وی را تسخیر نموده است که وی 

 احیاء مجدد عظمت ایران باستان را در نوع ادبیات خود در دستور کار قرار می دهد:

شتاسب، ای ایران، کو آن شوکت و سعادت تو که در عهد کیومرث، جمشید، گ» 

 (.15: 1364آخوند زاده ، «)انوشیروان و خسرو پرویز بود

هویت ایرانی  درگفتمان آخوند زاده در مقابل غیری به نام اسالم تعریف می شود وی  با نگرشی جبری 

تاریخ ایران از هجرت پیامبر و مواجه ایران با عرب ها تا قاجاریه را دوران تیره تاریخ ایران دانسته و در مقابل 

 آن ایران باستان را دوران شکوفایی و عصر طالیی می داند: 



12 
 

از هجرت تا این زمان به ایرانیان مصیبت هایی رسیده است که در هیچ یک از صفحات » 

خلق دنیا بدانگونه مصایب گرفتار نگردیده است. ]از[ لشگر کشی و خونریزی دیالمه و 

لوک مازندران و ملوک اوالد زیار و صفاریان و سامانیان و غزنویان و ملوک طبرستان و م

ملوک طبقه اسماعیله و ملوک سلجوقیان و اتابکان و خوارزمشاهیان و چنگیزیان و آل 

مظفر و تیموریان و سالطین غور، ملوک رستمدارن و سربداران و ملوک کرت وشیبانان و 

افشاریه و  چوپانیان و آق قویونلو و قراقویونلو و پادشاهان صفویه و خوانین افغانیه و

 (.5:1355آخوند زاده،«)زندیه ]تا[قاجاریه

مقایسه تاریخ ایران قبل از اسالم با بعد از اسالم و استعال بخشی به تاریخ قبل از اسالم بیانگر تمرکز 

اندیشه آخوند زاده بر منطق تقابل های دوتایی و مبارزه با اسالم به عنوان سنت موهوم و باعث و بانی همه 

ها و بدبختی های تاریخ ایران است. ناسیونالیسم باستان گرای آخوند زاده مرزهای هویتی خود عقب ماندگی 

را تا سرحد دین اسالم و تاریخ ورود اسالم به ایران تعریف می کند. او در تقابل هویت/غیریت تمام عزم خود 

و عقب مانده ایرانی جزم می را در تبلیغ و اشاعه نگرش منفی به دین اسالم به عنوان نماد بارز سنت موهوم 

 کند

 جمع بندی و نتیجه گیری  

میرزا فتحعلی آخوند زاده یکی از روشنفکران تاثیر گذار در ورود اندیشه تجدد و مشروطه خواهی در 

ایران است که بر سایر روشنفکران هم عصر و بعد از خود تاثیر گذار بوده است. طرح پروتستانتیسم اسالمی، 

یا گرا و تالش برای تغییر خط و البفای فارسی از جمله عناصر برجسته گفتمان این روشنفکر ناسیونالیسم آرا

در دوره قاجار است. آخوند زاده را بیشتر با تالش ها و آثار ادبی به ویژه نمایش نامه نویسی می شناسند اما 

بی به ویژه روایت روسی باید گفت او در زمره روشنفکرانی است که تحت تاثیر اراء و اندیشه ها تجدد غر

تجدد عامل عقب ماندگی جامعه ایرانی را نبود قانون، تحجر دینی و استبداد بر می شمارد. هر چند در متن 

جامعه ایرانی دوره آخوندزاده تعصبات و خرافات مذهبی در جامعه مانع توجه به دانش و معارف جدید می 

ات گرا و جزمی ضد دینی اثبات گرایانه خواهان همدلی و شد اما به نظر می رسد آخوند زاده به جای نگاه ذ
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پیوند ارزش های دینی و سنتی جامعه ایرانی با عناصر ومولفه های مدرن می شد. با اینکه آخوند زاده به نظر 

می رسید که از جنبه شناخت اندیشه های مدرن دارای آگاهی بیشتری نسبت به هم عصران خود بود اما 

گاشتن جوانب متکثر هویت ایرانی از یکسو و به حاشیه راندن همه ارزش های دینی از خطای او نادیده ان

ناسیونالیسم آریا گرا و باستان گرای آخوند زاده تحت تاثیر پارادایم شرق شناسی اروپایی ها سوی دیگر بود. 

اسالمی تاریخ ایران را نوعی منطق دوگانه انگار استعالیی را بازتولید نمود که هر گونه مظاهر مربوط به دوره 

میرزا فتحعلی آخوند زاده در شرایط تاریخی که ایران  حتی اگر الفبا و خط فارسی باشد را مورد انکار قرار داد.

جایگاه راهبردی مهمی را در انظار دولت های اروپایی یافته بود عمیقا ابعاد و اضالع موج اول مدرنیته 

زبانی ایران کرد. همین دست از  –نه وارد هاضمه فرهنگیگرا)عقالنیت شناختی( را به شکل گزینش

گیرد، زبانی مورد توجه  سایر روشنفکران از جمله میرزا آقا خان کرمانی قرار می -شگردهای گفتمانی

شگردهای زبانی گفتمانی که کم و بیش همان عالئق عقالنیت شناختی را در فضای قرن نوزدهم ایران می 

 پراکند.
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