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  چكيده
بندي از دانايي كه در دوره و مدرنيسم يك اپيستمه است؛ يعني صورت

اي خاص از جهان شكل گرفته است. اين مهم بدين معناست كه معرفت منطقه
نهفته در مدرنيسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعامالت قدرت و 

يند انسان اروپايي بوده است. اين فرا زيستي هاي جاري در عرصهطقمن
دانايي نسبت همساني با قواعد  تاريخي است كه تغييرات در عرصه محصولي

 ه بر حسب اقتضاي سياسي به حوزهكه اين اپيستمزيستي دارد. اما زماني
تيم. شود، شاهد تناقضات و ناهنجاري بسيار هسجغرافيايي ديگري وارد مي

نوين با ساختارهاي زيست بومي در مناطقي غير از اروپا  رويارويي اپيستمه
ترين هاي نزاع گفتماني است. دوره ناصري يكي از مهمترين عرصهيكي از مهم

توان مشاهده نمود. مسئله اين مقاله ادواري است كه چنين ميدان نبردي را مي
م از سو و عقالنيت مدرنيسچگونگي رويارويي عقالنيت حاكم بر سنت از يك

سي از منظومه نظري ميشل فوكو و با رهيافت سوي ديگر است. اين مهم با تأ
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مقاله به  هاي اينگفتماني و روش تبارشناسي وي انجام شده است. اهم يافته
پردازد و هاي مدرنيسم ميلفهموفقيت نهادينگي مؤچرايي موفقيت و يا عدم

ها با يكديگر چه نقش تعيين ا و برخورد آنهشود كه گفتماننشان داده مي
  اي بر تحوالت جاري در يك جغرافياي زيستي دارند. كننده

   ، دوره ناصري، بازار، زن، انضباطمدرنيسم :هادواژهيكل
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  مقدمه
درپي نظامي در مقابل روسيه و خالي شدن خزانه دولت موجب هاي پيشكست

هاي فراواني مواجه ود با چالشكه سلسله قاجار براي تداوم حاكميت خ شد
. حاكميت اين سلسله مقارن بود با بر آمدن مدرنيسم و رشد روز افزون شود

مردان ايران اقتصادي در اروپا. اين وضعيت موجب گرديد دربار و دولت
بخش ايران را اكسير نجات» مدرنيزاسيون« توافقبهكرده همراه افراد تحصيلبه

توان گفت، مدرنيزاسيون هدف اصلي جامعه و دولت ميت تلقي كنند. به جرأ
سال از اين  100سو است. اما با گذشت بيش از ايران از دوره ناصري به اين

يند است. از رو، عدم موفقيت در اين فراترين چالش پيشتصميم كماكان مهم
هاي مدرنيسم را بسياري از نشانه» ايران زمين«سوي ديگر زندگي و سياست در 

كه مدرنيسم جزئي از زندگي مردم و خود اختصاص داده است. يعني با اينبه
مندي از دولت ايران شده، كماكان عدم موفقيت در اين فرآيند و ناتواني در بهره

مزاياي اقتصادي، گريبان دولت و جامعه ايراني را گرفته است؛ اين دوگانگي 
  مسئله اين مقاله است. 

منزله حضور اين مقاله بدين شرح است: ورود مدرنيسم به ايران به مسئله
اي خاص با منطق و بندي از دانايي بوده كه وابسته به بستر و زمينهصورت

طرز ناگهاني وارد فرد است. اين الگوي معرفتي بهذهنيت اجتماعي منحصر به
ه است. خود را داشتكه عقالنيت و ساختار زيستي مختص به شودميمحيطي 

ثر از منطق ي نوين، بدون شك متأي از اپيستمهبنابراين تلقي اين بستر بوم
هاي نوين وابسته به لفهت. يعني آگاهي ذهني و واكنش به مؤجاري در خود اس

اند. هاي ايراني در زندگي خود با آنها روبرو بودهزمينه و منطقي دارد كه سوژه
رويارويي دو اپيستمه سنت و مدرنيسم شود كه در ال مطرح ميبنابراين اين سؤ

ر حول چه شاهد چه فعل و انفعاالتي هستيم؟ يعني اين رويارويي بيشت
بندي از دانايي با يكديگر در هاي اين دو صورتلفهموضوعاتي بوده و كدام مؤ
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  اند؟تضاد بوده
دهد كه پيوندد نشان ميوقوع ميتحوالتي كه پس از موج اول مدرنيزاسيون به

كه رويي مدرنيسم با سنت به پيروزي يكي بر ديگري ختم نشده است. آنچهرويا
ابخش هر دو در زندگي هاي معنآيد، تركيبي از دالبيش از همه به چشم مي

كند: آيا ال ديگري را مطرح ميايراني است. اين اختالط سؤ جاري جامعه
از منطق و  هاي وابسته به مدرنيسم و سنتهاي معناي بخش گفتمانتركيب دال

بيان ديگر، آيا ساختار سنتي زيست انسان ايراني كند؟ بهرويه خاصي پيروي مي
هاي مدرنيسم را در خود جذب كرده بر اساس معيار خاصي مظاهر و يا دال

  است؟
يند مدرنيزاسيون محدود به شود، آنگاه فرااگر مدرنيسم يك عقالنيت تلقي 

مامي سطوح خرد و كالن زندگي در هاي دولتي نبوده و تگذاريحوزه سياست
يند مدرنيزاسيون نشان شود. تفحص در فرايايي را شامل مييك حوزه جغراف

دهد عواقب اين روند در تمامي سطوح با كمي تسامح از كيفيت و بازخورد مي
يكسان برخوردار است. يعني شكست در اين سياست محدود به حوزه 

يست. زندگي جاري مردم ايران و فرمانفرمايي و اجراي قوانين حكومتي ن
ميكروفيزيك تعامالت اقتصادي و اجتماعي وضعيت بهتري از آن حوزه كالن 
ندارد. لذا بايد ديد؛ چه وجه مشتركي ما بين سطوح خرد و كالن در ايران 

  . شوديموجود است كه به نتايج يكسان منجر م
از ي در ايران بابعاد جغرافيايي و تاريخي موضوع اين مقاله به دوره ناصر

اي كه اولين موج مدرنيزاسيون با صدارت اميركبير آغاز و يعني دورهگردد. مي
صفويه را شود. هرج و مرج ناشي از فروپاشي سلسله به انقالب مشروطه ختم مي
خان با ابزار و منطق جنگ توانست هدايت نمايد. محمدپس از افشار و زند، آقا

كه جنگ و خونريزي جاي خود را به سياست  تنها در دوره فتحعلي شاه است
ورزي هاي ايران و روسيه بار ديگر روند سياستدهد. اما با آغاز جنگمي

- ها اولين نشانه. اين جنگشودميمغفول مانده و قواي نظامي سكاندار تحوالت 
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كند. سير نزولي هاي استيصال امپراتوري ايران در مقابل مدرنيسم را عيان مي
يابد. گذاري ناصرالدين شاه تداوم ميدار و ديسيپلين حكومتي تا تاجميزان اقت

اساسي در جهت مدرنيزاسيون  هاي مهم ودر پاسخ به اين وضعيت، اميركبير گام
يند مدرنيزاسيون در بعد شاهد افزايش روزافزون فرادارد. از آن تاريخ بهميرا بر

لحاظ جغرافيايي ن مقاله بهايران هستيم. گذشته از مختصات تاريخي، موضوع اي
اهميت بسزايي دارد. شكي نيست كه محل وقوع موضوع اين مقاله ايران است. 

اي اما تمايز اصلي اين مقاله با آثار پيشين مربوط به ورود و كنكاش در حوزه
زندگي روزمره مردم محسوب  است كه محل تالقي فرآيند مدرنيزاسيون با

سازوكارهاي زيستي و ارتباطات اجتماعي، حامل اي كه . يعني آن منطقهشودمي
ها بيشترين كه گفتمانگردد. جاييايي و عقالنيت معطوف به منطق ميبار معن

كنند و يا با ادبيات فلسفي، ساحت ديالكتيك عين و ذهن، نقش را ايفا مي
منطقه موضوعي اين مقاله است. در مطالعات پيشين شاهد هستيم كه عدم توفق 

مدرنيزاسيون به عوامل طبيعي از قبيل كم آبي، پراكندگي و كم ايران در 
) 1379)، دولت رانتير و شيوه توليد (علمداري، 1393جمعيتي (زيباكالم، 
توان به آثاري اشاره داشت كه دليل عدم موفقيت چنين ميارجاع شده است. هم

  اند. در مدرنيزاسيون را استعمار و عوامل خارجي تلقي كرده

  شناسيوب مفهومي و روشچارچ ـ1
-گويي و نتيجهكند كه از مطلقاتخاذ رهيافت گفتماني، اين امكان را فراهم مي

. اين رهيافت بيش از همه مديون تالش ميشل فوكو شودگيري انتزاعي پرهيز
ها و قدرت، توانسته الگويي معرفي است. فوكو با ترسيم روابط مابين گفتمان

 ون را دارد. از اين منظر، نتيجهرايط گوناگكند كه قابليت كاربرد در ش
رويارويي دوگونه از تفكر و منطق به ميزان حقانيت آنها بستگي ندارد. حقيقت 

هاي تركيبي، موقت و وابسته به زمان و مكان خاص صورت عيني تنها در بسته
تواند بسته به شرايط نزاع با بندي از دانايي مييابد. بنابراين هر صورتمي
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ي زندگي مردم را بيابد. از منظر هاي خود صورت مسلط و غالب در عرصهلبدي
گذارد، تعامالت ي آن تاثير ميفوكو آنچه كه بر چگونگي اين تقابل و نتيجه

بندي دانايي قدرت است. در اين رهيافت، مدرنيسم و سنت دوگونه از صورت
كمك ا داشته و بهشود كه هر يك منطق و شيوه استدالل خود ردر نظر گرفته مي

توانند تعامالت جاري در زندگي را براي خود معنا كنند. اين دو آن، افراد مي
هاي ها و دالهايي است كه از تجميع پديدهشيوه از معرفت وابسته به گفتمان

صورت زنجيري گوناگون شكل گرفته است. گفتمان ساختار كالمي است كه به
ها در شود. قرارگيري اين دالهني ديده ميهاي عيني و ذاز لغات و يا پديده

تنها ناشي از قاعده و اسلوب خاصي نيست بلكه برآمده از زنجيره فوق نه
كند. با اعمال قدرت بر زنجيره معنا وسويي است كه قدرت اعمال ميسمت

شود. همين مرحله از ها، راه براي نفوذ و توسعه قدرت فراهم ميبخش گفتمان
ترين بخش از منظومه نظري فوكو يعني روابط ها جديتمانروابط قدرت و گف

شود ي زيستي انسان دانش خوانده ميكه در عرصهدانش است. آنچه ـ قدرت
چيزي جز قرائت منحصر به فرد از وقايع جاري نيست كه با غلبه بر ديگر انواع 

 سازي از آنها برآمده است. يعني دانش چيزي نيست جز روايتيدانش و غيريت
شمار كه در نزاع گفتماني و با حمايت قدرت بر ديگر انواع آن هاي بياز روايت
معناي آن است كه ظهور و آيد. اين نوع نگاه به دانش و معرفت بهفائق مي

پذير صورت اتفاقي امكانسقوط يك الگو از دانش تنها در لحظات خاص و به
ظيم اين مقاله را مشخص است. همين نحو نگاه به برآمدن و افول دانش روش تن

   كند؛ اين روش تبارشناسي نام دارد.مي
تبارشناسي روشي است كه با تمركز بر اتفاقات پراكنده در يك بازه زماني 

را اي از روايت علمي و رژيم حقيقت برآمده از آنگيري شيوهچگونگي شكل
ساختار هاي يك گفتمان و يا بينيم كه مولفهكند. در تبارشناسي ميفاش مي

علمي چگونه مبتني بر تنازعي است كه بيش از آنكه بر خود استوار باشد، 
سازي رقبا است. يعني گفتار معطوف به دانش بيش از حاصل طرد و غيريت
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دهد كه چه چيز نيست. براي گردآوري آنكه بگويد چه چيز است، نشان مي
شناسي اسي، نشانههاي كيفي اعم از مردم شنتوان از كليه روشاطالعات نيز مي

همراه اي از يك جنگ و نزاع را بهو غيره بهره جست. هر اطالعاتي كه نشانه
تواند در شناسايي تبار يك گفتمان ما را ياري رساند. گاهي يك داشته باشد مي

اي از يك روايت مهجور سنگ نبشته و گاهي يك فرم از معماري پديده
  را تحميل كرده اند. حذف آن شود؛ روايتي كه تعامالت قدرتمحسوب مي

  هااطالعات و دادهـ 2
ها فارغ از ي ورود مدرنيسم به ايران بسيار متنوع است؛ اما اين شيوهشيوه

دانيم مدرنيسم نظام طور كه مياند. همانيكديگر و بدون تعامل با هم وارد شده
م و تاخر اي است كه اجزا آن با كليت عقالنيت جاري در پيوند است. تقدپيچيده
هاي ورود مدرنيسم به ايران بدون در نظر گرفتن اين كليت صورت گرفته شيوه

سازي شيوه هاي يكساناست. در اروپا شاهد بوديم كه پيش از برآمدن سياست
شود، تعامالت قدرت، زيست مدرن، كه همان زيست سياست ناميده مي

ي مردم را با قدرت وجود آورده بود كه زندگسازوكارهايي در زندگي مردم به
شود، نظم و داد. اين مرحله متقدم كه زيست قدرت ناميده ميفائقه پيوند مي

كرد كه برپايي دولت متمركز سياسي را نحوي ايجاد مينسق اجتماعي را به
نمود. يعني ساختار اجتماعي آمادگي الزم براي دولت متمركز را پذير ميامكان
ي م حقوقي واحد و يكسان در كل عرصهيافت و امكان برقراري نظدر مي

نمود. اما در ايران دوره ناصري شاهد اجراي نظم حقوقي و سرزميني را مهيا مي
تعامالت اقتصادي پيش از تحول در ساختار اجتماعي هستيم كه بديهي است به 
شكست منتهي خواهد شد. در اين مقاله دو رويه از ورود مدرنيسم به ايران 

ي يرد. هر دو رويه بر تعجيل اشاره شده حكايت دارند. رويهگمدنظر قرار مي
ي دوم بر دهد و رويهاول ورود نظام حقوقي و ديسيپلين مدرن را نشان مي

  تعامالت اقتصادي نوين بر بستر اجتماعي كهن متمركز است. 
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بخشي به نيروهاي هاي نوين حقوقي براي سامانكارگيري تكنيك. به2ـ1
  داخلي
از دانايي است كه كليه اجزا  ايبنديه گفته شد، مدرنيسم صورتطور كهمان

چون ارگانيسم بندي شده است. يعني كليت نظام مدرن، همآن با هم مفصل
همين دليل اي است كه كاركرد اجزا آن فارغ از روابط با همديگر نيست. بهزنده

اسي و نظام نظام اقتصادي در مدرنيسم كامال منوط به نظام اجتماعي، نظام سي
ست كه نظام دانايي در سنت از سازوكار ديگري ا حقوقي است. اين در حالي

ها كاركرد مستقل برخوردار است. در سازوكار سنتي هر كدام از اين نظام
داشته و چندان ربطي به يكديگر ندارند. نظام اقتصادي سنتي بيشتر از آنكه 

به روابط درون گروهي و حاكي از دخالت نظم سياسي و حقوقي باشد، منوط 
عمدتا خويشاوندي است. نظام سياسي سنتي نيز فارغ از نظم اقتصادي صرفا با 

توان در دو مفهوم يابد. اين تفاوت را ميتمكين از حاكم يا قدرت فائقه معنا مي
تبعيت و نقش تبيين نمود. در ساختار سنتي، تبعيت تنها تضمين براي نظم 

با تمكين از دستورات حاكم به نظم حقوقي مورد  شد. افرادسياسي محسوب مي
گذاشتند. اما در سيستم مدرن تنها تمكين از دلخواه قدرت فائقه صحه مي

كند. در اين نظام نقش افراد براي كليت نظام اقتصادي و دستورات كفايت نمي
همين جهت نظم و ديسيپلين ساختار مدرن سياسي بسيار حائز اهميت است. به

طلبد بلكه نقش آنها در فرآيند توليدي و بعيت افراد از حاكم را ميتنها تنه
است. نظم منتج از نظام حقوقي در عقالنيت  اقتصادي را نيز مدنظر قرار داده

كه جوامع سنتي مدرن ضامن تطبيق دو نظام سياسي و اقتصادي است. در حالي
، رشد اقتصادي دليل نظم حقوقيبرند كه بهدر رويارويي با مدرنيسم گمان مي

پذير شده است. يعني بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و اقتصادي امكان
اي روند. مدرنيسم مجموعهدنبال مزاياي سيستم مدرن ميصرفا با ابزار حقوقي به

ها و فعل و انفعاالتي نيست كه يك شَبه نظم و نسق يافته باشد. تبار از كنش
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هاي مختلف را مالت قدرت، تحول در حوزهدهد كه تعااين عقالنيت نشان مي
بسته به ضرورت موردنياز خود در مراحل مختلف صورت داده است. رواج نظام 

پذير شده كه تعامالت قدرت پيش از حقوقي مدرن بر بستري از جامعه امكان
وجود آورده بود. لذا اجراي ناگهاني آن سازوكار و روابط خاصي را در جامعه به

همراه نخواهد داشت، تنها نتايج دلخواه را بهستري كامال متفاوت نهاين نظم در ب
كند. اميركبير يكي هاي جدي به جامعه و مجريان حكومتي وارد ميبلكه آسيب

از قربانيان اين فرآيند بوده است؛ اميركبير نظم و ديسيپلين را چاره تفوق بر 
است، تصميمات و  خاني موسومداند. آنچه كه به نظم ميرزاتقيمشكالت مي

گذارد. در بندي امور به اجرا ميهايي است كه اميركبير براي سازمانسياست
شود؛ اين بدان معنا چون يك ارگانيسم تلقي مينظام حقوقي مدرن، جامعه هم

چون عضوي مامور ايفاي نقشي خاص در است كه هر يك از افراد جامعه هم
حقوق افراد در جوامع مدرن بسته  كليت بدنه اجتماعي هستند. بديهي است كه

شود و به نقش آنها در مكانيسم كاركردي وي در كليت جامعه تخصيص داده مي
گردد. اگر كسي از حدود مثابه آسيب به كل بدنه اجتماعي تلقي ميتخطي آنها به

حقوقي خود پا فراتر بگذارد، كل سيستم ارگانيك اجتماعي را با اختالل مواجه 
ي معناي تحديد فرد در حيطه تعيين شدهاديب و تنظيم امور بهكند؛ لذا تمي

حقوقي است و غرض از مجازات، بازگشت فرد به آن حيطه و آغاز  از 
). 1389سرگيري مجدد فعاليت وي در كليت اجتماعي است (دريفوس؛ رابينو، 

گيري ارگانيك پوياي از همين منظر امير كبير هدف از تنظيم امور را شكل
گيرد. فرد موظف است به حقوق خود در كليت اجتماع پايبند در نظر ميجامعه 

شود. چنين سازوكار بوده و در صورت تخطي با تاديب و مجازات روبرو مي
حقوقي و انضباطي با گفتمان مستقر حقوقي در ايران تناقض آشكار دارد. 

العه اين عفونامه اميركبير به ناصرالدين شاه خود گويايي همه چيز است؛ با مط
  بريم. هاي متضاد پي ميهاي) گفتمانها و ارجاعات (مدلولنامه به تفاوت
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معلوم است كه اين غالم خوب و بد همه را مقدر آسماني و بسته به حكم 
نوكرهاي پادشاهي دانم و از احدي در دل خيالي نكرده و ندارم، به همايون مي

  غير ادب رفتاري نخواهم كرد. به
الممالك معلوم است كه با حكم همايون در همه اعتمادالدوله و مستوفي

شوند، محاسبات بايد مداخله داشته و هر وقت احضار به حضور براي حساب مي
 شود. اين بنده هم همراه شرفياب خاكپاي همايون مي

رگز اختياري در عزل و نصب نداشته و بعد از اين غالم در اين دولت ابدمدت ه
چنين اختياري نخواهم كرد، آشكار است كه اين قدرت هم استدعاي هماين

 مختص ذات همايون است. 
اين غالم ابد در كار دول خارجه تقريرا و تحريرا مداخله نخواهم كرد و بايد 

الم را ابدا جميع نوشتجات و سروكار آنها با وزير دول خارجه باشد و اين غ
 توسط او برسد. رجوعي نيست و همه بايد به عرض خاكپاي همايون به

هر كه را شاهنشاه روحنا فداه به حكومتي مامور فرمايند يا منصب به نوكرهاي 
قديم و جديد يا ازدياد مواجب مرحمتي فرمايند اين غالم را عرض و جسارتي 

 نخواهد بود. 
مداخله نيست و بديهي است بايد همه به  در امورات شهر طهران اين بنده را

 خاكپاي همايون عرض شود و حكم همايون صادر شود. 
واسطه به خاكپاي همايون عرض بايد انشااهللا مردم عرايض خود را هر روز بي

 نمايند. 
چنين تكليفي و  اين غالم ابدا تكليف كرنش سابقا به مردم نبوده و حاال هم

 خواهشي نخواهد بود. 
كسي نخواهد گفت و مردم را ابدا از خود الم انشااهللا فحش و نااليق بهاين غ

معلوم است حكم و قابليتي ندارم بترسانم، ترس و واهمه مردم بايد با سياست 
 پادشاه روحنا فداه باشد. 

خدا و پيغمبر خدا شاهد است كه دستخط همايون را مثل وحي منزل دانسته و از 
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 زيارت را باشد كوتاهي نخواهد كرد.  آداب نوكري و تعجيل جواب و
معلوم است بايد مطالب جميع حكام و نظم واليات را به اجازه از خاكپاي 

شرط حيات به انجام برساند و معلوم است حد آن همايون عرض نمايد و به
داود، (آل» 1267تحريرا في شهر محرم  -ندارم كه تخلف از حكم نمايم 

1379 :200 .(  
دهد كه اقدامات اميركبير موجب شده تا اين شائبه نامه نشان ميفحواي اين 

پيش آيد كه امير قصد دارد مقام شاهي را ناديده گرفته و خود را جانشين وي 
معرفي نمايد. اين بدان معناست كه پيش از اقدامات ميرزا تقي خان، در گفتمان 

شخص شاه  انضباطي جاري در ايران مدلول و هدف از اجراي مناسك تنبيهي
است. در اين مناسك قرار است به فرد خاطي يادآوري شود كه عدم تمكين از 
شخص شاه چه عواقبي در پي دارد. اگر كسي جرمي مرتكب شده بدان معناست 
كه به شخص و مقام شاهي تعرضي داشته است. با قياس اين دو گفتمانِ 

حلي از اعراب توان دريافت كه در ساختار سنتي، حقوق فردي مانضباطي مي
اي از نظام شاهي محسوب شده كه موظف است از قوانين ندارد. فرد صرفا تبعه

انضباطي وضع شده تبعيت كند. بديهي است اجراي قوانين انضباطي مدرن 
ارتباط وثيق با حقوق فردي دارد. در نظام مدرن، علت تبعيت افراد از قوانين، 

قوق فردي است. در وضعيتي كه باور وي بر همسويي اين قوانين با احقاق ح
حقوق فردي در ساختار اجتماعي و تصورات فردي شكل نگرفته است، اجبار 

آورد كه يا براي تميكن افراد از مقررات مدرن انضباطي اين شائبه را پيش مي
كه خود شاه تغيير كرده است. موازين رضايت شاه از اتباع تغيير يافته و يا اين

  دهد. خوبي اين شائبه را نشان ميبهفحواي نامه اميركبير 
هاي گيري يك گفتمان ناشي از برخورد اتفاقي دالطور كه گفته شد شكلهمان

ي معنايي را ميسر سرگرداني است كه تعامالت قدرت استقرار آنها در زنجيره
هاي سرگردان در بينيم كه چگونه اين دالسازد. در تداوم دوره ناصري ميمي

اي نشان شود. مادام كارالسرنا، با اشاره به واقعهايران مستقر مينظام انضباطي 
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معناي شود. اين روش جديد بهدهد كه روش مجازات در ايران دگرگون ميمي
هايي از مدرنيسم در ساختار سنتي جايگزيني گفتمان نوين نيست بلكه مولفه

  گويد:گيرد؛ وي ميجاي مي
ام به قتل رسيدند؛ مجازاتي كه در تهران هفت نفر از مجرمين توطئه در مالءع«

كردند. اين تازگي داشت. چون پيش از آن محكومين را در حضور شاه خفه مي
ي مداخله و نكوهش وزير مختار روس بود: گويا در اقدام جديد، تا حدي نتيجه

حضور ناصرالدين شاه شرفياب شده بود موقع عبور از يكي از روزها كه به
كه وارد تاالر شنود، وقتياي را مياخ، صداي ناله و استغاثههاي داخلي كباغ

شود، جالدان نعش چند نفر را كه چند لحظه پيش آنها را كشته پذيرايي شاه مي
ها در حال نزع و جان بردند؛ ولي هنوز آن بيچارهبودند با خود به بيرون مي

  ).39: 1362(كارالسرنا، » اندكندن بوده
دهد، برخورد دو گفتمان انضباطي در دوره ناصري منجر به مطالب باال نشان مي

هايي از يك گفتمان براي ارجاع تغيير رژيم حقيقت نشده است. بلكه صرفا دال
خوبي حاكي نقش كار گرفته شده است. اين فرآيند بههمان مدلول سنتي بهبه

 چنانگيري دانش است. دانش حقوقي متاثر از قدرت شاهي همقدرت در شكل
سازد. هاي نوين برگرفته از مدرنيسم، همان رژيم حقيقت قبلي را بر ميبا مولفه

هاي گوناگوني را اشاره شد نظام ارگانيك مدرن براي افراد در جامعه نقش
تنها فرد معناي تاديب نههمين منظور اعدام در مالءعام بهترسيم كرده است. به

ست. آنها با ديدن مجازات فرد خاطي، بلكه الگوبرداري ديگر افراد جامعه ا
شوند كه تخطي از نقش خود در جامعه چه عواقبي در پي خاطي متوجه مي

كه دهند. اما زمانيها و ساختار حاكم تن ميخواهد داشت. بنابراين به حفظ نقش
نحوي است كه نقش افراد چندان ارتباطي با حاكميت و شخص ساختار حاكم به

تبعيت از شاه براي آنها تعريف شده، بديهي است اعدام در شاه ندارد، بلكه فقط 
غير از كاركرد آن در عقالنيت مدرن مالءعام موجب استنباط نتايج ديگري به

جاي تغيير در ساختار اجتماعي موجب تغيير خواهد شد. تمام اين تحوالت به
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رپايي گرديد. لذا اشتباه اميركبير يعني تعجيل در باحساس مردم به حاكميت مي
نظام حقوقي نوين بدون در نظر گرفتن ساختار اجتماعي و مناسبات قدرت 

  قيمت جان امير تمام شد. به
ي مدرنيزاسيون نبوده است. در ي حقوقي تنها شيوهطور كه گفته شد، شيوههمان

هاي نوين اقتصادي و بازرگاني كنار آن و با تاخري چند ساله شاهد ورود شيوه
  شود. دي به اين شيوه پرداخته ميهستيم؛ در بخش بع

ش آنها براي استحصال منابع . ورود متخصصين خارجي و استفاده از دان2-2
  داخلي

هاي مدرنيزاسيون، ورود متخصصين خارجي و عقد يكي ديگر از روش
منابع  قراردادهاي تجاري و اقتصادي است. هدف از اين روش، استحصال

ترين اين قراردادها عبارتند از رژي . مهممندي اقتصادي استداخلي براي بهره
بيني بسياري يا تالبوت (تنباكو) و رويتر. اگرچه عقد اين قراردادها با خوش

همراه بوده؛ اما برخالف تصور دولت ايران، واكنش اعتراضي جامعه به آنها 
). بارزترين واكنش اجتماعي به قراردادهاي 1381بسيار شديد است (صفايي، 

ترين نيروهاي اجتماعي حاضر در آن ش تنباكو است كه مهمتجاري، جنب
ها را برعهده داشتند. اين بازاريان و زنان هستند. فقها نيز هدايت اين جنبش

دهند كه ساختار اجتماعي كماكان آمادگي الزم براي پذيرايي ها نشان ميجنبش
تعارض همانا هاي نوين اقتصادي را ندارد. بهترين راه براي شناخت اين از شيوه

رويكرد گفتماني است. براي آنكه نزاع گفتماني حاصل از اين شيوه را شناسايي 
چنين زندگي زنان در ي بازار و همكنيم نياز است ابتدا گفتمان جاري در عرصه

   دوره ناصري را بررسي كنيم.

  دوره ناصري. بازار و بازاريان در 2- 1-2
زوكارش مبتني بر ساختار منسجمي از هاي ديگر سابازار هم مانند تمام حوزه
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ي مفاهيم معنابخش است. تعامل اين مفاهيم معنابخش، گفتمان رايج در عرصه
بازار را فراهم كرده است. بديهي است اين مفاهيم  و روابط حاكم  ميان آنها 
همه جا يكسان نيست. بازار در ايران مفاهيم و سازوكار متفاوتي با هر بازارِ 

هاي مختلف شاهد چنين در خود ايران نيز در زمانر دارد؛ همجغرافياي ديگ
مفاهيم و سازوكار گوناگون در بازار هستيم. بررسي متوني كه به بازار دوره 

دهند كه برخي از مفاهيم تاثير بسزايي در تعامالت ناصري پرداخته، نشان مي
، وقف و جاري بر آن دوره داشته است. اين مفاهيم عباتند از: حاجي بازاري

مراسم خيرات. با توضيح اين مفاهيم ساختار حاكم بر بازار ايران شناخته 
  شود. مي

شدن است. اين مفهوم بار معنايي » حاجي«حاجي شدن: تمام هم و غم بازاري، 
تنها مويد وابستگي فرد به احكام اسالمي كند. حاجي بودن نهخاصي را تداعي مي

ر حج در آن ايام، بر ميزان تمول وي نيز ناظر بوده، بلكه با توجه به هزينه سف
است. مايكل اي. بونين نيز در پژوهش خود براي شناخت بازار در ايران به اين 

  گويد:مولفه توجه دارد؛ وي مي
رتبالت، اهميت مظاهر مذهبي در بازار قزوين را بررسي كرده و نشان داده «

مادهاي  مذهبي بودن (و ترين ناست كه براي تجار لقب حاجي يكي از مشهود
خاطر يكسان آيد كه در يزد هم بهنظر ميباشد. بهطور ثروتمند بودن) ميهمين

» ها و بازار حاكم استها، يك نظام ارزشي مشابه در خيابانبودن نسبت حاجي
  تا).(بونين، بي

يابند. به منزلت اجتماعي مدنظر خود دست مي» حاجي«بازاريان با كسب مقام 
شود. تعدد در اجراي مناسك حج، در بازار نوعي منصب محسوب مي »حاجي«

خود بر ارتقا در اين سلسله مراتب حكايت دارد. در اين سلسله مراتب جايگاهي 
تر در نظر گرفت. هاي پايينتوان در رتبهنيز مي» مشهدي«و » كرباليي«براي 

گيرد، عي قرار ميتنها در سلسله مراتب باالي اجتمايك بازاري با حاجي شدن نه
بلكه وظايف و رفتارهاي مقتضي اين مقام را بايد به اجرا گذارد؛ يكي از اين 
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  رفتارهاي قراردادي، برگزاري مراسم خيرات است. 
ي مناسبي براي عاشورا و تاسوعا) هنگامه ويژهمراسم عزاداري (به بساط خيرات:

ست؛ اين مراسم عمدتا اجراي رفتارهاي مرتبط با مقام و منزلت حاجي بازاري ا
با ارائه خيرات و نذري همراه است. باالترين رتبه براي حاجيان تقبل مخارج 

الضرب عنوان مثال در مورد حاجي امينهاي بزرگ و معروف شهر است. بهتكيه
  شود:دانند چنين گفته ميترين بازاري عصر ناصري ميكه وي را بزرگ

از جشن تا ـ سم و يادبودهاي مذهبي الضرب در تمام مرابساط خيرات امين«
روي فقرا و نيازمندان گشوده بود. در ايام محرم در اش بهگسترده و خانهـ عزا 

خواني بر قرار بود و از حاضران سراسر دهه عاشور در خانه او مجالس روضه
 3تا  2الضرب دوم، در اين ايام روزانه شد. بنا به گفته پسرش امينپذيرايي مي

(مهدوي، » خوردندهزار نفر مرد و زن غذا مي 3تا  2شد و برنج پخته ميخروار 
  تا).بي

هاي ترين عرصهشود بساط خيرات يكي از مهمطور كه مالحظه ميهمان
ي نذورات و خيرات هاي گستردهگيري تعامالت اجتماعي است. خوانشكل

شد افراد بيشتري تر باها بزرگگردد. هر چه اين سفرهمنجر به تجميع افراد مي
ي حول آن حضور دارند. لذا مقام و منزلت حاجي با  بساط خيرات نيز از حوزه

  شود. ي عيني منتقل ميذهني به عرصه
وقف يكي از تعامالتي است كه از دوره شاه عباس در ايران رايج  پديده وقف:

 ). اين پديده يكي ديگر از زواياي تعامالت اقتصاد1363گردد (سيوري، مي
هاي رساند. در يكي از پژوهشسياسي در ايران دوره ناصري را به ظهور مي

  بينيم:مربوط به اين امر چنين مي
ويژه در تهران عهد قاجاريه ها و بهاز ديگر موارد اهداف وقف كه در پايتخت«

كه حكام به امالك طلق آنان متداول بوده اين است كه مردم گاهي براي اين
ري تازه انديشدند و گاهي امالك خود را وقف كردند. بدين دست نيازند، تدبي

اميد كه با وقف آن، حاكمان زورمند جرات تصرف آن امالك را نكنند و اين 
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هاي اداري براي يافت كه نهاد حكومت مركزي و دستگاهمسئله زماني شدت مي
رفت. و در برخي دفاع از حقوق مردم ضعيف بودند و ترس مصادره اموال مي

ها بسيار سنگين بود مردم گاهي و از جمله در موارد نادري اقع چون مالياتمو
طريق از پرداخت بردند تا بدينبراي فرار از پرداخت ماليات به وقف پناه مي

  تا). (كشاورز، بي» ماليات معاف باشند
تر به اموال و هاي قويدهد كه ترس از دست درازي قدرتاين فقره نشان مي

معني گرديد، شخص متمول به قدرت مافوق پناه برد. وقف بهميامالك منجر 
هاي باالتر است. امام معصوم و نهادهاي مذهبي در واگذاري اموال به قدرت

سلسله مراتب باالتر از حكام قرار دارند؛ فرد با وقف اموال خود به چنين 
  دهد. نهادهايي عمال خود را در پناه آن قرار مي

نوعي ي اقتصادي، بهشود، مفاهيم مذكور در عرصهمي طور كه مشاهدههمان
كند. در ادامه خواهيم ي زيستي جامعه تعيين ميتعامالت قدرت را در عرصه

هاي معنابخش ساختار اجتماعي به چه ديد كه تركيب اين مفاهيم با ديگر دال
باشد. اما پيش از آن نياز است كه گفتمان حاكم بر ديگر نيروي حاضر شكل مي

در جنبش تنباكو را شناسايي كنيم. حضور بازاريان در كنار زنان ما را مجاب 
  مي نمايد كه ارتباط و وابستگي اين دو نيرو به يكديگر را نيز شناسايي كنيم. 

  . زنان در دوره ناصري2- 2-2
اكثر مورخان و محققين اعتقاد به پستي مقام و منزلت زن در دوره ناصري 

ه عدم حضور فيزيكي زنان در تعامالت اجتماعي و دارند. آنها معتقدند ك
چون سهم االرث داللت بر تضييع حقوق زنان چنين قوانين و احكامي همهم

  گويد:نسبت به مردان دارد. ونسا مارتين، در اين خصوص چنين مي
ي قاجار، زنان در يك موقعيت عدم امتياز قطعي نسبت به در ايران دوره«

- 1852ي تهران در ي جامعهيك پژوهش درباره مردان قرار داشتند. در
از زنان صاحب  %1شود كه نهايتا ، منصوره اتحاديه متذكر مي1853/1269
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تر بود. خانه بودند و درصد كساني كه مغازه داشتند حتي از اين هم پايين
بردند و يك زن صاحب فرزند (مادر) يك دختران نصف برادرانشان ارث مي

برد؛ ضمن آنكه اگر زني بچه نداشت يك هر را ارث ميچهارم از دارايي شو
  ). 172- 173: 1389(مارتين، » رسيدهشتم مايملك شوهر به او ارث مي

ورزند، با معيارهايي كه اين پژوهشگران به سنجش مقام اجتماعي مبادرت مي 
راه نيست. اما از منظر رهيافت اين مقاله، نقش زنان متفاوت با قضاوت آنها بي

دنبال افراد با قدرت و يا ضعيف نيستيم، ها است. از اين منظر، بهضاوتآن ق
بلكه چگونگي اعمال قدرت مطمح نظر است. در فرآيندهاي جريان قدرت، 
زنان نقشي محوري دارند؛ البته مقصود جنس زن بوده و افراد شاخص با جنسيت 

  باشد. زن مدنظر نمي
تا) ه اندروني است (اتحاديه، بيكه زندگي زنان عمدتا محدود بجايياز آن

توان هايي ميحال از روي نشانهاطالعات چنداني از آنها در دست نيست. با اين
ي زيست زنان به وضعيت آنها را ترسيم نمود. در اكثر متون براي تبيين نحوه

شود. شيرين مهدوي در خصوص لباس زنان چنين پوشش و لباس آنها اشاره مي
  گويد:مي

يرون طوري طراحي شده بود كه زنان حتي وقتي از اندروني خارج لباس ب«
شوند از اجتماع جدا بمانند. اين لباس شامل چادر، چاقچور و روبنده بود. مي

انداختند سر ميرا بهاي به اندازه تقريبي پنج متر بود كه آنچادر پارچه
منزلت  پوشاند. جنس آن بستگي داشت به سطحكه تمام بدن را ميطوريبه

  ).تا، بي(مهدوي» اجتماعي زن
چنين وضعيتي (زندگي در اندروني و حجاب) مبين تفكيك جامعه بر اساس 
جنسيت است. يعني محل حضور افراد بسته به مرد و يا زن بودن آنها متفاوت 
است. چنين تفكيك جنسيتي ما را به تعامالت قدرت متاثر از سكسواليته 

  گويد:چنين ميكند. ونسا مارتين هدايت مي
حجاب گرداندن آنان در انظار عمومي بود، هاي اصلي تنبيه زنان، بييكي از راه«
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كه او در كه براي همسران نوكران كارگزار بوشهر رخ داد، هنگاميچنان
: 1389(مارتين، » ي عوارض گمركي ناكام ماندپرداخت وجوه عقب افتاده

173 .(  
عموم، جايگاه وي در جامعه فرو با عريان كردن متهمين زن در معرض 

شوند، امكان زندگي در آن شهر ريخت. زناني كه به اين طريق  مجازات ميمي
دهند. همسران اين زنان نيز متاثر از اين را ندارند و ناگزير به مهاجرت تن مي
شدند. البته ممكن است اين مجازات جنبه روش، مجازات سختي را متحمل مي

يعني توسط حاكم شرع و يا عرف تجويز نشده باشد، اما  قضايي نداشته باشد؛
كه متهم هايي مرسوم بوده است. با اينبدون شك از سوي جامعه چنين مجازات

بيند، اما همين زنان ناگزير به ترك شهر و لحاظ جسمي و مالي خسارتي نميبه
ان اند. اين مجازات مبين جايگاه بدن زن در گفتمحتي مجبور به خودكشي شده

  گويد:رايج دوره ناصري است. مادام كارالسرنا در اين خصوص مي
آورد كه در بازار در اولين نگاه، مجالس بالماسكه اروپائي را به ياد انسان مي«

آن تنها زنان مجبور به پوشيدن نقاب هستند. اما اگر باز شناختن اروپائيان در 
، تشخيص زنان ايراني هاي باشلق دار اسرارآميز كمي سخت باشدپشت آن شنل
» پذير نيستهاي عجيب و غريب چادر و روبند اصوال امكاندر آن لباس
  ).67: 1362(كارالسرنا، 

ي اين وضعيت است. بدن زن خوبي نشان دهندهنحوه حجاب و لباس زنان به 
بايد پوشيده باشد و هيچ كجاي آن ديده نشود؛ حتي در محيط خانه نيز معماري 

شود. ترين فضاي آن محسوب مياي است كه اندروني خانه مخفيگونهبناها به
اي بود كه با اندروني خانه هيچ تماسي گونهورود ميهمانان و محل استقرار آنها به

ترين موجود بود؛ تا). زن در دوره ناصري مخفينداشته باشند (مهدوي، بي
د؛ زن بايد باشبررسي جزئيات و زواياي مختلف اين اختفا گوياي يك چيز مي

گرديد. ي قاجاري سر و راز هر خانه محسوب مياسرارآميز باشد. زن در جامعه
بايد توجه داشت اختفاي زن با حجاب و اندروني خانه محصول زندگي شهري 
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نام گرمرودي بوده و در زندگي ايلي وجود نداشت. در همين دوره فردي به
خوبي مويد اين امر از ايالت بهي ديدارش اي را نوشته كه در آن نحوهسفرنامه

  گويد:است؛ وي مي
قدر غيرت ندارند كه بقدر امالك خوبي در دست اين طايفه است، لكن آن«

كفاف در آنجاها زراعت نمايند؛ اكثر اوقات خوراك آنها بلوط است و علف 
صحرا و هميشه منتظرند كه در عالم آشوبي شود يا صاحب اختيار فارس را 

كه فرصت را غنيمت دانسته دزدي نمايند و مال مردم را در تا اينمعزول نمايند 
طرق و شوارع چپاول كنند و ظاهرا چنان گدامنش و پست فطرتند كه ده نفر 
آنها بقدر يك تومان لباس ندارند و اكثر آنها از زن و مرد لوط و عريان 

هاي ن زنسمت آنها نگاه كند ولككشد بهمرتبه كه آدم خجالت ميباشند، بهمي
» كنندآنها عموما نه پرده دارند و نه حفاظ و مثل حيوانات صحرا زندگي مي

  ).136: 1370(گرمرودي، 
  دهد كه حجاب مخصوص زندگي شهري است:ونسا مارتين نيز گزارش مي

ويژه گيالن، در لباس پوشيدن آزادتر هاي كشور، بهزنان در برخي قسمت« 
پوشاندند و اغلب پيراهن خود را را مي ندرت صورت خودكه بهبودن، چنان

حجاب بستند. زنان عشاير فارس نيز بيهنگام نشاي برنج و وجين آن باالتر مي
  ).173: 1389(مارتين، » بودند
چنين اصرار به امر حجاب با سلسله مراتب اجتماعي نيز ارتباط مستقيم داشته هم

رعايت بيشتر حجاب در  هاي باالتر اجتماعي مستلزماست. دستيابي به منزلت
  شهرها بود:

ي شهري و روستايي، در صحبت تر جامعهزنان اقشار پايين» بينينگ«ي گفتهبه«
قدر ي متوسط آنبا بيگانگان دل نگراني كمتري داشتند و بسياري از زنان طبقه

را با رفتار زنان طبقات رفت، خجالتي نبودند .......... او رفتار آنانكه انتظار مي
اي مراقب آنان بودند. در واقع رفتار كند كه هميشه محجبه و عدهباال مقايسه مي
كم در نظر با دقت و تاكيد بيشتري هاي اشرافي ممكن بود، دستزنان در خانه
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به وسواس يكي از اشراف جلب شده بود كه » گرني«تحت نظارت باشد. توجه 
خوردار باشند، اما گرني از اش در غياب او از شهرت خوبي بركوشيد خانوادهمي
: 1389(مارتين، » يابي او در دستيابي به اين خواسته چندان مطمئن نبودكام

178.(  
سمت شهرهاي شود هرچقدر از ايالت و روستاها بهطور كه مشاهده ميهمان
نوعي شود. بهتر ميرويم، قواعد حفظ حجاب و اختفاي زنان سنگينتر ميبزرگ

گرديد. از سوي ي متناسب با مدنيت در آن دوره تلقي ميرعايت حجاب، رفتار
اي مهم براي تبيين منزلت و شان اجتماعي ديگر در خود شهرها نيز حجاب مولفه

يافت. بديهي است هر شد. مقام زن در رازگونگي بدن وي تجلي ميمحسوب مي
-وه ميتر جلتر بودند، راز نهفته در دست مردان آن خانه قيمتيچقدر زنان مخفي

گرديد، كليه كرد. با اين اوصاف اگر وضعيتي موجب فاش شدن اين راز مي
پاشيد، لذا حفظ اين راز، كليد هاي يك مرد در جامعه فرو ميشئون و هويت

  شد. موفقيت اجتماعي محسوب مي
 . ارتباط بازار و زن2- 3-2

اد. در ادامه توان نشان دارتباط زنان با بازار در دوره ناصري را در چند سطح مي
خواهيم ديد، رازبودگي زنان دالِ محوري گفتمان هويتي تعامالت اجتماعي 

چون صندوقچه اسراري است كه حفظ آن موجب تداوم است. اندروني هم
گردد. ديديم كه عرياني همسران متخلفين حضور مردان در عرصه اجتماعي مي

دهد كه نشان ميهاي آن دوران بوده است. اين ترين مجازاتيكي از سخت
هويت و منزلت فردي چه ارتباطي وثيقي با حفظ اندروني داشته است. ارتقا 

گرديد. فاش شدن سرّ سلسله مراتب اجتماعي نيز موجب اختفاي بيشتر اسرار مي
معناي ريزش وجاهت اجتماعي بود؛ بنابراين تقدس مقام اندروني درون خانه به

شده، بلكه مقام خود زنان نيز با استناد  تنها موجب حفظ غرور و شئون مرداننه
چون ديگر اقشار جامعه گرديد. اين مهم براي بازاريان همبه آن نهادمند مي
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عموميت داشته است. اما آنچه كه موجب تمايز بازاريان از ديگر افراد جامعه 
شده بود، ارتباطي زيرپوستي و نهان با اندروني خانه است. مادام كارالسرنا در 

  گويد:از كتاب خود چنين مي جايي
جا اسرار در بازار هيچ موضوعي نه سري است و نه مورد احترام. در آن«

شود. البته ها دهان به دهان گفته ميهاي  بيرونيها و دسيسهها و توطئهاندروني
ي تعجب نيست كه اسرار زندگي داخلي اشخاص اين چنين در بازارها بر مايه

ي فعل و انفعاالت در برابر وشنود و همههرگونه گفت ها باشد، چونسر زبان
گيرد كه مرتبا پيش مهمانان قليان، چاي و قهوه، شربت و خدمتكاراني انجام مي

لق كه دشمنان آورند. بديهي است اين افراد دهنشيريني و تنقالت ديگر مي
- مي طبيعي اربابان خود هستند، هر صبح كه براي خريد مايحتاج خانه به بيرون

اند از سير تا پياز با روند، هر آنچه را كه در روز در منزل ديده و يا شنيده
دكانداران محل در ميان خواهند گذاشت ........... در واقع بين خدمتكاران و 

موجب آن يك درصد معين از كل داران قرارداد ضمني وجود دارد كه  بهمغازه
جا معلوم است كه وصا موضوع اينگيرد. مخصمبلغ خرج شده، به آنان تعلق مي

همان قيمتي را هميشه پرداخت ـ چه همراه نوكرش باشد چه تنها ـ ارباب 
التفاوت بها را نگه گويد و او حواسش جمع است كه مابهدار ميكند كه مغازهمي

موقع دارد و بعد يواشكي با نوكر حساب كنند؛ واال در صورت نرساندن به
» ه يك مشتري دائمي را از دست خواهد دادمداخل نوكر، صاحب مغاز

  ).66- 67: 1362(كارالسرنا، 
فقره فوق ناظر بر همان ارتباط زيرپوستي مابين بازار و اندروني است. ارتباطي 

همين جا ختم كه گويا خدمتكاران نيروي اجرايي آن هستند. اما اين ارتباط به
مرات الوقايع «ريخي شود. عبدالحسين خان ملك المورخين مولف كتاب تانمي

اي اشاره دارد دارد. او در جايي به واقعهپرده از ارتباط ديگري بر مي» مظفري
  گويد:بايد با احتياط باشد؛ او ميكه تعميم آن كمي مي

عشر اول شوال ارباب جمشيد تاجر گبر (زردشتي) در طهران با زن  در«
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د و او را به باغ خود آورد. زعزيزالسلطان كه دختر شاه شهيد بوده ساز مراوده مي
برد رود و او را گرفته به منزل خود ميعالءالدوله شب خبردار شده به خانه او مي

شود و دهد و خالص ميوپنچ هزار تومان مياش بزند. شبانه بيستكه صدمه
كرد. او ها را جاكشي ميكار ميرزا موسي جواهر فروش بوده كه زنواسطه اين

هزار چوبش زد و اخراجش كرد، قريب هزار و كسري تومان را هم گرفته، دو 
: 1386المورخين، (ملك» از او گرفته خرج پاك كردن خالي مسجد قرار داد

875 .(  
ارباب جمشيد انقالبي معروفي است كه پاي ثابت نمايندگي ادوار اوليه مجلس 

تجار  شوراي ملي بود. عالءالدوله نيز حاكم معروف تهران است كه چوب به پاي
عمو سبزي «چون اي همهاي عاميانهزند. فقره فوق يادآور تصنيفقند مي
دليل اثبات فساد مابين اندروني و هر حال ذكر اين فقرات بهاست. به» فروش

اي زيرپوستي مابين اين دو نهاد بازار نيست. بلكه مقصود صرفا ترسيم رابطه
از بازار با دنياي بيرون از خانه واسطه خريد اجناس است. زنان اندروني تنها به

داد كه خارج از در تماس بودند. اين ارتباط مفري بود كه به بازاريان امكان مي
ي كاري خود از نفوذ فكري و تاثير بر تعامالت اجتماعي برخوردار باشند. حوزه

كه نيروهاي جديد و خارجي به عرصه اقتصادي ايران وارد همين دليل زمانيبه
ي تري از حيطهي گستردهزاريان توانستند كه مخالفت خود را در عرصهشدند، با

خود به نمايش بگذارند. در ادامه چگونگي تشكيل گفتمان مقاومت در مقابل 
  گردد. ي جديد اقتصادي تبيين مياين رويه
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  و اندروني هاي بازاربندي دال. مفصل2- 4-2
سراغ تجميع گفتمان اجتماعي و با ترسيم سطوح ارتباطي بازار با اندروني به

الخصوص رويكرد دوم يعني حضور اتباع چرايي تقابل آن با مدرنيسم علي
ها و ارتباطات فوق، ساختاري از تعامالت رويم. پديدهبيگانه در ايران مي
طور كلي اين دهد. بهبخش در دوره ناصري را به ما نشان مياجتماعي و هويت

بخشي به ها در معناگرفته است. يكي از اين دال ساختار با دو دال اصلي شكل
كند لحاظ كمي بر ساختار مذكور داللت ميامر اقتصادي ايفاي نقش كرده و به

شود و دال ديگري كه جنبه هويتي داشته و مرز ناميده مي» بركت«كه مفهوم 
» سرّ زن«كند. اين دال را مابين امر خصوصي با امر اجتماعي را مشخص مي

  ميم. نامي
در » فرلسه«چون مفهوم در اقتصاد سياسي ايران هم» بركت«جايگاه  بركت:

اروپا است. اگر چه با معاني و سازوكاري متفاوت. يعني دست پنهاني كه 
دهد برخاسته از ماهيت ذاتي مبادالت است. تعامالت بازار در اروپا را شكل مي

تواند تداوم ج از بازار ميقانون عرضه و تقاضا تنها با عدم دخالت قدرتي خار
داشته و حقانيت خود را حفظ نمايد. اما بركت در اقتصاد سياسي ايران 

خوبي حضور قدرت در فر دارد. بساط خيرات بهكاركردي دقيقا مخالف با لسه
كند. افراد متمولي كه با سفر حج خود را نزديك تعامالت اقتصادي را فاش مي

نوعي خود را عامل و مجري راي مراسم خيرات بهدانند؛ با اجبه قدرت الهي مي
كنند. حضور قدرتي مافوق ضامن كاركرد بهتر خدا يا قدرت مافوق معرفي مي

گرديد. ارزش مبادالت بسته به حضور قدرت دارد. حضور مبادالت بازار مي
بخشد؛ بلكه خود امر مالكيت قدرت مافوق صرفا كاركرد مبادالت را تجسم نمي

چنين قدرتي نهفته است. اگر مالكيت را در اروپا، لوياتان تضمين نيز در گرو 
كند، در ايران اتصال به قدرت مافوق موجب عدم دست درازي ديگران به مي

كند. حفظ خوبي براي ما عيان ميگردد. پديده وقف اين مهم را بهمالكيت مي
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شارح » مالكيت«مالكيت در گرو اتصال به قدرتي برتر بدان معني است كه 
هاي ديگري است؛ قدرت نيست. اين حدود در گرو دال» فرديت«حدود مرزي 

برتر ضامن فرديت اشخاص است و نه مالكيت. اگر در اروپا دليل برآمدن 
لوياتان حفظ مالكيت است، در ايران دليل برآمدن مالكيت تقرب به قدرت 

مراتب مافوق است. اما حضور فرد در جامعه مستلزم سازوكاري در سلسله 
تنها تمول بخشد. حاجي شدن نهاست. حاجي شدن اين سلسله مراتب را معنا مي

رساند بلكه اتكاي وي به قدر قدرتي منصه ظهور ميو توانايي اقتصادي فرد را به
نمايد. آرزوها و دعاهاي جاري در فرهنگ جامعه ايراني نيز نامتناهي را جلوه مي

خواهيم بركت كه از خدا مي. هنگاميمبتني بر همين وابستگي به قدرت است
كنيم. نمود عيني همين تعامالت قدرت اشاره ميسفره را افزايش دهد؛ دقيقا به

نشينند. بساط خيرات بركت سفره تعداد افرادي است كه دور يك سفره مي
دهد. هرچه قدر تعداد كنش اجتماعي است كه اين سازوكار قدرت را نشان مي

سفره جمع شوند، نشان از بركت باالي آن سفره دارد.  افراد بيشتري حول يك
يابند؛ بركت هاي مذكور حول دال محوري بركت معنا ميبنابراين تمامي دال

كند، بلكه خود موجب ترسيم قدرت تنها اتصال به قدرت مافوق را داللت مينه
شود. هرچه قدر بركت سفره بيشتر باشد مقام و قدرت اجتماعي فرد فرد مي

هاي اقتصادي حضور فرد در جامعه را نشان بندي دالايش يافته است. مفصلافز
دهد. اما براي ترسيم حدود شخصي و انحصاري فرد دال ديگري موردنياز مي

  است. » سرّ زن«طور كه گفته شد است. اين دال همان
» سرّ زن«تبع آن حيطه خصوصي افراد مفهوم اصلي امر مالكيت و به سرّ زن:
ي ايراني دوره ناصري با اندروني شكل گرفته است. ن مهم در جامعهاست. اي

شود. حجاب زن و اختفاي وي صندوقچه اسرار تنها با كليد مرد خانه گشوده مي
دهد دستيابي به وي (حتي ديدن او) مختص به فرد خاصي است. از نشان مي

ساختار  در كنار يكديگر» سرّ زن«و » بركت«تجميع اين مفاهيم محوري يعني 
حيطه شخصي » سرّ زن«شناسيم. در اين ساختار از يكسو اجتماعي ايران را مي
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ي حضور آنها را در عرصه» بركت«كند و از سوي ديگر افراد را مشخص مي
غير از معنابخشي به زندگي بخشد. اين ساختار دو وجهي بهاجتماعي معنا مي

اين منطق با حضور اتباع بخشد. افراد، به جريان قدرت نيز شكلي منطقي مي
گيرد. بيگانه ناشي از قراردادهاي تجاري در دوره ناصري مورد تهديد قرار مي

  رويم. بنابراين به سراغ تقابل اين ساختار با مدرنيسم مي
  . نزاع با بيگانگان2- 5-2

فردي هاي منحصر بهاي است كه در هر جامعه با مولفهسكسواليته، دانش پيچيده
دهد كه در همه جاي دنيا پيوند ست. تاريخ اين دانش نشان ميشكل گرفته ا

ي اروپا وثيقي مابين آن و قدرت برقرار است. بديهي است، در ساختار جامعه
هاي جامعه سنتي ايران اين دانش، به شكلي بود كه با فرهنگ و ارزش 19قرن 

ب و بيان ديگر مردان و زنان غربي براي رفتارها و آدامنافات داشت. به
كردند كه متضاد با معاشرت مابين مرد و زن بر رژيمي از حقيقت تكيه مي

كه اروپاييان براي اجراي قراردادهاي ساختار مستقر در جامعه ايراني بود. زماني
اقتصادي خود به ايران آمدند، رفتار و فرهنگ مبتني بر دانش سكسواليته آنها با 

قرار گرفت. اين امر موجب هراس  ي ايراني در تضادهاي جامعهعرف و ارزش
و واكنش مردان و زنان متكي به ساختار قدرت در ايران گرديد؛ تساهل و 

ي مردان غربي با زنان موجب گرديد كه رفتار برخي از زنان ايراني نيز با رويه
ي معمول باشد. ونسا مارتين برخورد غربيان با زنان اين مردان متفاوت با رويه

  دهد:شرح ميايراني را چنين 
ي شخصي سرشناس كه در خانهكند، زمانيويلز در يكي از خاطراتش اشاره مي«

شاهد بود كه دو زن جوان وارد اتاق شدند. آنان لباس كمي بدن نما و دامن 
هاي باله، به تن داشتند. آنها از كرد، مانند لباسهايي كه پاهاي آنان نمايان مي

وي آنان را معاينه كند و خواجه توانايي وي در خواست كردند كه زبان و گل
سرعت آرام شده و روي خانه بهكنترل آنها را نداشت ....... اما با ورود صاحب
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كند كه اين زنان گونه توصيف ميخود را پوشاندند. وي در ادامه ايشان را اين
: 1389(مارتين، » كننداز هر فرصتي براي نظربازي با رهگذران استفاده مي

194.(  
  گويد:چنين در جاي ديگر ميهم

كردند نظر مهمان اروپايي خود را برخي مواقع آنها سعي مي» منسي«نقل از به«
گويد كه مسير حركت هايشان جلب كنند. وي در ادامه ميبا برداشتن روبنده

شاه عبدالعظيم در جنوب تهران به تفرجگاهي تبديل شده بود كه در آن زنان 
هاي خود را كه در مكان ديگر كردند و زيباييود دور ميهمراهانشان را از خ

  ). 194: 1389(مارتين، » دادندكردند، نمايش ميپنهان مي
از سوي ديگر دكتر جهانبخش ثواقب كه يكي از جوانب قرارداد تنباكو را 

  گويد:داند چنين مياستعمار فرهنگي مي
ايران هجوم آوردند كه آمار و در پي انعقاد قرارداد تنباكو، فرنگيان بسياري به «

هزار نفر ذكر كرده است. ورود اين  200ارقام معاصران واقعه، تعداد آنها را تا 
تعداد بيگانه به كشور، از يكسو، شكل ظاهري شهر، بازار و جماعت مسلمان را 
را تغيير داد و از سويي ديگر، استضعاف مالي و فرهنگي بسياري از مردم، آنان

دمتگذاري اجانب كشانيد كه توهين و تحقير شخصيت مرد و زن به اجيري و خ
دنبال داشت ........ در راسته بازار طهران .... مردان فرنگي به تازگي ايراني را به

اند، همه دختران فرنگي نورس و زيبا كه به وضع دلكش و چندين حجره گشوده
به وصفي هرچه  دلربا خود را ساخته و پرداخته، اجناس عالي و فاخر خود را

تر به موقع نظر و حسرت تماشاچيان گذاشته، مسلمان دلداده را به اسم و دلخواه
(جهانبخش ثواقب، » عنوان دادوستد از هر سو در پي تاراج عقل و دين بودند

  تا).بي
توان چنين استنباط نمود كه حضور غربيان در جامعه ايراني از فقرات فوق مي 

بزرگ گرديد. در فقره اول ديديم، زنان ايراني در  منجر به چالش كشيدن راز
مواجهه با مسافران غربي وسواس كمتري براي حفظ حجاب خود به خرج 
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شدند. از طرف ديگر دادند؛ گويا غربيان از قوم و خويشان وي محسوب ميمي
در بازار و معرض عموم دختران غربي بدون حجاب و با نهايت طنازي به 

پوشاني اين وقايع نشان از يك چيز دارد؛ راز و اسرار هم تجارت مشغول بودند.
زنان ايراني براي غربيان فاش شده است. چنين تصوري از غربيان به آداب و 
رفتار آنان مرتبط است؛ آنها رفتاري منطبق بر گفتمان سكسواليته غربي را ارائه 

است. غربيان ي غربي گوياي علم آنها به اين راز ي رفتار سوژهدهند. نحوهمي
معناي فروپاشي مقام زن در جامعه ايراني دانا به راز اندروني هستند؛ اين مهم به

معناي حفظ فرديت در جامعه است. زني كه حفظ سرّ او (شمايل ظاهري) به
  ايراني بود. 

از سوي ديگر حضور بيگانگان در بازار و مبادالت اقتصادي چالش ديگري در 
گرديد. تعامالت اقتصادي محوريت بركت تلقي مي مقابل گفتمان معنابخش با

فر اروپايي هيچ قرابتي با ساختار فوق نداشت. بركت سفره غربيان منطبق بر لسه
حاصل حضور قدرت در تعامالت بازار بود. برپايي تبادالت بازاري بر مبناي 

معناي فروپاشي جريان قدرت و در نتيجه عرضه و تقاضاي آدام اسميت به
شئون و سلسله مراتب اجتماعي بود. واكنش به اين وضعيت همان منزلت، 

ي ميرزاي شيرازي رخدادي است كه به جنبش تنباكو موسوم گرديده است. نامه
  باشد:به ناصرالدين شاه خود گواه همه چيز مي

نظر بتواصل اخبار مبني بر وقوع وقايعي چند كه تاني از عرض مفاسد آنها «... 
دارد كه اجازه مداخله اتباع ين و دولت است عرضه ميخالف رعايت حقوق د

خارجه در امور داخله مملكت و مخالطه و تودي آنها با مسلمين و اجراي عمل 
آهن و غيره از جهاتي چند منافي صريح قرآن مجيد و بانك و تنباكو و راه

نواميس الهي و موهن استقالل دولت و مخل نظام مملكت و موجب پريشاني 
يت است ... البته مفاسد اين امور از عرض حضور اقدس نگذشته واال از عموم رع

فرط اهتمام خاطر همايون در ترقيات ملت و دولت رضاي به اجراي اين امور 
دهد كه مترقب و مامول نبوده و دعاگو هيچ در مقام دولتخواهي هم رضا نمي
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اري عز نصره بعد از استقرار نعمت خداوند عالم جلت عظمه بر اعليحضرت شهري
بقوت شوكت و دوام سلطنت اين امور كه مفاسد آنها در اعصار الحقه دامنگير 
دين و دولت و رعيت است در اين عهد همايون جاري شده نام نيك چندين 

  )32-33: 1381(صفايي، » ساله دولت خداي نخواسته بخالف مذكور شود... 
ين، همان امري است كه مداخله اتباع خارجه و مخالطه و تودي آنها با مسلم

ساختار قدرت اجتماعي در ايران را با بحران مواجه كرده است. وگرنه اجراي 
آهن چه منافي با قرآن مجيد دارد؟ مفاسدي كه در عمل بانك وتنباكو و راه

اعصار الحقه دامنگير دين و دولت و رعيت است، همان عملي است كه با 
مه با ذكر چند فقره نحوه حضور زنان در باشد. در اداساختار قدرت در تضاد مي
ي آنها نشان از همين ساختار اجتماعي كنيم كه همهجنبش تنباكو را مشاهده مي

 و تعامالت قدرت دارد. 
  دهد:سعيد سيرجاني حضور زنان در جنبش تنباكو را چنين توضيح مي

كو برآشفت اهللا ميرزا حسن آشتياني با قرارداد توتون و تنباشاه از مخالفت آيت«
و سرانجام دستور داد، او را به عراق تبعيد كنند، زنان مصمم شدند تا مانع تبعيد 

سوي محله سنگلج حركت و در دارالشرع دسته بهمجتهدشان شوند، لذا دسته
زدند: اي چنان فرياد مياجتماع كرند، سپس به طرف بازار آمدند ..... زنان هم

علماي ما بيرون كنند تا فردا عقد ما را فرنگيان خواهند دين ما را ببرند؛ خدا مي
» ودفن كنند. بر جنازه ما فرنگيان نماز بگذارندببندند، اموات ما را فرنگيان كفن

  ). 387: 1362(سيرجاني، 
كامال واضح است كه دغدغه زنان از حضور بيگانگان، معطوف به ساختار ذهني 

ي حفظ ارزش و رازگونگي خود و تعامالت هويتي است؛ آنها وجود فقها را برا
ها و تودفن و نماز بر مردگان، همه دال بر سنديدند. ازدواج، كفنالزم مي

يافتند. بنابراين آداب و رسومي است كه زنان در دل آن هويت خود را مي
  معناي از دست رفتن جايگاه و منزلت آنها بود. فروپاشي اين آداب و رسوم به
  دهد:ان در جنبش تنباكو را چنين شرح ميحسن كرباليي نيز حضور زن
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اعتراض زنان به قرارداد رژي به زنان تهران محدود نماند؛ بلكه زنان ديگر «
» شهرها را در برگرفت كه البته نقش زنان شيراز و تبريز بيش از ديگران بود

  تا). (كرباليي، بي
داشتند. آنها با اي در تبيين مقام زن در ساختار اجتماعي فقها نقش برجسته

اجراي مراسم و صدور قوانين شرعي به حفظ اين ساختار كمك شاياني 
كردند. بديهي است كه فروپاشي مقام و منزلت فقها موجب تزلزل در مي

  گرديد. هاي اين ساختار ميبنيان
  گويد:ابراهيم تيموري نويسنده كتاب تحريم تنباكو چنين مي

هاي نقره و طالي له مشغول پياده كردن قليانالدوهاي انيسكه كلفتدر حالي«
الدوله عمل خدمتكاران بود؛ شاه از انيسالدوله ناظر بهمرصع بودند و خود انيس

كنند؟ جواب داد براي آنكه ها را از هم جدا و جمع ميپرسيد خانم چرا قليان
قليان حرام شده. ناصرالدين شاه روي درهم كشيده با تغيير گفت: كه حرام 

كس كه مرا به تو حالل كرده الدوله هم با همان حال گفت همانانيس؟ ردهك
  ). 107- 108: 1361(تيموري، » است

اي صورت گرفته است. دهد تقابل گفتماني در چه نقطهمطالب فوق نشان مي
دهد، عرصه يعني دقيقا محلي را كه گفتمان مدرنيسم مورد هجوم قرار مي

ها  با تحريم تنباكو مسراي شاه و اندروني خانهمقاومت گفتمان مستقر است. حر
-ترين جبههي تقابل يكي از مهمپردازند. اين عرصهبه مقابله با غيريت نوين مي

ساله اخير ايران است؛ اما  100هاي رويارويي اين دو گفتمان در تاريخ 
  ترين پديده برآمده از اين تقابل گفتماني انقالب مشروطه است. مهم

اي است كه با استناد به آن رويارويي سنت و ترين پديدهروطه مهمانقالب مش
دانيم حاصل اين انقالب، طور كه مينمايند. همانمدرنيسم را تبيين مي

ترين سوءتفاهمي كه در بررسي انقالب مشروطه وجود ومرج بود؛ بزرگهرج
تقر را دارد اين است كه نيروهاي انقالبي را حامي مدرنيسم و موافقين نظم مس
كشاند متمايل به سنت بدانيم. پديده بارزي كه چنين تصوري را به چالش مي
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ترين نيروهاي اجتماعي حضور فقها در صف انقالبيون است. فقها يكي از سنتي
اند. انقالب مشروطه دنبال مدرنيسم نبودهگاه بهدر تاريخ ايران بوده كه هيچ

وقوع پيوسته عوامل مختلف به ي اجتماعي و سياسي است كه از تركيبپديده
است. با استناد به مطالب سطور فوق و متون مرتبط با انقالب به شناسايي اين 

  پردازيم. عوامل متفاوت و گوناگون مي
هاي انضباطي اميركبير ديديم در رويكرد اول به مدرنيسم يعني بررسي سياست

ان و جماعتي از موجب برآشفتن شخص شاه، درباري» نظم ميرزا تقي خاني«كه 
مردم گرديد. اين برآشفتگي حاصل رويكردي بود كه نظم و عدالت معطوف به 
آن متوجه روابط اجتماعي شده است. يعني آنچه كه مطمح نظر اميركبير بوده، 

مابين اجتماعي بود كه موجب امنيت الزم براي برقراري ديسيپلين در روابط في
كرد. اما اين رويكرد با ه را مهيا ميتعامالت اقتصادي و يا كاركرد كل جامع

مخالفت شديد دربار و جامعه روبرو گرديد؛ مخالفت با اين رويكرد حاصل 
ارتباطي است كه در گفتمان سياسي، مابين اتباع و شخص شاه برقرار بوده 

وفتق زندگي است. فرد در مقابل شاه پاسخگو است و در مقابل، شاه مسئول رتق
شود. يعني تباطي كه در مفهوم حاكم عادل ديده ميروزمره مردم است؛ ار

حاكمي كه از تمناهاي نفساني خود گذشته و امورات مردم را در صدر وظايف 
معناي رويارويي فرد با دهد. اما رويكرد اميركبير به اجتماع بهخود قرار مي

شود مثابه يك جز از جامعه ديده ميجامعه است. يعني در رويكرد مدرن فرد به
و موظف است به وظايف خود در ارگانيسم جامعه بپردازد. يكي از داليل و 
اهداف انقالب مشروطه رويارويي با اين تفكر مدرن است؛ سيد محمد طباطبائي 

نويسد، منظور از برپايي مجلس عدالت را اي كه براي مظفرالدين شاه ميدر نامه
كند. در اين نامه، ميبين فرد و شاه تبيين تحكيم اين ارتباط دوجانبه ما

زوال، با بودن مجلس دانند سلطنت صحيح بينمي«گويد:طباطبائي چنين مي
معني و در معرض زوال است. اعليحضرتا سي كرور مجلس سلطنت بياست. بي

نفوس را كه اوالد پادشاهند اسير استبداد يك نفر نفرماييد. براي خاطر يك نفر 
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). آن 149: 1380(كسروي، » د نپوشيدمستبد چشم از سي كرور فرزندان خو
الدوله است كه با برپايي عدالتخانه مخالفت كرده است. از اين منظر نفر عينيك

گردد؛ ارتباطي كه شاه در آن نقش پدر را مجلس رابط مردم و شاه تلقي مي
بينيم: داشته و موظف به تامين معيشت مردم است. در همين نامه چنين مي

كه قوت غالب مردم است و مايه الحيوه خلقند بسيار وضع نان و گوشت «
دو محرومند. اعليحضرت همايوني اقدام مغشوش و بد است، بيشتر مردم از اين

به اصالح اين دو فرمودند، بعض خيرخواهان حاضر شدند، افسوس آنها كه 
گذارند اين مقصود حاصل و گيرند، نميروزي مبلغ گزاف از خباز و قصاب مي

ده شوند. حال سرباز كه حافظ دولت و ملتند بر اعليحضرت مخفي مردم آسو
دهند. بيشتر به عملگي و فعلگي است. جزئي جيره و مواجب را هم به آنها نمي

). 148: 1380(كسروي، » را هم غدغن نمودندكردند، آنقوتي تحصيل مي
 شود (نظم نوين) چندان بهمشخص است مالياتي كه از نانوا و قصاب اخذ مي

خواهان خوش نيامده است. از سوي ديگر ارتش نويني كه مبتني مذاق مشروطه
گيرد. بر نظم و ديسيپلين مدرن است نيز از سوي اين افراد مورد هجوم قرار مي

- بينيم كه سربازان را مجاز به كار در خارج از حوزه وظايف نظامي خود ميمي
  ن با نظم و نسق مدرن دارد. دانند. تمامي اين موارد نشان از مخالفت انقالبيو

گردد. از سوي ديگر در نامه طباطبائي اشاراتي به وجه ديگر ساختار اجتماعي مي
بخش امر شخصي و مرز آن با ديديم كه اندروني و رازبودگي زن، دال هويت

اي به فروش دختران امر عمومي است. طباطبائي در نامه خود به شاه اشاره
پارسال دخترهاي قوچاني را در عوض سه ري «گويد: ميكند. وي قوچاني مي

ها و ارامنه عشق آباد به قيمت گندم ماليات كه نداشتند بدهند، گرفته به تركمان
بينيم يكي ديگر از جا نيز مي). در اين147: 1380(كسروي، » گزاف فروختند

ي عوامل انقالب مشروطه حفظ اندروني و رازبودگي زنان است. يعني رويكرد
متاثر از ساختار قدرت سنتي بار ديگر موجب بروز پديده مدرن انقالب شده 
است. با ترسيم ميدان جنگي كه مابين دو گفتمان مدرن و سنتي صورت 
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ي گفتمان هاي گفتمان نوين به عرصهتوان نتيجه گرفت، اگرچه دالپذيرفته، مي
ها متاثر از اين دالمستقر و بومي ايران وارد شده است، اما ارتباط و جانمايي 

منطقي است كه زيست و حيات اجتماعي مردم ايران بر آن مبنا قرار دارد. براي 
گيري اين مقاله به ترسيم منطق ناظر بر تعامالت قدرت در عرصه اجتماعي نتيجه

   كنيم.ايران مبادرت مي

  گيرينتيجه
ايم كه آورده دستاز بررسي دو رويكرد ورود مدرنيسم به ايران اطالعاتي را به

  گيري اين مقاله را به دو موضوع معطوف كرد. توان نتيجهمي
يكم: از بررسي گفتمان اقتصادي به اين نتيجه رسيديم كه گفتمان حاكم بر 
تعامالت اجتماعي حول دو محور شكل گرفته است. بركت و سرِ زن. اين 

سلسله  چنيني عمومي و همي خصوصي از عرصهگفتمان موجب جدايي عرصه
گردد. در مفهوم بركت ديديم كه چگونه وابستگي افراد به مراتب اجتماعي مي

دهد. از قياس اين هاي فردي شكلي از تعامالت قدرت را بروز ميسفره يا خوان
پديده با نحوه تعامل اتباع با شاه (موضوع رويكرد انضباطي به مدرنيسم) متوجه 

شود. دولت نيز ح دولت نيز ديده ميشويم كه عين همين نوع ارتباط در سطمي
تواند افراد را حول خود مثابه حاجي بازاري است كه با بسط سفره خود ميبه

جمع كند؛ بديهي است نهاد محوري در دولت، شخص شاه است. ورود مدرنيسم 
گر است كه در سطوح خصوصي، اجتماعي و دولتي عمل چون نيرويي ويرانهم
در سطح خصوصي، ويراني تعامالت اقتصادي در عرصه  كند. ويراني سرّ نهانمي

بازار و سطح اجتماعي و ويراني مقام و محوريت شخص شاه در عرصه دولتي 
  بيان گر اين مدعا است. 

گر مدرنيسم براي ساختار سنتي ايران به اين معنا نيست كه دوم: نقش ويران
هاي مامي عرصهبندي از دانايي باشيم. در تشاهد مهجوري و طرد اين صورت

هاي گفتمان نوين در مورد بررسي ديديم كه در تداوم زمان بسياري از مولفه
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بستر سنتي جذب شده است. تغيير شيوه مجازات، بروز پديده نوين انقالب و 
بسياري ديگر از رفتارهاي اجتماعي گواه اين مدعا است. اين ادعا به اين معنا 

ي در دوره ناصري و انقالب مشروطه است كه اگرچه فعالين سياسي و اجتماع
هايي از مدرنيسم را در تعامالت جاري وارد كنند؛ اما اند تا مولفهسعي داشته

قصد آنها تغيير منطق حاكم بر تعامالت قدرت نبوده است. ديديم كه در بسياري 
منظور حفظ همان منطق سنتي است. يكساني روابط جاري از موارد اين قصد به

دهد كه منطق مذكور در تمامي سطوح تا سطح دولت نشان مي از محيط خانه
شود. با اين وصف بديهي است تغيير در منطق جاري هر يك شكل اعمال ميبه

ومرج سطح با منطق ديگر سطوح در تناقض است و موجب شورش و هرج
گردد. اگر اين تغيير در سطح شخصي اعمال گردد در سطوح اجتماعي و مي

باشيم كه نواميس در خطر است. تغيير در سطح اعتراض مي دولت شاهد بروز
اجتماعي موجب سردرگمي افراد در سطح خصوصي و شائبه نافرماني جامعه در 

شود كه در سطح آيد. تغيير در سطح دولتي موجب ميسطح  دولتي پيش مي
دهد وجود آيد. اين پديده نشان مياجتماعي و شخصي تصور خيانت و توطئه به

اي در تمامي سطوح زيست انسان جاريست و چون زنجيرهت قدرت همتعامال
هاي مختلف وجود ندارد. ارتباط وثيق قدرت و امكان تفكيك آن در حوزه
گردد تغييرات تنها در جهت حفظ و ها موجب ميمنطق جاري بر زيست انسان
گرو  پذير باشد. بنابراين مادام كه تداوم قدرت دراستقرار قدرت فائقه امكان

حفظ ساختار منطقي جاريست، امكان تاثير گفتمان نوين بر منطق موجود بسيار 
  ناچيز است. 
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زني، اعتراض و دولت در ايران قرن دوران قاجار (چانه). 1389مارتين، ونسا. (
 فسانه منفرد، انتشارات كتاب آمه.مترجم ا نوزدهم)،

، تصحيح مرآت الوقايع مظفري). 1386ملك المورخين، عبدالحسين خان. (
  ايي، انتشارات ميراث مكتوب.عبدالحسين نو

اطالعات سياسي ـ ، »حرك اجتماعي در ايران دوره قاجارت«. تا)مهدوي، شيرين. (بي
 .86-85شماره  اقتصادي،


