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چکیده

که منجر به بازخوانی  تجدد و روشنفکری، یکی از رویش های مهم فکری دوران مشروطه در ایران است 

گذشته و بازتعریف آن ها براساس نگرش های نوی آن زمان می شود. این  بسیاری از مفاهیم موجود از 

مقالــه، ازطریــق بررســی متــون آن دوران و منابــع مرتبــط دیگر و با اســتفاده از روش تفســیری-تاریخی 

که خوانــش جدید از تاریخ توســط تجددخواهان  و تحلیــل محتــوا، برای پاســخ گویی به این ســؤاالت، 

گذشــتگان در این موضوع چه  چه نقشــی در تکوین اندیشــه میراث مّلی ایران داشــت؟ و آثار معماری 

جایــگاه و اثــری داشــتند؟ به بررســی مفهــوم تجــدد و مفاهیم مرتبط دیگــر در این موضــوع می پردازد. 

که می تــوان آن را »خوانش تجددخواهانه  ســپس مضمــون تــازه ای از مفهوم تاریخ از نگاه متجددان را 

از تاریخ« نام نهاد، مورد مداقه قرار می دهد. بررســی زمینه های "تکوین اندیشــۀ میراث مّلی معماری 

گذشــتۀ  که بر معماری باقی مانده از  ایــران" ناشــی از پیامــد این خوانش از اهداف این پژوهش اســت، 

که هویت ســاز و در فهم هســتی و چیســتی تاریخی ما اهمیت فراوانی  ایران به عنوان رکنی مهم از تاریخ 

که متجددان قصد دارند تا آن را به عنوان میراث مّلی ایرانیان به تایید،  دارد استوار شده است. آثاری 

کید ورزند. ثبت  و ضبط رسانده همه را به اهمیت آن واقف ساخته و بر حفاظت از آن تا

واژه های کلیدی
 تجدد، تجددخواهان، تاریخ، مشروطه، میراث مّلی، معماری.

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان: »پیامدهای حقوقی خوانش تجدد خواهانه از تاریخ بر معماری ایران ) دوره مشروطه تا پایان پهلوی 
که با اســتفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران  اول(« به شــماره ۱۱۲566/۸6 معاونت پژوهشــی پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران اســت 

انجام شده است.
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آستانۀ دوران 
 جدید ایران(

تغییر در مضمون مفاهیم گذشته و تکوین 
 مفاهیم جدید در دوران مشروطه

تغییر در مضمون 
مفهوم تاریخ 

)خوانش 
تجددخواهانه از 

 تاریخ(

تاریخ در نگاه 
 گذشتگان

چیستی نگاه 
تجددخواهانه به 

 تاریخ

 

معماری 
گذشته به

مثابۀ بخشی ازتاریخ در 
ش تجددخواهانه از تاریخ

 خوان

میراث معماری گذشته و 
 چیستی تاریخی ما

سازی ایرانیفرایندهویت
معماریو میراث ملّی   

وظیفۀ دولت و ملت به 
 حفظ آثار

 تکوین اندیشۀ میراث ملّی معماری ایران

مقدمه
هرچنــد تجــدد در ایران، مانند ســلف خــود، -تجــدد در اروپا- 
که همچــون جریان  ســیر مشــابهی را طــی نکــرد، تردیــدی نیســت 
تجدد در غرب، مســائل بســیاری را تحت تأثیر قرار داد. یکی از این 
مسائل، مفهوم "تاریخ" بود. متفکران، به َتَبِع مؤلفه های بنیادین 
دنیای جدید اعم از خردگرایی و انسان مداری و تکیه بر مفاهیمی 
که در ارتباط  با این مؤلفه ها،  همچــون "ترقی"، خواهــان آن بودند 

به خوانشی نو از مفهوم تاریخ بپردازند.
که دنیــای جدید  ایــن خوانــش در فضایــی انجــام می پذیرفت 
بــا مختصاتی نظیر علــوم تجربی، قوۀ نقــادی، خردگرایی و زدودن 
کردِن منطِق مناســباتی نو در فرهنگ،  امــر مقــدس و متعالی و برپا
که بیشتِر آنچه مربوط   اجتماع، سیاست و... رقم زده بود. منطقی 
بــه پیــش از آن بــود، به دیــدۀ تردید می نگریســت. بنابرایــن با نقد 
مضمــوِن پیشــیِن مفهــوِم تاریــخ، مفهــوم جدیــدی را پایه گــذاری 
کــرد. در ایران این دگردیســی در مضموِن مفهــوِم تاریخ، در دوران 
کالم  مشــروطه، یعنــی آســتانۀ ورود ایــران بــه دنیــای جدیــد و در 
تجددخواهــان آن دوران اتفــاق افتــاد )آدمیــت، ۱۳۹۴، 6(. ایــن 
دگرگونی در مضمون مفهوم تاریخ در نسبتی مستقیم و منطقی با 

دیگر مفاهیم عصر جدید، پیامدهایی داشت.
که  هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر این خوانش جدید از تاریخ 
می تــوان آن را "خوانــش تجددخواهانه از تاریخ" نــام نهاد، بر یکی از 
که در این مقاله از آن به "تکوین اندیشــۀ میراث  این پیامدهاســت 
که معماری  مّلــی معمــاری ایران" یاد شــده، و به واقع قصــد آن دارد 
ایران را به عنوان میراث مّلی ایرانیان به تأیید و ثبت وضبط برساند 
و همــه را بــه اهمیت آن واقف ســازد. این پژوهــش به چگونگی این 
تأثیر، مبادی و نتایج آن می پردازد و عالوه بر بررسی ریشه ها، آن را تا 
پدیداری اندیشــۀ میراث مّلی معماری ایران، پی می گیرد. در مسیر 
دســت یابی به این هدف، با تعریف مدرنیته و تجدد و بررســی ســیر 

تجدد در ایران، تالش می شــود مســیر دگردیســی مفاهیم در دوران 
که در مضمون  مشروطه دنبال شود، و سپس با غور در دگرگونی ای 
گرایش هایی که در آرای تجددخواهان  خ داده است،  مفهوم تاریخ ر
گذشتگان پدید آمده و مقوِم تکوین اندیشۀ  نســبت به آثار معماری 
میــراث مّلی معماری بوده اســت، بررســی شــود. دامنــۀ موضوعاتی 
همچون مضمون جدید مفهوم تاریخ یا اندیشۀ میراث گرایی، تمام 
کــه به نحــوی به عنــوان تجددخواهــاِن دوران مشــروطه  افــرادی را 
شــناخته می شــوند، در بــر  می گیــرد؛ لیکــن بســیاری از ایشــان نظیر 
میرزاملکم خان و میرزایوســف خان مستشــارالدوله و دیگرانی از این 
دســت، در عیــن التفاتــی ویژه شــان بــه موضوعاتــی ماننــد حقوق و 
کمیت و قوانین اجتماعی، دربارۀ موضوعی نظیر مفهوم تاریخ یا  حا
اندیشــۀ میراث گرایی مطالب درخوری از خود بر جای نگذاشته اند. 
کســانی نظیــر ســیدمحمد طباطبایی و ســیدعبداهلل  دســتۀ دیگــر، 
که  که به رغــم مشروطه خواهان شــان، به معنایی  بهبهانی هســتند 
مــا در ایــن پژوهــش مــراد می کنیــم، در دســتۀ تجددخواهــان قــرار 
نمی گیرند و بیشــتر می توان ایشان را درگروه سنت گرایان آزادی خواه 
جای داد. بنابراین در این پژوهش، نظر آن دسته از تجددخواهانی 
کــه دربــارۀ موضــوع پژوهــش رأی قابل اعتنایــی  موردبحــث اســت 
کرمانی،  کســانی همچون فتحعلی آخونــدزاده، میرزاآقاخان  دارند؛ 

میرزاعبدالرحیم طالبوف و... .
ایــن پژوهــش، قصــد دارد بــا مطالعۀ متــون تاریخــی آن دوران و 
ســایر منابــع مرتبط بــه ایــن موضــوع و به کارگیری روش تفســیری-
گردآوری اطالعات  تاریخــی و تحلیل محتوا، و با اســتفاده از تکنیک 
کتابخانه ای، به این پرسش ها پاسخ دهد که خوانش جدید از تاریخ 
توسط تجددخواهان چه تأثیری بر تکوین اندیشه میراث مّلی ایران 
گذشتگان در این موضوع چه جایگاه و اثری  داشت؟ و آثار معماری 

کلی از سیر مقاله را بازمی نمایاند. داشتند؟ تصویر ۱، شمایی 

1. پیشینۀ پژوهش

گــون  گونا کــه موضوعــات  بــه موضــوع خوانــش در میــان آثــار متفکــران متأخــر ایرانــی  اثــر  کرده انــد، چنــد  را بررســی  دوران مــدرن 

کلی سیر مقاله.  تصویر 1- نمودار مراحل 
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کلی می تــوان این آثار  تجددخواهانــه از تاریــخ پرداخته انــد. به طــور 
کرد. دســتۀ اول به صورت مستقیم و دستۀ  را به ســه دسته تقسیم 
کاوی مضمون مفهوم تاریخ در آرای  دوم به مناسبت های دیگر به وا
تجددخواهــان دوران مشــروطه پرداخته انــد. دســتۀ ســومی از آثــار 
که ضمــِن بحث دربارۀ وجوه مختلــف دوران جدید، به  نیز هســتند 
موضوعاتی پیراموِن مضمون نوی مفهوم تاریخ نیز، اشاراتی کرده اند.
کتاب تامّلی دربــارۀ ایران،  در دســتۀ اول، جــواد طباطبایی بــا 
جلد دوم: نظریۀ حکومت قانون در ایران. بخش نخســت: مکتب 
تبریــز و مبانــی تجددخواهــی )۱۳۹5(، فصــِل »تجدیــد مطلعــی در 
مبانــی نظــری تاریــخ ایــران« را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده 
گــون دربارۀ  گونا گاهی هــای  اســت و در ایــن فصــل به تفصیــل بــه آ
مفهــوم تاریــخ و مضمــون جدیــد آن در آرای تجددخواهان دوران 
مشروطه پرداخته است. اثر دیگر، تبارشناسی هویت جدید ایرانی 
کبــری  )عصــر قاجاریــه و پهلــوی اول( )۱۳۹۳( نوشــتۀ محمدعلــی ا
کبری به مناسبت های بســیاری در نسبت با دیگر مفاهیم  اســت. ا
ح شده نزِد تجددخواهان، وجوه مختلف تمایز مضمون جدید  طر
تاریــخ از مضمــون قدیمی اش را بــه بحث می گــذارد. محمد توکلی 
کتاب تجدد بومی و بازاندیشــی تاریــخ )۱۳۸۱( در دو  طرقــی نیــز در 
گزارش تاریخ« و »عرب ســتیزی،  فصل »بازســازی هویــت ایرانی در 

ح این موضوع پرداخته است. اثر  فرنگ ستایی و ایران آرایی« به شر
که به دنبال بحث دربارۀ ناسیونالیسم، به صورت مستقیم  دیگری 
کتــاب  می پــردازد،  مشــروطه  تجددخواهــان  مهم تریــن  آرای  بــه 
پیدایش ناسیونالیسم ایرانی؛ نژاد و سیاست بی جاسازی )۱۳۹6( 
نوشــتۀ رضــا ضیاءابراهیمی اســت. او در روند توضیح آغــاز و انجاِم 
ناسیونالیســِم متفکــران دوران مشــروطه، به ویــژه در فصل هــای 
»ایــران پیشااســالمی و تــب باســتان گرایی« و »حملــۀ اعــراب« بــه 
موضــوع تاریــخ در نــگاه جدیــد می پــردازد. فریدون آدمیــت نیز در 
ح  مقالــه ای با عنــوان انحطاط تاریخ نــگاری در ایــران )۱۳۹۴(، طر
موضوعی هرچند موجز دربارۀ مفهوم تاریخ در نگاه جدید می کند.
در دستۀ دوم، می توان به سه اثر باستان گرایی در تاریخ معاصر 
ایران )۱۳۸0( نوشتۀ رضا بیگدلو، جریان های اصلی تاریخ نگاری در 
دورۀ پهلوی )۱۳۷۱( نوشتۀ سیمین فصیحی و تاریخ علت شناسی 
انحطــاط و عقب ماندگــی ایرانیــان و مســلمین )از آغــاز دورۀ قاجــار 
تــا پایــان دورۀ پهلــوی( )۱۳۸۲( نوشــتۀ داریوش رحمانیان اشــاره 
ح بحث دربارۀ انگارۀ خوانش  که به صورت غیرمســتقیم به طر کرد 
تجددخواهانــه از تاریــخ در نــگاه تجددخواهان دوران مشــروطه و 
کتب، معدود مقاالتی نیز  مؤلفه های آن، پرداخته اند. عالوه بر این 
در ایــن موضوع به نگارش درآمده اســت. به عنــوان مثال می توان 

جدول1- دسته بندی منابع پیشینۀ پژوهش.

کتابردیف نحوۀ پرداختموضوع موردبررسینویسندهنام 

تأمّلی دربارۀ ایران، جلد دوم: نظریۀ حکومت قانون در ۱
جواد طباطباییایران. بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی

خوانش تجددخواهانه از تاریخ در دوران 
مشروطه

گروه اول: به طور 
مستقیم در ارتباط با 

موضوع 

کبریتبارشناسی هویت جدید ایرانی )عصر قاجاریه و پهلوی اول(۲ محمدعلی ا

محمد توکلی طرقیتجدد بومی و بازاندیشی تاریخ۳

رضا ضیاء ابراهیمیپیدایش ناسیونالیسم ایرانی؛ نژاد و سیاست بی جاسازی۴

فریدون آدمیتانحطاط تاریخنگاری در ایران5

رضا بیگدلوباستانگرایی در تاریخ معاصر ایران6

بررسی انواع اندیشه های تاریخی 
شکل گرفته در اذهان روشنفکران ایران در 

دوران جدید

گروه دوم:

در مباحث مرتبط به 
تاریخ و تاریخی گرایی

سیمین فصیحیجریان های اصلی تاریخ نگاری در دورۀ پهلوی۷

تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و ۸
داریوش رحمانیانمسلمین )از آغاز دورۀ قاجار تا پایان دورۀ پهلوی(

تبیین تأثیر مضمون جدید تاریخ بر عبدالکریم سروشفربه تر از ایدئولوژی۹
چهارچوب معرفت شناسی علمی و دینی

گروه سوم:

مفاهیم پیرامونی اما 
مرتبط به موضوع

بابک احمدیمدرنیته و اندیشۀ انتقادی۱0

مفهوم تاریخ در آرای فیلسوفان مدرن نظیر 
هگل، مارکس و...

بابک احمدیمعمای مدرنیته۱۱

علی میرسپاسیتأمّلی در مدرنیتۀ ایرانی۱۲

سعید حقیرنظریۀ مدرنیته در معماری۱۳

مدرنیته و مفاهیم همبستۀ آن

احمد اشرفهویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی۱۴

کالمما چگونه ما شدیم۱5 صادق زیبا

ماشاءاهلل آجودانیمشروطه ی ایرانی۱6

رامین جهانبگلومدرنیته دموکراسی و روشنفکران۱۷

گذشته و آینده۱۸ رامین جهانبگلوبین 
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از مقالــۀ ارزیابــی انتقــادی تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی در ایــران 
کبــری دربارۀ  )۱۳۹۳( نوشــتۀ رضــا بیگدلــو و مقــاالت محمدعلــی ا
همیــن موضوع نام برد. محتوای این مقاالت با تفصیل بیشــتر در 

که پیش تر از آن ها نام برده شد، آمده است. کتب ایشان، 
که حــول مفاهیمی نظیــر مدرنیته و  دســتۀ ســوم از پژوهش ها 
مؤلفه های بنیادین آن نوشته شده است، در خالل توضیح مفاهیم 
گوِن همبستۀ این دوران، به مفهوم تاریخ و مباحث مرتبط با  گونا
کتاب فربه تر از ایدئولوژی  آن پرداخته اند. در این زمینه می توان به 
که به فراخور مباحثی  کرد  )۱۳۸۱( نوشــتۀ عبدالکریم سروش اشاره 
نظیــر رابطــۀ علوم، دیــن و ایدئولوژی ها، به مضمــون جدید تاریخ 
کید  نزد متفکران غربی و تأثیر آن بر معرفت شناسی دینی و علمی تأ
کتاب بابک احمدی مدرنیته  کرده است. همچنین می توان به دو 
و اندیشــۀ انتقــادی )۱۳۷۳( و معمــای مدرنیتــه )۱۳۸۷(، اشــاره 
ح مفصلــش از مؤلفه هــای مختص  که نویســنده در خالل شــر کــرد 
دوران جدیــد، ذیــل فصلــی بــا عنــوان »دیالکتیــک روشــنگری«، 
ح می کند و مســئلۀ تاریخ  موضوعی را با عنوان »فرشــتۀ تاریخ«  طر
در معرفت شناســی فیلســوفان مــدرن را بررســی می کند. اثــر دیگر، 
که  تأمّلی در مدرنیتۀ ایرانی )۱۳۹۴( نوشــتۀ علی میرسپاسی است 
ح ایده ای در راستای بیان روایت استعمارِی مدرنیته، دربارۀ  با طر
استعماری کردن تاریخ توسط فیلسوفان مدرن به بحث می پردازد 
کنــش تجددخواهــان  کتــاب نیــز دربــارۀ وا و در بخــش دیگــری از 
دوران مشــروطه دربرابِر مسائل دنیای جدید بحث می کند. سعید 
کتــاب نظریــۀ مدرنیتــه در معمــاری )۱۳۹۴(، دربــارۀ  حقیــر نیــز در 
مســائلی نظیر مدرنیته، تفکر مدرن، اندیشــۀ انتقادی، روشنگری 
و جامعــۀ مدنــی و... شــرحی مبســوط می دهد. همــگام با همین 
کــه ارتبــاط  مســائل، او درخصــوص هویــت جمعــی و هویــت مّلــی 
ح می کند. اثر  همبســته ای با موضوع تاریخ دارنــد، مباحثی را مطر
کتاب هویت ایرانی از دوران باســتان تا پایان  دیگر در این دســته، 
پهلــوی )۱۳۹5( نوشــتۀ احمــد اشــرف اســت. اشــرف در فصلــی بــا 
ح  عنوان »هویت ایرانی در قرن نوزدهم و بیســتم میالدی« ، به طر
مباحثی پیرامون هویت مّلی و نســبت آن با دیگر وجوه اندیشه در 
دوران جدیــد ایــران در انــگارۀ تجددخواهان ایرانــی می پردازد. اثر 
کالم  کتاب ما چگونه ما شــدیم )۱۳۸۲( نوشــتۀ صــادق زیبا دیگــر، 
کتاب، ضمن بررســی علــل عقب ماندگی ایرانیان  که در این  اســت 
کــه بــه »خاموش شــدن چــراغ علــم« و  از غــرب، به ویــژه در فصلــی 
»افــول جریــان عقل گرایــی در ایران« می پــردازد، به ظرایفی اشــاره 
که به مناســبت هایی می توانــد به بحث مــا در نگاه جدید  می کنــد 
کــه خــود در پِس نوعــی انحطاط برخاســته بــود، مربوط  بــه تاریــخ 
باشــد. نیــز ماشــاءاهلل آجودانــی در مشــروطه ی ایرانــی )۱۳۹6(، با 
کندوکاو در سیر تطور مفاهیم در دوران  رویکردی تبارشناسانه، به 
مشــروطه همت می گمارد؛ مفاهیمــی نظیر ملت، مّلی، مّلیت و... 
کــه هرکدام به نوعــی با مفهوم تاریــخ مرتبط اند. رامیــن جهانبگلو، 
کندوکاوی فلسفی در مسائل دامنه داری  که در آثارش به  متفکری 
چون مدرنیته، دموکراسی و روشنفکری پرداخته است هم، در دو 
گذشــته  کتــاب مدرنیته، دموکراســی و روشــنفکران )۱۳۸5( و بین 
و آینــده )۱۳۸۴(، ضمــن بررســی وجــوه مختلــف مدرنیتــه، فهــم 

فلسفۀ سیاسی آن و جایگاه روشنفکران در جهان جدید، اشاراتی 
قابل مالحظــه به اندیشــۀ تاریخی جدید و رهیافت هــا و تنگناهای 

کرده است. آن 
دربــارۀ  صورت گرفتــه  پژوهش هــای  انگشت شــمار  به رغــم  امــا 
خوانــش تجددخواهانــه از تاریــخ، هیــچ پژوهشــی دربــارۀ تکویــن 
که در ایــن مقاله  اندیشــۀ میــراث مّلــی معمــاری ایــران از منظــری 
ح شده است، یعنی پیگیرِی تغییر در مفهوم تاریخ و تأثیر آن بر  طر

پیدایش اندیشۀ میراث مّلی معماری ایران، دیده نمی شود.

2. مدرنیته

وضعیــت  و  »کیفیــت  را  مدرنیتــه۲  کســفورد۱،  آ فرهنــگ 
کرده اســت. در ترجمۀ واژۀ مدرنیتــه به واژۀ  مدرن بــودن« تعریــف 
کافی نمی دانند )احمدی،  تجدد، برخی چنین برگردانی را دقیق و 
۱۳۷۳، ۴، طباطبایــی، ۱۳۹۳، 5۷( و برخــی نیــز معتقدند برگردان 
مناسبی اســت )باطنی، ۱۳۹6، ۹۲۱، ضیاءابراهیمی، ۱۳۹6، ۲۹(. 
که  گرفــت، چرا گــروه دوم مبنــای عمل قــرار  در ایــن تحقیــق، نظــر 
به نظــر می رســد برگــردان تجــدد بــرای مدرنیتــه، می توانــد از پــِس 
موانــع معرفتــی این پژوهش برآیــد. اما به جهت اهمیــت این واژه، 
تعریفــی تحت الفظــی در یــک فرهنــگ بســنده نیســت؛ و درســت 
کــه از خاســتگاه تاریخــی مدرنیتــه تــا تعریــف آن،  ازهمین روســت 

مناقشه ای پایدار جریان دارد.
برخــی همچون نیچه۳، مدرنیتــه را »مجموعۀ فرهنگ و تمدن 
اروپایــی از رنســانس به این ســو« )احمــدی، ۱۳۷۳، ۲( می داننــد و 
عده ای نیز مدرنیته را به »عصر روشنگری قرن هجدهم و پیشروی 
بعــدی اش« )چایلــدز، ۱۳۸۹، ۲۷( نســبت می دهنــد. لیکن بحث 
اصلی در »دوره بندی تاریخی ]مدرنیته[ نیســت بلکه نکتۀ اصلی، 
شــناخت مشــخصه های اصلی مدرنیته اســت« )حقیر،۱۳۹۴، ۴(. 
کــه توافقــی بر ســر آغازگاه تاریخــی مدرنیته وجــود دارد و عمدۀ  چرا
متفکراْن زمان اعالم وجود صریح مدرنیته را همان سدۀ هجدهم 

دانسته اند )احمدی، ۱۳۸۷، ۱5(.
از نظــر تاریــخ واژه، مدرنیتــه را »نخســتین بار شــارل بودلــر۴ در 
اواســط قــرن نوزدهــم بــه کار بــرد« )چایلــدز، ۱۳۸۹، ۲5(. در بیــان 
کندگی  مشــخصات مدرنیته، متفکران فروپاشــی و اصالح گــری، پرا
ک هــای تــازه ای از زمــان و مــکان، تحــرک،  و تحــوالت ســریع، ادرا
ارتباطــات، آشــوب و دگرگونــی فرهنگــی را نــام برده اند )همــان(. از 
منظری عمدتًا جامعه شناختی، مدرنیته یعنی روزگار پیروزی خرد 
بر باورهای سنتی انسان، اعتباریافتن اندیشۀ نقادانه، شکل گیری 
مناســبات جدید تولید و تجارت و تکوین جامعۀ مدنی )احمدی، 
۱۳۷۳، ۹(. به  همین  اعتبار »مدرنیته مجموعه ای است فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، فلســفی ]که[ نوعی شــیوۀ زیســتن 
و   )۲5  ،۱۳۸۹ )چایلــدز،  می آیــد«  به شــمار  زندگــی  تجربه کــردن  و 

که فهمیده می شود، بستر آن تمام زندگی ست. همان طور 
گی آن را  گی های متعدد مدرنیته، متفکران دو ویژ در میــان ویژ
کس وبر5، »ایدۀ  گــی، از نظرگاه ما بنیادین می دانند. نخســتین ویژ
خردباوری" است. وبر می گوید مدرنیته »سازمان بخردانۀ )فکری-
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روشــنگرانه( جامعــه اســت« )احمــدی، ۱۳۷۳، ۱0(. به بیانی دیگر، 
آنچه مبنای مدرنیته خوانده می شــود، خرد انســان اســت )حقیر، 
که محور نظم بخشی همۀ امور  ۱۳۹۴، 5( و این عقل انســان است 
گــی، نســبتی مســتقیم با  می شــود )چایلــدز، ۱۳۸۹، ۲۷(. ایــن ویژ
که به عبارتــی »توجیه نهایی  دومیــن ایــدۀ بنیادین مدرنیتــه دارد 
هــر شــکل از مدرنیتــه« )احمــدی، ۱۳۸۷، ۳۴( نیــز هســت؛ یعنــی 
گذشــته. به بیان دیگر، »شکســتن  ایــدۀ ســتیز مســتمر مدرنیته بــا 
و ویرانگــرِی عادت هــای اجتماعــی و باورهــای ســنتی، همــراه بــا 
کالم شیوه های  پشت سرنهادن ارزش ها، حس ها، باورها و در یک 
کهن« )احمدی، ۱۳۷۳، ۱۱(. از همین منظر  مادی و فکری زندگی 
که بنابر اعتقاد برخی، »اســاس مدرنیته حرکتی پیوســته به  اســت 

جلو است« )حقیر،۱۳۹۴، 5(.
شایان توجه اینکه در نگاه متفکران معاصر، میان نگاه غرب مدار 
و غیــِر آن در بــاب مدرنیتــه، تفــاوت هســت. در نــگاه غرب مدارانــه، 
»مدرنیتــه دســتاوردی غربی اســت« )ضیاءابراهیمــی، ۱۳۹6، ۲۹(، 
بنابرایــن آثــار آن نیــز مرهــون غــرب خوانــده می شــود. ایــن خوانش 
کســانی چون منتســکیو6، هگل۷، وبر، دورکیــم۸ و تلقی های  »تلقی 
شرق شناســانه« )میرسپاســی، ۱۳۹۴، ۲۷( اســت و »مدرنیتــه را بــه 
کــه ناظــر بر تجربه هــای تاریخــی و فرهنگی غرب اســت،  اصطالحــی 
گزینــش  محــدود می کنــد« )همــان(؛ امــا در خوانشــی دیگــر، مــدار 
گســترده تر می شــود و متفکــراْن مدرنیته هــای »خــودی«  مدرنیتــه 
گــون به انحاء  گونا کشــورهای  که در  یــا »بومــی« و انواعی از مدرنیته 
دیگــر  به این ترتیــب،  کرده انــد.  صورت بنــدی  را  داده   خ  ر مختلــف 
تجربه های تاریخِی مدرنیته نیز اعتبار می یابند )همان(. ازهمین رو، 

سیر مدرنیته )تجدد( در ایران نیز حائز اهمیت می شود.

3. تجدد در ایران

همچــون تعریــف مدرنیته )تجــدد(، تجدد در ایــران نیز، چه در 
مقــام تعریــف و چــه در مظاهــرش، مناقشــات فراوانــی برانگیختــه 
بــر ســر تاریــخ آغــاز آن توافقــی نســبی وجــود دارد؛  اســت. لیکــن 
چنان که بیشتر متفکران شروع حکومت قاجار و مواجهۀ مستقیم 
ایــران بــا غرب را، ســرآغاز تجدد در ایــران دانســته اند )طباطبایی، 
در  تجــدد  رونــد  در  و   )۲۹  ،۱۳۹6 ضیاءابراهیمــی،  و   ۱۳۷  ،۱۳۹5
ایــران، جنبــش مشــروطه به منزلــۀ »اوج نهضــت تجددخواهــی« 
)ضیاءابراهیمــی، ۱۳۹6، ۲5۱( شــناخته می شــود. ازاین رو بررســی 
کــه بحثی ســت  درخصــوص "زمینه هــا )در آســتانۀ دوران جدیــد(" 
ضــروری  ایــران،  بــه  مدرنیتــه  ورود  اصلــی  بســترهای  پیرامــون 
گرچــه می توان مــوارد متعــدد دیگــری در همین باب  می نمایانــد؛ 
کرد و به آن پرداخت. نیز با عنایت به بازۀ زمانی تحقیقی این  بیان 
مقاله، یعنی دوران مشــروطه، موضوع "تغییر در مضمون مفاهیم 
گذشته و تکوین مفاهیم جدید در نهضت مشروطه" نیز باید مورد 

گیرد. توجه قرار 

3. 1. زمینه ها )در آستانۀ دوران جدید(
گــر بپذیریم یکــی از زمینه های اصلی پیدایــی تجدد در ایران،  ا

گفت این برخورد از  برخورد جامعۀ ایران با دنیای غرب است، باید 
اواخر قرن هجدهم و به طور اساســی در قرن نوزدهم میالدی، »در 
عهــد قاجار ]...[ آغاز شــد؛ به ویــژه در خالل دو جنگ ایران و روس 
کــه دولت مــردان ایرانــی نخســتین بار بــا زوِر نظامــی اروپایــی   ]...[
روبه رو شــدند«۹ )ضیاءابراهیمــی، ۱۳۹6، ۲۹(. در توصیف اهمیت 
کــه  ایــن جنــگ در ســرآغاز دوراِن جدیــد ایــران و تبعــات آن اســت 
گسست تاریخی خشنی ارزیابی می کنند  تجدد در ایران را همچون 
تاریخــی خشــن، شــکافی عمیــق در  گسســت  ایــن  )همــان،۳0(. 
که از آن به عنوان  کرد،  گاهی دولت مردان و نخبگان ایرانی ایجاد  آ
کشــور« )طباطبایی)الــف(،  ایــن  »خاســتگاه همــۀ دگرگونی هــای 
۱۳۹5، ۳۳( پس از آن یاد شــده اســت و آن ها را بر آن داشــت تا به 
تغییراتی نظیر »بهســازی و تمرکز قوای حکومتی، نوســازی ارتش و 
گیری آموزش علوم جدید« )توکلی طرقی، ۱۳۸۱، ۷0(  نظمیه، و فرا
که از  گمان می کردند از الزامات دنیای جدیدی ســت  کــه  بپردازنــد 

دریچۀ شکست جنگ ایران و روس با آن مواجه شده اند.
دربــار عباس میرزا۱0، ولیعهد فتحعلی شــاه و عناصــر اصلی درگیر 
که  در ایــن جنــگ در تبریــز، به گمــان بســیاری »کانــون رجالــی بود 
همــۀ آن هــا از مهم تریــن تجددخواهــان آغــاز دوران جدیــد ایــران 
کــه  بودنــد« )طباطبایــی، ۱۳۹5، ۱۴0(. به همین جهــت هــم بــود 
کوشــیدند عباس میرزا و  کــه در جهت اصالحات  کســانی  »از اولین 
میــرزای بــزرگ )قائم مقــام اول( وزیــر وی بودند« )بیگدلــو، ۱۳۸0، 
کنار دیگــر تجددخواهانی  ۳6(. ایــن دولت مــردان تجددخــواه، در 
کــرده بودنــد، در شناســایی  گاهــی جدیــد پیــدا  کــه التفاتــی بــه آ
نقص هــای ایــران هرکدام به موانعی نظیر »فقــدان فناوری نظامی 
پیشرفته )عباس میرزا(، تحصیالت جدید و چاپ نوین )امیرکبیر(، 
یــا حکومــت قانــون )َملَکم خــان(« )ضیاءابراهیمــی، ۱۳۹6، ۱۸6(، 
اشــاره می کردند. اقدامــات انجام گرفته برای اصــالح هرکدام از این 
خأها، شاخصی مهم در بسترسازی جریان تجدد ایران بود. برای 
گروه در  که اولیــن  کشــورهای غربــی،  مثــال، اعــزام دانشــجویان به 
زمــان عباس میــرزا روانــۀ انگلســتان شــدند )بیگدلــو، ۱۳۸0، ۳6(. 
بازگشــت ایــن اعزامیــان از فرنــگ، خــود از مهم تریــن زمینه هــای 
که در  تــداوم و تســریع تجــدد در ایران بــود. چنان کــه »محصلینی 
کســب علــم و مراجعت  عهــد فتحعلی شــاه بــه اروپــا رفتنــد، پس از 
کمابیــش در نشــر افــکار و آراء ســخنوران مؤثــر افتادند«  بــه ایــران، 
)راونــدی، ۱۳۸۳، 5۴۱(. اینــان پــس از بازگشــت بــه ایــران از طــرق 
گاهی مردم داشــتند )همــان(. از همین جهت،  مختلــف ســعی در آ
کوشش فرنگ دیدگان ایرانی، سهمی مؤثر در تجدد ایران داشت.

پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از ایــن جنــگ نیــز پراهمیت انــد. 
گرفت،  که از پِس شکســت های نظامی شــکل  منطق اقتصادی ای 
امتیــازات دیپلماتیــک،  امتیــازات دیپلماتیــک منجــر شــد،  »بــه 
امتیــازات تجــاری را به دنبــال آورد، امتیازات تجــاری راه های نفوذ 
اقتصــادی را همــوار ســاخت و نفــوذ اقتصــادی نیــز صنایع ســنتی 
به تدریــج  بنابرایــن   .)6۷  ،۱۳۸۴ )آبراهامیــان،  کــرد«  تضعیــف  را 
که در  گرفتند  کنــدۀ محلی شــکل  طبقــه ای از تجــار و بازرگانــان پرا
قالــب طبقۀ متوســط فرامحلی یکپارچه شــدند )همان، 65(. این 
که  طبقۀ متمول نیز به نوعی زمینه ســاز تجدد در ایران شــدند؛ چرا

تکوین اندیشۀ میراث مّلی معماری ایران
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در ارتبــاط با غــرب و »به ویژه تماس فکــری و ایدئولوژیکی از طریق 
اندیشــه های  و  مفاهیــم  رواج  زمینــۀ  آموزشــی،  نویــن  نهادهــای 

گرایش های نو...« )همان( را فراهم ساختند. جدید، 
عالوه بــر عامــل جنــگ و ارتبــاط بــا غــرب »وضعیــت اجتماعــی 
کــت عمومــی بــه اوج  کــه در آن فســاد دربــار و فال کشــور  و سیاســی 
کــه[ ]...[ ایرانیــان تمدن غــرب را  خــود رســیده بــود ]موجــب شــد 
ســودمندتر و جذاب تر بیابند« )میرسپاســی، ۱۳۹۴، ۱۳۱(. ازطرفی 
کشورهای غربی  که از  کســانی  ســیاحان ایرانی به عنوان نخســتین 
که التفاتی  کرده بودند، در سفرنامه هایشــان نشــان دادنــد  دیــدن 
کرده بودنــد )طباطبایی، ۱۳۹5،  بــه وجوهی از دنیای جدید پیدا 
۲۴۸(. »برخــی از آنــان بــا دیــدن برتــری و پیشــرفت تمــدن غــرب، 
اعتمادبه نفــس خویــش را از دســت داده و بــه »حیرت زدگــی« در 
ایــن  مقابــل تمــدن غربــی دچــار شــدند« )بیگدلــو، ۱۳۸0، ۳۷(. 
امــر تأثیــر مهمــی بر شــکل گیری انــگاره ای دربــارۀ تجــدد در غرب و 

گذاشت. مؤلفه های آن، در ذهن و روان آنان بر جای 
کــه فرزنــد نابســامانی داخلــی ایــراِن دورۀ قاجــار  گــروه دیگــری 
بودنــد و ضعــف در اندیشــۀ ســنتی، منشــأ شــکل گیری آن هــا شــد، 
که به ســبب نقد  »روشــنفکران مهاجــر« بودنــد؛ یعنی روشــنفکرانی 
حکومت و سیاست غالب، یا از کشور گریخته بودند یا به اجبار تبعید 
شــده بودنــد )طباطبایی)الــف(، ۱۳۹5، 5۸۸(. اهمیــت ایــن قشــر 
که برخــی معتقدند  و نقــش تجددخواهــی ایشــان به اندازه ای ســت 
»جنبــش اصالحی ایران ]...[ در وهلۀ نخســت پاســخ دانشــمندان 

اصالح طلــب ایران بــه چالش هــای قدرت های غربی بود« )اشــرف، 
۱۳۹5، ۲00(. میرزافتحعلی خان آخوندزاده۱۱، میرزاآقاخان کرمانی۱۲، 
گروه  کوشش این  میرزاعبدالرحیم طالبوف۱۳ و...، از این دسته اند. 
از تجددخواهــان، یکــی از نیروهای مهم ســازندۀ عصــر جدید ایران 
و تغییــر در مضمــون مفاهیم گذشــته و تکوین مفاهیــم جدید بوده 

که بیشتر در جنبش مشروطه، به بار نشست. است 

گذشته و تکوین مفاهیم جدید  3. 2. تغییر در مضمون مفاهیم 
در دوران مشروطه14

گیــر ایرانی  کوشــش فرا مشــروطه به عنــوان »بازتــاب نخســتین 
بــرای تطبیــق ایــدۀ اروپایــی مدرنیته بــا شــرایط اجتماعــی ایران« 
کــه »کوششــی از ســوی نخبــگان بــرای  )میرسپاســی، ۱۳۹۴، ۱۲۸( 
کبــری، ۱۳۹۳، ۸5(،  تاســیس دولت-ملت مــدرن در ایران بود« )ا
بستری سیاسی برای تغییر در مفاهیم ناظر بر نظر و عمل ایرانیان 
کــرد. به این جهــت، ایــن مالحظه  در آســتانۀ دوران جدیــد ایجــاد 
کــه تغییــر مفاهیم  در درک اهمیــت نهضــت مشــروطه مهــم اســت 
کارکــرد سیاســی مفهــوم  از ســطح مفاهیــم سیاســی، به تبعیــت از 
مشــروطه و به دســِت تجددخواهــاِن منادی مشــروطه خواهی آغاز 

شد و در دیگر حوزه ها بسط یافت.
کاتوزیــان، »انقــالب مشــروطه، طغیانــی بــود از خیــل  به تعبیــر 
کهن« )کاتوزیان،  طغیان های تاریخ ایران بر ضد دولت استبدادی 
که »برنامۀ مثبت روشــنی هم -ملهم  ۱۳۷۹، ۷۴( بــا ایــن مالحظه 

کم شدهردیف تأثیر جریانموضوعجریان حا

تالش برای بازسازی ارتشنظامیفهم ضعف شدید ایران در خالل جنگ های ایران و روس۱

ارتباط با غرب )رفت وآمدهای ایرانیان و غربیان به ایران ۲
احساس حقارت نسبی نسبت به جامعۀ خودی و تلقین روحیۀ فرهنگیو )غرب(

ناتوانی در جامعۀایرانی

کوشش برای غربی شدن به منظور اصالح برخی ضعف هافکرینگاه دربار عباس میرزا به غرب و نحوۀ نگرش او۳

نهضت مشروطه به منزلۀ مهم ترین تالش برای برطرف کردن این سیاسیفهم عمومی نخبگان و جامعه از نبود قانون۴
معضل

دریافت و درک متولیان و متفکران از عقب ماندگی 5
تالش برای ورود تکنولوژی ازطریق اعزام دانشجو یا واردکردن تکنولوژیکیتکنولوژیکی نسبت به غرب

متخصص و درنهایت وادادگی و پذیرفتن عقب ماندگی تکنولوژیکی

حضور ایرانیان در غرب ) به عنوان دانشجو، سفیر، تاجر 6
رفت وآمدهای فراوان و پذیرفتن غرب به عنوان ملجاء روشنفکرانارتباطاتو...(

کت عمومی و به خصوص هزینه های جنگ های ایران ۷ فال
اقتصادیو روس و نفوذ تجاری غرب در ارکان اقتصادی ایران

کاالی  ازبین رفتن تولید بومی و آماده سازی زمینه برای حضور 
کاالی آماده و خروج  خارجی در جامعه و تغییر روش تجار در ورود 

مواد اولیۀ خام

کمه و پیامدهای ناشی از ۸ فساد همه جانبه در دستگاه حا
عدم اعتماد عمومی به دولت و تالش برای جایگزینی نظارت مدیریتیسوء مدیریت دولت قاجار

عمومی بر دولت

علمی حذف اندیشمندان و نخبگان۹
فرهنگی

اقبال نسبی عمومی به هرنوع از روشنفکری بدون توجه به نتایج 
تأثیر آن

جدول2- زمینه های تجدد در ایران در آستانۀ دوران جدید )پیش از مشروطه(.
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که عبــارت بــود ازمیان برداشــتن حکومت  از تجربــۀ اروپــا- داشــت 
قالــب  در  قانــون  حکومــت  بــا  آن  جایگزین کــردن  و  اســتبدادی 
ح  گام، طــر ســلطنت مشــروطه« )همــان، ۲۹(. پــس در نخســتین 
مفهوم مشــروط بودِن حقوق سلطنت )مشــروطیت(، مضمونی نو 
را وارد میــدان معنایی زبان فارســی و ســاختار اجتماعی، فرهنگی 
گفته انــد »ایــن حقوق منــدی و  کــرد. چنان کــه  و سیاســی ایــران 
بــه امــور مملکتــی، اســاس  مســئولیت پذیری و اجتهــاد همــگان 
جنبــش مشــروطیت و آمــوزۀ بنیادیــن نفــس مشــروطه خواه بود« 
)توکلی طرقی، ۱۳۸۱، ۱0۴(. این انگارۀ بنیادیِن مشــروطه خواهی، 
یعنــی حقوق منــدی سیاســی ســلطنت و به تبــِع آن حقوق منــدی 
گردیــد. در اولین قدم ها،  اجتماعــی، بســتر تغییر در دیگــر مفاهیم 
کــه در پــِس "اجتهــاد همــگان بــه امــور مملکتــی" پدید  ایــن تغییــر 
می آمــد، موجــب یکــی از مهم تریــن تغییــرات در مضمــون مفاهیم 

شد: مفهوم "ملت".
کــه از واژۀ ملــت  در پیشــینۀ فرهنگــی ایــراْن مفهــوم مســلطی 
مســتفاد می شــد، »ملــت بــه معنــی شــریعت و پیــروان شــریعت« 
)آجودانــی، ۱۳۹6، ۸( بــود. امــا در آســتانۀ دوران جدیــد و نهضــت 
که پیشــینه و فرهنــگ و تاریخ  مشــروطه، ملــت به معنــای »قومی 
و زبــان مشــترک دارد« )همــان، ۱۷۴(، و »بــه مفهــوم قــوم ایرانــی، 
که دارای حقوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی  مجموع رعایایی 
که  هســتند« )همــان، ۱۸۹( به کار رفــت. »وطن« واژۀ دیگری ســت 
خ می دهد. توجه به  چنیــن دگرگونی ای در ســاختار مفهومــی آن ر
کلی بود:  مســئلۀ وطــن پیش از دوران جدیــد، دارای چهار صورت 
یکــی بــا وجــه قومــی و نــژادی، دوم بــا وجه اقلیمی، ســوم بــا وجه 
کبری، ۱۳۹۳، ۴۷(. اما عبدالرحیم  عرفانی و چهارم وجه اسالمی )ا
طالبــوف، از مفهــوم قدیمــی وطن ســلب اعتبار می کنــد و می گوید 
که می گفتند این وطــن مصر و عراق  گذشــت  »وقت فلســفی قدیم 
کو را نام نیست« )طالبوف،  و شــام نیست، این وطن شهری ســت 
۱۳56، ۹۳( و به اقامۀ مفهومی نو برای واژۀ وطن مبادرت می ورزد 
کنیم،  کوشش  کید می کند آنچه ما باید در راه حفظ و ترّقی آن  و تأ
که »اســامی شــهرهای معروفــش شــیراز، اصفهان،  »ایــران« اســت 
کاشان، طهران، خراسان و قزوین و رشت و تبریز و خوی و  کرمان، 
ســایر ملحقات اوست« )همان(. در این تعریف، وطن یعنی ایرانی 
کشــوری مســتقل  کــه به لحــاظ منطق مناســبات سیاســی جدید، 
بــا شــهرها و ملحقــات خود اســت؛ نــه تصــوری ماورایــی از وطن یا 

تصویری قومی و قبیله ای، بلکه تصویری مّلی.
از دیگــر نمونه هــای تغییــرات در مضمــون مفاهیــم پیشــین، 
»حرکــت تدریجــی از "مدرســه" به "دارالفنون" و "دانشــگاه" ]اســت 
کــه[ پیامد تغییــر در معنی و مفهــوم "علم"« )توکلــی طرقی، ۱۳۸۱، 
۱0( بــود. "سیاســت" از مفهوم حقوق پادشــاه در برخورِد ســخت با 
کوشــش "مردم" بــرای به خدمت گیری  رعیتــش به مفهوِم »گســترۀ 
"دولــت" در پیشــبرد منافــع همگانــی "ملــت"« )همــان، ۱۱( تبدیل 
گذشته »بیانگر "بخت" و "ثروت"ی  که در  گردید. یا مفهوم "دولت" 
بــرای  بــه نهــادی پابرجــا  کــه نصیــب حکومت گــران می شــد  بــود 
پیشــبرد منافــع همگانــی شــناخته شــد« )همــان، ۱۱(. بــر همیــن 
تبدیــل  بــا  بنیادیــن در مضمــون مفاهیــم  مبنــا دگردیســی هایی 

برخــی و حذف برخی مفاهیم دیگر به دســت تجددخواهان انجام 
می پذیرفــت و درنتیجــه عالوه بــر دگرگونــی در مفاهیــم و مضامیــن 
کهن، تعابیر و مفاهیم نویی به زبان فارســی وارد می شــد  ترکیبات 

)آجودانی، ۱۳۹6، ۷(.

4. تغییــر در مضمــوِن مفهــوم تاریخ )خوانش 
تجددخواهانه از تاریخ(

بــا نهضــت مشــروطه و تغییــر در بســیاری از مفاهیــم، مفهــوم 
که زین پس از  "تاریــخ" نیــز دگرگونی عمــده ای یافت. مفهوم تاریــخ 
نظرگاه اندیشــۀ تجدد و تجددخواهی به آن نگاه می شد، توانست 
خوانشی متفاوت از ماقبِل خود ارائه  کند. به منظور توضیح مفهوم 
"خوانــش تجددخواهانــه از تاریــخ" در ایــن پژوهــش، عالوه بر بیان 
ح "تاریخ  مفهــوم "چیســتی نــگاه تجددخواهانه بــه تاریخ"، به شــر
که در  گذشــتگان" نیز پرداخته می شــود. شــایان ذکر است  در نگاه 
که ازمنظــر تجددخواهــان دربارۀ مفهــوم تاریخ  اینجــا بنابــه آرایــی 
گذشته" است و  بیان می شود، مراد از واژۀ "تاریخ"، هم ذکر "وقایع 

هم "علم تاریخ" به معنای "شیوۀ تاریخ نگاری".

گذشتگان 4. 1. تاریخ در نگاه 
در حوزۀ تاریخ نگاری و تاریخ نگری، تا آغاز دوران جدید، مشیت 
الهــی یــا همــان ارادۀ خداونــد، عامــل اصلی بــروز همــۀ رخدادها و 
تحوالت تاریخی تلقی می شد )مالئی توانی، ۱۳۹۲، ۱۱۷( و بنابراین 
بازجویــی از علت ها و بازگویی آن ها اهمیــت زیادی نمی یافت. »با 
گذشــته ... هر پرسش علت جویانه  این توجیه یا راه حل، مورخان 
کــه "خــدا چنیــن خواســته اســت" خامــوش  را دربرابــر ایــن پاســخ 
می کردنــد« )همــان، ۱۲۸(. به این ترتیــب، یکــی از مباحث مهم در 
تاریخ نــگاری دوران جدیــد، یعنی علت یابی امــور، در تاریخ نگری و 

گذشته اعتبار چندانی نداشت. تاریخ نگاری 
در انگارۀ مســلماناْن پیــش از دوران جدید، مهم ترین اســلوب 
تاریخ نویســی، روش روایــت به ســیاق علــوم حدیــث و رجــال بــود. 
به عبارتــی، در ایــن تاریخ نویســی »پرهیــز از اســتنباط و اســتنتاج 
کاربــرد عقــل در تحلیــل رویدادها و روایــات تاریخی و  و ممانعــت از 
مبناقرار دادن راویان به جای روایت ]امری بدیهی است و درنتیجه[ 
خ هیچ گاه به تفســیر و بیان علِل بــروز رخدادها نمی پرداخت«  مــور
)مالئی توانــی، ۱۳۹۲، ۱۳۴(. در نبــوِد  تفکــر انتقــادی در نقل وقایع 
تاریخی، الجرم بسیاری از علل رویدادهای تاریخی بر محور انساِن 
مســتقِل صاحب اختیار منطبق نبود؛ بلکه تحت سیطرۀ نیروهای 
کــه نیــازی بــه دخالــت و درنتیجه اندیشــه ورزی  فرابشــری ای بــود 
انســان نداشــت. ازاین رو، منطِق فرابشــری می توانســت جایگزین 
بســیاری از تفســیرها، تحلیل ها و ارزشیابی منابع و نتیجه گیری در 

تاریخ نگاری شود.
کــه در فرهنــگ پیشــین  درمجمــوع، تاریخ نویســی بــه ســیاقی 
مــا -به ویــژه ســده های منتهــی بــه دوران جدیــد ایــران- فهمیده 
می شــد، نــه ســنجه ای تاریخی داشــت، نه نقــد و ارزشــیابی منابع 
کارش بــود )آدمیــت، ۱۳۹۴، 5(. ازهمیــن رو  و نــه نتیجه گیــری در 

تکوین اندیشۀ میراث مّلی معماری ایران
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ســرهم  معلــول  و  علــت  ارتبــاط  »بــدون  را  وقایــع  تاریخ نویســان 
می کردنــد و از ذکــر حقایــق بســیاری ]....[ چشــم می پوشــیدند« 
گفت  )همــان(. به اجمــال دربارۀ ایــن روش تاریخ نویســی می توان 
»ایــن ســبک واقعیت هــا را منعکــس نمی کــرد« )فصیحــی، ۱۳۷۱، 
۲5(. بنابرایــن این شــیوۀ تاریخ نگاری، موردتأییــد تجددخواهان 

نبود و بر آن انتقادات فراوانی داشتند.
یکی از تصاویر این انتقادها در رســاله ای با نام شــیخ و شــوخ با 
که مناظره ای را روایت  نویسنده ای ناشناس منعکس شده است، 
می کنــد میــاِن فــردی تجددخــواه، مشــروطه طلب و هــواداِر علــوم 
که مدافع پندارهای پیشامدرن  جدید و شــیخی مخالف مشروطه 
دربــارۀ علــوم مختلــف اســت و دانــش جدیــد را تمســخر می کنــد. 
زبــان شــیخ می گویــد  از  نویســنده  تاریــخ،  از  بحــث  اینجــا، در  در 
کــه »کمالی چنــدان در نفس انســانی از آن پیدا  تاریــخ علمی ســت 
گذشته، اتالف  نمی شــود« و اساســًا پرداختن به تاریخ و قصه های 
وقتی بیش نیســت )طباطبایــی، ۱۳۹5، 6۳۱( و ازاین رو پرداختن 
بــه علــم تاریــخ را به حکــِم تضییــع وقــت و دورمانــدن از ســعادت 
که  اخــروی، حــرام می شــمارد و از آن به عنــوان علمــی یــاد می کنــد 
انســانی بــا منزلــت علمــا و مجتهدیــن نبایــد به آن مشــغول شــود؛ 
که دون علوم دیگر است )همان، 6۳۱(. بنابر این تصور، تاریخ  چرا
کوششی در ارتقای فن  ج چندانی نداشته است؛ لذا بدیهی ست  ار

تاریخ نگاری و جلوگیری از انحطاط آن، صورت نمی پذیرفت.

4. 2. چیستی نگاه تجددخواهانه به تاریخ
نــگاه تجددخواهانــه به تاریــخ، یکی از مظاهر مواجهــۀ ایران با 
که »فــن تاریخ مانند دیگر رشــته های دانش  تمــدن غرب بود؛ چرا
... نمی توانســت از نفــوذ روزافزون فرهنــگ اروپایی مصون بماند« 
کــه از رهگــذر نقــد مضمــون  )آدمیــت، ۱۳۹۴، 6(. تجددخواهــان 
گذشــته، مفاهیــم جدیــد را معرفــی می کردنــد،  مفاهیــِم اندیشــۀ 
مضمون جدیِد مفهوم تاریخ را نیز از رهگذر نقد سنت پیشین َقوام 
می بخشیدند. فقراتی از این نقد، به زبان نخستین تجددخواهانی 
کــه دربــارۀ مفهوم تاریخ به بحث پرداختند، مضمونی نو از تاریخ را 

که در نظر ایشان بود برای ما روشن می سازد.
ایــــــــن انتقــــــــادات ماننــــــــد بســــــــیاری از حوزه هــــــــای دیگر از 
که پیشــــــــروی واقعی  »فتحعلی  خان آخوندزاده« آغاز می شــــــــود 
که در سال ۱۲۷۹ق  انتقاد سنت تاریخ نویسی است و با رساله ای 
به عنوان ایرادات بر یکی از مصادیق ســــــــنت پیشین تاریخ نویسی 
نوشــــــــت، »ســــــــبک و موضوع و ماهیت ]آن نوع از[ تاریخ نگاری 
کرد« )آدمیت، ۱۳۹۴، ۱0(.  را یکســــــــره دست انداخت و مســــــــخره 
آخوندزاده در قیاس تاریخ نویســــــــی فرنگیان و ایرانیان می گوید، 
درحالی که تاریخ نویسی غربیان همواره نشانۀ عبرت ایشان است، 
که خالی از  تاریخ نویسی مورخان ایرانی به کار آیندۀ ما نمی آید؛ چرا
نقل صحیح وقایع و پرداختن به جزئیات تاریخ است )آخوندزاده، 
۱۳۹5(. میرزاعبدالرحیم طالبــــــــوف نیز در نقدی از همین جنس 
ح »واقعۀ تاریخی مّلی« را در  کسی بخواهد شــــــــر گر  می نویســــــــد ا
کتب تاریــــــــخ ما بخواند، مکرر با اطالعات و نوشــــــــته های بیهوده 
مواجه می شود )طالبوف، ۱۳56، 65(. بنابراین هیچ چیز از وقایع 

گذشــــــــته نمی فهمد و به همین اعتبار طالبوف حکم می کند »لفظ 
تاریخ هنوز در وطن ما معنی اش مجهول است« )همان(.

کرمانــی از دیگــر تجددخواهــان دوران مشــروطه،  میرزاآقاخــان 
کــه او را »نماینــدۀ تمام عیــار طغیــان علیه ســنت تاریخ نویســی« نیز 
دانسته اند )فصیحی، ۱۳۷۱، ۲۸(، »نخستین کسی است که از اصول 
علــم اجتماع و فلســفۀ مدنیت بحــث نمود و بنیان های سیاســی و 
کرد« )همان(.  پدیده های اجتماعی را در تحول تاریخ ایران بررســی 
کرمانی در رســاله هایش به مؤلفه های مذموم تاریخ نویسی ایرانیان 
نظیــر مبالغــات، تخیــالت غیرواقع، پوشیده گذاشــتن وقایع، شــرح 
که به زعــم آقاخان   و بســط های بیهــوده و پرداختــن بــه موضوعاتی 
کرمانی  هیچ گونه ســودی ندارد، ســخت می تــازد )کرمانــی، ۱۳۷۸(. 
که "تاریخ چه باید باشد" می پردازد. خوِد  در پِس انتقادات، به این 
کرمانی در تاریخ نویسی جدید نشانگر فقدان  "باید" و حکم تجویزی 
مؤلفه های مدنظر او در ســنت پیشــین تاریخ نویسی  است. از نظر او 
کیفیات هر ایالت  »تاریخ باید حدود مملکت و اخالق و آئین ملت و 
و قانــون و روش ســلطنت و ]...[ معارفــۀ رجــال قــوم و ملت و شــرح 
معیشــت و ثــروت و تجــارت رعیــت و ترقی و انحطــاط مدنیت در هر 
عصــر و اســباب انقراض یک طایفه و پیشــرفت ترقیات هــر فرقه ]... 
را[ مشــروحًا ضبــط نمایــد« )کرمانــی، ۱۳۷۸، ۲۳۳(. در ایــن نقــل از 
کرمانی، عالوه بر اینکه چگونگی تاریخ نگاری و رسالت آن شرح داده 
می شود، مفهوم "ترّقی" در خوانش تجددخواهانه از تاریخ، اهمیت 

می یابد.
کــه »در تاریخ نگــری ســنتی اســالمی- "ترقــی" مفهومــی اســت 

از غــرب  ایرانــی، ]...[ وجــود نداشــت« )رحمانیــان، ۱۳۸۲، ۷( و 
 انســان در 

ّ
کــرده بــود؛ واال بــه اندیشــۀ تجددخواهــان ایرانــی ســفر 

منظومۀ تفکر ســنّتی »نه اندیشــۀ ترقی و اندیشــۀ اصالحی داشت 
تاریــِخ خــود می شــمرد«  را مختــار و عامــِل ســازندۀ  انســان  نــه  و 
)همان(. تجددخواه در نگاه به تاریخ، مفهوم "ترقی" و "پیشرفت" 
را به ســاِن اصلــی جاودانــه می پذیــرد. همچنیــن مانند هــر مفهوم 
کنار مفهومــی متضاد معنا می شــد تا  دیگــری،" ترقــی" نیــز بایــد در 
از رهگذر تضاد، معنایش تشــریح شــود و آن  دیگری نیز در اندیشــۀ 

تجددخواهان چیزی نبود جز "انحطاط" یا "عقب ماندگی".
در فقدان مفهوم ترقی، مفهوم انحطاط نیز در نظام پیشامدرِن 
که »از مورخان  اندیشه وجود نداشت. به اعتبار همین فقدان است 
کــه به طــور جــدی بــه  کســی را ســراغ نداریــم  مســلمان و ایرانــی، 
علت شناسی انحطاط و تالش برای نشان دادن راه برون رفت از آن و 
نیل به تغییر و ترقی پرداخته باشد« )رحمانیان، ۱۳۸۲، ۷(. در نبود 
اندیشــۀ ترقی »در منظومۀ تفکر ایرانی-اســالمی از اندیشۀ اصالحی 
خبری نیست« )همان(. به این معنا، به َتَبِع تکوین مفاهیم "ترقی"، 
"ترقــی معکــوس" و "انحطــاط" در ســدۀ ســیزدهم قمری/نوزدهــم 
که تجددخواهان به همراه  میالدی )توکلی طرقی، ۱۳۸۱، 5۴( است 
مطالبۀ اصالحات، از تاریخ و گذشتۀ خود چیزی را طلب می کنند که 
بتواند "ترقی" ایشــان را به ارمغان بیاورد. بنابراین، بازنگری نقادانۀ 
تجددخــواه در مضمــون تاریــخ و تاریخ نویســی، سراســر در خدمــِت 

مفهومی بنیادین و جدید است: "ترقی".
اندیشــۀ "ترقــی" به عنــوان محوری بنیادیــن در نگاه بــه تاریخ، 
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دهــد  شــکل  تجددخواهــان  اندیشــۀ  در  را  منظومــه ای  توانســت 
کــه خصلتــی فایده گرایانــه و عمل گرایانــه در ذات آن نهفتــه بــود. 
به عبارتــی، هر تفکــری در پِس ترقی به آینده  می نگریســت و چنین 
کارویژۀ تاریخ برای آینده، ســاختن بنایی اســتوار  که  تظاهر می کرد 
ح مفهوم  کرمانــی بــا طــر کــه میرزاآقاخــان  اســت. از  همین روســت 
کنون هیــچ تاریخی برابر  ترقــی و در بــاب فایــدۀ تاریخ، می گویــد »تا
اســلوب توضیح "اســباب ترقی و تنزل اقوام" دربارۀ آداب و اخالق و 
اوضاع ایرانیان نوشــته نشــده اســت. ]بنابراین ازنظر میرزاآقاخان[ 
تاریخ نویســان  همــۀ  ماننــد  ایرانــی،  تاریخ نویســان  گزارش هــای 
مشــرق زمین، انباشــته از "اغراقــات بی فایــده، مبالغــات بی مــزه و 
کوچک تریــن فایــده ای بــر آن هــا مترتب  کــه  تملقــات بی جا ســت" 
که میرزاآقاخان،  نیست« )طباطبایی، ۱۳۹5، ۳۲۲(. چنین است 
که بایــد بر آن مترتب باشــد  کنــار "فایــده ای"  اندیشــۀ "ترقــی" را در 
قــرار می دهــد و چشــم انداز او بــه آیندۀ علــم تاریخ در ذیــل مفهوم 
کامل  که در همبســتگی  "ترقــی"، یاری رســاندن به مفاهیمی ســت 
بــا اندیشــۀ فایده گرایانۀ او قــرار می گیرنــد؛ مفاهیمی نظیــر "مّلت"، 

"ایران"، "مّلیت" ، "وطن" و... .
گاهی مّلی"، "مّلیت"،  کنار مفاهیم "آ به  این  ترتیب، "تاریخ" در 
کــه معنــا  "ترّقــی"، "مشــروطه"، "قانــون" و "قانون خواهــی" اســت 
پیــدا می کنــد. ازهمیــن رو، میرزا آقاخان با برســاختن چیــزی به نام 
اندیشــۀ  منظــر  از  تاریخ نویســی  و  تاریــخ  بــرای  حقیقــی«  »تاریــخ 
تجددخواهانــه، معتقــد اســت ایــن ســبک از تاریــخ از ایــن حیــث 
که نقشــی در تجدید حیــات مّلــی دارد و »موجبات  اساســی اســت 
ترقی و تنزل« و »اسباب سعادت و جهات بدبختی« ملت را نشان 
می دهــد  )طباطبایــی، ۱۳۹5، ۳۲۱(. نکتــه ی شــایان ذکــر اینکــه 
به همین مناســبِت "ترقی خواهانــه" و "فایده گرایانــه"، تاریــخ، ازنظر 
کرمانی، اصالتــی ندارد؛ بلکه  تجددخواهــی همچــون میرزاآقاخان 
کــه می توانــد در خدمت اهداف  اصالــت تاریــخ از این جهت اســت 

ایشان، یعنی "مّلیت خواهی" و "وطن خواهی" درآید.
در خوانــش تجددخواهانــه از تاریخ، عطف توجه به "مّلت" خط 
گذشــتگان و تاریخ اندیشی دوران  حائلی ســت میان تاریخ  اندیشــی 
جدید. همان طور که مرجع مشروعیت حکومت در دوران مشروطه، 
بــا دگرگونــی در مفاهیــم، از شــاه به عنوان ظــل اهلل به مــردم تفویض 
می شود، همان طور که "مّلت" از معنای شرعی خود به معنای عرفی 
تغییر می یابد و همان طور که "وطن" معنای پیشین خود را از دست 
می دهد و جامه ای جدید بر تن می کند، تاریخ نگاری بر محور "وطن" 
و "ملــت" و "مّلیــت" در معنــای جدید نیز چرخشی ســت بنیادین در 
مفاهیــم. چنان که تــا پیش از طرح خوانــش تجددخواهانه از تاریخ 
کاری بــا مــردم عــادی نداشــتند -و  در دوران مشــروطه، »تاریخ هــا 
به معنــای مــدرن ۱5volkischنبودنــد- و صرفًا شــرح ظهور و ســقوط 
کشور بودند«  شاهان و دودمان ها و تأثیر این سلسلۀ وقایع در امور 
که بر محور "ملت"  )ضیاءابراهیمی، ۱۳۹6، 5۱(. بنابراین این ویژگی 
کنندۀ اصلی تاریخ های  در معنای جدید آن می گردد، به نوعی »جدا
مّلی مدرن است از حماسه ها و حکایت های پیشامّلی که نگاهشان 
به پادشاهان و پهلوانان و پیامبران-یعنی افراد- بود و در بسیاری از 

جوامع پیشامدرن وجود داشت« )همان، ۴5(.

و  تجددخواهــی  اهــداف  خدمــِت  در  تاریــخ  اصالت یافتــن  بــا 
به اعتبــار حیثیــت تاریــخ در منظومــۀ مفاهیــم جدیــِد مّلــت و...، 
کرمانی،  که تاریخ دارند ستوده می شوند. میرزاآقاخان  کشورهایی 
گذشــتۀ خودشــان  فرانســه و انگلیــس را به علــت اینکــه از تاریــخ 
کشور در سایۀ این  که معتقد است این دو  باخبرند می ستاید؛ چرا
علم »در حیات مّلیۀ ایشان خللی و در محبت وطنیۀ آنان ضعفی 
که  بــه هــم نخواهــد رســید« )بیگدلــو، ۱۳۸0، ۹( و ازهمین روســت 
گذشتگان خود در هر عصری  ایشــان از اســباب و علل ترقی و تنزل 
کــه تاریخ »قبالۀ نجابت و ســند  گاهــی دارنــد. به این اعتبار اســت  آ
بزرگــواری و شــرافت و دلیــل اصالت هر قــوم اســت« )توکلی طرقی، 
کــه اطالعی از تاریخ خود نداشــته  ۱۳۸۱، 5۲(. از ایــن رو، هــر قومی 
ج خواهد شــد. این ســتودن،  گردونــۀ تاریــخ خــار گزیــر از  باشــد، نا
دلیلی ندارد جز آنچه به عنوان "فهم اسباب و علِل تنزِل" گذشتگان 
که  یاد می شود. به عبارتی، عبرت بودن و عبرت ماندِن تاریخ است 
گفت  در اینجا در خدمت جاودانگی مّلت است. به اجمال می توان 
که  خوانش تجددخواهانۀ دوران مشــروطه از تاریخ، همان اســت 
سال ها بعد محمدعلی فروغی دربارۀ مفهوم تاریخ و با مضمونی نو 
می نویســد »تاریخ ســودمند تاریخ تمدن اســت؛ یعنی بیان این که 
کرده و می کند«  دانــش و هنر و اوضــاع زندگانی مردم چگونه ترقــی 

)فروغی، ۱۳۸۴، ۲۸۴(.

گذشــته به مثابۀ بخشــی از تاریخ  5. معماری 
در خوانش تجددخواهانه از تاریخ

تجددخواهــان در تبییــن مضمــون نــو از مفهــوم تاریــخ، ایــن 
کــه خوانــش خــود از تاریــخ را بــر عنصــری عینــی  فرصــت را یافتنــد 
کننــد. مــرور آرای برخی از  گذشــته باشــد، منطبــق  کــه همــان آثــار 
میرزاآقاخــان  -ازجملــه  مشــروطه  دوران  ایرانــی  تجددخواهــان 
کرمانــی، ملک المتکلمیــن، آخونــدزاده و حاج ســیاح۱6- دربارۀ آثار 
باقی مانده ازگذشتگان در این مسیر مبین نوع تلقی آن ها از تاریخ 
خواهــد بود. چون در ایــن پژوهش، تمرکز تحلیل ها و تفســیرهای 
مربوط، بیش از هر چیز معطوف به معماری اســت، اندیشــه هایی 
گذشــته دیــده  کــه در آنــان التفاتــی بــه معمــاری  از تجددخواهــان 
می شــود، مدنظــر قــرار می گیــرد. ایــن موضــوع از ســه منظــر مــورد 
گذشــته و  کــه عبارت انــد از: "میــراث معماری  مداقــه قــرار می گیرد 
چیســتی تاریــخ مــا"، رویکرد و نگــرش متجددان در تبیین و بســط 
اندیشــۀ »هویــت ایرانی ســازی و میــراث مّلــی معمــاری« و تدویــن 
فرآینــد انجــام آن و درنهایت تکوین اندیشــۀ "وظیفۀ دولت و ملت 
که می تواند در هر  به حفظ آثار تاریخی" به عنوان اسنادی از تاریخ 
کشور برای حال و  حالی رهنمودهایی برای متفکران و مجریان در 
کند. این هرسه، در مقصد نهایی خود در پی "تکوین  آینده فراهم 

اندیشۀ میراث مّلی معماری ایران" هستند.

گذشته و چیستی تاریخ ما 5. 1. میراث معماری 
در  را  ایشــان  هرآنچــه  تاریــخ،  از  تجددخواهــان  خوانــش  در 
بازیابــِی آن مضمــوِن یادشــده از مفهــوِم تاریــخ یــاری می رســاْند، 

تکوین اندیشۀ میراث مّلی معماری ایران
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کرمانــی در آثار "ســه مکتوب"، "صد  حائــز ارزش بــود. میرزاآقاخــان 
ح مباحثی در باب تاریخ و  خطابه" و " آئینۀ سکندری"، عالوه بر طر
گذشــته به منزلۀ شواهد  تاریخ نگاری، التفاتی ویژه به آثار معماری 
گفتارهای خود  گروه از متجددان،  کلی، این  تاریخــی دارد. به طور 
که یکی از اساسی ترین آن ها شواهد  در تاریخ را به شــواهد تاریخی 
گذشــته اســت، می آرایند و در بحث از شــکوِه تاریخ ایران  معماری 
که ادعــا می کننــد، عالوه بر اقامۀ شــواهد  در مقــاِم اثبــات احکامــی 
تاریخــی از میــان متــون، از میــراث معماری ایران شــاهد می آورند؛ 
چنان کــه میرزاآقاخــان می نویســد هرکــس »تخت جمشــید فــارس 
به دقــت  را  بیســتون  و  کــوه داراب  و  کرمانشــاهان  و طاق بســتان 
گواهان قائم و راســت گویان  که[ همه  مالحظــه فرماید ]درمی یابــد 
که  راســخ و پایدارنــد« )کرمانــی، ۱۳۸۲، ۱۷(. بــا همیــن نگاه اســت 
گذشــتگان در ذیــل تاریخ ایران، قبالۀ شــرافت ایران  آثــار معماری 

هستند و می توانند به شکوه آن شهادت دهند.
بــه  معــروف  میرزانصــراهلل«  »حاجــی  خصــوص  همیــن  در 
»ملک المتکلمین۱۷«، نخست با توضیحی دربارۀ جایگاه انسان در 
کید بر جنبۀ »تاریخی بودن«  سیر تاریخ، روند متمدن شدِن او، با تأ
که  کند  ماهیت انســان۱۸، )ملک زاده، ۱۳۲5( ســعی می کند تبیین 
گذشــتگان چه  چــرا »تاریــخ« ارزشــمند اســت و در آن، آثــار و ابنیۀ 
گذشــته و اوضاع و  اهمیتــی دارنــد. او می گویــد »تاریــخ« می توانــد 
گذشتگان را نشان دهد و در این میان، آثار علمی و صنعتی  احواِل 
ملــل »مظاهــر دورۀ مجــد و تمــدن آن ملــت و نماینــدۀ حقیقــی 
این چنیــن  در   .)۱0۳ )همــان،  اســت«  کشــور  آن  باعظمــت  روح 
به کمــِک  تاریخــی، تجددخواهــان  بازنمایــی چیســتی  از  بســتری 
مصادیــق معمــاری و در میدان اندیشــۀ مبتنی بر مفهــوم "ترّقی" و 
بــا رویکردی فایده گرایانه، به همراِه ســویه ای پررنــگ از مّلی گرایی، 
گروه  به تاریخ ســازی دســت می یــازد )فصیحــی، ۱۳۷۱، ۱56(. این 
از متجــددان بــرای ایــراِن پیش از اســالم، بنایــی باشــکوه از تاریخ 
گذشــتگان اســت. طاق بســتان  کــه مصالــح آن، آثار  آن می ســازند 
و بیســتون را حکایت گــِر »داســتان باســتان« می نامنــد )کرمانــی، 
کــه از عالئــم  کهنــۀ تخت جمشــید  ۲،۱۳۸۲( و از نظــر آن هــا، »آثــار 
دالئــل ســلطنت و حرفــت و صنعــت و مدنّیــت قدیِم ایران اســت« 
)همان، ۲۲( و »اشکال مصورۀ تخت جمشید درجۀ تمدن ایران در 
گواهی می دهد« ) همان، ۲(. »قلعه بهمن  چهارهزار  ســال پیش را 
کرمــان و قلعه بهمــن بــم و قلعۀ بهمــن و بمپوِر  داراب و قلعه دختــر 
بلوچستان« )همان، ۱۷( را بیانگر فراست ایرانیان در ساختمان بر 
وفِق هندسه و ساخت عالی برمی شمرند و حتی چنین می پندارند 
گواهی  که نقوش برجســتۀ تخت جمشید به سان شاهدی تاریخی 
کــه ایرانیــان باســتان، جامه هایــی همچــون اروپاییــان  می دهنــد 
قــرن نوزدهم داشــته اند )کرمانــی، ۱۳۷۸، ۲۳۸(. در نظِر بســیاری 
گذشــتگان بیانگــر چکیــدۀ اندیشــه و  از متجــددان، آثــار معمــاری 
که  کــه در پــِس آن بــوده اســت، و بر همین مبناســت  تصوری ســت 
گرفته و راه تــازه ای یافته  »امــروز تاریخ بشــر وجهۀ خاصی بــه خود 
گذشــتگان را از روی آثــار باقیــۀ آن ها قضــاوت می کند و از  و اعمــال 
ایــن راه به درجــۀ تمدن و معلومات ملــل راه می یابد« )ملک زاده، 

۱۳۲5، ۱0۳ به نقل از ملک المتکلمین(.

گذشــته به تبــع ترقــی منزلــِت  حاصــل ســخن اینکــه، معمــاری 
گذشــتگان به  تاریــخ در نــزد تجددخواهان، از مقاِم صرف صناعت 
کنون می توانست  که ا گذشتگان" ارتقا یافت. میراثی  مقاِم "میراث 
که می خواســتند آن اندیشــه  آینۀ چیســتی تاریخ ما باشــد و اینان 
کــم بر زمانۀ خویــش بتازنــد، از تاریخ و  را بســتایند و بــر اندیشــۀ حا
کــه شــواهدی از آن بودند، بیشــترین بهــره را بردند.  آثــار معمــاری 
گذشــتگان،  که دریافت آن هــا از مضموِن آثار معماری  به این معنــا 
که "تاریخ ما" اســت. به عبارتی،  گذشــته اســت  بازنمایــِی روایتی از 

گذشته یکی از مصداق های "چیستی تاریخ ما" است. معماری 

ی معماری
ّ

5. 2. فرآیند "هویت ایرانی"سازی و میراث مل
بــا دگرگونــی در مضمــون مفاهیــم پیشــین جامعــۀ ایــران و نیز 
ابعــاد  ایرانــی" »در  "هویــت  مفاهیــم جدیــد، مســئلۀ  تکویــن  بــا 
کــه نــه قومی-زبانی و نــه ایلی-تبــاری و نه  ح شــد  جدیــدی مطــر
کبری، ۱۳۹۳، ۲( بلکــه "هویت مّلی" بود؛  دینی-مذهبــی بــود« )ا
که با مفاهیمــی نظیر "ملت"، "مّلیت"، "مّلیت طلبی"،  بدین معنــا 
گفتارهــای تجددخواهــان عصــر  "وطــن" و... همبســته بــود. در 
"تاریــخ"،  "خــط"،  "زبــان"،  نظیــر  عناصــری  مشــروطه،  و  قاجــار 
"نــژاد" و مؤلفه هایــی این چنینی، برســازندۀ هویــت جدید ایرانی 
معیــار  هویــت،  ایــن  بنیادیــن  مؤلفــۀ  دیگــر   .)6۷ )همــان،  بــود 
کــه از تصــور تمایــز و رویارویــی میــان "ما" یا  "ایرانی بــودن" اســت 
"خودی ها" دربرابِر "دیگران" یا "بیگانگان" نشات می گیرد: »ایران 
نیــران ]...[، ایــران دربرابر تــوران ]...[، ایــران دربرابر روم  دربرابــر اَ
]...[، عجــم، عمدتــًا ایرانــی، دربرابر عرب، تاجیک )فارســی زبان( 
دربرابــر ترک، ایران دربرابر هند ]...[ و ایران دربرابر فرنگ )اروپا(« 
)اشــرف، ۱۳۹5، ۲۲(. این هویت، در فرآینــد انتقاد از هویت های 
ســاخت مایه ای  نیازمنــد  جدیــد،  هویــت  برســاختن  و  پیشــین 
بــود. ایــن ســاخت مایه جز با رجــوع بــه تاریخ به دســت نمی آمد. 
بنابرایــن تجددخواهــان قبالــۀ تاریخــی تــدارک می بیننــد و »بــه 
گفتــۀ هابسبام۱۹دســت بــه "ابــداع ســّنت ها" می زننــد« )همــان، 
گذشــته در ایــن بســتر اهمیــت می یابــد و  ۳۸(. میــراث معمــاری 
به عنــوان جزئــی از عنصــر "تاریــخ" در فرآیند هویت  جدیــد ایرانی، 

توجــه تجددخواهان را به خود جلب می کند.
گروه از متجددان، عالمت قوم ایران، در معماری  از دیدگاه این 
پیــش از اســالم تخت جمشــید و قلعه اصطخــر و امثــال آن، و بعــد 
از اســالم، مشــهورترین آثــار صفویــه اســت؛ به علــت اینکــه ایــن آثار 
کــه »عواطــف مختلفــۀ آن ]ایــران[ را در  تجلــی حکومت هایی انــد 
ســلک مّلــت واحده منتظم داشــته اند و باعث ســلطنت مســتقلۀ 
توجــه  در   .)۴5  ،۱۳5۱ )آخونــدزاده،  شــده اند«  ایــران  گانــۀ  جدا
گذشــته در بســتر انتقــاد سیاســی، به منظــور  بــه میــراث معمــاری 
برســاختن هویــت جدید ایرانــی، عالوه بر توجه به میــراث معماری 
گونــه ای از معماری  ایران باســتان، تفســیر تجددخواهــان در باب 
ایــران به مثابــۀ نمــاد "هوّیــت مّلــی" ایــران، بیانگــر فرآینــد "هویــت 
گذشــته در ایــن فرآینــد  ایرانی"ســازی و جایــگاه میــراث معمــاری 
کــه نمایانگر "هویــت ایرانــی" در معنای جدید  اســت. معمــاری ای 
آن اســت. زمانــی، آخونــدزاده در پاســخ بــه مطلــِب چاپ شــده ای 
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در یــک روزنامــه، معیــار خوانــش خود در تفســیر تاریخی را مســئلۀ 
"هویت مّلی" و "ملت" و "مّلیت" در مضموِن جدید آن قرار می دهد 
که روزنامه نویس آن را عالمت ملت ایران  و می گوید شــکل مســجد 
گــر از لفظ مّلــت مراد  انگاشــته، نامناســب اســت؛ به علــت اینکه »ا
گر قوم ایــران را مراد می کنی  تــو معنــی اصطالحی آن اســت، یعنی ا
مسجد انحصار به قوم ایران ندارد بلکه جمیع فرق اسالم صاحب 

مسجدند« )آخوندزاده، ۱۳5۱، ۴۴(.
گاهــی مّلــی و  نتیجــه آنکــه آثــار تاریخــی، درخدمــت تکویــن آ
گذشــتگان نظیــر  مفاهیــم مّلــی قــرار می گیــرد و آثــار باقی مانــده از 
کاخ هــا و معابــد عالــی«، مظهــر تمــدن و روح و  »ابنیــۀ تاریخــی و 
عظمــت ادوار مختلف تاریخی ســت و »درحقیقت آثار باســتانی هر 
گذشــتۀ آن "ملت" اســت« )ملک زاده،  ملتی ســنِد باقبالۀ زندگانی 
میــراث  به این معنــا،  ملک المتکلمیــن(.  از  به نقــل   ۱0۳  ،۱۳۲5
تجددخواهــان،  ایــن  نوشــتار  و  گفتــار  در  گذشــتگان  معمــاری 
که برســاختۀ ایشان بود، "هویت مّلت"  به خدمِت هویت جدیدی 
که  در می آیــد، و ایــن نکتــه از اهمیــت بســزایی برخــوردار می شــود 
که به  هــر ملتــی به واســطۀ مرتبــۀ دریافتــش از هویــت مّلــی اســت 
ج می نهد و ازســوی دیگر نیز، اعتباربخشــی  میــراث تاریخــی خود ار
گاهی  گذشــتگان همچون "میــراث مّلی"، مقــّوم آ بــه آثــار معماری 
مّلی ســت )طباطبایــی، ۱۳۹5(. درنتیجه با تأمــل در مضمون این 
مفاهیــم برآمده از اندیشــۀ تجددخواهان می توان با این تفســیر از 
که مقوِم  گذشــته« و معمــاری ای  مفهــوم جدیــد »مّلی« و »میراث 
که در نظــرگاه تجددخواهان دوران  این دو مفهوم اســت، دریافت 
ح  مشروطه، چنین بسطی از این مفاهیم در معماری مفهومی طر

که می توان آن را »میراث مّلی معماری ایران« نام نهاد. می کند 

5. 3. وظیفۀ دولت و ملت به حفظ آثار
گفتار تجددخواهان دوران مشــروطه  که در  گرایشــی  ســومین 
گذشــته قابل تشــخیص اســت، امر  در نســبت بــا میــراث معماری 
کید بر وظیفۀ ایشــان به حفــظ آثار معماری  بــه دولــت و مّلت و تأ
گذشــته در منطــق نــگاه جدید به تاریــخ اســت. ملک المتکلمین 
او  نقــد می کنــد.  را  آثــار اصفهــان  به صراحــت، مســببان تخریــب 
گفتمــاِن انتقادِی  همچــون دیگــر تجددخواهان در ادامــۀ همان 
شــکل گرفته در دوران مشــروطه در مبــارزه بــا بی قانونــی، پــس از 
اشــاره اعتبــار بســیار زیــاِد "آثار مّلی مــا" نزد خارجی ها و مســافرت 
باســتانی  آثــار  دیــدن  بــرای  غربــی  دانشــمندان  از  کثیــری  عــدۀ 
ایــران و این کــه »عکس هــا و پرده هــای نقاشــی از روی ایــن ابنیۀ 
نفیســه برمی دارند« )ملک زاده، ۱۳۲5، ۱05(، با افســوس از اینکه 
نــزِد مــردم و دولــِت ما، ایــن آثــار بی اعتبار اســت، از اینکــه نه تنها 
ازطــرف دولــت ایــران »اقدامی بــرای تعمیر و حفظ ایــن آثار بزرگ 
نمی شــود«، بلکــه مدتی ســت برخــی )ظل الســلطان و درباریــان 
اصفهان( »به انهدام آثار روح و هنرمندی پدران ما و ویران کردن 
باال تریــن مفاخر دورۀ بزرگواری و ســند مراتــب دانش و هنرمندی 
کمر بســته اند، اظهــار تأســف می نماید.  ملــت مــا«) همــان، ۱05( 
کــه به گفتــۀ حاج ســیاح »عالقــۀ ظاهــری  لــذا بــه ایــن معناســت 
گذشــتۀ تاریخی و اینکه آنان  ایرانیــان بــه هویت مّلی و نمودهای 
هیــچ فرصتــی را بــرای غــارت میــراث مّلــی از دســت نمی دهنــد« 
حقیقــت  حاج ســیاح۲0(  از  به نقــل   5۴۸  ،۱۳۹5 )طباطبایــی، 
گذر از شهر باستانی شوش،  می یابد. همین حاج ســیاح به هنگام 
که  درعین تعریف و تمجیِد باســتانی  بودِن آن، افســوس می خورد 
فرانســوی ها، آثــار و اشــیاء عتیقۀ ایــن منطقۀ باســتانی را به اروپا 

آرای تجددخواهان 
دربارۀ معماری 

گذشتگان 
برمبنای خوانش 
تجددخواهانه از 

تاریخ

گذشته  میراث معماری 
و چیستی تاریخی ما

گذشتگان به مثابۀ شواهد پایدار و راسخ تاریخ اند کرمانی- آثار  میرزاآقاخان 
حاج سیاح- ملک المتکلمین

گذشته اند )به ویژه  گذشته: حکایتگِر شکوه و جالل  آثار معماری 
آثار دورۀ باستان ایران(

کرمانی-  میرزاآقاخان 
حاج سیاح- ملک المتکلمین

گاهی ما هم  شناخت میراث فاخر معماری ایران، در خودآ
به عنوان قومی دارای تاریخ طوالنی و هم وجه تمایز و تشابه با 

کشورهای متمدن اروپایی، نقش مهمی دارد

کرمانی-  میرزاآقاخان 
حاج سیاح- ملک المتکلمین

فرآیند “هویت 
ایرانی”سازی و میراث 

ی معماری
ّ

مل

که در منطق مناسبات  تکوین مفهومی از نوعی معماری 
جدید و مضامیِن نوآئیِن مّلی و ملت، به عنوان »معماری مّلی« 

شناخته می شود
میرزافتحعلی خان آخوندزاده

گذشته، همچون قبالۀ تاریخی  میراث مّلی معماری 
ملک المتکلمینایرانی بودن و هویت مّلی ایرانی است

وظیفۀ دولت و ملت به 
حفظ آثار

گذشتگان در  مذمِت بی توجهی دولت و مّلت به آثار معماری 
گفتمان انتقادی دوران مشروطه ملک المتکلمین- حاج سیاحپس 

گاهی ای دررابطه با وظیفۀ دولت و مّلت به حفظ  تکوین آ
گذشته و قوام بخش مّلیت  که نشانگر روح  میراث مّلی معماری 

و مّلت آن هاست
ملک المتکلمین- حاج سیاح

گذشتگان برمبنای خوانش تجددخواهانه از تاریخ. جدول 3- چکیدۀ آرای تجددخواهان دربارۀ معماری 

تکوین اندیشۀ میراث مّلی معماری ایران



۷0
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۸

پی نوشت ها

1  Stanford Encyclopedia.2 Modernity.

نتیجه

تکویــن "اندیشــۀ میــراث مّلــی معمــاری ایــران"، پیامــد تغییــر 
کــه همــگام بــا تغییــرات  در مضمــوِن مفهــوم تاریــخ بــود. مفهومــی 
بنیادیــن در وجــوه مختلــف اندیشــه در دوران مشــروطه، به دســت 
تجددخواهانــی نظیــر میرزافتحعلی خــان آخونــدزاده، میرزاآقاخان 
کرمانــی و میرزاعبدالرحیــم طالبوف، حاج ســیاح و ملک المتکلمین 
و... صورت بنــدی شــده بود. فهم چیســتی تاریخی مــا از رهگذر آثار 
معمــاری، به عنــوان شــواهدی انکارناپذیر از هســتی و چیســتی ما، 
گذشــته به منزلــۀ »میراث  نخســتین عرصــۀ مطرح شــدن معمــاری 
که توانســت به واســطۀ نسبتی مستقیم  مّلی معماری« بود. میراثی 
با دریافتی از مضموِن مفاهیم اندیشــۀ جدید همچون ترّقی، مّلت، 
مّلیــت، وطــن و مّلــی، در معادلــه ای منطقــی قــرار بگیــرد و ترکیبــی 
که ناظر بــر ویژگی ای  کنــد. ترکیبی  را به عنــوان "میــراث مّلــی" عرضه 
گذشــتگان، به مرتبۀ  کــه آن را از مرتبــۀ آثار  گذشــته بود  از معمــاری 
میــراِث هویت بخــِش یک مّلت، برمی کشــید. به همین اعتبــار، از آن 
گذشــتگان این توانایی  به بعد معماری ایران در معنای میراث مّلی 

کــه به دنبــال برپایــی هویت  را یافــت تــا در خدمــت فرآینــدی درآیــد 
که اجتماع یک ملت در یک  جدیــدی از ایــران و ایرانی بود. هویتــی 
واحدی سیاسی مستقل را معنی می بخشید و آن را تعریف می کرد. 
که می توانست نمادی از ملِت واحده  ازهمین رو، آن نوع از معماری 
در معنــای جدید آن باشــد، به عنوان میــراِث مّلی معماری پذیرفته 
شد و شأنی به مثابۀ نماِد ملت و مّلیِت ایرانی یافت. در پِس همین 
که  کارکردی  نگاه، میراِث مّلی معماری به واسطۀ هویِت جدیدش و 
در منطق مناســبات جدید بازی می کرد، می بایست حفظ می شد. 
ازسوی دیگر، از آن جهت که در اندیشۀ جدید حقی بر گردن دولت و 
مّلت نسبت به حفظ حیثیِت مّلی قرار داشت، بر عهدۀ دولت و ملت 
کنند. به این معنــا، خوانش  کــه به حراســت از این آثار همــت  اســت 
تجددخواهانــه از تاریــخ، مقــوِم مفهومــی بــا عنــوان »میــراِث مّلــی 
گذشــته  کــه معنای خاصی را از معماری  معمــارِی ایران« می شــود، 
گونه ای از معماری را در این مفهوم می پذیرد  مراد می کند و بالطبع 

که از پِس پشتیبانی مفهوم میراث مّلی برآید.

گذشتگان را مردم و سالطین  حمل می کنند و بخشی دیگر از آثار 
کرده اند )محالتی، ۱۳56، ۲۲۳(. ایــران ویران 

گذشــته اند، نــگاِه جدیدی ســت.  کــه متجــددان نگــران   ایــن 
که به معماری و آثار و عتیقات بسط یافته است.  گذشته ای  نگران 
کرده اند،  که از مناســبات اندیشۀ جدید پیدا  بنابه همان دریافتی 
گذشــتگان اهمیت  که ممالــک غربی بــرای آثار  یــادآوری می کننــد 
کوشــش و بــه آن افتخار  بســیاری قائل انــد و در حفــظ این گونه آثار 
کــه آثــاری نظیــر »آئینه خانه« و  می کننــد. به همین ســبب، از آنجــا 
»هفت دســت« متعلق به عصر صفــوی در اصفهان در حال تخریب 
اســت، مّلــت و مملکت ایران را بدبخت تریــن و ذلیل ترین ملک ها 
می خوانند )محالتی، ۱۳56، ۴۱( یا از اینکه »کاشی های عالم قدیم 
که در  و ســنگ های محکوک به خطوط قدیم و اشــیاء عتیقه ]...[ 
هر مرکز و هر خانه و هر موقوفه و معبد و مقبره و عمارات ســالطین 
گذشــته هســت می دزدند به قیمت نــازل به  خارجه می فروشــند« 
)همــان، ۴۲( اظهــار انزجار می کنند. به نظر می رســد، نگرانی آن ها 
ناشــی از چیــزی نبــود جــز بی قانونی و فقــدان حقوق مــدون برای 
گذشــته  گذشــته به عنوان بخشــی از تاریخ و میراِث  آثــار و عتیقات 
ح  کــه طالیه داِر هویِت مّلی ما اســت. ازایــن رو، مفهوم جدیدی طر
می کنند و آن وظیفۀ دولت و ملت به حفظ آثار است: »زمامداران 
کــه آنچه از آثــار مدنیت و مفاخــر مّلیت از  ملــک و ملــت موظف اند 

کان ما باقی مانده حفظ نمایند و از دســت حوادث مصون نگه  نیا
کشــور ســپارند« )ملک زاده، ۱۳۲5،  دارند و به  دســت فرزندان آتیۀ 

۱05 به نقل از ملک المتکلمین(
گاه کننــده ای، در پــِس تکویــن چنیــن تفکــری در اثنــای   بــذر آ
دوران مشــروطه و در نســبتی منطقی و مســتقیم بــا قانون خواهی 
کاشــته شــد. نشــانه های تولد چنین تفکری در  عصر تجدد ایران، 
که پــس از خرابی عمارات  حفــظ آثــار مّلــی را می توان آنجایی دیــد 
هفت دســت، ملک التجــار شــهر اصفهــان، به بهانه هایی توانســت 
کنــد. بنابراین  دســت ظل الســلطان را از تخریــب پــل خواجو قطع 
گاهی ای مّلــی در قباِل  که به تدریــج آ کرد  می تــوان چنیــن ارزیابــی 
گذشتۀ مردم پدید آمد و این در سایۀ اندیشۀ جدید  آثار تاریخی و 
کوکب  گــر  ممکــن بــود. چنان کــه ملــک زاده اشــاره می کند »شــاید ا
مشــروطیت از افــق ایــران طلــوع نمی کرد، تمــام آثار مّلــی اصفهان 

]...[ یکی بعد از دیگری از پای درآمده بود« )همان، ۱06(.
تجددخواهان از دِر علت یابی و تحلیل این وقایع به این نتیجه 
که همۀ این وقایع از بی قانونی مألوف این عصر اســت و  می رســند 
که آن ها از مؤلفه های اندیشــۀ  که بنابه دریافتی  این درحالی ســت 
کــرده بودنــد، دولــت و ملت می بایســت به حفــظ آثار  جدیــد پیــدا 
گذشــتۀ پرشــکوه،  که آینۀ  بکوشــند و هریک در مقام خود از آثاری 

کنند. نماد هویت، و قبالۀ تاریخ ما هستند، صیانت 
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3 Friedrich Nietzsche )1844-1900(.
4 Charles Baudelaire )1821-1867(.
5 Max Weber )1864-1920(.
6 Montesquieu )1689-1755(.
7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel )1770-1831(.
8 Emile Durkheim )1858-1917(.

۹ ســلطنت قاجــاران ســال های )۱۷۹6- ۱۹۲5م/ ۱۲۱0- ۱۳۴۴ق/ ۱۱۷۴- 
۱۳0۴ش( را دربرمی گیــرد. جنگ هــای ایــران و روس نیــز در ســال های ۱۸0۴- 
۱۸۱۳ و ۱۸۲6- ۱۸۲۸ میــالدی به وقــوع پیوســت. نــک: ضیاءابراهیمــی، رضا 
)۱۳۹6(، پیدایش ناسیونالیســم ایرانی؛ نژاد و سیاســت بی جاســازی، ترجمۀ 

حسن افشار، نشر مرکز، تهران: ص ۲۹.
فرمانــدۀ  و  تبریــز  دارالســلطنۀ  در  فتحعلی شــاه  ولیعهــد  عباس میــرزا،   ۱0
گاهی دوران جدید، به واسطۀ  جنگ های ایران و روس بود. نخســتین نطفۀ آ
شکســت در جنگ های ایران و روس در عباس میرزا و دیگر رجال دارالســلطنۀ 

تبریز به وجود آمد.
۱۱آخونــدزاده )۱۱۹۱-۱۲5۷ ش./ ۱۸۱۲-۱۸۷۸ م.( متولــد آذربایجــان ایران 
کــرد و در آنجا ماندگار شــد. بســیاری از  کــه پــس از چنــدی به قفقــاز ســفر  بــود 
مفاهیــم نوآییــن و مؤلفه های دنیــای جدید، در آســتانۀ دوران جدیــد ایران، 
او  اثــر  کــرده اســت. مهم تریــن  کــه آخونــدزاده طــرح  مرهــون مباحثی ســت 
که در ســال های ۱۲۷۹- ۱۲۸0ق نوشــته شده  کمال الدوله« اســت  »مکتوبات 

است.
کرمانــی )۱۲۳۳-۱۲۷5 ش ۱۸5۴-۱۸۹6 م.(، در نقدهــا و  ۱۲ میرزاآقاخــان 
تحلیل هایــش بســیار متاثــر از آخوندزاده بــود و مهم ترین اثر خود یعنی رســالۀ 
کمال الدولۀ آخوندزاده نوشــت. دو اثر  »ســه مکتوب« را به اقتباس از مکتوبات 

مهم دیگر او »آیینۀ سکندری« و »صدخطابه« است.
۱۳ میــرزا عبدالرحیم طالبــوف )۱۲50-۱۳۲۹ق( ازجملۀ تجددخواهان بود 
که به او نســبت می دهند، نشــر علم به زبان ســاده و  که از مهم ترین خدماتی 
عامیانه است. از مهم ترین آثار او »کتاب احمد« و »مسالک المحسنین« است.
کنــون تعاریــف زیــادی از آن بیان شــده اســت،  کــه تا ۱۴ نهضــت مشــروطه 
که در وهلۀ اول به شــیوۀ ســلطنت  فرآینــدی در دریافتــی از دنیــای جدید بود 
و سیاســت بســط یافته بود. این نهضت با انقالب ســال ۱۲۸5ش/۱۹06م به 

پیروزی رسید.
کــه اینجا به کار  کــه در معنایی  ۱5 ریشــۀ ایــن اصطــالح فولک )volk( اســت 
گاه به ماهیت مّلی خودشــان اســت. و  مــی رود، به معنــای پیکــره ای از مردم آ
که بازیگــران اصلی این نوع تاریخ،  تاریخ نگاری فولکیش به معنای این اســت 

کشورند )نک: ضیاءابراهیمی،۱۳۹6، ۴5 و 5۱(. مردم یک 
۱6حاج سیاح )۱۲5۲- ۱۳۴۴ق( از زمرۀ تجددخوهان دوران مشروطه بود. 
که به کوشــش حمید ســیاح  کتاب مجموعۀ خاطرات و ســفرنامه های ایران او 
گزارشی مفصل از تأثیر مظاهر دنیای جدید بر اندیشۀ  به چاپ رســیده اســت، 

حاج سیاح و بازتاب آنان در افکار او را نشان می دهد.
۱۷ ملک المتکلمیــن )۱۲۷۷- ۱۳۲6ق( ازجملــه روحانیــان مشــروطه خواه 

کرده بود. که التفاتی به مظاهر اندیشۀ جدید پیدا  زمان بود 
۱۸ملک المتکلمین در روز ۱۲ رمضان ۱۳۱۸ هجری )درســت 6 ســال پیش 
کم  از انقالب مشــروطه( در مسجد شاه علیه بی قانونی های ظل السلطان، حا
شــهر اصفهان، در تخریب آثار معماری صفویان، اقدام به ایراد نطقی می کند. 
این نطق در حضور جمع زیادی از مردم و علمای شــهر انجام می پذیرد )برای 

اطالع بیشتر نک: ملک زاده، ۱۳۲5(.
19 Eric Hobsbawm )1917-2012(.
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Genesis of the Idea of National Architectural legacy of Iran*
In  the  Modern is t  Read ing  o f  H is tory  by  I ran ian  Th inkers  At  the  Con-

s t i tu t ion  Age

odernity and enlightenment is one of the 
major intellectual sprouts of the Constitu-

tion Age in Iran, which lead to the re-readings of 
most of the concepts of the past, and their re-defi-
nition based on the new attitudes and approaches 
of that time. Among these topics was the concept 
of “history”. The intellectuals, influenced by the 
fundamental components of the new world such 
as rationalism and humanity and relying on the 
concepts such as “progress”, liked to offer  a new 
reading of the concept of history with regard to 
these components. This reading was conducted in 
an atmosphere where the new world had figured 
out new relationships in culture, society, politics… 
with peculiarities such as experimental sciences, 
power of criticism and rationalism and elimination 
of holy and lofty issues by setting up logic, some-
thing that threw a skeptical eye to most of the 
precedents. Therefore, it founded a new concept 
of the history by criticizing the previous theme of 
the history, which can be referred to as “a mod-
ernistic reading of history”. By studying the texts 
of those ages and other related sources authored 
after the Constitution era and by using an inter-
pretative-historical and content analysis method, 
the present article seeks to answer to the ques-
tions as to:”What role did the new reading of the 
history by the modernists play in the genesis of 
the idea of national architectural legacy of Iran?”, 
and “What status and influence did the works of 
previous architects have on this issue?” In order 
to answer these questions the outlook of the mod-
ernists toward the architecture remained from the 
past need to be examined and explored as an im-
portant pillar of the history, which makes identity. 
Extension of the discussion of this article encom-
passes the individuals who are somehow known 

as the modernists of the Constitution Age. The 
objective of this research is to study the effect of 
modernistic reading of the history on the “Genesis 
of the idea of national architectural legacy of Iran” 
which is one of the outcomes of this new reading 
of the history. Therefore, it deals with the nature 
of this effect, its origins and its results in addition 
to studying the roots and continues toward the 
emergence of the idea of national architectural 
legacy of Iran. In order to achieve this objective, 
modernity is defined and the course of modernity 
in Iran is explored in an effort to follow the path of 
metamorphism of the concepts at the Constitution 
Age. Upon contemplation of the transformation 
occurred in the theme of the concept of history in 
the opinions of the modernists, the research stud-
ies the tendencies, which took, place in the opin-
ions of modernists concerning the architectural 
works of the past and served as an evaluation of 
the genesis of the idea of national architectural 
legacy of Iran. The research also tries to show 
that this new attitude of the Constitution Age actu-
ally intended to confirm, record and register the 
historical architecture of Iran as a national Iranian 
legacy, notify everyone on its importance and em-
phasize on its conservation. 

Keywords:  Modernity, Modernists, History, Con-
stitution, National Legacy, Architecture. .
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