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تچکیده مقاله  این  اندیشهأ:  انقالب ثیر  بر  کرمانی  آقاخان  میرزا  سیاسی  ی 

میمشروطه تحلیل  را  ایران  ازی  یکی  کرمانی  روشنبرجسته  کند.  قرن ترین  فکران 

اندیشه است.  ایران  در  و نوزدهم  دین  میان  جدایی  قانون،  حاکمیت  باب  در  وی  ی 

ی گذاشت. اندیشه  برجای   خواهی ایرانیبر مشروطه  ای ویژهسیاست، و آزادی بیان تاثیر  

ایدئولوژیک جنبش   مبنای  بر  بود،  ناسیونالیسم  و  بر سکوالریسم  مبتنی  که  کرمانی، 

ایران در سال  خوامشروطه برای سکوالریزه کردن جامعه  1906هی  اولین تالش  ی و 

 1ایران تاثیر بسیاری داشته است. 

( بردسیری  آقاخان کرمانی،  1896-1853میرزا عبدالحسین  میرزا  به  (، معروف 

در ایران است. زندگی    مترین اندیشمندان سیاسی سکوالر قرن نوزدهیکی از حائزاهمیت

از   -بخش اول زندگی خود  او:  ی اصلی تقسیم کردان به دو مرحلهتورا می  2فکری وی

سالگی به استانبول رفت، جایی   33را در ایران گذراند؛ سپس در سن    - 1886تا    1853

جا زندگی کرد. در آن سال، در واقع، به دنبال استردادش توسط  در آن  1896که تا سال  

محمد علی میرزا، در تبریز اعدام   به فرمان وارث تاج و تخت  ،دولت عثمانی به ایران

 

s Constitutional Revolution of 1906’Iran: این مقاله برگردان فصللل جن م کتاب   1

Narratives of the Enlightenment  .های اضلافه شلده توسلط مترجم با جس جانویسم )-اسلت

  اند(.م مشخص شده–

 در باب بیوگرافی سیاسی میرزا آقا خان کرمانی بنگرید به: 2

 (48-13)صص  1357تهران،  ی،آقاخان کرمان یرزا م هاییشهاند یت،آدم یدونفر

 ( 43-13ص )ص  1989کلن،  ید،تبع یهاناطق، نامه  هما

 ( 92-3ص . )ص 2000اسن  ینه،بهرام چوب یرایشسه مکتوب )به کوشش و و ی،انمآقاخان کر میرزا

–Iص )ص  1379(، تهران محمدجعفر مح وب یراستاری، صد خطابه )به ومیرزا آقاخان کرمانی 

XXXIII ) 
 Bayat, P.M., ‘The Concepts of Religion and Government in the 
Thought  of Mirza Aqa Khan Kermani, A Nineteenth-Century Persian 
Revolutionary’, in International Journal of Middle East Studies, vol. 
5, no. 4, 1974, pp. 381–400. 
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کرمانی اولین بخش زندگی فکری خود را عمدتاً در شهرهای بردسیر، کرمان،   3شد. 

ای نیز در مشهد و رشت زندگی کرد(؛ این  اصفهان، و تهران گذراند )البته چند هفته 

ی امامی  اش نسبت به اسالم شیعه انتقادی   ایرانی، در طول این دوره، دیدگاهاندیشمند  

دوم زندگی   ی بسط داد. مرحله  4جنبش دینی بابیهکارانه را با نزدیک شدن به  محافظه 

استانبول  در  آن   5وی  در  کرمانی  که  جایی  شد،  خواهد  یک متمرکز  به  تبدیل  جا 

 گذارد.شود و دیدگاه دینی خود را کنار می فکر سکوالر و ناسیونالیست می روشن

های ایده   بعد از ارتباط با   اندیشمندان سیاسی ایرانی بود، که  کرمانی یکی از اولین 

های فرانسوی و بریتانیایی،  ی اندیشمندان غربی، مشخصاً ایدهخواهانهو مشروطه  یلیبرال

ی یک شیوه  طرح ی ایرانی، قادر به  ای تازه از تاریخ و فسلفهو همچنین بعد از بازنگری 

و مشروطه ناسیونالیسم،  بر سکوالریسم،  مبتنی  اندیشیدن شد که  بودجدید  . خواهی 

و    1906خواهی ایرانی  مشروطه   ایدئولوژیک جنبش   رمانی مشخصاً بر مبنای ی کاندیشه

. وی یکی از اولین  ه استی ایران تاثیر گذاشتاولین تالش برای سکوالریزه کردن جامعه

ایرانی را فهمید. این مسئله وی را  ی غربی، اسالمی و  فکران ایرانی بود که اندیشهروشن

ایت کرد، که در یک سو روشنگری غربی و در سوی منحصر به فرد هد  همنهادبه سوی  

اسطوره »دیگر  فلسفه  حکمرانیی  و  کوروش  بود.  خیر«  کرده  ترکیب  را  زرتشتی  ی 

دیدگاه سیاسی وی نه تنها برای خاندان سلطنتی ایران بلکه برای امپراتوری عثمانی 

سلطنت   یک  برقراری  خواستار  همچنین  کرمانی  شد.  آفرین  دردسر  جیش  از  بیش 

قاجاریه را به عنوان یکی از مشکالت اصلی آن در   6استبدادشروطه در ایران بود، و  م

 

های تبعید به کوشش هما  در باب علل اعدام کرمانی و بازسازی تاریخی آن واقعه بنگرید به: نامه 3

 .42- 35ی ناطق، صفحه

 های مرتبط به آن بنگرید به:در باب جنبش بابیه و اندیشه 4
Browne, E. G., ‘Catalogue and Description of 27 Bábí Manuscripts’, 
in The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,  
1892, pp. 433–499; Momen, M., The Babi and Baha’i Religions, 
1844–1944: Some Contemporary Western Accounts, Oxford, 1981. 

 ی امروزی گذراند. اش او مدتی را در قبرس و سوریه در طول فاز دوم زندگی 5
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 طغیان دراز نخبگان باور داشت که جمعیت را به سوی    گروهیگرفت؛ وی به  نظر می 

حاکم   دودمان  می برابر  نخبگان  کندرهبری  نقش  به    7منورالفکر.  محدود  نباید  فقط 

بمرحله بلکه  باشد،  شده  انقالبی  بر  عاملیاید  ی  در  کننده  شکل تعیین  یک  قراری 

باشمشروطه بر حقوق بشر است و قدرت سلطان را محدود ی حکومت  د، که مبتنی 

 کند. می 

ی وی است: کرمانی اولین  ی اندیشهمشخصهسه عنصر اصلی وجود دارد که وجه

  سال  10ی مختصری در حدود ی سیاسی وی در بازه فکر ایرانی است که اندیشهروشن

ای از وی متحمل م موعه  گرایی به سکوالریسم متحول شد. (، از اسالم1886-1896)

در نتی ه او را به گرایی هدایت کرد و  به نقد اسالم  های فکری شد، که ابتدا وی راگام

 رهبری کرده علی محمد باب    تر کرد، جنبشی کهزدیکدینی آن ایام ناصالح  جنبش  

بود. به هر حال، گام بعدی وی را نه فقط تبدیل به منتقد مذهب بابیه بلکه تبدیل به  

گرایی دکارت را فرا عقل منتقد تمام ادیان ابراهیمی توحیدگرایانه کرد. در واقع کرمانی  

گرایانه و نه امر الهی کرد. سپس،  اش بر مبنای اصل عقل شروع به بسط اندیشه  گرفت و

اندیشمند از  که  بودوی  گرفته  تاثیر  غربی  به    -ان  متعلق  اندیشمندان  خصوص  به 

سوی قلمروی سیاسی که به  جرداخت،    ساخت و  اش را بعدها اندیشه  -گری فرانسهروشن

کرد، میید  تأکبنیان نهادن یک دولت سکوالر و مشروطه    بر نیاز بهکرد و  حرکت می 

نه   و  بشری  علوم  بر  مبتنی  و جزایی  مدنی  دینی قواکه در آن حقوق  مانند   نینی  به 

شد    تبدیل  ترین اندیشمندان سکوالر ایرانیبه یکی از مهم   . کرمانی سپساستشریعت  

ی اصل ناسیونالیسم ایرانی تقویت شده بود. اش همچنین به وسیله های سیاسی که ایده

اش در باب یک دولت سکوالر در ایران، اهمیت هویت ملی ایرانی را کرمانی، در نظریه

گیرد که برای ر نظر میکند، هویتی که به عنوان منبعی نمادین دزد میگوش  م دداً

ی یک ی وی با ت ربهترقی مدنی در ایران ضروری است. بنابراین، یکتایی اندیشه  کسب

مذهبی به یک   ی زمینهجیش بندی شده است، که گام به گام از یک  صورتتحول عمیق  

ساخت    ی وی قابلیتمنحصر به فرد اندیشه  رسد. دومین ویژگیتفسیر سکوالریستی می 
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گری غربی و ناسیونالیسم ایرانی است. کرمانی  میان روشن   و جرداخت ترکیب هماهنگی 

ی غربی قرن ه دهم و نوزدهم شد،  اندیشه  های گیرترین جنبه موفق به ترسیم چشم

ی هو حکمرانی خیر کوروش کبیر، فلسف   کرد،که  آن را با رنسانس ایرانی ترکیب می 

 8کرد.فردوسی را م دداً یادآوری میبه روایت شناسی  زرتشتی و اسطوره

خواهانه و  مشروطه  بینش سیاسیی در  ی اندیشه و سومین ویژگی متمایزکننده 

نهفته است. کرمانی که مشخصاً از مونتسکیو تاثیر جذیرفته بود، در   اشاستبدادی -ضد

بیند و روحانیت و سلطنت را به عنوان ماندگی ایران را میمنبع حقیقی عقب   استبداد

دهد. از این نظر کرمانی بر دو الگوی جرستی مسئول تشخیص می مقصرین اصلی کهنه 

گرایی،  و اسالم  9یعنی ناسیونالیسم  کند؛خاورمیانه غلبه می بزرگ ایدئولوژیکی ایران و  

های ایدئولوژیک آن ایام بودند، و برقرار کردن یک دولت مشروط ترین الگوی که بزرگ 

 دهد.مبتنی بر حاکمیت قانون را ترویج می 

 

 در باب بستر تاریخی و اجتماعی چند تذکر
تحلیل   ت زیه و  اصلی برای   کماکان عواملبسترهای فرهنگی، تاریخ و اجتماعی  

اندیشمند سیاس بستر سیاسیاست  ی یک  اندیشه   ای اجتماعی-.  کرمانی  آن  در  ی که 

بسیار مهم در   نقشی  داد،  را بسط  ایدهشکلخود  ایفا کردگیری  . در ه استهای وی 

،  کرمانیهای  گیری ایدهای بررسی خواهند شد، که بر شکل ی اول رویدادهای اصلیوهله

به سزا داشتند. برخی از   اول زندگی فکری وی در ایران، تاثیری   ی مرحلهمشخصاً در  

آیند: الف( ظهور جنبش دینی بابیه. اعدام سید علی محمد این رویدادها در ادامه می

ین معناست که کرمانی ( تنها چند سال جیش از تولد کرمانی رخ داد. این بد1850باب )
 

های سیاسی  رجوع  ی سیاسی مدرن ایران و جنبشی ناسیونالیسم در اندیشهدر باب نقش اسطوره 8

 کنید به: 
Ansari, A. M., The Politics of Nationalism in Modern Iran, 
Cambridge, 2012. 

اش، وی ی سیاسیدر بخش جایانی اندیشهگرچه کرمانی یکی از جدران ناسیونالیسم مدرن ایران است،    9

غلبه بر ایدئولوژی دینی و ناسیونالیستی به منظور کسب یک نظام سیاسی سکوالر و تکثرگرا را جیشنهاد  

 کند. می
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بابیگی رشد کرد که در آن مذهفرهن   یدر محیط ی کماکان در بخشی از جامعه  ب 

های دینی که اسالم را برای جیروی از مذهب  م بود، به خصوص در میان طلبه ایرانی مه

را جذب کرد: کرمانی دوتا از   میرزا آقاخان جوانهای بابی  بودند. ایده  گفتهبابیه ترک  

ترین کارهایش در سطح سیاسی و دینی )رضوان و هشت بهشت( را تحت حائز اهمیت

شکست  ب(  نگاشت؛  بابی  مذهب  ایتاثیر  رهای  از  دهه ران  سه  در  قرن وسیه  اول  ی 

هنگامی که ایران بخش اعظمی از قلمرواش در قفقاز )بنگرید به قراردادهای   نوزدهم،

از  ترکمن بعد  تقریباً سی سال  تولد کرمانی  داد.  از دست  را  و گلستان(  آخرین  چای 

این  شکست سخت دربرابر امپراتوری تزاری است. فارغ از خسران قلمرویی برای ایران،  

: برخی فرصتی را ارائه دادند  ی سیاسی ایرانیرویدادهای تاریخی به لحاظ تحول اندیشه

توانستند  ها می قادر به یادگیری روسی شدند، و بدین ترتیب آن  یفکران ایراناز روشن

 غربی  ناندیشمندای روسی آثار دیگر  ترجمهفکران روسی یا  روشن  به متون بسیاری که

ترین . به عنوان مثال، میرزا فتحعلی آخوندزاده یکی از مهم اشنددسترسی داشته ب   بود

ز روسیه  ی شکست ایران انتی ه اش مشخصاً در  ی سیاسی فکرانی است که اندیشهروشن

اش، نقدش بر اسالم و طرح ی ناسیونالیسم در توسعه  مشخصاً  شکل گرفته بود. کرمانی

ایده تاثیر  تحت  ایران،  برای  آخوسکوالر وی  داشت؛ ج( سیاست های  قرار  های ندزاده 

ها به ای از سیاست لفنون و م موعها دار   ی مدرسه گذاشتن اولین  مترقی امیرکبیر. بنیان

اندکی بود،    فتهگرتصمیم  در خصوص آن  امیرکبیر  منظور گشودن ]فضای[ کشور، که

به    1852. امیر کبیر در سال  ی قاجار یاری کرده بودفرهنگی ایران دورهگشودگی    به

قتل رسید، درست یک سال قبل از تولد کرمانی؛ د( بحران امپراتوری عثمانی و ترور  

نیز نقش مهمی در استرداد وی به ایران و اعدام وی در تبریز   1896ناصرالدین شاه در  

 ایفا کرد.  همان سالبه فرمان محمد علی میرزا در 

 

 ری وی گکرمانی در ایران و گرایش بابی
کرد تا سه سال اول اقامت  کرمانی کماکان در ایران زندگی می  ای که در آندوره

( استانبول  در  به    ای مرحله(   1890-1880وی  آن کرمانی کماکان  بود که در طول 

. گرچه وی منتقد  ذهب بابیه و جنبش ازلی گرایش داشت و نزدیک بودلحاظ دینی به م 
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روحانیت اسالمی شیعه است، اما کماکان نسبت به اسالم سمپاتی دارد. به هرحال، به  

نقل از کرمانی، اسالم دیگر منطبق با تنظیم زندگی اجتماعی مدرن نیست و درنتی ه 

وی با عصر مدرن  ی ، که به گفته زمان جذیرش دین جدید بابیه توسط مردم فرا رسیده

تاثیرجذیرفته از گرایش   هشت بهشتو    رضوانست. دو کار ابتدایی وی  انطباق یافته ا

 بابی وی است. 

 

 گرایی و نقد ادیان ابراهیمی کرمانی در استانبول: نقش عقل

کرمان  عقل   یسپس  بسط  به  فزا  و  ،کرد  اشییگراشروع  صورت  از    ای یندهبه 

. در  گرفتی ت ربه کرده بود فاصله م   یرانسال در ا  یکه در طول س  اشینید  یالتتحص

گفتمان خود را    ،یحو تشر  ینتکوو    ی حکمت نظرمتونش،    ترینیفسلدر ف  یواقع، کرمان

 ی وسیلهبه   کندی اظهار م  و  کند،ی م  بندی صورت  ینشعلم در آفر  یتاهم  ی یدهحول ا

 ین خرد عقال  بر  یکه مبتن   شود،ی رانده مبر جهان  حکم   یعیطب   یناز قوان  ی ام موعه

 .یاله ی است و نه مداخله

رفته جایگاه مهمی  اش در استانبول، فلسفه رفته های زندگیدر طول اولین سال 

. کرمانی، که تحت  ین بیش از جیش به حاشیه رانده شد ، و دوی جیدا کرد  ی در اندیشه

قادر کرد، که انسان را  ی علمی تعریف میتاثیر افالطون و دکارت بود، فسلفه را به منزله

خاستگاه  به  رسیدن  می   به  زنده  موجودات  و  زدودن چیزها  فلسفه  غایی  هدف  کند. 

  کرمانی، به مانند دکارت، شرحبه نور عقل. به عبارت دیگر،    نتاریکی جهل است و رسید

به منظور تمایز نهادن میان صحیح و غلط   10دهد که چگونه استفاده از عقل سلیم می 

 11برای بشریت اساسی است. 

 
10 common sense 

ای مختصر برای آشنایی خواننده با نامهی سه مکتوب به سان آخوندزاده واژهمیرزا آقاخان در مقدمه 11

کند: »فیلسوف مقصود کسی نامه چنین تعریف می آورد. وی فیلسوف را در این واژه ربی می های غواژه 

است که علوم عقلیه را کامالً دارا و سبب حکمت اشیا را بر وفق طبیعت دانا و در عمق طبیعت همه چیز 

جری و    آگاه و بینا بود و مع زات و خارق عادات و وحی و کرامات و رمل و جفر و جن و ملک و دیو و

شیطان و جنت و نار و جل صراط و نکیر و منکر و مس و سرب را طال و نقره شدن و معراج و خواب را  
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 ی کوروش یونالیسم و اسطورهناس
اش  دوم زندگی فکری   ی مرحلهکرمانی، درست به مانند سلف خود آخوندزاده، در  

(، با 1896-1890اش ) در استانبول و به طور به خصوص در شش سال جایانی زندگی 

اش کرد. کرمانی  ی بیشتر اندیشهتمرکز بر مفاهیم ملت و ناسیونالیسم شروع به توسعه

مهم   هدف  توسعهدو  طریق  از  می را  دنبال  ایرانی  ناسیونالیسم  بر ی  غلبه  اولی  کند: 

دست آوردن ترقی نهادی و اجتماعی است؛  ماندگی سیاسی و فرهنگی در ایران و بهعقب 

مبارزه کردن با استعمارگرایی غربی است. به بیان دیگر، کرمانی با   برای   ی دومی میل

به   مانند روشنگری غربی، در ایران  ، بهرا  ی سیاسیخواهد توسعهبسط ناسیونالیسم می 

 دست آورد و در واقع جلوی دخالت غربی در کشور را بگیرد. 

مانند   به  داد، آنکرمانی،  ان ام  آخوندزاده  که  ساایده  چه  از  رمانتیک  ین رزمی 

بازسازی می  را  جارسی  اندیشهکندمادری  را .  جیشااسالمی  ایرانی  ی وی م دداً تمدن 

با تمدن عربی کند ارزیابی می ارزیابی م دد تاریخ -، که آشکارا متمایز  اسالمی است. 

ی ناسیونالیسم مشخصهی خارجی، وجهباستان ایران، در کنار نقد تمام اشکال سلطه 

کند، در حالی  ی کرمانی است. وی ایران جیشااسالمی را ستایش می وسیلهشده به تئوریزه

صر قبلی را به عنوان نماد قدرت امپراتوری شمارد، عنمی را ناجسند میکه ایران اسال

ناجایداری آن. کرمانایرانی در نظر می   ی گیرد و مورد اخیر را به عنوان نمود ضعف و 

« کوروش راهی ممکن برای معرفی مفاهیم و ی »حکمرانی آرمانیهمچنین در اسطوره

 بیند. ی سنتی سیاسی ایران آن زمان میاصول سیاسی لیبرال در جامعه

باستانتار ایران  و  )آینه  یخ  اسکندری(  باستاننامه ی  صورت    ی  به  )ساالرنامه( 

 . استمشخص متمرکز بر گرایش ناسیونالیستی وی 

 

  
 

وقعی نگذارد و باور ننماید و جز موهومات و جعلیات و خرافات شمارد و هر کس را که به این اعتقاد 

رونش داند بلکه از حیوانات  ی آدمیت بیو از دایرهمعتقد است او را جاهل انگارد و سفیه و احمق خواند  

تر تر و آدمی عاقلترش گوید. به اصطالح اهل فرنگستان از فیلسوف وجود کاملحستر و بیهم جست 

 م -نیست«.
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 و وحدت خاورمیانه  ی رمیسم اسالمتقابل با رف
،  1895تا    1892ی زمانی  در بازه   خصوصاش در استانبول، به وران کاری در طول د

الدین الدین افغانی ]سید جمالی اسالمی جمالکرمانی م بور به سر و کله زدن با جروژه

مسئله   این  بود.  با وحدت   افکاری اسدآبادی[  مرتبط  که  آورد  ارمغان  به  برای وی  را 

ئولوژی ی میان دین و سیاست بود. به راستی که ایداسالمی مردم خاورمیانه و رابطه 

که  رغم اینعلی   ها فاصله بسیاری داشت. در آن سال   اسالمی افغانی از ایدئولوژی کرمانی

کرمانی، که جیش از آن نیز بر ایدئولوژی اسالمی غلبه کرده بود، به مذهب بابیه وفادار  

یعنی متحد   افغانی  هدف سیاسی   اشد، زیر  تبدیل  افغانی  انجیرو  به یکی از  بود، محتمالً

تا   1892شده بود. بنابراین، از تاریخ    های استعماری مسلمان علیه قدرتدم  کردن مر

متع 1893 لحاظ سیاسی  به  کرمانی  جروژه ه،  به  بود. د  اسالم  متحد ساختن جهان   ی 

کرمانی ی وی است. در این کتاب  بیانگر این مقطع اندیشه  هفتاد و دو ملتنوشتن اثر  

شهری را بازنمایی کند که کند تا یک دنیای جهانتالش می   از طریق یک داستان کوتاه 

و  شوند  مذهبی که به مذاهب مختلف تعلق دارند در کنار هم جمع می   مؤمناندر آن  

 کنند. بحث می  چیزی همهخانه دربارهدر یک قهوه

که روحی انقالبی داشت و نسبت    و سال کارکردن با افغانی، کرمانیبعد از حدود د

مورد مالحظه قرار دادن چندین عنصر    و آزادی حساس بود، شروع به  عدالت  ی به مسئله 

شوند. کرمانی  دیگر جدا می کند، و تدری اً از یکی وی می انتقادی در افغانی و جروژه 

 کند کند، در واقع، متهم به این می می   مردمانافغانی را متهم به اهمیت ندادن به رفاه  

 ست که فقط به منافع خود عالقه دارد. گرایی ا مدار عملسیاست وی که 

 

 سکوالریسم و حاکمیت قانون
گری کرمانی  گری و ازلیگرایی، بابی اسالم  های مرتبط باای از سرخوردگیموعهم 

اش ی سیاسی اندیشه  جدیدِ  ی مرحلهیک  را به صورت جیوسته به سمت در آغوش گرفتن  

های خواست تمام فعالیت ی که می جایکند. کرمانی در سه سال جایانی از آنهدایت می 

ای کوتاه اقامتش در استانبول ت ربه کرده بود را مورد ای که در بازه سیاسی شورمندانه

را متقاعد کرد که   ی افغانی اوناامیدی وی از جروژه  .در خود فرو رفتسن ش قرار دهد،  
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زدگی« سالماسالم یا به اصطالح »ا  دلبستگی مذهبی خرافی بهمشکل اصلی مردم ایران  

ه  کند که داروی حقیقی برای مردم ایران نه دین اسالم، نوی در ادامه ادعا می   است.

 در یک سوی  توانحل را میی افغانی است، بلکه راهطلبانهمذهب بابی و نه جروژه اصالح

ا رنسانس  به  رجوع  وجهدر  )که  بازگشتمشخصهیرانی  آن  خاستگاه   ی  ایران به  های 

 . گری غربی یافتروشن رجوع به و در سوی دیگر در جیشااسالمی است(

خواهی ایرانی مشروطه  ترین سهم وی دردگی وی نمایانگر مهم زن  ی جایانیمرحله

بسیار مهم برای خاورمیانه ساخت و جرداخت، که با مدرنیسم،   ای اندیشهاست: کرمانی  

ترین آثار سیاسی  سکوالریسم و ناسیونالیسم مشخص شده است. دوتا از حائز اهمیت

یعنی   مکتوبو    صد خطابهوی،  مرحلهسه  این  کامل  به صورت  اندیشه،  جایانی  ی ی 

اهمیت محدود    بر  د. در قرن نوزدهم کرمانی از جیش نیز ندهسیاسی وی را شرح می 

عمومی و تمرکز بر ایدئولوژی سکوالر به منظور کسب ترقی   سپهرساختن نقش دین در  

 بود. بلکه برای سایر کشورهای شرقی واقفنه فقط برای ایران 

ورابطه دین  میان  استبداد   ی  با  ضدیت  کثرتسیاست،  دین  ،  نسبیت  و  گرایی 

اندیشهمهم  عناصر  بعدها  ترین  که  است،  وی  گذارِی  بری  انقالب روشن  تاثیر  فکران 

 ی ویخت و جرداخت این بخش اندیشهکند. در سامی  یاری   1906ی ایران در  مشروطه

 کنند.نقشی مهم ایفا می  15و جان استوارت میل 14هابز  13،روسو 12، مونتسکیو

 

 : مونتسکیو و ولتر کرمانی و ضدیت با استبداد

)یعنی روحانیت و سلطنت(    16جباریتهمراه با دو نماد    استبداد  گویدمی   کرمانی 

به   اولی  17. د نشوی ایران میعدالتی در جامعهکه موجب شر و بی  است  هابدترین شر
 

12 Montesquieu 
13 Rousseau 
14 Hobbes 
15 John Stuart Mill 
16 tyrannical 
  کرمانی، سه مکتوب، صفحهی 17.125
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ادامه   در میان مردمان  از قدرت خدا  رها کردن مردم در جهل و گستراندن حس ترس

استفاده از خشونت علیه ، در حالی که دومی مردم را با خلق وحشت از طریق  دهدمی 

می  نگه  فقر  در  اندیشه  18دارد. مردمان  می تاثیر  نظر  به  آشکار  مونتسکیو  رسد.  ی 

استبداد ریشه در طبقهمشخص به عنوان یک اصل  از کردن وحشت  بندی مونتسکیو 

بندی شان طبقه ها را با اصول و مشخصات متفاوتاشکال گوناگون حکومت دارد، که آن

ساس است، که  بسیار ح   استبدادی به مانند مونتسکیو نیز نسبت به  کرمان   19کند. می 

بدین ترتیب باید با    که گیرد  وی آن را به عنوان بدترین شر برای یک جامعه در نظر می 

کند:  ، وی اظهار میصد خطابهیعنی  اش،  شود. در یکی از دو اثر جایانی سیاسی آن مبارزه  

 20ین گرفتار استیالی فرمانروایان دیسپوتکه هرگاه در ملتی سیاست و دخالصه این»

ی ماند و غلبه گردد م رای تنفس طبیعی برای آن قوم باقی نمی  21و علمای فاناتیک

نمو طبیعی جامعه را محصور و متوقف می گرداند و سران ام آن دو قدرت مصنوعی 

 22«. رساندکارش را به تباهی می 

 

 .207ی ، سه مکتوب صفحه41 شماره ی کرمانی صد خطابه، خطابه 18

 القوانین مشخص کرده است. ها را در روح بندی حکومت مونتسکیو این طبقه 19

دهد: »لفظ دیسپوت ی سه مکتوب چنین شرح می نامهمیرزا آقاخان کرمانی ترم دیسپوت را در واژه  20

سک نبوده و به مال و جان  ای متمعبارت از آن جادشاهی است که در اعمال خود به هیچ قانون و قاعده

مردم بالحد و انحصار تسلط داشته همواره مستبداً به رای و هوای نفس خویش رفتار کند، و مردم در  

های خودشان نباشند، و مانند بنده ذلیل حقیر و زرخرید اسیر  تحت اختیار او مالک هیچ چیز حتی جان

 م -از حقوق بشریت و حظوظ آدمیت محروم و ممنوع باشند«.

دهد: »فناتیک عبارت ی سه مکتوب چنین شرح می نامهمیرزا آقاخان کرمانی ترم فاناتیک را در واژه  21

ای رسیده باشد ی او به درجه از کسی است که در دین متعصب بوده و قیودات دینیه و تعصبات مذهبیه

رازدستی در مال  که نسبت به مخالفین مذهب و دین و مغایرین ملت و آئین خود از هر قسم، تعدی و د 

و جان و عرض و ناموس ایشان مضایقه ننماید و ابداً باک نداشته بلکه این معنی را ثواب داند و اجر  

 م - ی مخالفان مذهبش روا دارد«.شمارد و هر طور زحمتی را که از دستش برآید درباره 

 .13ی ی شمارهکرمانی، صدخطابه، خطابه 22
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اند،  مند به قلمروی روحی جامعهه مذهبی روحانیت یا آنانی که عالق  گری افراطی

ی انسانی  حکمرانان، توسط کرمانی به عنوان بدترین شرهای جامعه  استبداد همراه با  

ی آن و رابطه  استبدادگراییدر بحث وی در باب خاستگاه    23در نظر گرفته شده است. 

ادیان توحیدی و چندخدایی   ثیر ولتر و روسو قرار دارد و میانبا دین، کرمانی تحت تا

 24.سازدرا برقرار می تمایزی 

ها ها و مغول ها، چینی ها، آریایی، مردمی شرقی )اشاره به سامی گویدمی   کرمانی 

ها آن»اند:  شان ساختهی یکتا و مطلق از خدای شان اغلب یک ایدهدارد( در تاریخ دینی 

داشته مطلق  واحد  قدرت  شناختن  به  گرایش  آسمان   اند.همیشه  جسر  را  جادشاه  یا 

از  نخواندمی  غیر  دیگری  سرشت  از  را  او  و  مید  بشر  افراد  یا سایر  جنداشتند، 

یزل که ی تصورات خود را به وجود ایزد یکتای لمکردند، و یا دامنهمی  "خداتراشی"

  25«.رساندندجامع قدرت مطلق و صفات کمالی بود می 

امکان هیچ گونه  برابر چنین قدرتی  ندارد.  ی در  اعتراضی وجود  یا    کرمانی   نقد 

برقراری حکومت  ،گویدمی  به  من ر  رفتار  نوع  استبدادی این  شود.  در جهان می  های 

برای هدایت آنان به سوی حقیقت    شبانبه یک    نیاز  بنابراین جیروان ادیان توحیدی 

ان ش اش غیرقابل بحث است. مردم در حاکمیتدارند: این رهبر مصون از خطاست و کالم

به    ای مطلقهها را به شیوه خواهد آنمی که    گردندسیاسی« می   شبانبه دنبال »یک  

مصون حکمران  نتی ه،  در  کند.  هدایت  مادی  سعادت  می  سوی  خطا  شود: از 

 26تواند به جرسش کشیده شود. گرایانه است، نمی اش، گرچه مطلقهای سیاست 

که عمدتاً در ادیان شرقی ظاهر   مطلق احدی یک خدای وایده» گویدکرمانی می 

ی قدرت سیاسی استبدادی و قادر نبودن را به سوی بسط ایده اجتماعات، این شودمی 

 

 .27ی ی شماره خطابهکرمانی، صد خطابه،  23

 گن اند. کرمانی در استداللش در باب ادیان شرقی مسیحیت و یهودیت را نیز در این دسته می 24

 .13ی ی شمارهکرمانی، صدخطابه، خطابه 25

 .117ی ی میرزا آقاخان کرمانی، صفحهآدمیت، اندیشه  26
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این اندیشمند ایرانی ادعا    27«.ی یک آگاهی انتقادی واقعی هدایت کرده استبه توسعه 

ند سنت دینی چندخدایی داشت  یونانی و کارتاژی،  های کند که »مردم غرب، در تمدنمی 

ها از یک های گوناگون وجود داشت، هر کدام از آنکه در آن خدایان متعددی با قدرت

بهره می  نسبتاً گسترده  قدرت  قلمرو در حضور دیگر قلمروی  این  اما همزمان  بردند، 

 کرد«.خدایان محدودیت جیدا می 

اندیشهاین مسئل به  ایدهی دینی غربی اجازه  ه  امر   28توانیهمه-غیری  داد که 

ی به قلمروی سیاسی حرکت کرده است،  ای که از قلمروی دینالهی را بسط دهند، ایده

ی یک تمامیت واحد آن هم  را که تابع اراده  فدیه  ها اینبه عنوان مثال، به یونانی   و

نقد   و  بحث  فرصت  می باشند  ن بدون  به  اهدا  »ی  گفته کرد.  های ریشهکرمانی 

خدایی ی تکرب به اندیشمندان منورالفکر غربی زمانی که از اندیشهی غچندخدایانه

ریزند که جی   ی عقالنیدیشهابراهیمی آزاد شدند، کمک کرد که بنیادی را برای یک ان

 29«. همطلق و نهتکثرگرایانه است 

ی دینی شرق و غرب تاثیر کرمانی باور دارد که این تفاوت بنیادی میان فسلفه

حکومت و   از  خواهانهشکل جمهوری   راستای ی غربی در  اندیشه  بسیار مهمی در توسعه

رشد   شرق  در  که  حالی  در  است،  داشته  اساسی  روحیه  استبدادقانون  به  ی مربوط 

 ساربانی توحیدی است. 

ی یک انقالب مردمی است،  ی همچنین متمرکز بر ایده ی سیاسی کرمان اندیشه

برانداختن  می  فکرانی رهبری وشن که توسط ر به  برقراری   30جباریتشود که قادر  و 

کرده« فراد تحصیلمسئله »تنها از طریق یک انقالب ا یک سلطنت مشروطه هستند. این  

خ بودممکن  انسان  -واهد  این  طریق    هابنابراین  از  که  بود،  و خواهند  قدرت  اراده، 

ستم   شاناشتیاق  نمودن  عزل  می به  چنین  قگر  کرمانی  را کنند.  فرانسه  اساسی   انون 

الگوی مناسب برای ایران جهت برقرار کردن قانونی اساسی مبتنی بر اصول سکوالر در 

 

 .196ی ی اسکندری(، صفحهمیرزا آقا خان کرمانی، تاریخ ایران باستان )آینه 27

28 non-omnipotence 

 .116ی ی میرزا آقا خان کرمانی صفحهآدمیت، اندیشه ذکر شده در: فریدون  29

30 tyranny 
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  را   کند و جدایی آشکاری های سیاسی و مدنی را ضمانت می گیرد، که آزادی نظر می 

می  سیاست  و  دین  به  میان  روشن ی  گفته نهد.  بی این  اساسی  قانون  یک  عیب  فکر، 

زیستی کند، زیرا مورد اخیر مخالف یک حکومت مدرن و تواند با اصول اسالمی هم نمی

کرمانی، با جیروی از متودولوژی آخوندزاده، آزاد است که مبتنی بر حکمت انسان است.  

ب جارلمانی  نظام  و  اسالم  ناسازگاری  تز  از  حمایت  قاعده برای  از  درون رخی  که  هایی 

کند، که شامل نابرابری میان زنان و مردان، فقدان می  فهرستشریعت وجود دارد را  

اقلیت حقوق  از  مناسب  م ازات  حفاظت  و  برده  فروش  و  خرید  امکان  دینی،  های 

آل برای نون اساسی ایده ی موجود در قانون جزایی اسالمی است. بنابراین، قارحمانهبی 

بر اصول یک دولت سکوالرل م موعهماش کرمانی   از قوانین مبتنی  بدون   هم، آنای 

 . دخالت دینی در سیاست است هیچ گونه 

خاورمیانه  اندیشمندان  اولین  از  یکی  نقد  کرمانی  به  گشودگی  با  که  است  ای 

نقطه   جردازد، کهاسالمی می  طللبیاصالحهای  آرمان نوزدهم در  اوج  در قرن  قرار   ی 

ی سیاسی  فکر ایرانی، در یک اظهار نظر انتقادی، به تضاد میان فلسفهداشت. این روشن

اشاره می اسالمی  و شریعت  ادعا میغرب  و  کردن  کند،  اسالمی  در حقیقت  که  کند 

ا  غیرممکن  اسالم  کردن  مدرنیزه  یا  و  کردمدرنیته  اشاره  باید  کرمانی    ست.  ز اکه 

میآخوندزاده   جمال،  کندجیروی  سید  مستقیماً  قرار  که  خطاب  را  آبادی  اسد  الدین 

 برد: تحلیل انتقادی زیر را جیش می  و31داد، می 

فکران دینی[ از یک نظر اصول حکومت اروجایی را در کسان ]روشناین  

کردند: نظام مشروطیت را عین قانون  وجو میمنطق سیاست اسالمی جست

اسال می »مشورت«  اجتماعیمی  »جیمان  مفهوم  و    «جنداشتند؛  بیعت  به  را 

 

که    فکران دینی بودترین افراد جریان به اصطالح روشن الدین اسدآبادی یکی از برجستهسید جمال   31

است   سازگار  اسالم  با  مدرن  دولت  داشت  مشروطه باور  برابری و  قرارداد  خواهی  و  مشورت  با  خواهانه 

 اجتماعی با بیعت. بنگرید به: 
Rahnema, S., ‘Retreat and Return of the Secular in Iran’, in 
Comparative Studies of South Asia. Africa and the Middle East, vol. 
31, no. 1, 2011, p 38. 
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نمودند؛ و حتی حکومت جمهوریت را قابل انطباق با اصول  »اجماع« تعبیر می

 شمردند. شریعت می 

بیعت و اجماع ک ا، قرارداد    معنی بود بی   هایلتأوتعبیرها و    ی آنهمه

می داشت؟ ی غربی چه ربطی به مشورت اسالاجتماعی ک ا؟! نظام مشروطه

مشروطه نظام  می   ،در  وضع  انسانی  عقلی  مثبت  عرفی  در  قانون  گردید. 

جایه بود.  حاکم  ربابی  منزل  تعبدی  شرعی  قانون  اسالمی،  ی حکومت 

فلسفه بر  غربی  در  مشروطیت  دین  و  سیاست  مطلق  تفکیک  و  عرفی  ی 

دگیر ادغام گشته یکی شده بود. عدالت در شریعت مفهومی دینی داشت،  هم

عدالت، طبیعی و عقلی بود. حقیقت    ءی سیاسی اروجایی منشار فلسفهاما د

که در دانش اسالمی  این است که آن صنف روشنفکران دینی در عین این

درباره و  داشتند  بودندتبحر  آموخته  چیزی  اروجایی  سیاسی  تاسیسات    - ی 

ت عرفی  موغربی را نفهمیده بودند. ارکان حکی حکومت جدید  اصول فلسفه

ی ملت بنا گشته بود؛ شریعت اساساً حقوق  دهاحقوق طبیعی و ار  یی براروجا

ی اسالمی آن مفاهیم  شناخت. حتی در فلسفهی ملت را نمی طبیعی و اراده

 32انعکاس متحققی نداشت.  

کند، که چند سال بعد درون می   بینیی حقوقی را جیش کرمانی مسائل جیچیده 

هایی که بعد از جنگ مسلمان ظهور کرد، دولت  اکثریتهای مدرن با  دادی از دولتتع

دهد جهانی و اول و سقوط امپراتوری عثمانی و قاجاریه برقرار شده بودند. وی نشان می

که شریعت باید به صورت کامل اجرا   دادهاییرخکه چگونه یک دولت ملی مدرن، در  

های جامعه به  از بخشرو خواهد شد که به برخی  هایی قانونی روبهشود، با محدودیت

ی کرمانی در یک دولت مشروطه   ی گفتهزند. به  مانند شهروندان غیرمسلمان صدمه می

به  مسئله   مدرن تعلق داشتن  باید   امتی  آن  به جای  بلکه  باشد،  نباید وجود داشته 

 

 .158-157، صفحات 1970ی فتحعلی آخوندزاده، تهران میت، اندیشه ذکر شده در: فریدون آد 32
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حقوق  اصول  ذیل  در  باید  که  مفهومی  جس  یابد.  توسعه  حقوق  از  مدرن  مفهومی 

ی تعلق داشتن به ملت است که درنتی ه بر وابسته بودن ایده   :شهروندی گن انده شود

ی قانون اساسی  ها مشخصاً بر طرح اولیهشود. این ایده مشخص فائق می   مذهب به یک  

 تاثیر دارند. 1906ایران در 

طبیعی  اندیشه حقوق  بر  مبتنی  کرمانی  سیاسی  که  ی  منزله است،  بنیاد  به  ی 

کند که تمام ی حق آزادی استدالل می درباره ی سیاسی مدرن است. کرمانی  فلسفه

اند که شامل آزادی جسمانی و معنوی مند از آزادی مطلقبهره   شاند از زمان تولدافرا

ایران   مردم  معنوی  آزادی  کرمانی-است.  از  نقل  انقیاد   -به  تحت  طوالنی  مدتی  به 

ی انقیاد سلطهها در  روحانیت قرار داشته است، در حالی که آزادی جسمانی برای قرن

 زمان بوده است.  استبدادی سلطنت 

م دداً تصریح   دهد،سپس کرمانی آزادی اندیشه و بیان را مورد مطالعه قرار می

بشر به صورت عمیقی مرتبط با اصول آزادی است:    کند که چگونه تحول اجتماعیمی 

ایده«. توسعشودای بدون آزادی حاصل نمی هیچ توسعه» ن ی یک تمدن مدره ذیل 

، که در آن ترقی و ثبات هر دو حاضرند. چنین نظام با فضیلتی تنها در کندظهور می 

شود که هر فرد آزادی بیان و کنش بدون ترس از حکمرانان را داشته  صورتی کسب می

شان رانانگاهی انتقادی نسبت به حکم آ  یک  به بسط دادن  باشد. بنابراین ما باید مردم را

 33. شان در درون جامعههای ی دیدگاهنظور شرح دادن آزادانهتشویق کنیم، آن هم به م

 کند: در ارتباط با آزادی اندیشه وی اشاره می 

ر یک در بست  را  به لحاظ حقوق مدنی، کرمانی نابسنده بودن شریعت

های ]اسالمی[، که  کند. بر خالف رفورمیست می  اثبات  دولت جارلمانی مدرن

اهد اسالم را از مدرنیته  خومی   هند مدرنیته را اسالمیزه کنند، کرمانی خوامی 

 جماعت کند که اسالم نقشی بسیار مهم در  زمان وی تصدیق میهم   جدا کند. 

کند که به  دارد. بنابراین وی به متخصصین فقه اسالمی توصیه می   مؤمنان

 

 . 400ی ی فتحعلی آخوندزاده، صفحهآدمیت، اندیشه  33
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که متناسب با عصر مدرن شوند اسالم را مدرنیزه کنند، در حالی منظور آن 

 ورزد.که بر جدایی دین از قلمروی سیاسی کماکان تاکید می 

ی رضاشاه  ی انقالب مشروطه و هم در دورههم در دروه  ی سیاسی کرمانیاندیشه

ای که مبتنی بر  ، اندیشهان گذاشتتاثیری شگرف بر تحول نهادی و سیاسی ایر جهلوی 

با جیروی از سلف برجسته ی خود مدرنیسم، ناسیونالیسم و سکوالریسم بود. کرمانی، 

ی  لهجرداخت و در سوی دیگر مسئ ساخت و  آخوندزاده، در یک سو ناسیونالیسم ایرانی را  

به     34ریخت.خواهی در ایران را جی ن مشروطه بنیا  دولت سکوالر را بررسی کرد، که 

  تأمالت چنین  های آخوندزاده شد، که هم عبارت دیگر، کرمانی موفق به گسترش ایده

ی ی جلی میان اندیشه کرد، و بدین ترتیب به مثابه ها اضافه می شخصی خود را نیز بدان 

ای انقالب مشروطه هکرد که قهرمانان سال مدارانی عمل میفکران و سیاست وی و روشن

از   یعنی  اندیشه1909تا    1892بودند،  عالوه  به  در .  حداقل  آخوندزاده  و  کرمانی  ی 

تحقق سیاسی    35( 1941-1925سطحی فرهنگی، تحت حکمرانی رضا شاه جهلوی )

 .ی جهلوی را بر اصول ناسیونالیسم ایرانی بنیان نهادیافت، که سلسله 
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