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  مندي و برآمدن دولت مدرن در ايرانتنظيمات ايراني: حكومت
  

  آرش حيدري
 )15/02/98تاريخ پذيرش ، 04/09/97 فت(تاريخ دريا

  
الي  1268هاي دولت مدرن در ايران به دوران سالبسترهاي گفتمانيِ برآمدن  :چكيده

اي رخ دادند كه روند رايجِ گردد. در اين دوران، وقايع و رويدادهاي عمدهه.ق برمي 1305
اي مدرن به خود گرفته و انديشة دولت دهند و شاكلهتاريخ سياسي در ايران را تشكيل مي

اصليِ مقاله حاضر از سويي تعيين  فراگير و هويت مليِ واحد پروبلماتيك گرديد. مسئلة
هاي رايجِ تئوريزه كردن تاريخ دولت در ايران است واز ديگر سو قرار تكليف نظري با جريان

سازي در بستر رويدادهاي واقعي و فراموش شده. با دادنِ انديشة دولت مدرن و پروژه ملت
ر تاريخِ معاصر ايران (اما كوبنده دارجاع به وبا و قحطي به عنوان دو رويداد بزرگ و درهم

هاي غالب) نسبت گفتمان تنظيمات ايراني و برآمدن دولت مدرن با فراموش شده ذيل روايت
مندي تالش خواهد شد برآمدن تنظيمات اين دو رويداد بررسي خواهد شد. با مفهومِ حكومت

در پزشكيِ  زند وايراني تشريح گردد؛ بدين ترتيب حكومت بر فقر كه از دل وبا بيرون مي
زند و در قالب تنظيم گردد و حكومت بر ثروت كه از دل قحطي بيرون ميمدرن نهادمند مي
مندي و انضباط ايراني بررسي گردد به عنوان دو روند اساسيِ حكومتماليه نهادمند مي

  ي دولت فراگير مورد بحث قرار خواهد گرفت. ها با انديشهخواهند شد و نسبت آن
  مندي، دولت مدرن، وبا، قحطياستبداد/تنظيمات، حكومت: ياصلمفاهيم 

  
  مقدمه

نويسي در نويسي در ايران از يك سو دولت را به مثابة كارگزار اصلي و محور تاريخروند رايج تاريخ
اي كه گونه كند بهنظر دارد و از ديگر سو فهم دولت را در درون گفتمان استبداد ايراني متصلب مي

 - يابيمثابة يك ساختار زيرينِ فراتاريخي  و در عين حال عاملي مانع ساخت به –د سازوكار استبدا
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پاشاند. با اين فهم، تاريخ هاي مختلف را در تاريخ ايران روي كار آورده و از ديگر سو فرو ميدولت
ها و شود و گسستادي فهم مياي از برآمدن و فروپاشيِ دول استبدايران در درون چرخه

گيرند. مقالة حاضر از يك سو با اين رويكردها تعيين ي گفتماني چندان مد نظر قرار نميها چرخش
كند و از ديگر سو تالش دارد نشان دهد انديشة دولت مدرن در ايران اگرچه با تكليفي نظري مي

اي ههاي فراموش شده و ميانجيشود اما تبار گفتمانيِ آن را بايد در رويدادبرآمدن رضاشاه فهم مي
توان وجو كرد. از دل اين تبارشناسي است كه از يك سو مي شوندة ايران عصر ناصري جستمحو

منديِ دولت مدرن را در برآمدن گفتمان استبداد ايراني را فهم كرد و از ديگر سو الگويِ حكومت
كه  رسد در اين دورة تاريخيِ پر اهميت استنظر مي قالب گفتمان تنظيمات ايراني فهم كرد. به

دولت،  - بندي جديدي از رابطة ملتدهد و صورتگسستي عميق در شيوة اداره كردن جامعه رخ مي
رسد قرارگيري در سنت آورد. بدين ترتيب به نظر ميدر قالب اداره كردن و سلطة خالق، را پديد مي

ارد و در فهم گذهاي بزرگي از تاريخ معاصر ايران را كنار ميرايج انديشة دولت مدرن ايراني پاره
سازوكارهاي رابطة قدرت و گفتمان ناكارآمد است؛ چراكه تنها بر وجه سركوبگر قدرت تأكيد دارد و 

اي به بعد و در وجوه خالقِ قدرت را در پرانتز نهاده است. در جغرافياي سياسي ايرانِ مدرن از برهه
ر عناصري از آن در سطح سر در هم كوبيده شد (حتي اگ هايي ويرانگر نظم پيشين يكپي رخداد

ساز و ريزي شد كه بر مبناي قدرت فرديتهاي شناور باقي مانده باشد) و نظم جديدي پيدال
را بر آن  گفتمان تنظيمات ايرانيها قرار داشت. اين قدرت جديد كه نام ها و ذهنبر بدن حكومت

كه هرآنچه در نسبت با ناتوانيِ هايي جدي حقيقتي را توليد كند نهيم تالش دارد در قالب گزارهمي
گيرد را استبدادي فهم كند. به عبارت ديگر استبداد نامي قدرت در اداره كردن جمعيت قرار مي

است براي عدم تنظيمات. حتي اگر اين گفتمان در تثبيت خود در سطوح كرداري و نهادي توفيق 
قدرت كه به نظر نگارندگان كماكان  اي يوتپيايِآرماني نداشته باشد اما حقيقت رايجي است و گونه

  دولت هژموني دارد و در تكاپو براي تحقق خود است.  -بر فضاي گفتمانيِ رابطة ملت
مندي در وهله اول اشاره دارد به حكومتمندي است. تنظيمات ايراني همانا سوداي نوعي حكومت

. 1هاي حكومتاي است به ذهنيترهانديشيم. به عبارت ديگر اشاكه چگونه در بارة حكومت كردن مي اين
) الگويي mentality) و ذهنيت (governmentمندي كه تركيبي است از حكومت (بدين ترتيب حكومت

است از سوژه سازي و تبديل كردن اشياء و چيزها به موضوع حكومت با يك ذهنيت خاصِ تاريخي. 
پذير شود، مجموعه دانشي را در بر دارد ادارهپذير و اي كه قرار است كنترل، رصدذهنيتي كه بسته به ابژه

كه در اختيار كارشناسان آن حيطه است. كارشناساني كه خود كارگزاراني هستند كه اين ذهنيت تاريخي 
مندي كند (نه اينكه قدرت و حكومتمندي ميكند و آن را بدل به سوژة حكومتها عبور مياز خالل آن

 
1. Mentalities of government 
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است و » خود«مندي دست آخر در پي حكومت كردن بر حكومتدر اختيار آن كارشناسان باشد). 
مندي به وجه فنيِ بدين ترتيب حكومت اي كه خودش بر خودش اعمال كنترل كند.برساختن سوژه

انديشه و نهادها و كردارهاي مرتبط با آن نظر دارد و نه وجوه انتزاعي در آن معنايي كه مورخان و 
  ). 27: 2010انديشمندان با آن درگيرند (دين، 

هاي ايراني در زمينه علوم انساني در وجوه مختلفش در اگر بتوان فصل مشتركي براي انديشه
رسد اين فصل مشترك استبداد ايراني است كه خصيصة اصلي دولت و نظر گرفت، به نظر مي

د به حكومت در ايران است از ديرباز تا كنون. حال ابهام اصلي در اين نقطه است كه خود استبدا
مثابة يك هستيِ نظري چگونه تبديل به مسئله شده است و در تقابل با چه چيزي به مثابة ارزش و 

رانيِ رانيِ بد است چه چيز حكمحكمرانيِ خوب طرح شده است. به عبارت ديگر اگر استبداد، حكم
ايراني  رانيِ خوب چه نسبتي با دولت مدرن و گفتمانِ تنظيماتشود؛ و اين حكمخوب محسوب مي

  پرورد؟ دارد و چه غايتي در سر مي
  هايي اساسي كه در مقالة حاضر مد نظر قرار دارند عبارتند از:با اين وصف پرسش

مندي چيست و از چه نسبت تنظيمات ايراني (گفتمانِ دولت فراگير مدرن) با حكومت - الف
  شود؟بستر تاريخي ناشي مي

ران چه الزاماتي براي انديشة سياسيِ معاصر در پي تبارشناسيِ انديشة دولت مدرن در اي - ب
  دارد و تاريخِ سياسي را چگونه بازنويسي خواهد كرد؟

  
  روش پژوهش

روش پژوهش حاضر تبارشناسي است. در تبارشناسي آنچه اهميت دارد نوشتن تاريخِ ديگرگون و 
بديهي و فراتاريخي. در اين  ساز است نه تمركز بر ساختار به مثابة امريهاي ساختارتمركز بر رويداد

شود و خود ها است) در پرانتز گذارده ميها و دولتبنديي رايج تاريخي (كه تاريخ ژنرالروش دوره
ها چگونه شود نه بديهي فرض كردن تغيير. بدين معنا كه گفتمانتغيير موضوع بررسي تاريخي مي

نشيند. ونه گفتماني به جاي گفتماني ديگر ميروند و چگيابند و يا از بين ميدر طول تاريخ دوام مي
هايِ تاريخي است كه غالباً از منطق تصادف تبعيت گفتمان جديد در اين انديشه محصول رويداد

هاي دوران ساز و كنند (نه منطق ساختار زيربنايي يا آگاهي تاريخي). بدين ترتيب رويدادمي
جديد، در نسبت با دانش/قدرت و در الگوي  زنند و نظمفراموش شده نظم پيشين را بر هم مي

آيد. اين قدرت ها براي ايجاد شيوة جديدي از حكومت كردن پديد ميها و ذهنحكومت بر بدن
پذير چيز را تفرد بخشد و رصدشود، تالش دارد همهجديد، كه قدرت مشرف بر حيات نيز ناميده مي

كاربردي است. اين قدرت جديد كند و منطق نهايي اين قدرت همان منطق سودمندي و 
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خاستگاهش در درون دولت نيست بلكه پراكنده و منتشر است و نهايتاً در دولت است كه نهادمند 
). در پژوهش حاضر اين روش را 1384، 1389، 1393، 1968، 1972گردد (بنگريد به فوكو، مي

بنديم. الگوي كاربست اين يبراي توضيح برآمدن تنظيمات ايراني يا دولت مدرن در ايران به كار م
هاي روش براي خوانش تنظيمات ايراني در وهله اول، مانند روش تبارشناسي، تعيين و تكليف با روند

ملت در ايران است و در مرحله بعد ارائه تاريخي بديل براي فهم گفتمان - رايجِ خوانش تاريخ دولت
ف و آرماني) در آغازين لحظات تولد هاي جدي و اثرگزار (و نه معروجديد. در اين روش گزاره

  گيرند. مدرنيتة ايراني در درون گفتمان تنظيمات مد نظر قرار مي
 

  پردازان استبداد ايرانينظريه
استبداد و انحطاط و امتناع را در سه دسته مورد  طرح اصلي مضامين نظري مبتني بر انديشه

گرا كه به شدت از مضامين ماركس، و پردازان ساختاردهيم. دستة اول نظريهبررسي قرار مي
  پري اندرسون متأثر است.  هاي دولت مطلقةميراثويتفوگل، و  استبداد شرقيهمچنين 

پردازاني هستند كه بر محور تاريخ انديشه و تاريخ ايده به مسئلة استبداد و ي دوم نظريهدسته 
آليسم آلماني و خاصه هگل. ايدهپردازند. تبار اين رويكرد تباري است نزديك به سنتانحطاط مي

  الگوي اصلي اين رويكردها تمركز بر آگاهي و يا وجدان نگون بخت (اصطالحي از هگل) ايراني است. 
رويكرد سوم كه رويكردي نقادانه است و به مباحث جديد در تاريخ نويسي نظر دارد بر مسئلة 

لگو را نسبت به دو رويكرد پيشين در توان اين ابازنمايي و واسازي و گفتمان تأكيد دارد كه مي
هاي اصلي اين رويكردها را در اقليت گفتماني دانست. براي پرهيز از طويل شدن بحث شاخص

  كنيم.جدول زير خالصه مي
مضامين اصلي  متأثر از پردازان كليدينظريه

 ساختارگرايان
ويتفوگل، ماركس، پري 

  اندرسون
شبه مدرنيسم ي كلنگي/طبقات غير كاركردي/جامعه

  همايون كاتوزيان )1385، 1388، 1372، 1390، 1377استبدادي (كاتوزيان، 

يافته/ فقدان انباشت مدني سازمانفقدان اصناف و جامعه  ماكس وبر، كارل ماركس
)1356به خاطر استبداد دولتي (اشرف،  سرمايه   احمد اشرف

ماركس، لوكاچ، اي. بي. 
  تامپسون

ي/ فقدان تمايز كاركردي طبقات و انزواي واحدهاي توليد
 آبراهاميان  )1377آگاهي طبقاتي/ كشمكش گروهي (آبراهاميان، 

ي آنومي دوركيم، نظريه
  ويتفوگل، ماركس

امنيت به مثابه كالن روايت/ استبداد به مثابه مكانيسم 
)1384سازگاري با وضعيت ناامن (پيران،   پرويز پيران

 تاريخ انديشه، ايده و آگاهي
بخت ايراني/تصلب انديشه/انحطاط آگاهي نگون  آليسم آلمانيگل و ايدهه  سيد جواد طباطبايي
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مضامين اصلي  متأثر از پردازان كليدينظريه
هاي سنتي و مناسبات مدرن/ هويت انديشه/تعارض ايده
  )1386، 1384، 1383ايراني  (طباطبايي، 

آليسم هايدگر و ايده
  آلماني

مفاهيم قديم و انديشه جديد/بحران آگاهي و تكوين 
  حسين آباديان  )1383، 1388،1388قي مفاهيم (آباديان، روشنفكري/ نادقي

انحطاط و امتناع انديشه/ دينداري و آگاهي نگون بخت   بوكهارت، هگل
  دارآرامش دوست  ).2004، 1370دار، (دوست

 بازنمايي و گفتمان
تاريخ نويسي وارونه/واسازي/تاريخِ تفاوت، اسطوره استبداد   دريدا

)1380(ولي،   عباس ولي

تجدد بومي/برساخت هويت ايراني/ بازسازيِ خويشتن در   وكوف
)1382ي غرب (طرقي، آيينه  توكلي طرقي

هويت جديد ايراني/ ناهمخواني فرهنگ و سياست/ برساختن   فوكو
 محمد علي اكبري )1384اي (اكبري، هويت ايراني/ فقدان هويت جامعه

پسا استعمارگرايي، 
  فمينيسم متأخر

زن/گفتمانِ مشروطه و ي مفقودهحلقهبرساختن وطن با
)1993، 1996، 1995؛ 1998آبادي، آزادي (نجم  آباديافسانه نجم

  
  هاي رايجمواجهات نظري با نظريه

ها) آليستهاي مربوط به دو دسته نخست (ساختارگرايان و ايدهطور كه در پژوهش همان
آليسم. بست ايدهاند و يا در بني گير افتادهها يا در بن بست ساختارگرايشود اين نظريهمشاهده مي

شوند. بدين معنا كه نه ساختار زيربنايي بنيادين وجود اين دو بن بست در آراي تبارشناسانه حل مي
دارد كه همه چيز را توضيح دهد و نه عقالنيت ناب تاريخي و آگاهي محور. هر چه هست تقارن يا 

توانند در يك لحظة خاص در يك فرمِ همزماني ن است كه ميهاي متفاوت ناهمزماعدم تقارن تاريخ
چنين چيزي را مد نظر دارياخالق پروتستاني و روحيه سرمايه گرد هم آيند و ساختار يابند. وبر در

  هاي انتخابي بين عناصر مختلف تاريخي در نتيجة يك تصادف تاريخي. داشت يعني: قرابت
گرايانه و ناب است. يژه از ساختار به عنوان يك ابژة تجربهگروه ساختارگرايان درگيرِ در فهمي و

در انديشة والتر بنيامين است كه براي نقد هگل، كليت  منظومهاين ساختار خيالي همان مضمون 
گويد (بنگريد به هاي فروبسته سخن ميها و تاريخبرد و از تاريخ حاشيهتاريخي را زير سؤال مي

ارگراياني چون آلتوسر، ساختار در وهله نهايي يك انتزاع است و ). در فهم ساخت2013، 1گيلوخ
 1372يابي تاريخي پرداخت (بنگريد به آلتوسر و باليبار، توان در فهمي دكارتي از عليت به علتنمي

 
1. Giloch 
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). در ساختارگرايي ايراني (برخالف نوع نگاه ساختارگراياني 1394و همچنين حيدري و نصيري، 
اي را هايي چرخهكه نظريه 1تاريخ ساختار استروند آرام و حركت بيچون آلتوسر) هرچه هست 

ها معناي خاصي ندارد. زمان تاريخي مردم ايران، پيامد آورد. زمانِ تاريخي در اين انديشهپديد مي
  زماني و همزماني ساختار زيربنايي است. بي

هايي هستند كه همه چيز را هاي تاريخيِ اينچنيني امتناع، انحطاط و استبداد كليتدر روايت
گيرد به دهند. اما در رويكرد رقيب بسياري چيزها است كه ذيل كليت جاي نميدر خود جاي مي

اي خيالي نيست. چيزي شبيه به بازنمايي خيالي در آيينة عبارتي ديگر كليت چيزي جز لحظه
دارد دولت بيان مي دئولوژيكهاي ايايدئولوژي و سازوبرگي ) در مقاله1388ايدئولوژي كه آلتوسر (

. چهار مفهوم بنيادي روانكاوي)  و در اثر 1981و يا يكدستي خيالي ايگو (من) در انديشة الكان (
يك شر ديالكتيك روشنگريو همچنينديالكتيك منفي) در آثار 1966، 1947كليت در فهم آدورنو (

  تواند باشد. است. كليت چيزي جز هژموني گفتماني نمي
اين منظر نوشتن تاريخ، نه از باال به پايين كه از پايين به باال ضرورت دارد. در اين تلقي  لذا از

هاي پراكنده، شود) كه بر زمانتأكيد نه بر زمان خطي (چنانكه در آراي مرور شده مشاهده مي
قول  ها، بهها و ژنرالها، حكومتها و گفتارها ممكن است. در اين معنا نوشتن تاريخ دولتگسست
دهد. آنچه كه بايد تشريح فايده است و چيزي را توضيح نمي)، تنها يك سرگرمي بي1392فوكو (

شود رابطة قدرت در معناي جديدش است. تلقي همة رويكردهاي فوق از قدرت يك تلقي كالسيك 
كند بلكه مولد نيز هست و در همين است كه مبتني بر اعمال زور است. قدرت تنها سركوب نمي

هايي متكثر شود قدرت پديدهريخي كه به مثابة تاريخ سركوب، زور، استبداد و انحطاط بازنمايي ميتا
  را توليد كرده است. 

شود آنچه را شامل مي ها و متمركز شوندگان بر تاريخ انديشهآليستي دوم كه ايدهدر دسته
خطايي بنيادين در فهم  پرداز روي سرش است.ايستادن نظريه - به قول ماركس- قابل فهم است 

سازد نه ايده، كه ها است. آنچه تاريخ را ميتاريخ وجود دارد و آن هم حواله كردن تاريخ به بستر ايده
بايد نيرويي وجود داشته باشد كه ايدة پيشين را از بحران، رخداد و فاجعه است. به عبارت ديگر مي

  . درون منهدم كند و ايدة ديگري را به جاي آن بنشاند
ي سوم (كه پژوهش حاضر را بايد امتداد اين نوع نگاه دانست) توجه به چند نكته در دسته
  ضروري است:

 
 - هاي نقد كند و يكي از باب ساختارگرايي را بدون تاريخ مطرح مي - با دنباله روي از سوسور –اشتروس هم  -. كه لوي1

 تارگرايان از جمله پساساختارگرايان ايراني) را برخود گشوده است (سردبير).به ويژه از سوي ساخ
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بنديش در نسبت با كند فهم منطق گفتمان و شكلاول: آنچه مقاله حاضر را از عباس ولي جدا مي
  ني بندي عباس ولي به شدت همه چيز را گفتماغيرگفتماني است. صورت- كردارهاي گفتماني

تري با دريدا دارد تا فوكو. دوم: مرزبندي با كار توكلي فهمد و از اين رو است كه نسبت وثيقمي
هاي گفتماني در دل طرقي فراتر رفتن از فهم گفتمان به مثابة بازنمايي صرف و يافتن چفت و بست

كرد لذا مرز رساله  توان همسو با آراي توكلي ارزيابيآبادي را ميامر واقعي است. سوم: كارهاي نجم
آبادي گريزي آثار نجمآبادي نيز همان مرزهاي مذكور است. نكته ديگر نظريهحاضر با كارهاي نجم

  كشد. هاي تاريخي مياست كه او را به سمت روايت
  

  وبا و قحطي به مثابة دو ميانجيِ ناپديد شونده
  وبا )1

كشت نفر را مي 1500ج فارس روزي در ايران بي سابقه بود. در خلي 1236گسترش وباي بزرگ 
، 1، النگميت31، ص. 1356ريختند، بيماري شدت كرد (ناطق، و چون بناچار اجساد را به دريا مي

 1250نفر در رشت به خاطر طاعون مردند. در  60000گويد كه ). حاج زين العابدين مي2: 1961
نيز وباي سختي به  1252ن در سال باز هم وبا آمد و در همين سال طاعون به كردستان زد. همچني

طاعون به آذربايجان راه يافت و مراغه و اردبيل را فرا گرفت. همان سال اصفهان  1254ايران زد. در 
نفر  6077وباي آذربايان  1263در ماه رمضان وبا در قسالن درپيوست. در  1262هم وبازده شد. در 
هاي روزنامه  نفر را كشت. طبق گزارش 5000فت و وبا به آذربايجان راه يا 1264را نابود كرد. در 
وباي  1267نفر را كشت. در اواخر  400طاعون در اروميه تنها در يك روز  1265وقايع اتفاقيه در 

وبا در تهران عود كرد اما شدتش  1269دوام داشت. در  1268شديدي در تهران شايع شد و تا اوايل 
نوشت كه مردم تهران از ترس وبا به قم پناه  1269صفر  6ه در مانند قبل نبود. روزنامه وقايع اتفاقي

ها هم چادر  شود و مردم روي قبرستاناي كه از زوار خالي باشد پيدا نمياند و در اين شهر خانهبرده
نويسد وباي ديگري به ايران رسيد گوبينو مي 1273). در 30- 35، ص. 1356زده بودند (ناطق، 

وانست فرار نمايد، براي حفظ جان خود از پايتخت گريخت. مردم چنان تهركس دوپا داشت و مي«
كه در تهران آماري براي شمار مردگان وجود  ريزد و با اينمردند، كه گويي برگ از درخت ميمي

(گوبينو، سه سال در » كنم كه بيش از يك سوم سكنة شهر در اثر وبا مردندندارد، من تصور مي
وبا در استرآباد  1279نفر را كشت. در  2484وبا به تبريز بازگشت و  1277). در 94- 95ايران، 

وباي شديدي ايران را گرفت دكتر تلوزان شمار كشته شدگان اين وبا را كمتر  1284شروع شد. در 
  ).36، ص. 1356داند(ناطق، از صدهزار نفر نمي

 
1. Longmate 
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( 1905ه.ق) و  11235ه.ش معادل  1195(  1820) درميان1387در مجموع به گزارش فلور (
 شدند.  شناخته وبا، عمدة اپيدمي ه.ق) ،هفت 1322ه. ش معادل  1283

 دو براي و شد اصفهان كشيده و شيراز به و آغاز فارس خليج در وبا ،اپيدمي1821درسال  - 1

 ماند. پابرجاي كشور مركز در سال

 ايران به نستانسوي افغا واز گرفته درهند منشاء   كوبنده اپيدمي دومين ،1829 درسال - 2

 رسيد. تفليس به خزر درياي سواحل طريق از1830 درسال  و شد وارد

 ازجمعيت درصد 10كلوكه دكتر گفتار رويداد. بر اساس سوم اپيدمي1845 -1847طي - 3

 كردند. مي نفردرروزفوت 120حدود نفر) مردند. درتبريز،12000تهران (

وپا برجاي ماند؛ براساس  فعال چندسال براي و داد روي اپيدمي ، چهارمين1851- 1853طي- 4
 هزارنفر را درنتيجة وبا از دست داد.16هزارتا15يادداشت دكتركلوكه، تهران بين

به تبريز يورش آورده دوباره اوج گرفت. 1869وبا به ايران راه يافت. درسال 1868- 1869در - 5
شده ودرشيراز نيز در  موجب 1869مرگ در روز را درتهران درژوئن50شود كه وبا حدود گفته مي
 .مرگ سبب شده بود 5000مجموعاً 1869جوالي 

داد. وبا از طريق خليج فارس سراسر كشور را  ، ششمين اپيدمي نيز روي1889- 1890در- 6
  مرگ گزارش شد. 2000نيز به اروپا رسيد. فقط درشوشتر،  1892درنورديد و در سال

  )15، 1387دامه يافت (فلور، ا 1905رويداد و تا 1903هفتمين اپيدمي درسال  - 7
 
  قحطي )2

دهد كه منجر به كاهش ماليات اين )  گزارش چند قحطي را در ايران مي2010احمد سيف (
 1224 –ه.ش  1188/  1810- 1811مناطق شد. با استناد به سفرنامه مونير گزارش قحطي بزرگ 

نويسد كه دولت هيچ مونير مي دهد كه منجر به كشته شدن بسياري از فقرا و كودكان شد.ه.ق را مي
 1194 - م 1816اي براي آينده دارد. در اي براي كنترل قحطي ندارد نه در اكنون و نه برنامهبرنامه
شود. با استناد به خواري در كاشان ميزند كه منجر به آدمه.ق قحطي به ايران مي 1231 - ه.ش

نفر از گرسنگي كشته شدند.  10000نويسد كه فقط در كاشان سيف مي 1817گزارش جانسون در 
حاكي از بروز يك قحطي ديگر در اين مناطق است. در  1824كاهش ماليات گيالن و اصفهان در 

-ه. ق) قحطي و وبا تؤمان به ايران مي 1245- 1247ه.ش/ و  1210- 1208(معادل  1830- 1832

اشيه درياي مازندران فراگير هاي جنوبي و مركزي را درنورديد و قحطي در ح زند. وبا و طاعون ايالت
 1238معادل  1861- 1860ه.ق وبا به كرمان زد. در سال  1267 - ه.ش 1229 - م1851شد. در 
ه. ش وبا و قحطي تؤمان به ايران زد و بخش بزرگي از جمعيت توليدي ايران را تلف  1276ه.ش و 
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، صص. 20101ند (سيف، كرد. مازندران و آذربايجان شديدتر از جاهاي ديگر به اين بال دچار شد
292 -291 .(  

-1875سال  30) در فاصله 55: 1373بر اساس اسناد وزارت خارجه بريتانيا و به نقل از سيف (
درصد موارد محصوالت كشاورزي به علت كم آبي دچار  70بار يعني بيش از  22بيش از  1905

ه.ق وجود دارد  1273هاي هايي از بروز قحطي شديد در واليات ايران در سالگزارشمشكل شدند. 
به قيام  1282ها و در به غارت نانوايي 1277ها در اين قحطي). 317(اسناد تاريخي خاندان غفاري، 

قم كه در «نيز ادامه پيدا كرد:  1289). قحطي در 114: 1393و دادخواهي زنان منجر شد (شعباني، 
ه بود در آماربرداري بعد از قحطي، نفر ثبت د 25382عدة  1284آمار نفوس پيش از قحطي در سال 

غذايي مردند يا شهر نفر گزارش شد. دوسوم سكنه كازرون يا از بي 14000هجري،  1291در سال 
نفر  1000به  2500و جمعيت كنگاور از  10000به  30000را ترك گفتند. جمعيت سبزوار از 

ي ايران كرزن). يران و مسئلهو همچنين ا 29كاهش پيدا كرد (نقل از تاريخ دارااليمان قم، ص. 
  ». مراكز عمدة جمعيت و نواحي شهري بيشترين آسيب را از قحطي ديد

م. يكي از  1871ه.ش/ 1250ه.ق/  1288قحطي اگرچه بارها ايران را فراگرفته اما قحطي سال 
سپهساالر  كار آمدنهاي تاريخ معاصر ايران است. يكي از داليل عمدة رويترين رويدادترين و فجيعجدي

  هاي قدرت قاجار را تا مرز فروپاشي لرزاند. براي تنظيمات دولت همين قحطي است كه پايه
بين يك و نيم تا سه ميليون  1250/ 1871/1288هاي حاصل از قحطي بزرگ تخمين كشته

) تعداد 120(ص.  حكومت قانون و انديشه ترقي) در كتاب 1351متغير است. براي مثال آدميت (
تعداد كشته  هاايران سرزمين امام) در كتاب 1886ميليون نفر، جيمز باست( 2ا را ه تهاين كش

ميليون نفر تخمين  5/1داند و جان بالو در سفرنامه خود اين تعداد را ميليون نفر مي 3شدگان را 
ن ). جان فور296: 2010داند (بنگريد به سيف، ميليون نفر مي5/2زند. بدايع نگار اين رقم را مي

 1850رالينسن بسال «). 188داند (ص. اي مهلك به اقتصاد ايران ميرا ضربه 1288) قحطي 1385(
به   پس از وقوع دو بار آفت طاعون و قحطى 1873جمعيت ايران را ده ميليون نوشت، اما در سال 

يون اند بين پنج و ده مل شش مليون رسيد. ارقامى كه نويسندگان ديگر در بيست سال اخير نوشته
  ).585(كرزن، ص. » نفر است

تر از همه لطمه ديدند و يك سوم اوليور سنت جان نوشت كه يزد و اصفهان و مشهد سخت
جمعيت خود را در اثر مرگ و مير و مهاجرت از دست دادند. در بارة رقم كل تلفات كشور روايات 

درصد از جمعيت  25تا  20با  ميليون نفر ذكر كرده كه برابر 5/1مختلفي وجود دارد كه گيلبر آن را 
انگيزترين رويداد در تاريخ فاجعه 1872/ 1288ميليوني ايران آن روز است. قحطي سال  7تا  6

الضرب روزي سيصد تا گر شد. اين قحطي به گواه حاج محمد حسين امينمعاصر ايران جلوه
. زمستان سرما و باران سالي با بيماري طاعون و وبا همراه شد چهارصد كشته داد. سال بعد، خشك
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). مردم پايتخت اين اشعار را ساخته 320: 1389كار مردم را تمام كرد و كار از كار گذشت (ناطق، 
بال/ نان شده گران/ يك من يكقران/ شاه كج كال/ رفته كربال/گشته بي«خواندند:طور تصنيف مي به

از وزير، ميرزا عيسى پسر ميرزا  ؛مقصود»يكمن يكقران/ ما شديم اسير از دست وزير/از دست وزير
كارى نائب السلطنه برقرار  وزارت تهران و پيش موسى وزير سابق تهران است كه بعد از پدر تازه به

  ). 110شده بود (مستوفي، شرح زندگاني من، 
نزديك به دو  1287 - 88به گفته همان بينندگان خارجى، تنها در قحطى «نويسد: راوندي مي
و اللّه! به رأى العين «خوانيم: التواريخ مي) در افضل489، 6(جلد » چنگال مرگ افتادندميليون نفر به 

). محمد تقي بيك ارباب قمي در كتاب 394(ص. » مردند ديدم كه: مردم در سر گذرها از گرسنگى مى
ر كوچه مردم، تنها جرأت نداشتند از خانه بيرون روند. هركس تنها د«نويسد: مي تاريخ دارااليمان قم

گرني و صفت گل،  69تاريخ قم، ص.  60(ص. » ساختندآمده، او را گرفته قوت خود ميبه دست مي
مردي را در حين «نويسد: مي وقايع قحط يك هزار و دويست و هشتاد و هشت). فيض در 1392

م. اهاي ارك مكرر ديدهگفت اين مرد را در خرابهگيرند. شاهد ميدزديدن و خفه كردن طفلي مي
هاي او را بريده بودند مشاهده ها دو كلة طفل كه پوست از سر او كنده بوده زبانديروز در آن خرابه

هاي ارك به گوشت اين اطفال سد جوع كردم. معلوم شد كه اين مرد آن اطفال را هم كشته در خرابه
آنها و جاي  ). شواهدي از بيرون كشيدن اجساد مردگان و سالخي117- 118(فيض، صص. » نمودمي

). شخصي 118شود (فيض، ص. ها در گورستان در رسالة فيض ديده مي هاي آن گذاشتن استخوان
روزي از شدت جوع دختر عموي خود را كشته تنوري كه در خانه داشتند گرم كرده و «ديگر 
 6- 5دهد كه پسر رود و گزارش ميشخصي به منزل حاكم شرع مي» «نمودهاي او را كباب مي گوشت
كه امروز سر آن طفل را در خانة ...  نموديم تا اينوجو مي ها جستدر خانه«اش مفقوداالثر شده: ساله

  ).119(ص. » هاي او را خورده بودندهمساية خود به دست آورده كه او را كشته، گوشت
  

  هاي پسافاجعه: برآمدن گفتمان تنظيماترساله
رسائل انتقادي و سياسي قجري است و آغازين  هايترين ايدهمسئلة تنظيمات يكي از محوري

 تنظيمات ويژه عثمانياند. اصطالح شده هاي اصالحي و انتقادي بر محور تنظيمات نوشتهرساله
در عثماني آغاز شد و موج  1255طلبي در زبان فارسي است. تنظيمات عثماني در معادل اصالح

 1254- 1251هاي  شود كه سال ود كرد. اشاره مياي به راه انداخت و ايران را نيز درگير خگسترده
اند و عثماني نيز همواره درگير در بالي وبايي بوده است كه از سالهايي وبايي در تاريخ ايران بوده

  شده و تلفات سنگيني نيز در عثماني بر جاي گذاشت. طريق هندوستان وارد ايران و عثماني مي
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ه.ق در روزنامه رسمي به طبع رسيد و اصالحات  1255رمضان  15فرمان تنظيمات عثماني در  
جان و آبرو و اموال مردم در امنيت است و  - 1وعده داده شده در سه محور اصلي بدين شرح بودند: 

 - 3شود نظام گردآوري ماليات تغيير يافته و اصالح مي - 2شود با همة مردم به يكسان عمل مي
اند كه در واقع هدف از اجراي تنظيمات محققان گفتهسربازگيري تابع مقررات خواهد بود. برخي 

ساالري. اميركبير به واسطه درگير بودن در مذاكرات مرزي حفظ و افزايش قدرت دولت بود تا مردم
و انعقاد قرارداد با عثماني در آن كشور بود و از نزديك با تنظيمات آشنا شد. آدميت معتقد است كه 

  ).1391آل داوود، اميركبير نهادند تا عثماني (روسيه و غرب تأثير بيشتري بر 
هاي انتقادي در از مجدالملك سينكي جزو اولين رساله رساله مجديهيا   الغرائبكشف رساله

داري نوشته شده است. اين كتاب دوران قاجار است كه بعد از قتل اميركبير و در انتقاد به حكومت
و ارزش آن نه فقط در نوع نگاه به قدرت و نوشته شده است  1287يا  1286در حول و حوش 

زماني آن با سياست و حكومت كه از نظر ادبي نيز متني متفاوت است.ارزش اين رساله براي ما هم
حد و حصر است كه وقوع قحطي بزرگ است.محوريت بحث رسالة مذكور با آشفتگي و اغتشاش بي

  مة سطوح اجتماعي را در نورديده است.توان يافت و اين آشفتگي ههيچ جا هيچ مالك درستي نمي
نوشته شده است اين رساله  1260از ميرزا مهدي نواب طهراني در سال  ي دستوراالعقابرساله

  فرسايي مردان قلمو ظلم دولت» معاصي ملت«كه نقدي تند و تيز است بر حاج ميرزا آقاسي در 
در مقابل دولت در اين اثر سازمان  كند. شايد بتوان ادعا كرد پروبلماتيك شدن مردم و ملتمي

رود هاست در باب ظلمي كه به افراد مياي از داستانگيرد. اين كتاب مجموعهمشخصي به خود مي
توان در داند. از اين حيث اين رساله را ميو مقصر آن را وابستگان به صدر اعظم و دولت مي

راند فهم كرد. ها و دولت سخن ميژنرالچارچوب نوشتن تاريخ مردم در مقابل تاريخي كه از شكوه 
  فرجام، ضبط اموال و خواهي بيهايي است از تظلمنويسنده كتاب سرتاسر كتابش پر از روايت

ها، ويران كردن روستاها و اندوختن مال و ثروت از صاحبان قدرت. اين رساله شايد اولين رساله زمين
ران باشد كه با برجسته كردن ملت/رعيت در مقابل سياسي انتقادي در دوران قاجار و حتي تاريخ اي

نويسد و مراعات حقوق ملت در برابر دولت را به مسئله بدل دولت/حكومت تاريخي ديگرگون مي
مندي و نظم لياقتي حكام و فقدان انتظام امور (به عنوان محور حكومتها را به بيكند و اين ظلممي

ايي براي مردم و مفلوكان پرسشي است كه نويسنده دهد. پرسش از عدالت قضجديد) نسبت مي
  كشد.نويسنده مسئلة نظم را در مركز تأمالت خود دارد و بارها و بارها در روايات خود پيش مي

ها بر هيچ كه انتصابات و عزل داند. اينبار مملكت ميقاعدگي و جهل حكام را دليل وضع اسفبي
  تواند از گدايي به حاكمي واليتي برسد.مي گرياي نيست و چه بسا شياد حيلهقاعده

كتابچة تنظيمات حسنة «تنظيمات ايراني را تدوين كرد و تحت عنوان  1288سپهساالر در 
). كتابچه 267اجرايي شد (ص.  1291چاپ و از صفر  1291در  »دولت علية ممالك محروسة ايران
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بندي و تنظيمات قدرت دولتي بر بخش كند كه اولين الگويبندي ميمذكور واليات ايران را تقسيم
بندي جديد است. شايد اين رساله را از اين حيث بايد در نسبت با تبارشناسي واليات در تقسيم

  اي در ايران قرائت كرد. توسعة منطقه
ها و و وجود راهزن 1288ها خصوصًا در مواقع بحراني مانند قحطي بزرگ مسئلة امنيت راه

ها به منزلة ها مواجه كرده بود. راهها حكومت را با معضلي جدي در مسئلة راهالطريق در راهقطاع
ترين اصل تجارت براي روس و انگليس از يك سو و دولت ايران از سوي ديگر براي باال بردن عمده

و از دست رفتن كنترل حكومت بر جمعيت و  1288اي اساسي بود. بعد از قحطي درآمد مسئله
ها بنداني كه مانع رسيدن غالت به بسياري از شهرهاي قحطي زده بود، راهيخ جغرافيا و همچنين

شد.حاجي تر شدند. پرداختن به راه به عنوان نمادي از پيشرفت تئوريزه مياي جديبدل به مسئله
  نويسد. او در اين رساله بيان مي فوايد راه آهناي در مورد رساله 1306محمد ميرزا كاشف در 

قدر  اگر معاني اين مسئله را به«ماندگي ايران به خاطر نداشتن راه است بدبختي و عقب دارد كهمي
هاي ملك ما ساخته شده بود. عيب اطفال مدارس فرنگستان شكافته و فهميده بوديم حاال صدبار راه

صه ايم. خالآهن را چنانكه بايد نداستهست كه هنوز فايده و حسنات ساختن راه و نقص بزرگ ما اين
» ما، خرابي مملكت ما و صد قسم مصايب ديگر ما همه از نداشتن راه است فقر و پريشاني ما، فالكت

المللي خواهد ترقي كند و در قدرت و ثروت بيندارد كه اگر دولت مي) نويسنده بيان مي10(ص. 
  كند. ها توجه شريك شود و بدبختي و فقر و فالكت را از ايران ريشه كن كند بايد به راه

اند در باب حركت. اگرچه اين رساله در فوايد راه توجهفصل اول اين رساله واجد مضاميني جالب
آهن نوشته شده است اما گوشه چشمي به توجيه فلسفي لزوم سرعت در جهان امروز دارد. او با ذكر 

  در اروپا  دهد كه منطق زماني ايران با منطق زمانهايي از اروپا و داخل ايران نشان ميمثال
آهن بايد منطق حركت را ديگرگون فهم كند. اين رساله اگرچه در باب راهخواند و ايران مينمي

  آهن را جديد. رسالة فوايد راه نوشته شده است اما حاكي از چرخشي عميق است در فهم هستي
هان مدرن. شناختي فهم كرد. زمان در جهان كالسيك و زمان در جتوان از منظر گسستي هستيمي

  بخشي، هاي كوتاه كه قابل مديريت، انتظامهاي بلند به پارهچرخش اين منطقِ زماني از پاره
كند. از نگاه اين اي است كه اين رساله را معنادار ميبندي و مديريت زماني باشند، مسئلهمقوله
ي رساله از فقر و اي پسا قحطي نام نهاد بدين سبب كه جاي جاتوان آن را رسالهكه مي - رساله

تواند با زمان پر سرعت بيروني ايران زمان درونيش دچار ايراد است و نمي -رودفالكت سخن مي
ها و خود را هماهنگ كند. زمان همان حلقة مفقودة گسست گفتماني است. مسئلة حكومت بر بدن

ف است: حكومت ها موضوعيت ندارد و اين مهم همه در پي يك هدها جز در حكومت بر راهجمعيت
بر زمان. جهيدن از زمان ديروز به سوي آينده، برآمدن اسطورة پيشرفت و ترقي با تسخير زمان به 

بايد در منطق تسلط بر زمان نيز فهم كرد. مندي را ميدست راه. از اين روست كه مسئلة حكومت
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ن اصول ترقي بازنمايي تريها در دوران قاجار، خاصه در قاجار پسا قحطي، يكي از محوريمسئلة راه
شود. در اين رساله جمعيت به مثابة يك بدن واحد بازنمايي و به موضوعي براي ادارة دولتي مي

شود. در اينجا دولت ديگر چوپانِ يك رمه نيست بلكه پدري است كه بايد از اين فرزند تبديل مي
كه  ها. اينه خون است و رگواسط به» حركت داخله بدن«پردازد كه مراقبت نمايد. رساله بدين مي

ها ها و شوسهواسطه كانال كند و غالت و محصوالت كشاورزي را بهانسان امروز معادن را استخراج مي
جا كردن مواد غذايي برد بسيار شبيه به بدن انسان است در جابهها به جاي مخصوص ميو رودخانه

ه خوردن با نظم جديد و منطق مناسبات واسطه خون و رگ. او حيات و ممات ملت را در گرو گر به
كند. او راه بيند و انحطاط ايران را در فقدان حركت خارجي و درخودماندگي فهم مينوين جهاني مي

داري و حكومت بر همة داند. و پيشرفت همانا تغيير الگوي حكومترا نماد ترقي و بنياد پيشرفت مي
آهن از هر جهت صرفه بودن راه دهايي در باب بهسرزمين است. نويسنده با آوردن آمارها و شاه

چه «دارد: جايي آن دارد و بيان ميجايي غله و گندم، ارزاني و سرعت جابه تأكيدي ويژه روي جابه
خصوص اين  هاي سخت پي در پي ايران و بهقدر جاي افسوس و تعجب است كه پس از آن قحطي

در كرد و اكثر از بالد و  ران را تلف و دربههجري كه نصف بيشتر مردم اي 1289قحطي آخر سال 
دهات را ويران و خالي از سكنه كرده و هزاران نفوس محترمة مسلمين و برادران ديني ما را به لقمة 

حسرت گذاشت؛ باز پس از نجات از آن بالي عظيم در صدد [رفع؟] آن نيفتاده و حال  نان جوي به
شود؛ مثل ه در هر گوشة مملكت موجود و ما را يادآور ميكه گراني و كميابيِ مأكوالت همه روز اين
واسطة وفور  سالي و قحطي گرفتار صدمه هستند و بعضي جاها به كه اغلب ممالك ايران از خشك اين

غله در زحمت و رنج و از حمل آن محل فروش، بواسطه نبودن راه عاجز. در يك جا غله در انبار 
). 8- 10(صص. » مردنديان آن نعمت از گرسنگي و ضعف ميپوسيده و در جاي ديگر طالبان مشتر

گيرد خود را در چند اثر و قرارداد كليدي نشان مجموعه مباحثي كه پيرامون راه در اين دوره در مي
)؛ امتيازنامه 1299- 1306، صص 9451/26المعي ش آهن (كراسهدهد. براي مثال: امتيازنامه راهمي
)؛ ترجمه 1450- 1436صص  9452/6انسوي (كراسه المعي شماره آهن، از مسيو بواتال فرراه

آهن از محمد عارف خان افندي عثماني، صورت قرارنامه راه اوجق به قزوين، قرارنامه امتيازنامه راه
آهن انزلي به تهران و خليج فارس از محمد راه آهن بين ايران و انگلستان، اليحه بواتال دربارة راه

كه  1306ها امتيازنامه رويتر است كه در سال  ترين آنمهمترين و شناخته شدهعارف خان افندي. و 
  آهن ايران نيز معروف است.به كتابچه راه

 ».قانون تسهيل ساختن طرق و شوارع«نويسد به نام اي ميه.ق اعتمادالسلطنه كتابچه 1307در 
مقصود از «گردد ترتيب بيان مياي دارد.هدف رساله بدين اين قانون يك مقدمه و چهار باب و مؤخره

تواند طرق و شوارع مملكت خود اين اليحه اين است كه دولت بدون ديناري خرج در مدتي قليل مي
را بسازد، و وجهاً من الوجوه محتاج به دادن امتياز به كمپاني اجنبي نيست و بدون هيچ خرجي تمام 
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نمايد مواجبي است كه به مهندسين و شود. فقط مخارجي كه دولت ميمعابر تسويه و تسطيح مي
اين رساله در صدد است الگويي طراحي كند تا همة مردم ايران در ساختن ». شودمأمورين داده مي

راه مشاركت نمايند. فقرا كار كنند و ثروتمندان افرادي را براي كار اجير كنند. حتي چارپايان نيز 
  شود.بندي مياين رساله صورتاند. حكومت بر فقر و ثروت در مشمول اين قانون

از ميرزا يوسف خان تبريزي ملقب به مستشارالدوله به قصد  »صحيحه قانون ورقه«ي رساله
افزايش توان مالية دولت و به نيت ارتقا قدرت دولت نوشته شده است. اين رساله مسئلة ماليه و باال 

كه خود نمودي است از تغيير سازمان شمارد بردن درآمد دولت را به عنوان يكي از اركان ترقي مي
اي جديد از اقتصاد سياسي در نسبت با جمعيت و جغرافيا. در اين نگاه كردن به ثروت و تولد شيوه

اين معني بر ارباب دانش و ادارك پوشيده و مخفي نيست و دول روي زمين كه «خوانيم: رساله مي
برند، به واسطة پولي ود را به اعال درجه ميي عسكرية خروز به روز ترقي كرده قدرت سلطنت و قوه

  ).406: 1390الدوله، پيام بهارستان، (مستشار» آيداست كه از مداخل دولتي عمل مي
آنچه در همان بند اول رساله اهميت دارد يكي نسبت دادن ترقي و پيشرفت با قواي عسكريه و 

شود كه پيش شرطش داشتن ده مينظامي است. قدرت نظامي به عنوان يكي از بنيادهاي ترقي دي
شود و نه از زور عريان كه اين پول نه از معجزات فراطبيعي عايد مي پول است. نكته پر اهميت اين

براي گرفتن ماليات؛ اين پول محصول الگويي جديد است از قدرت انضباطي، قدرتي كه در صدد 
ال قبل از آن در صدد انجامش بود س 20است انضباط مالي را تعبيه كند، كاري كه اميركبير حدود 

و ناكام ماند. اين انضباط مالي نيازمند شكل جديدي است از چيدمان نيروها و كارگزاران، نظم 
كند كه افق ديگرگوني از رصد كردن نسبت رعيت/ملت با دولت و قدرت جديدي از اشياء را طلب مي

شود. دوتايي مقابلِ ترقي جمع ميآورد و همه ذيل يك وضعيت جديد به نام نظامي را پديد مي
ال«، »گوييگزافه«، »خبريبي«، »غفلت«ترقياست. صفاتي كه گفتمان » عقل ناقص«و » عوام و جه

ها خود را در ها كه مانع ترقي است. اين ويژگياي از ويژگيكند. مجموعهاستبداد نثار وضعيت مي
افتادگي را كند و انحطاط و امتناع و عقبمي برابر ديگري به عنوان يك وحشي عقب افتاده بازنمايي

كند. بيرون/فرنگستان جايي است كه قدرت نرم و ويژگي درون نسبت به شكوه بيرون بازنمايي مي
قاعده (نام ديگري براي انضباطي ترقي به بار آورده و درون/ايران جايي است كه قدرت سخت بي

رنگستان، كه وسعت خاكش بيش از آذربايجان كوچكترين دول ف«استبداد)، انحطاط و فالكت: 
نيست، مداخل دولتي زيادتر از ايران دارد. جاي هزار افسوس است كه ملت ايران، با آن همه غيرت 

كنند كه روز به روز داري، از اين مرحله غفلت دارند و خيال اين معني را نمي وطن و عصبيت و دين
از چه راه است؟ ما هم بايد در فكر خودمان بوده و در  شود،بر قوت و قدرت دول همجوار افزوده مي

  ).406(ص. » خيال حفظ بيضة اسالم باشيم
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در اين نقطه است كه حكومت بر وبا همانا حكومت بر فقر است و حكومت بر قحطي حكومت بر 
  ثروت. در در هم تنيدگي فقر/ثروت.

يا را؛ از ديگر سو نظام ماليه با كمك كند و نظام ماليه ثروت اغنپذير ميپزشكي بدن فقرا را رصد 
گمارد كه در رسالة گفتمان سالمت، توان بدنيِ فقير را به مثابة الگويي از ثروت به كار مي

ها نيازمند قدرت  گردد. همة اينترين شكل خود بيان ميسازي در عرياناعتمادالسلطنه در باب راه
اي جديد در خدمت اين قدرت د به مثابة ابژهبايدولت است و توان دولت در نظم جديد و ملت مي
مندي تلقي كرد كه تمامت آنچه طي وبا و قحطي جديد باشد. شايد بتوان اين رساله را اوج حكومت

بايد بر پروبلماتيزه شده است در قالب آنچه بايد دولت انجام دهد ادغام شده است. دولتي كه مي
خانه)، و ساير ها (از طريق تعليمرق قوة عسكريه)، ذهنها (از طريق مريضخانه)، جغرافيا (از طبدن

  نمايد.  ها (روابط خارجه) حكومتدولت
الملك است.اين رساله از احمدبن محمد كه همان ميرزا احمد خان صديقاصول حكمراني  ةرسال

ايران «اش ارائه حكمراني نوين يا ترقي دولت است كند و مسئلهنيز با نقد تند وضع موجود آغاز مي
نسبت به تركستان كمال نظر را دارد. ولي ايران نسبت به چهل دولت ديگر، مملو اغتشاش و غرق 

 ».ذلت است

در ايران است كه حاجي  جزو نخستين اسناد عدليه عدليه اعظم خانهدستورالعمل ديوان ةكتابچ
آن را تاييد  1279ني الثاجمادي 22عليخان اعتمادالسلطنه آن را تدوين كرد و ناصرالدين شاه در 

كرده و دستور اجراي آن را داد. اين رساله در پي انتظام بخشي به نهاد قضا است و شرح وظايف و 
كند. رساالتي كه در باب انتظام قشون و ارتش همچنين سلسله مراتبي از نظام قضايي را پيشنهاد مي

از ميرزا  قانون نظاميه ة رسال هستند نيز در اين برهه رونق دارد. يكي از مهمترين اين رساالت
دهد. دستور اجرايي شدن آن را مي 1282حسين خان سپهساالر است كه ناصرالدين شاه در سال 

هاي پيشرفتة غربي تالش دارد انتظام و سلسله مراتب بوروكراتيك اين رساله به تقليد از ارتش
تأمين نيروي انساني را نيز دقيقي براي ارتش طراحي كرده و سهم هر يك از واليات ايران در 

شد و نظام شهري و ادارة جمعيت را مشخص كند. انتظامي كه در تالقي پزشكي و ارتش ممكن مي
و امنيت شهر را » الصحهحفظ«داد كه وظايف كرد، خود را در چارچوب نظميه نشان ميممكن مي

در درون يك نهاد با  تؤمان بر عهده داشت. تالقي مسئلة نظم و امنيت شهري با بهداشت فردي
ها به تواند تصادفي باشد بلكه نمودي است از فهم منطق اداره كردن جمعيتماهيت نظامي نمي

عنوان يك امر بحراني. مرض و بيماري، شورش شهري، قحطي و احتكار، اراذل و اوباش همه و همه 
  نترل و سركوب كرد. بايد آنها را كشوند كه ميبه عنوان دشمناني براي دولت و كشور تلقي مي

جا صرفاً  گردد. وبا و قحطي در ايناز اين روست كه خصيصة سياسي وبا و قحطي آشكار مي
شوند كه محصول عدم نظارت بالياي طبيعي نيستند بلكه بالي ناشي از عدم تنظيمات بازنمايي مي
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يت شود و اثرات هر يك بايد مديرها و افراد است. فقر و ثروت در نهايت در منطق سرمايه ميبر بدن
واسطة نيروي نظامي  را بهينه كند. مسئله اينجاست كه سركوب و از ميان بردن دشمنانِ ثبات تنها به

و قشون ممكن است. چه اين دشمن قحطي و وبا باشد و چه شورش. شورش به قوة عسكريه سپرده 
شهري). در اين معنا  اي است از پليسالصحه (كه خودش شاخهشود و مرض و بيماري به حفظمي

سر با امر سياسي و منطق اداره كردن مملكت در تنظيمات جديد كه  پزشكي و بهداشت عمومي يك
خورد و پيامدش تورم هرچه بيشتر نهادهاي انضباطي منتسب به همان مدرنيتة ايراني است گره مي

  دولت است. 
السلطنه خان منظم وزارت نظميه و احتسابيه را تؤمان به محمد كريم 1315در رجب 

(مختارالسلطنه) واگذار كردند. دو رساله در اين برهه نوشته شد كه يكي براي نظميه و ديگري براي 
 1280هاي دهه شود كه در سالمحسوب مي الصحهكتابچه حفظالصحه بود كه دومين شرح حفظ

حتسابيه بود از نوشته شده و اجرايش ناكام مانده بود. بهداشت و تنظيف شهر كه از وظايف ا
هاي بعد بود. نكتة دراماتيك در  محورهاي دستورالعمل نظميه چه در بدو تأسيسش و چه در سال

اي كه ايران را درنورديد در پي وباي گسترده 1322مورد نويسندة اين رساله  اين است كه در سال 
فر، كياندرگذشت (بنگريد به دستورالعمل نظميه، كتابچة حفظ الصحت، به كوشش جمشيد 

  مندي در آغازين ). شايد مرگ وزير بهداشت دولت را بتوان نمادي از شكست حكومت1391
هاي ايران مدرن دانست. احتسابيه دو كار عمده داشت يكي تنظيم قيمت كاالها و كنترل آذوقه سال

  ت). اي پسا وبايي اسها بود) و بهداشت و تنظيف شهر (كه ايده(حركتي كه در صدد كنترل قحطي
پيشنهاد بانك را بايد به عنوان يكي از اركان تنظيمات جديد ايراني دانست. نهادي كه حداكثر 

مندي بر ثروت ملي را خواهد داشت. مسئلة بانك يكي از مجادالت عمدة روشنفكران و حكومت
ق اليحة  1300مصلحان دوران قاجار بوده است. نخستين بار محمد حسن خان اعتماد السلطنه در 

كند كه نخستين متن منظم و ارائه مي» بانك خيالي«پيشنهادي تأسيس بانك در ايران را تحت عنوان 
مشخص در باب تأسيس بانك است و نمودي است از تخيل جديدي كه گفتمان جديد از دل آن سر 

ن امر توسعه و ترقي اي«نويسد كه برآورده است. اعتمادالسلطنه با اشاره به مراودات ايران و روس مي
(اليحه پيشنهادي تأسيس بانك در ايران، به كوشش وحيده مهدوي » مهم بسته به ازدياد سرمايه است

دهي و ارائه الگويي براي  ). اين رساله تالشي است براي سازمان703: 1391موحد، پيام بهارستان، 
. يكي از رساالت مهم هاي حقوقي و مالي آن را بيان نمايدكند زمينهتأسيس بانك در ايران و تالش مي

است. او در اين رساله از اصالح نظام پولي و مالي با چاپ اسكناس » رواج اسكناس«نگار در باب بدايع
  داند. مي» از براي آبادي مملكت و رفاه عامه و بسط يد دولت و ملت«كند و آن را دفاع مي
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  گيريبندي و نتيجهجمع
ت مفهوم دولت استبدادي، كه گفتمان غالبِ نظام پژوهش حاضر با روش تبارشناسي تالش داش

ي دولت و ملت به چالش بكشد. در اي در ايران است، را با ارائه الگويي بديل از خوانش رابطهانديشه
هاي رايج فكري در ايران چگونه با تاريخ اين فرايند ابتدا تالش شد مشخص شود كه چارچوب

له بعد تالش شد خألهاي اين رويكردها برجسته شود و ملت مواجهه دارند، در مرح- مفهوميِ دولت
هايي كه از دل اين دو رويداد بزرگ بيرون آمدند در مرحله نهايي با ارجاع به وبا و قحطي و رساله

تالش شد تا چرخش گفتماني و الگوي ادارة ملت به دست دولت مورد خوانش قرار گيرد. بر خالف 
ها و تاريخ انديشه و يا ساختارهاي فراتاريخي هاي بزرگ و انقالبروند رايج تاريخ نويسي كه بر ايده

هاي جدي و اثرگزار كه حاكي از چرخش گفتماني به سوي شود، تالش شد تا گزارهتأكيد مي
تنظيمات ايراني است برجسته گردد. اين تنظيمات از دل وبا حكومت بر فقر را پروبلماتيك كرد كه 

موضوعيت يافت و از دل قحطي حكومت بر ثروت را برجسته  الصحه و پزشكيدر رساالت حفظ
هاي رايج ساخت كه بر توليد و فرد مولد تأكيد داشت. اين قدرت جديد انضباطي، فراتر از چارچوب

ي جديد هايي چون سلطة سركوبگر يا استبداد است. اين شيوهملت در چارچوب- فهم رابطه دولت
فته است رابطة متفاوتي با مردم برقرار كرده است كه همان سال اخير موضوعيت يا 150قدرت كه در 

ها و كردارهاي گفتماني متفاوتي دارد كه در ابتدا ها، استراتژيرعيت نيست بلكه تكنيكي- ي شاهرابطه
ها در درون مفهوم توسعه و پيشرفت موضوعيت يافت و هدفش به در درون مفهوم تنظيمات و بعد
يري در تك تك افراد ملت است. دولت مدرن با اين قدرت انضباطي و حداكثر رساندن سود و رصدپذ

ملت - دولتها موضوعيت دارد. به باور نويسندگان، گفتمانِ كنوني رابطهها و ذهنحكومت بر بدن
كماكان در همان منطق بايد ديده شود و تبار وضعيت كنوني را بايد از دل وبا و قحطي جستجو كرد. 

ايي و پساقحطي كماكان بر مديريت امروز در قالب گفتمانِ حكومت بر فقر و اي پساوبنظام انديشه
  ثروت موضوعيت دارد. بدين ترتيب دو سؤال پژوهش چنين بايد پاسخ داده شوند كه:

مندي چيست و از چه نسبت تنظيمات ايراني (گفتمانِ دولت فراگير مدرن) با حكومت - الف
  شود؟بستر تاريخي ناشي مي

  خواهي، كه آن را در قالب آزادي - راني برخالف رويكرد رايج تاريخ نويسيتنظيمات اي
خواهي، بلوغ انديشه و آگاهي و ... تئوريزه خواهي در يك سو و يا خيرخواهي، دموكراسيمشروطه

محصول فروپاشيِ نظم پيشين  در نتيجة دو امر واقعي و در هم كوبنده (اما فراموش شده)  - كندمي
هاي اجتماعي و اثرات تر از انقالبها بر تاريخ معاصر بسيار عميققحطي است كه اثر آن به نام وبا و

توان در نسبت با اين دو پديده مورد بازخواني اي كه انقالب مشروطه را نيز ميفكري است. به گونه
سوژه - خواهي به عبارت ديگر همان مطالبة تنظيمات يا تغيير سامان رابطة قدرتقرار داد. مشروطه

هاي مختلف انسان ايراني و است. تنظيمات ايراني مطالبة دولتي فراگير است براي حكومت بر جنبه
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وريِ تك تك عناصري كه در جغرافياي سياسي ايران موضوعيت دارند. در مديريت و باال بردن بهره
گردند و مهمتر ها پروبلماتيك ميشود، راههاي واليتي بازسازي ميبنديهمين برهه است كه تقسيم

شود. آنچه مهم است بسط يد دولت دهي مي الصحه سازماناز همه بهداشت عمومي در قالب حفظ
است از خالل جغرافيا، فضا، زمان و مكان و بهداشت بر تك تك افراد درون يك ملت. قدرت جديد، 

هايت ايجاد مندي است كه در پي انضباط است براي رسيدن به حداكثر سود و در ننوعي از حكومت
مند و كارآمد. لذا در وهلة اول ايران را به مثابة يك كليت در قالب وطن و هويت ايراني دولتي قدرت

هاي بعد با منفرد كردن تك تك افراد ذيل نظام جديد، در پي كنترل، سازد و در وهلهبرمي
فان، بيماران، وري از يك سو و پااليش، تصفيه و كنارگذاري منحردستكاري و باال بردن بهره

ها و نهادهاي انضباطي از ها و... به حاشيه است. بعد از اين دوره است كه انبوهي از نظامبدكاركرد
اند توليد الصحه گرفته تا نظميه، بلديه، حسبيه، ماليه، قهريه و... كه تبار بوركراسيِ امروزينحفظ
اجتماعي و فرهنگي است. اين نظام شود.و پيامدش توليد حجم انبوهي حاشية سياسي، اقتصادي، مي

به مثابة  - در درون كليتي به نام وطن و ذيل قدرت دولتي- جديد در قالب بازنماييِ تك تك افراد 
خواهد و ها را مسئول و مشاركت كننده ميهايي مسئول، آزاد، عقالني و انتخابگر از يك سو آنسوژه

معي است. اين قدرت تفردساز در بهترين از ديگر سو با تجزية جامعه به عناصرش مانع كنش ج
كن كه يا بايد اي بحراني بازنمايي ميديدگان و طردشدگان را به مثابة نقطهحالت تك تك آسيب

سركوب شوند (با قوهة قهريه) و يا با ارادة فردي اصالح شوند (در قالب نظام قدرت نرم روانپزشكي و 
ترل نامحسوس از يك سو و بسط و گسترش شناسي و مددكاري) بسط و گسترش نظام كنروان

شناسي از سوي ديگر را در اين نقطه شايد بتوان فهم كرد. تنظيمات پزشكي و روانگفتمانِ روان
مند است. تجميع روح ملت در دولت خواهد كه غايتش دولت قدرتراه و مولد ميجديد سوژة سربه

  يابد.مي كه آرمان هگل بود. آرزوي هگلي در تنظيمات جديد تحقق
تبارشناسيِ انديشة دولت مدرن در ايران چه الزاماتي براي انديشة سياسيِ معاصر در پي  - ب

  دارد و تاريخِ سياسي را چگونه بازنويسي خواهد كرد؟
ترين الزامي كه اينگونه از خوانش تاريخ براي انديشة سياسي معاصر در پي دارد بازخوانيِ عمده

رسد دهي مردم و جامعة مدني است. به عبارت ديگر به نظر مي نظري و عملي الگوهاي سازمان
ملت است كه -روشنفكري و انديشة ايراني كماكان در پارادايمي در حال تئوريزه كردن رابطة دولت
هاي هاي جنبشاين رابطه ديگر وجود ندارد، شايد از اين حيث بتوان بخش بزرگي از شكست

شود و ملت در چارچوبي خيالي فهم مي- ي دولته رابطهاجتماعي معاصر را فهم كرد. زماني ك
هاي بهداشتي، ها (از طريق نظامها و ذهنالگوهاي عمل نرم و خالقِ قدرت در فرايند حكومت بر بدن

افتد روانشناسي و رانپزشكي، بوركراتيزه كردن هويت، بدن و روح و...) از تير رس فهم به دور مي
اهد بود. از سوي ديگر بوركراتيزه شدن و انضباطي شدن وضعيت الگوي مواجهه با قدرت فشل خو
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كوبد. گيري مقاومت خالق را در هم ميهاي شكلسونگر عرصهزندگيِ انسان ايراني ذيل قدرت همه
ها. خواهد افراد تك افتاده و منضبط است و نه جامعه و گروهدر بهترين حالت آنچه اين قدرت مي

د دارد چرخش گفتماني است از مطالبةرعيت فرمانبرِ شاه به سويِ وجه پر اهميت ديگري كه وجو
مردم و ملت مولد سرمايه و مشروعيت بخش. اين سياست جديد از يك سو بر سبك كردن بار 

هاي كنترلي و انضباطي، افرادي تك فشرد اما از سوي ديگر، بواسطة همان مكانيسمها پاي ميدولت
ه در نهايت در چارچوب منطق زيان نرساندن موضوعيت دارند. به كند كافتاده و مولد را طلب مي

هاي قحطي و وبا كه مردم به مثابة منبع بحران براي دولت بازنمايي عبارت ديگر در همان دوره
راه سازي موضوعيت يافت كه انبوهي نهاد نيز از دل اين هاي كنترل براي سربهشدند مكانيسم

زد كه رد و نشانش در ايران امروز بوضوح قابل ردگيري است. دولتي گفتمانِ تنظيمات ايراني بيرون 
كه در پي اين است كه جمعيت، مانعي براي سودآوري و قدرتش نتراشد لذا بايد با ابزارهاي مختلف 

اي بار بياورد كه خود مسئول خير و شر او را كنترل كند و در بسياري از موارد سوژة ايراني را به گونه
ين سوژة جديد از يك سو نبايد براي دولت هزينه بتراشد و از ديگر سو بايد منبع سرمايه خود باشد. ا

اي نابهنجار كه خود محصول گفتمانِ براي دولت نيز باشد در غير اين صورت چيزي نيست جز سوژه
  ملت. - تنظيمات ايراني و الگوي جديد رابطه قدرت بين دولت

د اين است كه ممكن است اين سؤال مطرح شود كه خوانش اي ديگر كه بايد مد نظر قرار دانكته
اينچنيني بر مبناي وبا و قحطي در توضيح برآمدن منطق دولت مدرن ناتوان است چرا كه 

اند و اين سؤال به ذهن متبادر شود كه اي نادر در ايران نبودهها پديدههاي مسري و قحطي بيماري
  برآمدن تنظيمات ايراني را فراهم كرده است؟قحطي موجبات - چرا در اين برهه و اين وبا

در پاسخ بايد گفت كه مسئله بر سر همايندي است. همزمان شدنِ وبا و قحطي با نظم نوين 
هاي پياپي در جنگ (از قبيل جنگ ايران و روس و واقعة هرات)، فشارهاي جهاني جهاني، شكست

كند. وبا و قحطي در گفتارهاي پيش مي و... است كه اين دو رويداد در منطق جديدي بدل به رخداد
راني برقرار شوند و لذا نسبتي با نظم حكمپردازي مياز نظم جديد همچون باليي آسماني مفوم

كنند. در وضعيتي كه مقالة حاضر بدان متمركز شده بود، وبا و قحطي نه در نسبت با بالي  نمي
شوند و از اين رو بدل به رخدادهايي مهم يراني بدل به مسئله مآسماني كه در نسبت با منطق حكم

ها از شوند. تمركز بر تحليل همايندي و تمركز بر اين نكته كه گفتاردر فهم تنظيمات ايراني مي
هايي مكانيكي بلكه قحطي را نه به عنوان علت- شود كه وباشوند موجب ميمنابع مختلفي صادر مي

ها بفهميم. وبا و قحطي با ساير نيروهايي كه ساير علتماندگار و همايند با هايي درونهمچون علت
كنند و در اين تالقي است كه ها سخن بسيار رفته است تالقي ميدر آن برهة تاريخي راجع بدان

تواند در تاريخ ايران پيشرانِ پديد آيي اي نميبدنِ دولت پديدار ميشود. از اين رو هر وبا و قحطي
ها در تالقي با ساير نيروها واجد چنين كه تنها اين وباها و قحطييك دولت مدرن بوده باشد، بل
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ها با ساير خصلتي هستند. وبا و قحطي براي اين پژوهش واجد خصلتي ذاتي نيستند بلكه نسبت آن
  نيروها مهم است. 
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