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 چکیده

است، قصد ایران نام گرفته« آستانه جدید»ی درست نظریه ترقی مشروطه که به
اما واقعه مشروطه  نهد.تحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنا داشت تا با

ا که چر نگرفت. ای ، سلطنت رضاشاهی شکل«بلیه عظما» دل آن دیری نپائید و از
باد رفت و نیز واقعیت  خواهان یکسره برمشروطه و آمال بزرگ روشنفکران

د که برای نجات را متقاعد کر همگانلبه پرتگاه رسانید و ایران را به  تاریخی که
این مسئله  البته چنین هم نشد،أسیس شود، که مرکزی ت کشور، دولت مقتدر

، از طریق بررسی نسبت نظام این نظریه «ایضاح منطق شکست»نوشتار است. 
اندیشه تجدد اروپایی از اندیشگی در ایران از سویی وسنتاین دوره با  فکری

خواهی در ارتباط باواقعیت که نظریه مشروطهپذیراست. اینامکانسوی دیگر، 
شد، هدف  این وضع عاید ایرانوضعی پیداکرد و چه پیامدهایی از تاریخی چه

از  برداشتی سطحی ایران، با مدرنیزاسیون درـ  است. نظریه ترقیمقاله این اصلی
اروپا، دارای  های سنتی در«روایت»تقابل با ، که در «فراروایت دانش مطلق»

اندیشه کرد.  اساس مظاهر آنبر  تأسیس تجددمبانی معرفتی نویی بود، سعی در 

                                                                                                    
 (davoud_thought@yahoo.com)سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائیاندیشه دانشجوی دکتری. 1
 (shojaahmadvand@gmail.com))نویسنده مسئول( سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار علوم. 2
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فراروایت »ن، با تقلیل است. آنااندیشه ترقی طرح شده  مقوله آزادی نیز ذیل
ند. به آزادی از استبداد فروکاست را صرفااندیشه روشنگران اروپایی، آن «رهایی

گیری الگوی بازگشتی این نهادهای نو در سنت، منجر به شکلیافتن مشروعیت 
اندیشه سیاسی در ایران معاصر شد که رویدادهای سیاسی  از منطق تحول ساختار

 باق داشت.نیز الجرم با آن انط
نیروها، فراروایت ، ائتالف تاریخی قدمایی، نزاعنظریه ترقی، اندیشه  ها:واژهکلید
 دانش
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 1مقدمه

تال های ایران را مبحکومت حوزه اجرا در کالت جامعه و نیز مسائل زیادی کهمش
 در فقدانها رنج . اینشده استجدی  بحران کیبه  که تبدیلاست  ، دیریکرده

مشکالت را  اینحل اساسی است. راهتزاید  بهایران، رو تشکل نظام فکری نو در
 باب تاکنون در . بحثی کهآغاز کردجامعه  مبانی فکری یک در از بحثباید 

گونه ایناست. فقدان  جدیت بدان پرداخته نشده سیاسی معاصر ایران بااندیشه 
آن  آینده های خطرناکی برای ایران وامدپی تواند، مییدر مبان تحقیقات جدی

 بحران عصر تصوری از چه عصر مشروطهروشنفکران ایران  کهنیااشد. داشته ب
تدوین  را یاسیس نوع نظریهز آن بحران چه رفت ابرای برون خود داشتند و
و رد کپیدا  یعچه وضاندیشه در برخورد با واقعیت  این یامدهایو پکردند، نتایج 

هش این پژو مسئله اصلی داد،های بعدی تاریخ ایران چگونه خورا نشاندوره در
 است. 

فریدون آدمیت، هما ناطق، جواد طباطبایی و ماشاءاهلل آجودانی، پژوهشگران 
اند. بررسی تحریر درآورده به رشتهی هستند که در این حوزه آثاری را ابرجسته

، مایه اصلی آرای آدمیت است. هافکر تشکیل آن به همراهتاریخ نهادهای مشروطه 
. این حرکت است یادهیچیپهمبهیت پدیده تاریخی آدمیت، مشروط در نظر
مختلف آوردند؛ طبقات اجتماعی  به وجودعوامل اقتصادی و سیاسی  را یاجتماع
اسی اش را دموکرایدئولوژیشرکت کردند؛ پایه  در آناجتماعی گوناگون  با افق

                                                                                                    
فکری روشنفکران مشروطه است در نسـبت بـا منطـق اندیشـه دوران     رو، تببین موضع . بحث طرح شده در مقاله پیش1

ل یویـژه بـرای تشـک   که برقراری این نسبت، چه نتایجی در مناسبات نیروهای قدرت در ایـران معاصـر بـه   جدید و این
های پس از مشروطه داشته است. بدیهی است که نویسندگان، نظری جانبدارانـه بـه صـدق و کـذب ادعاهـای      حکومت
ان غربی و یا روشنفکران ایرانی و نیروهای سنتی در ایران ندارند و تنها از همین منظر منطق دوران جدید و نیـز  روشنگر

 اند.نزاع میان نیروهای قدرت به موضوع پرداخته
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تشکل حرکت عمومی  آن عوامل، آن طبقات و بر سر بحث اوساخت. میسیاسی 
وق منظم، حق و حکومتاصول قانون اساسی  راجع بههای پردامنه بحث. است

منشأ حاکمیت دولت، حکومت عنوان به اراده ملتآزادی فرد، فلسفه حقوق، 
خورد. می به چشمآثار او  در تماماندیشه سیاسی مشروطه  مبانی گریو دقانون 

به در ایران،  یاسیس شهیاند یسینوخیدر تارهای کنونی اطبایی، با نقد روشطب
 انحطاط تاریخی وزوال به دنبالیرانی، نگاری کهن اکه تاریخ نظر است نیرا

و کند  جدیدی تحول پیدا یسینوخیبه تارنتوانست  ،رانیدر ااندیشه سیاسی 
اندیشه تاریخی جدید تدوین  نیافتن آگاهی تاریخی جدید باعث شد که نیتکو

ن تاریخ که طباطبایی نوشت است یاهیپانویسی تاریخ نوع نیهمشود. برای ن
این نظر است که گذار از  کند و بررا آغاز می رانیدر ااندیشه سیاسی  انحطاط

 پذیر نیستامکان نظریه انحطاط نیو تدو از آنآگاهی  از رهگذرجز انحطاط 
که با  تاریخ ایران را از ایطباطبایی، دوره( 279ـ338و 22: 1380)طباطبایی، 

جنبش  یروزیبا پشود و شروع می و روسایران  یهادر جنگشکست ایران 
گونه او آنداند. می« منطق شکست»یابد، عصر تدوین مفهوم مشروطیت پایان می

نوشتن  همت اوترین وجهه ؛ بلکه مهمکه خود اذعان دارد، مورخ محض نیست
مشروطه . آجودانی در کتاب خود با عنوان اندیشه سیاسی ایران است تاریخ
دهد. می به دستاصالت آرای متفکران مشروطه  زانیاز م، توصیفی ایرانی

 ما تجربه مفاهیم جدید غربی ازآنجاکهدهد که پژوهش توضیح می نیدر اآجودانی 
را نداشتیم،  ـ ملی، حاکمیت قانون یا مشروطهحکومت ملی، مجلس ـ 

ها مشکل زبان نبود، داشته باشیم. اما مشکل، تنهم  توانستیم چنان مفاهیمینمی
آن »انسان ایرانی هم بود.  تیو ذهنمعنی، مشکل تاریخ  کیبه مشکل زبان 

 واقعیت نه درما وجود داشت و  در زبان، نه به آنتجربیات مربوط  و غربی میمفاه
د مفاهیم جدی که باگاه تاریخی، آن و زبانایرانی، با چنین ذهن انسان  «.ما خیتار

ها را با درک و داشت، آنرا ن میآن مفاه یخیو تارشد، چون تجربه زبانی آشنا می
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سازی فسیر، تعبیر و بازتجربه زبانی خود، ت و باتاریخی خود  و برداشتشناخت 
ها ید، باتقلیل دادن آنمفاهیم جد انگی آنبیگ غرابت و داشت ازکرد وسعی می
 های خود، بکاهد وصورتی مأنوس وها بادانستهنتطبیق دادن آمفاهیم آشنا، یا بابه

فرض شکست (. هما ناطق با15-8: 1382ودانی، )آجها ارائه دهدآن آشنا از
دوره و نهادهای جدید آن  دقیقی از افکار اینیابی مستند وبش مشروطیت، نکتهجن

 است. برای اثبات مدعای خود انجام داده 
است که  این موضوعایضاح  آثار پیشین،این مقاله با ترین وجهه تمایزمهم

ند، چه وشنفکران هستضرورت، ر طیف وسیع آن بهمتفکران ایران معاصر، که
 و ین کردند،را در این دوره تدواندیشه سیاسی بندی ازنظام دانش وصورت

 رده است.ر خود پیدا کمنطق تحولی در ساختا اندیشه سیاسی تأسیسی آنان چه
 بررسی نسبت مستلزم سیاسی ایران معاصراندیشه منطق تحول ساختاراین یافتن

تحول یکسو و توضیح  زمین ازتاریخی ایران بحران  روشنفکران باایناندیشه 
سیاسی اندیشه درنسبت بامقوالت جدید ـ اسالمی ایران باستان وـ  مفاهیم سنتی

یکسو،  تواند ازنوع بررسی میاست. این ی دیگرسویروشنفکران ازینا غرب نزددر
سوی مبانی تجددرا توضیح دهد وازالتفاتی روشنفکران عصر مشروطه بهدالیل بی

ه برای کدیگر پرتوی برشرایط نیروهای اجتماعی مدرن وفقدان نزاع تاریخی 
 د.، بیفکنعصر جدید بودالزمه ورود بهروشنفکران این

 Reflexivety)«اندیشیباز»نوشتار، روش  نیدر اپژوهش  شیوه بررسی و

Methodology) مفاهیمی مانند نظریه،  طول سده بیستم با گرایی دراست. اثبات
پذیری و... روش مسلط بررسی قراء، قیاس، احکام قانونی، تصدیق، ابطالتداده، اس

روش انتقادی  لهیوسبهغیرواقعی بودن  سطحی و لیبه دل ،روش نیاعلمی بود. اما 
 کنار گذاشته یتا حدودو حتی  قرا گرفت موردنقدو حتی ساختارگرایی 

وزه خاطر، امر نیبه هم .(Alvesson& Skoldberg, 2009: 14-15)شد
است.  ترکینزدواقعیت  و  به پرکاربردترپژوهش  های ترکیبی درروش
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 پژوهش توان درشود، میاین روش گفته می است. دراندیشی روشی ترکیبیباز
 نیاز او استفاده  به کاربسترا تجربی، تفسیری و انتقادی  از عناصرخود هر یک 

های پیشین برای پژوهشگر روش یهاتیاز محدودروش، رفع کننده بسیاری 
اندیشی نحوه ساخت خودمان  داب(. 297و  277: 1385)معینی،  .خواهد بود

 نجایدر ا. ساخت است قیتحق در طولشدن عینت صورت اجتماعی و نیز ساختهبه
عبارت عنوان روش به یشیبازد اند .است یریتفساعمال  شدن درساخته یبه معن
است. هکدام از آنهیچبه دادن یبرتروجوه، بدون ینا به همهکردن توجه »از  است

 ,Alvesson& Skoldberg)«قلیل استهرگونه ت ، اجتناب ازگریدعبارتبهیا 

شود تا اندیشی در تحقیق سبب میروش باز استفاده از. (269 &15-20 :2009
هانه/ های رایج سوژه/ ابژه، ساختار/ کارگزار، آگاسازیقطبی، دو شکنیباشالوده

ل علت و معلو در آنبندی جدیدی بیابیم که صورت ناخودآگاه و ... طرد شود و
معلولی نائل  دور علت ویک  به بیترت نیبد شوند ومدام جایگزین یکدیگر می

روش، این  یریکارگبا بهآینده  درس طور(. 285-286: 1385)معینی،  شویم
در افکار موجود  های واقعی وهای تاریخی، تجربههداد نخست با استفاده از

بررسی تفسیر  شود و سپس باروشنفکران ایران عصر مشروطه بررسی می دسترس
این کنش تفسیری بر هر نوع عامل دیگر،  تیو اولوقدم ها و تاین تجربه اینان از
 بررسی زمینه نهایت با مشروطه تبیین خواهد شد. در یر دراین تفس عملکرد

این تفسیر  از قدرت نیروهای حاصل دیاز تول اخالقی وب و ایدئولوژیک سیاسی
 در افکارروشنفکران  نیکه اای اجتماعی مختلف، بازاندیشی منافع آن بانسبت  و

نزدیک شوند که « دولت مطلقه» هیبه نظر از مشروطهعدول  تا باخود کردند 
 &See: Alvesson)خواهیم دادضاشاهی بود، را توضیح ، حکومت رحاصل آن

Skoldberg, 2009: 10-11& 263-265). بوردیو  آنچهن دیدگاه، مانند ای در
فوکو دیده  ییدر ساختارگرا آنچهگفته است و برخالف « نظم نمادین» هیدر نظر

 ایجاد کندش، در زندگی خود تحول طریق دانتواند ازشود، کارگزار انسانی میمی
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  (.289: 1385)معینی، 
. استانی ونی وتحول ذهن انسعینیت بیر بر ثباتمنطق تحول درایران معاصر، 

ایجاد  تحول رااندک همان که است یانسان و کارگزاراین فاعل یعنی درنهایت 
برنده معنا پیش  کیبه ، که ار رانیاعصر جدید  کند. کارگزاران انسانیمی

 نیر ادشناسیم. ن روشنفکران میعنواتحوالت تاریخی معاصر ایران نیز بودند، به
 و تاریخی، سیبرر روش دو میان گذاشتن زیتما با است تانوشتار تالش شده
به بازگشت  و هااندیشه (Principle)به اصل بازگشت میان تفاوت قائل شدن

 اندیشه که تاساین دارد اهمیت آنچه توضیح دهیم که، هااندیشه (Source)منشأ
. شده است کنمم مشخصی سیر چه تأثیر در این و استگرفته تأثیر منابعی چه از

تحوالت  و هااندیشه ماهیت جستجوی دارد، اهمیت به اصل در بازگشتآنچه 
 تین و ناب آنو نه یافتن منشأ نخس هاستآنتاریخی و بررسی تأثیر و تأثر 

 .(Foucault, 1985: Volume 2, 76-100)افکار
قدرت میان نیروهای اجتماعی  در مناسبات یتحولچه قاجار  در عصرکه اینفهم 

 با وضعآن  و نسبتهای نو اندیشه دمه بحث دربارهاست، مقدرایران پیدا شده
مورد بحث را روشن  دو حوزهگر نخست باید نسبت تاریخی وهشاست. پژایران 

 دوره بپردازد. بر آندو جریان فکری حاکم  سهیبه مقاآن بتواند  یاز مجراکند تا 
 به لحاظروپا اما ا 19زمانی منطبق با قرن  به لحاظبرای نمونه، ایران عصر قاجار، 

قبل  قرون ما میان نیروهای اجتماعی، منطبق با قدرت و مناسباتشرایط تاریخی 
ل مشهوری، بنا به مَثَت. حکومت قاجار چنان ضعیف بود کهاس مسیحی 15قرن 

روزنامه ن.ک.) گرفتبر نمی ریز د عظیم رانعبدال سیطره حاکمیت آن، تا
دست نیروهای یکسو در(. چون قدرت از48ـ47تا: طنه، بیخاطرات اعتمادالسل

خوانین قدرتمند، اشراف زمیندار، درباریان، حکام  ـ رقیب دولت قدرتمند قدمایی
مرادی و  ـ قالب نظام مرید رعیتی و در ـ نظم اربابدر  ـ محلی و علمای دینی

دولت  قالب موقوفات پراکنده بود وک گسترده مثالً درامالشراکت و داشتن 
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؛ 65ـ90تا: حوزه تحت نفوذ آنان نداشت )قزوینی، بی مرکزی عمالً حضوری در
و  227: 1362؛ لمبتون، 174ـ297: 1345؛ شاردن، 56ـ59: 1384کاتوزیان، 

دیگر، عدم ( و ازسوی10ـ3 .ق: ش1343 المتین،حبلروزنامه ؛ 463ـ416
دولت  نوع توان کنشگری را از دی کشور، امکان هرساختار اقتصا در تحول
 تعیین موضع دربابِ نسبت افکار روشنفکران بود. پس هرگونه توضیح وگرفته

 است. ایناین نسبت تاریخی ی، مستلزم فهمروشنگران غرب ایران با دوره در این
مورد ایران معاصر  سی درسیا اندیشه پژوهشگران سوی بسیاری از موضع مهم، از

 ست.اغفلت واقع شده
 سیاسی، اهمیتجمله دانش در ایران و از« حلیل ساختار دانشت»رو، بحث همیناز
خواهی ونظام اندیشه مشروطه از شکستپرسشیابد. بنابراین، برای پاسخ بهیم

 ریگیشکل مبانیبحث در است، ما ناچار از مقالهاین مسئله اصلیمشروطه که
 ایران معاصر هستیم. بندی آن درچگونگی صورت سیاسی جدید واندیشه

 (Narrative) ی«روایت»تفکر دردوران سنتی، شکل  زعم لیوتار، نظام دانش وبه
معنا این است. بهدوران سنتی جوامع، شکل مسلط بودههمه  که درطوریدارد؛ به

ایتی شفاهی اساس رواعی، برهستی، طبیعت و جهان اجتمکه نوع نگاه انسان به
ابل، مق در (.91ـ93: 1394یوتار، )ل رو و بالواسطه بوددر گرفت؛ لذا روشکل می

 این معنا که است. به (Grand Narrative) «فراروایت»نظام دانش مدرن، 
دانش  اعتقاد به ایده پیشرفت و گیریشکل عرصه عین و وقوع تحوالت عظیم در

گیری و شکل« دانش روایی»شدن  منسوخ به ذهن، منجرعرصه  مطلق در
این فراروایت جدید  شد. در« فراورایت دانش مطلق»فراروایت نخست مدرنیته، 

-این شود، بلکه هدف یهای خاصی برتری داده مدانشتنها بهمشروعیت دانش، نه

ه شناختی درباره هموحدتی روشکردن مراجع مشترک، به کاربردیاست تا با
، حاصل «پیشرفت»مفهوم . (Gietzen, 2010: 167) یافتعلوم نیز دست

« فراروایت آزادی»فراروایت دوم، که است. اما دانش  تحول دراینضروری 



 111   رانیدر ا تیو شکست مشروط يخیفقدان نزاع تار

 

 

است که از آزادی سیاسی  ترگستردهاست، مفهومی ـ اندیشه روشنگری در
اعی خویش حتی جهان اجتم انسان ازموهومات طبیعی، مابعدالطبیعی و« رهایی»

بشر، اعالمیه جهانی حقوق انقالب فرانسه و را مدنظر داشت. عصر روشنگری و
: 1394)لیوتار،  است راروایت رهایی درآن تدوین شدهف است که نقطه اوجی

  . (41-46: 1388 مالپاس، و 121و32، 19-18

 در «قدانش مطل»فراروایت عصرمشروطه که نسبتی با «ترقی»خصوص نظریه در
توان گفت روشنفکران در یمعصر مشروطه، اندیشه آزادی در دارد و نیز غرب

شناختی سنتی رفتقالب همان نظام معمبانی آن افکار، درالتفاتی بهیب
ای که شناسانهآن گسست معرفت کردند. برای نمونهاندیشیدند و عمل میمی
ه نی ناشناختیرااشکل گرفت، برای روشنفکر « حقیقت غربی»نظام  در ماکیاوللیبا

موثرِ امورِ  حقیقتِ»ندیشه ابربعد از او، با تکیه ن غربی روشنگراو ماکیاوللیبود. 
گسست  ودر (Verita Effetualle della cosa) (Effectual Truth)  «واقع

طه اتکای یافتن نق پی، درقدمایی (Essential Truth) «حقیقتِ بالذات»ازنظام 
 های عصر جدید بودنددیدهنت برای مشروعیت پدیاراز اخالق ودیگری غی

چنان جهان اطراف خویش و روطه، هم(. اما روشنفکر مش500: 1385ی، )طباطبای
، )ن.ک. مستشارالدوله دیدمی« نظام حقیقت بالذات»جمله سیاست را ازمنظر  از

 رمبانی که داتی بهالتفاین بیمختصات  سان، تبیین ابعاد و(. بدین23-31: 1392
حاظ نظری درک درستی لکه نه بهای منجر شد تأسیس نظریه مشروطه نهایت به

ات تحوالت و مناسبتاریخی نسبتی با لحاظنه به اندیشه اروپایی داشت و ازآن
 ت. این پژوهش اس ، هدف اصلیاستداشته قدرت نیروهای اجتماعی در ایران

 توجهی به مبانی تجددبی

)ازآغاز قرن نوزدهم( حکایت از شرایط  واحوال دوره قاجار اوضاعنگاهی کوتاه به
مرز  جان را تاتوانست ایران همیشه نیمه میبار ایران داشت، فالکتی کفالکت
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آموزش، بهداشت، تکنولوژی، (. 75ـ82تا: )قزوینی، بی بردنابودیِ کامل پیش 
قدرت  زوال بود.حال  ماندگی و درغایت عقب کومت، درح صنعت وسیاست و

ومرج اوباش و ، هرجدرباریانو محلیی حکامخودسروالیات، پراکنده علما در
سواد و ناآگاهی مردم ازمناسبات جدید، کشور را زرگان بیلوطیان بازیچه ب

: فصل دوم؛ فرمانفرمائیان، 1379)کاتوزیان، بود درآستانه ورشکستگی قرار داده
دولتی برخوردار ازر قاجار نه(. در مجموع، ایران عص245ـ242و  223: 1370

بیشتر نیروهای هرچه یابی متمرکز، بلکه شاهد حکومتی ناتوان درکنار قدرت
کوب، کاتوزیان بود. زرین اندهومرج کشهرجرا به کشور است که آنپراکنده در

رمق و های سطحی، بیدگرگونی دگان جدی تاریخ ایران، برآنند کهسایر نویسنو
عباس مانند شاه ه بیقاجار، نتوانست دورفی پیشرفت ایران عصر فاقد عناصر کا

تنها دولت مقتدری وجود نداشت بلکه حتی این دوره نهرا احیا کند. در صفوی
باب پراکندگی قدرت ندزاده، در ادعای وجود آن نیز بسیار دشوار است. آخو

سیلی بزند، کسی اگر کسی به»نویسد؛ فقدان حاکمیت مرکزی در این دوره میو
یگلربیگی برود... یکی به االسالم میخدمت شیخدود. دیگری بهیکی نزد مجتهد می

برد. مقصر را بعضی جریمه در خانه شاهزاده تظلم میشود و دیگری بهعارض می
سزای همان جرم بعضی جا در دانند، درمستحق می کاریچوب کنند، برخی بهمی
اشخاص بزرگ  واسطه وابستگی مقصر بهای جا بهپارهند، ... در ننشاحبسش می به

)آخوندزاده، « و خلعتی نیز داده باشند افتد که او را انعامیو صاحبشان، اتفاق می
بیانِ آخوندزاده و ایندر است کهقدان حکومت، تنها معنایی (. ف45-44: 1395

 یافت.توان این عصر میخواهان همه مشروطه
 قدر درآمد ویعی، آندلیل اوضاع طبزمین بهای بود کهگونهاقلیمی ایران به شرایط

 وپا کنندبرای خود دستت منظمی آن، تشکیالقدرت نداشت که صاحبان
قلمرو  خاطر، اربابان قدرت، نه صاحبِهمین (. به270ـ275: 1345)شاردن، 

صی داشتند؛ لیدی مشخنه نظام توبا قوانین ومقررات مدون بودند ومشخص اربابی 
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کرد برای میوصل  حکومترا به بند که آناننیم محورِبلکه نوعی رابطه مرکز
( و 56ـ62: 1384)کاتوزیان،  ایجاد کردند کسب مشروعیت وقدرت نزد رعایا

حکومت مرکزی نداشتند. بنابراین، گونه خدمتی و اطاعتی ازحال هیچعین در
خوانین اشراف و ـ رعیتیـ  ارباب دو نیرویساختار اجتماعی کشور وابسته به 

انت با مناسبات دیزمیندار، درباریان و حکام محلی از سویی و علمای صاحب 
(. 30 :1328)اقبال آشتیانی؛ یادگار،  دیگر بود شان ازسویمرادی ـ مرید
دنبال قدرت مرکزی به تضعیف حکومت تالش آنان در علما ویابی چه قدرتچنان

آستانه  ا تاحکومت قاجار ر رفت که کسب کردند تا جایی پیشهو نفوذی ک
 به شفتیقر مجتهد اصفهانی معروف برد. سید محمدبا نابودی پیش

هرات حمله بهدیگر روحانیون برضد محمد شاه فتوا دادند که .ق( و1175ـ1260)
لغ مب»ی فقیر شدن او، شفت عیال وبر صاحبالتماس شاه قاجار مبنی است. باباطل 

(. در 141ـ149تا: ی، بی)تنکابن «ات کرد.رشت برهزار تومان برای پادشاه در 20
 های شورشی، حکومت اصفهان را درهتشکیل دست کردن لوطیان ونهایت بااجیر 

او  شهر برای سرکوبحمله نظامی  به گرفت وشاه و صدراعظم مجبوربه دست
 (. آخوند مالکاظم خراسانی284ـ281: 1366؛ فلور، 182: 2536)الگار،  شدند

یک  اگر بخواهم با»صریحاً بگوید، حدی قدرت داشت که.ق( به1255ـ1329)
: 1382)آجودانی،  «کشم.تخت پایین می را از انگشت کوچک خود، پادشاه

مراتبی تی که نظام سلسله (، بنابراین، تقسیم قدرت میان نیروهای سن163
ولت بودند، مانع تأسیس دایجاد کرده  حکومتاز را برای خود ومستقل شدیدی

 بود.  ایران شده متمرکز نیرومند در
 وشنفکران مشروطه، سعی آن ترقی غربی، ر شرایط منحط ایران و اینمشاهده  با
وضعیت  به ، با توجه«پیشرفتـ  ترقی» اندیشه بخشیدن بهبا اصالت  داشتند تاـ 

 بسنجند، تادوره اسالمی عیار سنت ایران باستان وارا بنفرهنگی ایران، آ عینی و
(. در 2-1و212 ش :.ه.ق1318)تربیت،  پذیر نمایندبرای ایرانیان توجیهبتوانند 
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است که کل انبیا ما، همان اصول ترقیاحکام دین»بود که  اینها ن آنواقع، سخ
رقی نهادهای جدید تآنان اصول  (.138: 1394الدوله، )ناظم «دنیا اعالم نمودند.به

ادشاه )ص(، هرمز و خسروپرویز... و تا کیومرث اول پزمان پیامبرمشروطیت را تا
 و -132: 1، جلد 1377کرمانی، )آگاهی، مندرج در جویی کردنددانای ایران پی

توجه یاین روشنفکران بدان بچه (. آن2ـ9 ش :.ق1313المتین، حبلروزنامه 
-شده  آن بنیاد گذاشتهغرب براین تأسیسات جدید درکهبودند، مبانی نظری بود 

علوم و  با فرانسیس بیکن درای بود کهین مبانی، گسست معرفتیاازبود. یکی 
مور حقیقت موثر ا»بود. مفهوم  ایجاد شدهعرصه علم اجتماع در ماکیاوللیویژه به

 افالطونی طرح کرده «حقیقت بالذات»برابر نظام  را در آن ماکیاوللی، که «واقع
شد که بررسی انسان غربی ناخوداگاه عمل اندیشه و در گرایی دربود، منجربه عمل

ها )حقیقت( آن را جایگزین تالش برای یافتن منشأتاریخ  ها درتأثر پدیده تأثیر و
ند، روشنفکران عصر مشروطه هیچ التفاتی بدان نداشتگسست معرفتی کهکرد. این

معنای دوران، بهاینمنطق عمل التفاتی بهست. بیاید قلمداد شدهمنطق دوران جد
 ات زیادی دیدهظاهر تغییراست، که اگرچه درمبنای گذشته همان تفکر وعمل بر

 است. قطعی قدماییمنطق مناسبات  شکست آن عمل در شود اما انحطاط و
لوده علم طبیعت الیله که شامانند دینامیک گ ماکیاوللیزعم کاسیرر، تأسیس به

 ایکه او ساختمان یگانه است. چرا اخت حرکت اجتماع انسانیاست، علم شنجدید
راه  ناسایی، ازرا ش بیرونی آن انفعاالت درونی و وتوان فعل می را تأسیس کرد که
و  169ـ168: 1394)کاسیرر،  کردبینی نهایت پیش حتی در آموزش منتقل و

مراتبی  علوم طبیعی که دیگر عرصه تعادل اجسام سلسله(. بنابراین، مانند 200
سیاست نیز دیگر علم بود، دانش  سطحنبود؛ بلکه میدان حرکت نیروهای هم

عادت درمدینه سبرای رسیدن بهمبتنی برنظم کیهانی توصیف سکون وآسایش 
نمونه، ست. برای انبود، بلکه علم فهم حرکات اجتماع سیاسیخدا فاضله ویا شهر
جزئیات  ها وراکنده یا بحث درباره ویژگیهای پزمان دگرگونیتاریخ، دیگر نه
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شونده های تکرار جستجوی جنبهاست برای خاص دوره تاریخی معین، بلکه محلی
وان ها بتمانندیاین هم (. تا از161-160)همان،  نداها یکساندر همه زمان که

سیاسی  دانش د. این قواعد مطلق کهین تمهید کرقواعدی را برای این علم نوآئ
است. کسی که اسی ، قواعد پیشرفت اجتماع سیشد ها قرار دادهاساس آنجدید بر

اقوام، امیال، وبیند که کشورها دقت مطالعه کند، میحال را بهوتاریخ گذشته 
ینده چه درآتوان آنبررسی گذشته می های مشابه دارند، لذا باو هیجانآرزوها 

اندیشه  از تأسیسکرد. بنابراین، قبلبینید را تا حد زیادی پیشدهمیری رخ کشو
 (.138: 1394، ماکیاوللی) این قواعد را شناختجتماعی باید ا

برنظام حقیقت تکیه  قدما و «حقیقت بالذاتِ»از نظام  این قواعد، گسست یکی از
حق »اندیشه، دیگر نه به دراینشد. نامیده  «حقیقتِ موثرِ امورِ واقع»که نویی بود

توانست هیچ فکری میشد و نهگرفت استناد میمی از منبعی فراتر نشأتکه« ثابت
ای بیان آن، اندیشه کند. بلکه بنابه شرایط و اوضاع وپیامدهایشمولی ادعای جهان

پایداری آنست.  منطق حقیقت آن، تنها در شود کهونهادی پایه گذاشته می
-دازی، بهپرجای خیالبرآنم که به»...نویسد: کتاب شهریار میخود در یماکیاولل

ها باب جمهوری باید کرد. بسیاری درقع[ روی می]حقیقت موثر امور وا واقعیت
شنیده است.  نه کسی دیده و هرگز نه اند کهی کردهپردازها خیالشاهیپاد و

 هرگاه کسی واقعیت ت کهاسزندگی آرمانی چندان  شکاف میان زندگی واقعی و
 «گیرد.میپیش را درخویش، راه نابودی یستن جای پافروشد، بهآرمان ب را به

با بالذات امور کهندیشه کشف حقیقت ا طرد( او با133: 1395، ماکیاوللی)
اعمال « علت فاعلی»هش بیشتر به ، توج«و قبح ذاتی اعمالحسن » التفات به

و قبح با نفی حسن نهد که موثرِ امور واقعی را میقتِمنشأ آن بود، طرح حقیو
-تواند داشته میواثری که« حسن فعلی»را در اعمال، تمام حقیقت یک عملذاتی 

-در« حقیقت موثر امر واقع»این دریافت جدید از کند. درجویی میباشد، پی

نیرویی  عمل و قلمرو عمل سیاسی، هر های خیالی فرمانروایی، درشیوه تعارض با
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 حتی ظاهرسازی و -باشد ا داشتههدگرگونی آنآرایش نیروها و نقشی مؤثر در که
حقیقت  ـ تواند موثرتراز امرواقع باشدمناسبات سیاسی می که در« نمود»منطق 

جهت  شلدون وولین در این (.488ـ489: 1385ی، )طباطبای استامر واقع 
جهانی  کنش سیاسی در» برآنست کهافالطون  و ماکیاوللیدرتوضیح نسبت بحث 
دهد. از نظر می هنجارهای پایدار رخ ها وارزشفاقد  بدون اساس ثابت و

توهمات، گمراه و  وسیلههای ناپایدار، بازیگر سیاسی بهجهانِ پدیده افالطون، در
گریز از جهان توان راهِ ، می«مُثُل»توضیح جهان  لذا باکشف و است وسرگردان 
کند یم پرداز سیاسی جدید، تالشعنوان نظریهبه ماکیاوللیرا یافت. ولی توهمات 

 :Wolin, 2004) کندصورتی دقیق تحلیل را بهتا سرشت همین توهمات سیاسی

را ان توضیح ماهیت همین جهان وهمیاتکه ما تنها تو اینست، تلقی او (190
 است. حقیقی« بود» ی از آن جهان«نمود»داریم که 

 ردازی وپیالآلتوسر نیز شناخت حقیقت موثر امور واقع، نقطه مقابل خ نزد
 شودفهم حقیقی تاریخ منجر میبه  سیاست است کهایدئولوژی حاکم بر

(Althusser, 2000: 7).  رانس و ، انحطاط فلوماکیاوللییکی از حقایق فراروی
یان است که مقدرتیمناسبات  ایتالیا بود که حاصل رابطه و اسرفراتر از آن، سر

  (.Machiavelli, 1901: 4-14& 55)های اجتماعی زمانه وی برقرار بودنیرو
هجدهم، تقویت فکر نظامات  وشنگران اروپایی قرون پانزدهم تادو هدف عمده ر
برابر بخشی از  صنعتی در کل پیشرفت، ترقی تجاری و طورو بهسیاسی متمرکز 

اندیشه  پایداری سویی و اشراف فئودال ازسنت قدمایی یعنی اندیشه  هواداران
سنت  چه اوهام خرافی اصحاب کلیسا وآنطبیعت، ماوراءالطبیعه و از  رهایی بشر
عمل، در  دیگر بود. دو دستگاه سنتی کهیی شد، از سوآن شناخته میدینی حامی

راف فئودال و نیروی سنتی، اش، دوماکیاوللینوین بودند. دشمنان نظم پادشاهی 
 پایان وبیمی نظموجب بیدانست کهرا دوشر عمده میدیانتکلیسای صاحب 

نخست، : کتاب 1394، ماکیاوللی) شد جام فروپاشی همه حیات بشر خواهندسران
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 کلیسا، پاپ و یابیوضع، قدرت اینپیامد  (. از174ـ173و  52: 12فصل 
 استر تاسرحد نابودیتهای کوچکبخشایتالیا بهقدرتمند محلی، تقسیم اشراف

را دراین اوضاع که فساد جامعه»گوید؛ می ماکیاوللی(. 120: 1395، ماکیاوللی)
شوند؛ چون تنها قدرتمندان قانون پیشنهاد گرفته، حتی قوانین نیز زیانبار میفرا
 «نفع قدرت خود.نفع آزادی عموم مردم، بلکه تنها بههم نه بهکنند و آنمی

پس چنانچه دولتی بخواهد نظامی  کتاب اول: فصل هجدهم(. ،1394، ماکیاوللی)
بنیاد  های آدمیان و درکند، این امر جز ازمجرای انقالبی درخوی فاسد را نابود
است که همه ذینفعان  پذیر نیست و این انقالب تنها درصورتی موفقاجتماع امکان

بته برای تداوم خود نیز تیغ بگذراند والمِرژیم ارتجاع و مخالفان نظام نو را از دَ
را  درپیش گرفتند نیز  را که در نظام نو، شیوه رژیم ارتجارع الزم است کسانی

بار به اصل یکهرچند وقت استبرای پایداری خود، الزم انقالب نابود کند. یعنی
  خود بازگردد.

 از دو، راهی جزبرگزیدن یکیتأسیس نظام آزادی ور حاکمیت قانون برای استقرا
باشند و یا  که همه افراد حقوق سیاسی برابری داشتهآن»شرایط زیر نیست. یا 

(. در آغاز 62-61: 1393توکویل، ) «کس صاحب هیچ حقی نباشدکه هیچنای
 حدوحصریبقدرت شرایط نخست، باتوجه بهیافتن به عصر جدیدِ اروپا، دست

 نیروهای جدید ضعفو ـ اشراف فئودال و کلیسای مسیحیـ  نیروهای سنتی
 ، خودرا صاحب حقوق ونیروهای سنتیایناجتماعی، غیرممکن بود. چون 

بایست حقوق میاینصورت تثبیت حاکمیت قانون،  پنداشتند که درامتیازاتی می
سران کلیسا، حضور دوران شد. پس ادعای اشراف فئودال ومیشناخته  رسمیتبه

کرد. ناپذیر میقوانین جدید اجتنابسنتی به وانین ظالمانهفترتی را برای گذار از ق
بود. « حاکمیت مطلقه»ان تحت همگاین دوران فترت، عصر برابری سلبی

قول دولت مطلقه واگذار شد و بهبه آن حقوق همگان سلب شده وکه درعصری
عصر خویش، هابز در روکس صاحب هیچ حقی نیست. از همینتوکویل هیچ
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رابری حقوقی نوع دوم را برگزید است، همین بگفته  توکویل بعدهاچه چنان
-اضر بهکس حدلیل خودخواهی، هیچشد. به همگان پذیرفتهنظریه برابری سلبیو

زهمدیگر دلیل ترس همگانی ادیگران نیست، اما بهپذیرش اصل برابری خود با
است، همگان  شدهمیزان شرارت همگان ودیعه گذاشته وبرابری طبیعی که در
او  را به همه حقوق خویش آیند و در« حاکمیت مطلقه»حاضرند تحت سلطه 

)هابز،  شود رسمیت شناختهت برای همه بهنخساین برابری سلبی واگذار کنند تا
(. پس دولت سلطنتی باشد و یا جمهوری تفاوتی ندارد، مهم وجود 148ـ: 1387

 ها باشدانسانابر سلبیولیه و برکننده حقوق ااست که تضمین دولت مقتدری 
افزار مناسب است این برابری سلبی، جنگ ابزار رسیدن به (.221: 1387)هابز، 

 قوانین خوب. و نه
یا پنداشند، باتضعیف دولت، حاکمیت  چه برخی گفتند وراین، برخالف آنبناب

جا تر باشد، آنقوی حاکمیتشود، بلکه هرکجا نظام آزادی تأسیس نمی قانون و
-ون حاکمیت قدرتمندی الزم تر است. چحکومت قانون و نظام آزادی نزدیکبه

را داشته باشد تا با ضربِ زور، امتیازات و حقوق برتر  این امکاناوالً  است تا
که این دولت،  ایندوم  بردارد ورا از میان سنتی ادعایی برخی صاحبان قدرت

ن آزاد باکسب آزادی بتوانند اورا ونداشهرباشد کهاین موضوع نداشته هراسی از
ها، بیشترین میزان آزادی دولت کنند. پس قاعدتاً قدرتمندترینساقط

که . اینکننداعطاء میشهروندان خود را به ها، کمترین آنترین دولتضعیفو
، توکویلتراند )های ارتجاعی قویدولت معموالً ازهای انقالبی، دولتشدهگفته

 طر همین قدرت واالی دولت انقالبیخا بهاست، و ( کامال درست 31-36: 1391
حداکثر شود، آزادی در این دوره بههای دولت ارتجاعی بنا میویرانه که بر

 زائیده دولت متمرکز نیرومند و دریک کالم نتیجه ورسد. یعنی نظام آزادی می
تر و نتایج عملی آن، ف مهماست به مردم. این اهدا« حاکمیت مطلقه»هدیه 

 داشت تا برخالف فکر را بر آن واقعی بود که روشنگران اروپایی «حقیقت مؤثر»
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ی نظریه حکومت قانون، توانست اثبات حقانیت ذاتمی که« حقیقت بالذات»
کنند. آنان دفاع « قیقت واقعیح»باشد، از آن  سطحی آزادی سیاسی دموکراسی و

حاکمیت فراگیر ترین الزام، استقرار یکفوری هبودند کیافته تجربه تاریخی در به
جریان  دهان دوبر  بتواند بازدن لگامی است، کهدردرون مرزهای سرزمینی 

اندازی آنان دستو کلیسای دنیاپرست کهبیکاره زمیندار قدرتمند سنتی، اشراف 
همه  امنیتار، نخست پایدایجاد نظمی  است وتاریخ مثل شده ه مردم در تودبه

حسن »این حق و یا به قول سنتی،  کند. ابزار رسیدن بهس کشوررا تضمین نفو
است تفاوتی میان نظم جمهوری ه هابز گفت چهاین حق مهم نبود، چنان« فاعلی

است  تاریخ نیز اثبات شده عمل که دروسلطنتی نیست، بلکه اهداف ونتایج این
 اهمیت نهایی را داشت.

 گرفتند نیز در شکل 19ر سده اواخ تا 16از اوایل سده یی کههای مطلقه اروپامنظا
رانسه همراهی شاهان ف انگلستان و کردند. درمی راستای همین خیر عموم عمل

دو شکل  اندیشه روشنگران عصرجدید به د با حمایتطبقات تجاری جدی مطلقه و
 ری هشتمانگلستان، دولت مطلقه هن درزد. را رقم  متفاوت پیروزی آنان

( و 67ـ64: 1395)مور،  (1603ـ1485) نیز شاهان تئودور ( و1491ـ1547)
.م( و 1601ـ1643زمان حکومت لوئی سیزدهم )در فرانسه، ابتدا ریشیلو در 

و  د مازارین.م( با مردان کاردانی مانن1638ـ1715) دولت مطلقه لوئی چهاردهم
ذف قدرت کلیسای حنیز  های سنتی وفئودالراف وکلبر موجب تضعیف طبقه اش

رگ زبفرانسه، انقالب  (. البته در76ـ86: 1347)الندلن،  مسیحی شدند
 .را یکسره نابود کندی کهنبقایای نیروها توانست همه کهبود 1789بار خشونت

 قدماتأمل بر بنیاد حقیقتِ بالذات 

دید و نیز در دنیای ج معرفتی دراین تحوالت مهم توجه بهروشنفکران مشروطه، بی
 دو مناسبات نیروها درایران، با ارجاع بهمنطق قدرت حاکم بر التفاتی نسبت بهبی

دوره سنت  ، یعنی سنت ایران باستان و«دماییحقیقت بالذات ق»سنت  بخش از
ترجمه تحوالت جدید غرب  ند، بااتأمل جای خود قابلکه البته هرکدام دراسالمی 
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تمدنی  اسالمی، دچار نوعی اعوجاج فکری ودوره  باستان ومفاهیم ایران  نی ومبابه
فلسفه قدیم  گرفتند که دردیشیدن قدما را پیانامتداد همان منطق شیوهآنها شدند. 

ر.ک. ) دیگرمطابق طبایع آدمیان بودن از سویی یکسو و نیز برای واقعی بودن از
 اینان برای خوشامد و. گرفتندمی مستقر بهره هایاز سنت (53: 1354 نامه تنسر،

را  «اندیشه بازگشتی»دن افکار خود، دا جلوهنیز واقعیتأیید افکارشان نزد مردم و
اندیشه نیز سنتی بود. این بازگشت هم  کردند که محتوا و منطق آنتأسیس 

ی اساساین نهادهای نو برای مشروطه پیامدهایی لحاظ ذهنی و نظریه مشروعیت به
 نهادهای ترقی نوتأسیس ایران.  عملکرد ساختارها و لحاظ عینی وداشت و هم به

، مرکز ثقل «ینظام آزاد» و« حاکمیت قانون»توضیح مورد نخست باید گفت  در
فکر عصر مشروطه، برای است. روشناندیشه عصر مشروطه  فکر ترقی حکومت در

که آن، بی«کمیت قانونحا»شه اندی کسب مشروعیت ید وموضوع جد اینتوجیه 
، دست قدماییمنطق حقیقت بالذات  باشد، بنابهآن داشته از مبنای خود درکی

داند؛ می« قوانین طبیعی»را قواعد شریعت یا  جدیدقانون  التقاطی عجیب زده وبه
-قانون ها شریعت ما را دزدیدند و اسمش را فرنگی چه طالبوف برآنست کهچنان

بلکه محتوای قوانین تنها شکل  (. روشنفکران نه139: 1394)طالبوف،  اندگذاشته
چه مستشارالدوله اصول قوانین را با شریعت یکسان دانستند؛ چنان جدید اروپایی

با قرآن مجید یکسان « کتاب مبینالرطب و الیابس اال فی»مصداق فرانسه را به
را کرمانی نیز مضمون قانون. آقاخان (70ـ32: 1392)مستشارالدوله،  پنداردمی

؛ 5: 423؛ ملی، 1344)کرمانی،  داندمی با روح شریعت وقوانین طبیعی یکسان
(. چنین موضعی 164ـ162؛ کرمانی، هشت بهشت: 37ـ36؛ 2: 485مجلس 
از اجتماع سیاسی قوانین جدید، برآمدهکه اینچندین پیامد بود؛ نخست آندارای 

که مردم گذار هستند، درحالیمردم، قانون یطی،افرادست. یعنی در هر شرا
اندیشه  باشند. دوم، برخالف ، جایگاهی داشتهقدماییاندیشه  آنتوانستند درنمی

اندیشه سنتی، حقوق یکسانی هستند، در اروپایی که افراد دارای تکالیف وجدید 
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تراضی وجود حقوق، اع اینان سر میزلذا بر  شده وازسر لطف داده  آدمیهرحقی به
انگاشتن یکسان نابرابری دراین (. منشأ اصلی58ـ57: 1354ر، )نامه تنس ندارد

اجتماع مراتب نظم طبیعت در همان سلسلهاست. یعنی نظام اجتماع با نظم طبیعی
قومیتش رئیس وپادشاه، اساس اتحاد وچه ملت بیکمفرماست؛ چنانانسانی ح

« عالم جماد رئیس دارد چونان عالم نبات و لم حیوانی نیزکه عارااست؛ چ ویران
 1(.65: 1394)طالبوف، 

 تفاوتچه مقدار گرفته کههمین موضع برابری همگان خردهاندیشمند سنتی بر
 ز، عاقل ویر بالغ، ممیز و غیرممیغبالغ و»...  است میان وظایف مکلفین در

ید مجتهد، س لد وشوهر، مق پسر، زن و پدر و آزاد،مریض، بنده و مجنون، صحیح و
.. چگونه کافر، . جاهل و مسلم و غنی، عالم و موسر، فقیر و وعام، معسر  و

مقابل  این باشد که دکانی در که خیال این است. جزمساوات  توان گفت کهمی
 این(. در266ـ265: 1390نژاد، زرگری )نوری در« صاحب شرع باز کند.

در »ما کند که غرضمی نشسته، اذعانقب گام عر مشروطه یکموضع، روشنفک
وق ز وتفاوت. مساوات حقاست بدون تمای ین درباره همهبودن قوان جا یکساناین
را گرفتنی نیست؛ زی ]احوال[ صورت این مساوات است واز مساوات احوال  غیر

 ودارند  الت، تفاوتوخیا توانایی، قابلیت حیث قوه و که مردم بالفطره بالطبیعه، از
. (136ـ135: 1382)فروغی، « شود.اختالف احوال می این اختالف منجر به

 بنیادبردن  با از بین که این امر واقف نبودخواه مشروطه برروشنفکر قانون
مگان هبرابری  پدیده، امکان تثبیت آن وجود ندارد. مبنای قانون جدید، همینیک
 بود.
ری در مقابل معنای براباین برابری، نه به، اروپاد روشنگری در اندیشه جدی دراما 

                                                                                                    
ـ   قـدیم . برای نمونه مقایسه شود با نظریه عقول و طبقات انواع نزد ابونصر فارابی بنیادگـذار فلسـفه   1 ل در کتـاب آرا اه

 مدینه فاضله. 
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ها، یتاقلحقوق برابر و همگانی همه اقوام ومعنای نه حتی به قانون و محاکم بود و
میزان  درست ها ناشی از برابری آنان اانسانبلکه این نوع برابری سلبی در

بود این رسانیدندانجام بز بهها سپسو ماکیاوللیکه هاشان. کار مهمیشرارت
های ترین عامل هرنوع تغییر وحرکت دراو، از ریشهعنوان مهمرا بهترس انسانکه

رفتار اجتماعی بشر را درکردند تا آن طبیعی وماوراءالطبیعی آن جدا کردند وسعی
ت، اسکرده  هابز روشن و ماکیاوللیچه تاریخ نزد کنند. انسان چنان جوییپی

(. شرارت ذاتی 153: 1394، ماکیاوللی) صر استح حد ودارای شرارات بی
حالت طبیعی موجب جنگ همه علیه همه است، دررا برابر کرده  که آنانها انسان

های شرور دیگر، انسان ط انسانبار توساز مرگ فاجعه خاطر ترسخواهد شد. به
است. نتیجه تأمل  انانس امل تعقل درنماید. یعنی ترس عمی تعقل روی تفکر وبه

موجودی برتر است بردن به  این ترس، پناه است که تنها راه فرار از اینانسان 
-از عالم طبیعت و ماوراءالطبیعه بود. این  گذشته، که برتر اه به خداوند درمانند پن

انسان اما  جنسرا از رسد که طی قراردادی، موجودیمی این نتیجهاست که او به 
حاکمیت »د. این قرارداد، کن نفس خود خلق ها برای صیانت ازهمه انسان ازفراتر 
واقع پناهگاه انسان عصر جدید است کند. حاکمیت مطلقه، در ایجاد میرا  «مطلقه

(. 165ـ104: 1387)هابز،  آوردمی ترس از انسان به آن رویخاطر که انسان به
اجتماع را ازهمین قرارداد حاصل ازجدید، مشروعیت خود بنابراین، تمام قوانین

ی آن، اجراکنند که عامل اصلی مشروعیت آن همان ضمانت می انسانی کسب
مقابل  نقطه، است. اینبار توسط دیگریمرگ فاجعه یعنی ترس بنیادین انسان از

الطبیعه و طبیعت و ماوراءمنشأ مشروعیت آن، ترس از است کهقوانین سنتی الهی 
بایست خداوند بود، که اگر قانونی هم وجود داشت لزوماً میبردن بهه نتیجه پنادر

این تحول بنیادین توجهی بهروشنفکر مشروطه، در بیبود. اما قانونی الهی می
این مفاهیم بی را معطوف ردیاوعیت جدید قوانین، تمام تالش خودمبنای مشرو

سنت اسالمی باستان و انشان، یعنی ایررتمند دردسترسسنت قدکامال جدید در دو



 123   رانیدر ا تیو شکست مشروط يخیفقدان نزاع تار

 

 

غرب، ی این قوانین جدید فراهم کند. درساخت تا مشروعیتی نزد سنت برامی
اضر ویژه اشراف فئودال و اصحاب کلیسای مسیحی حنیروهای سنتی، به طبقات و
رخود را کنار گذارند، چرا که دراحتی حقوق خاصه وامتیازات خود نبودند به

را از توده مردم جدا  زعم خودشان آنانفتند که بهیااوصافی را می ها وویژگی
آن گرفت و دولت مطلقه به  که نظریه شرارت همگانی شکلکرد. اما همینمی

صرف داشتن برخی اوصاف تصنعی انسانی کسی، بهعینیت بخشید، دیگر هیچ
میان از« و بد نیک»اندیشه  کهواقع همین توانست ادعای برتری کند. درنمی
 باشد. بنابراین، تأسیسادعای برتری داشته توانست نمیکس است، دیگر هیچبرخ
ش نیروهای شرور اجتماعی توضیح کن یشه مساوات، محصول مشاهده دقیق واند

آمیز رت، اعمال شرارتمیدان مناسبات قدمتشکل ازافراد شروری بود که در
 یا شاهان.  ان ومردمنه نتیجه اخالق نیک، رفتار نیک و پندار نیک  کردند ومی

قوانین موردنظر  یرد همسانمشروطه با  در عصرندیشه قدمایی ا وقتی حامیان
 گام کیاصولی گرفتند، روشنفکران مشروطه شرع، موضعی  نیبا قوانروشنفکران 

، عتیبه شرمربوط  در امورگذاری ان داشتند که قوه قانونعقب نشسته، اذع
 ؛117ـ116: 1378ای، ؛ مراغه43: 8: ج 1390زاده، )تقی کنددخالت نمی

جهت امور  به نست کتابیآآخوندزاده بر( 2ـ1: 186 .ق، ش1324 ادب، روزنامه
از روی احکام شرعیه... وضع شود، واضعان قوانین بنابر تقاضای  و حدودمرافعه 

-199 :1963)آخوندزاده،  توانند کرد، موافق شرع انورم میزمانه اجتهاد ه
است. این اذعان دست علمای دین و، خواهان سپردن اختیار محاکم درا(. هم 201

نخستین قانون اساسی شناختن قدرت علما در تدوین قوانین، حتی در  رسمیتبه
تاب داشت. این عصر ناصری نیز بازتوسط مستشارالدوله و سپهساالر در  تنظیمی

نظارت بر قوانین  مرجع برای رسیدگی ونه علمای دین، یگا معنا بود که بدان
بود، بحث مشروعیت بخشیدن ده شان پذیرفته شاینک جایگاههستند. علما که

جز اذن » کرده که د. نائینی، حجت را تماممیان کشیدنرا نیز بهقوانین عرفبه
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اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول مجتهد نافذالحکومه و
 داندشرط دیگری را معتبر نمی« ءسات برای تصحیح و تنفیذ آراعالم به سیا
ن اساسی مشروطیت (. اما اقدام عملی هنگام تصویب قانو87ـ86تا: )نائینی، بی

بر نفر مجتهد برای نظارت 5متمم قانون اساسی، حضور  گرفت؛ در صورت
قوانین یق شد تا با تطبرسمیت شناخته تصویب قوانین مجلس شورای ملی به

 شود ی برخالف احکام دیانت تصویبندهند قانوناحکام شرع، اجازه مصوب با
-اولیه قانع همین توافق .(. قاطبه علما فعالً به1325)متمم قانون اساسی مشروطه، 

دانستند که به اصول خود می بنا بودند واین توافق آگاه اینان ازنتایج شدند، چون 
به خواهد شد، اگرچه شاید پیروزی آنان کمی زودی شکست نصیب رقیب  به

 تأخیر افتد. 
دند که آن بوصاحبان قدرت برنیروهای قدرت قدمایی وزادی نیز، در خصوص آ 
ومرج و وداع معنای  هرجاست و عیوب، بهکه یکسره نقص « کلمه قبیحه آزادی»

ش بر وحو حاله را بههم»فتن اموال و فساد و تقلب بوده کهو ازمیان ر با دولت
از آزادی جای دفاع(، روشنفکران به126-125: 1363)تیموری،  «گرداند.می

عنای مگذشته، آزادی را به هایاوهام وافسانهمعنای رهایی او از همه  انسان به
حتی  دانستند.« مخروج از رقیت و بندگی سلطان حاک»محدود آزادی سیاسی 

الدوله، کرد )ناظمتعبیر می« هی از منکرمعروف و نامر به»را به خان، آزادیملکم
ن نائینی در رأس آبحث آزادی نیز درنهایت سخن علما و(. اما در 146 :1394

دم را اند مرهمه پیامبران خواسته است؛ جا که او گفتهبود که سرانجام فائق آمد، آن
 (66-64تا: )نائینی، بی از قید فراعنه آزاد کنند.

این حالی بود که با نفوذترین نیروهای قدمایی در با همراهی روشنفکراناین
 در پذیرش مشروعیت مشروطه نشد ومحقق نائینی، هوشمندانه حاضر بهنیروها، 

ن دست کنیز سیاهی دانست که شست»را مانند کردن حکومت تعبیر خود، مشروطه
ق (. در نظر او، غصبیت ح49-48تا: )نائینی، بی «آن هنوز پا برجاست.سیاهی
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صبیت از این غرا برای رفع طریق، راهیینا ازمشروطه هنوز پابرجاست وامام در 
از خود  برای علمای بعد« تقیه»رفع شرایط صورت  طریق ارائه تفسیری نو در

 گشود.
ز ا حلیل خودت ناطق، پژوهشگر تاریخ مشروطه، دراین شرایط است که هما  به بنا

نام فرمان مشروطیت شاه هرگز فرمانی به لدینمظفرا»نویسد؛ نتایج مشروطیت می
های منتشر شده است. آن دستخط معروف هم که سرآغاز همه نسخه صادر نکرده

تأسیس مجلس برد، بلکه برکار نمیروطه را بهاست، عبارت مش قانون اساسی
انقالب بود و نه  تجلی شکستـ  بس. مجلس مشروطه تأکید دارد واسالمی 
ی شعار اصلکرد. بر م بیان را محکواندیشه و مجلس مشروطه آزادیآن. پیروزی 

)ناطق،  «ساوات تأکید داشت خط بطالن کشیدعدالت، حریت و مانقالب که به
1984 :38.) 

و گیری دشکلهای بعدی منجر بهنظریه بازگشت روشنفکران مشروطه در دوره
اتکای وشنفکران باران شد. نخست، برخی رایجریان فکری مهم و تأثیرگذار در

ویژه سنت ایران به ـ خواهانمورد ارجاع مشروطه قدماییاندیشه بخشی ازبه
های کاوه، روزنامه) ی و ناسیونالیسم ایرانی را تأسیسگرایباستان، نظریه باستان

 .م1924 یرانشهر،او  13و  6 ش ق،1343المتین، ، و حبل1ـ7 ش ه.ق،1334
، استفاده کردند. اشراف زمیندار آنهای مدرن ازاندیشه برای توجیه( و7و  2 ش

سنت فکری، به از همینها رضاشاه، با استفادهدر رأس آنو خوانین وحکام محلی
 این قدرت رسیدند و حکومت خود را مشروعیت بخشیدند. دوم، بخش دیگری از

های بعدی، ههمورد ارجاع روشنفکران مشروطه، در د ـ اسالمیـ  اندیشه سنتی
های معنا که روشنفکران دههاینآمد. به کار روحانیون را بهو نفکران مذهبیروش
بخشی با اتکای به ، با درکی از تحوالت اجتماعی ومناسبات قدرت و50و  40
ـ  اندیشه تعالی سرنظر برشنفکران مشروطه و با وحدتسنت مورد استفاده رواز

با نفی  آن واتکای به گذاشتند و بارا بنیاد  «فکر دینیاحیاء »رهایی، نظریه 
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 گرفتند.دست را درپهلوی، قدرت ایدئولوژی حاکم عصر

 بازتولید مناسبات قدرت قدمایی در عصر جدید ایران
کردنِ  خواهان، همراهوطهنزد مشر قدماییاندیشه  ترین دالیل بازگشت بهاز مهم

جهت پیشبرد جنبش آنان در جلب همکاریقدرت و درباریان وعلما و صاحبان
به  رسیدنتسریع دروطریق، توجیه واقناع اجتماع مردم ایران این از مشروطیت و

این  یک ازاینان در هیچ ماا(. 47ـ41: 2، ج1361آبادی، )دولت اهداف بود
رخی بجدید و یجاد التقاطی میان مفاهیما داف خود موفق نبودند؛ بالعکس، بااه

اد ایج سنتیعمل با نیروهای  اندیشه و ائتالفی را در، قدماییاندیشه  مفردات
ن معاصر ایرا تاریخ کردن محل نزاع واقعی در، مخدوش آن کردند که تنها نتیجه

 لشکر قدرتمنداینان با مناسبات قدرت،  رعرصه عمل و دمعنا که در بود. بدین
شان ضورکه حرسیدند،  وحدته ب -اشراف، درباریان، حکام محلی و علماـ قدما

همان  ن بود. ایننظر آنا نظریه ترقی موردمهمترین مانع برسر راه عرصه اجتماع در
زد ید نت جدمفاهیم و تحوالسنتی ازپیامد دوم و عینی منطق بازگشتی و تفسیر 

ش مشروطیت ایران، گیری جنبشکلمورد جالب درروشنفکران مشروطه بود. یک
)کرمانی،  استمتعارض وت ومنافع متفانیروها با« اتحاد»همین هماهنگی و

که چرا از زمیندار محلی سنتی تا (. این165: 2535؛ آدمیت،  510ـ477: 1377
گان شاهزاده از»ای سنتی، علمگرا تاتجار شهری واشراف، ازروشنفکر غرب

« نشینرویشان خلوتت تا دشاه مملکومقام تا عامه مردم بینوا و از منصب صاحب
 گیری مشروطیت وتأسیس بساط ترقی درایران بهوم شکللزخصوص همه در
 درستیاست که اینان برداشت سیاین نکته اسا دهنده ند، نشانظر رسیدن وحدت

 داشتند.نآن قرار گرفتند، در ازمحل نزاعی که
 و« وحدت»اندیشه سنتی نیک  نفی درباره مهمی هابز، بحث بسیارو ماکیاوللی

 ان نیروهای اجتماعی طرح کردند کهمی« نزاع»همیشگی  ذیرفتن ضرورت وجودپ
طرفی بدترین که اعتدال و بیاینباب ترین پیامدآن هشدار است درمهم
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: 1394؛ 175ـ171: 1395، ماکیاوللی) استموضع در سیاست آورترین وزیان
بار شرارت توضیح سرشت خبیث و آن با ماکیاوللی(. 305ـ301و  57ـ55

یا  سر خیر همگانی وه محل توافق بر ن قدماییاندیشه  خالفرا بر خانسان، تاری
طرف، اتحاد پیروزی یک باطل که سرانجام با حتی نزاع نیروهای خیر وشر، حق و

داند. او برخالف ر میهمگانی از آن حاصل شود، بلکه عرصه تنازع همیشگی اشرا
را یان افراد جامعههای مکه کشمکشکردن نویسندگانیپیشینیان و بامحکوم 

ی آزادی روم را محکوم در حقیقت علل اصل»کنند، برآنست که آنان سرزنش می
(. 57ـ48و صص  5و4های ، کتاب اول: فصل1394، ماکیاوللی) «سازند.می

این علم  در»نویسد؛ می ماکیاوللیتأسیس  هعلم تازشلدون وولین درتفسیر خود بر
ل توانایی اعماپرسش ازقدرت وخودرا به جدید، پرسش ازاقتدار مشروع، جای

است. بنابراین،  حال نزاع داده ناآرام نیروهای در وسیله کنترل مجموعهسلطه به
لقی عنوان اهداف سیاست تمانند صلح، نظم و وحدت، دیگر بههای قدیمیارزش

. (Wolin, 2004: 191-192) «نداریشخند شوند، بلکه وسیله فریب ونمی
این قوانین نیک و  اند، تربیت نیک ازقوانین، حاصل تربیت نیکالگوهای خوب»

نهدکه در ادامه گامی فراتر می ماکیاوللی« اند.بارزات دائمیها ومنیکو حاصل نزاع
برای خیر عموم ها، هرگز قتل یاتبعیدی کهاین منازعات وکشمکشدرنتیجه 

نین و نهادهای متعددی قوا، ازآنپس زیانبار باشد، اتفاق نیفتاد؛ بلکه برعکس،
که او این(. پس 50-48: 1394، ماکیاوللی) وجود آمد ی آزادی مردم بهبرا
ها سبب بستن آنکار  اما به اند واست که نزد مردم فضیلتاییهگوید خویمی

هایی که نزد مردم است و از آن خوی« وحدت»اندیشه  است، یکی همیننابودی 
آورند، مقصود او همین میبار کامروایی بهایمنی واما آیند شمار می لت بهرذی

 کشمکش میان نیروهاست.و« نزاع»
طلبی وجاهرغم نزاع ره بیگانه بودند. بهاندیشه یکس این اما روشنفکران ایرانی با

که ـ  کام محلی، درباریان و علمااشراف زمیندار، حـ  قدمایینیروهای  این
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داشتند، اما اعتقاد « کلمهوحدتِ »بهخویش  امورپیشبرد برای خود نظریه در
آن عمل  بودند وبه برده پی« کشمکشنزاع و »آن وجود دائمی تجربه تاریخی بهبه

(، روشنفکران مشروطه برخالف 138-137: 1، جلد 1366)فلور،  کردندمی
 کهجستندای را می» اتحاد سنتی»کردند و راه  عمل دوران جدید« اصالت نزاع»

اشتند. داثری آن اذعان تجربه به بی ایران به خود نیروهای هوادار سنت قدمایی در
ساخت،  را عیان مجلس نخست مشروطه خود که این نزاع درحتی زمانی

کردند اعتدال پافشاری میون بر نظر خطای خود، لزوم وحدت چناروشنفکران هم
و وحدت »اندیشه  (. این3ـ2 صص :1، ش .ق1324الحجه ذی17تمدن،روزنامه )

این ذهن روشنفکر ایرانی است که بر قدمایی« تحقیقت بالذا»، از اصول «اعتدال
اندیشه قدمایی  باب دارد که از این ، نظراتی دراست. حتی آخوندزادهدوره مسلط 

را رفع  های ترقی کشورست. او یکی از راهتر انیز سنتی قدماییبالعمل نیروهای 
که ملت را به درک منافع اتحاد این شرط بهکه، ...  دانستهحالت ملت  تعقیب از

این عدم اتحاد (. 64: 1395)آخوندزاده،  ارت ناشی از عدم اتحاد آگاه سازدخسو
(. 201ـ200: 1963 )آخوندزاده، استواجبات  آن ازباعث مفاسد عظیم و رفع 

 بردزاده مبتنیدیدگاه آخونو سلطنت است. این اتحاد ملت  آبادی مملکت در
که  تیجه انجام اعمال نیکوی حکومتنکه در استشه اصالت وحدت قدمایی اندی

است، از یکسو و نیکخواهی مردم طلب، قدرتمند و شرور محل تجمع افراد جاه
حتی یک شاهد برای غیرمقدس است که البته تاریخ یافتنی دیگر دست  یسویاز

 آن ندارد.
قدمایی عصر مشروطه همواره باپراکندگی قدرت  نیروهایفع آناما چون منا

را برای هماهنگی داشت، بنابراین، هر کاریفقدان حاکمیت قدرتمند مرکزی و
انجام بستند وهیچ ابایی از کار میکمیت دولت بهر حاچه بیشتتضعیف هر

ت دول، تضعیف قدمایینیروهای از این، پیشنداشتند. نزاع ویرانگر  و کشمکش
هزینه درگیر  به .ق(1241-1243) و روسوم ایران جنگ درا حتی با حمایت از
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خاک کشور های ازرفتن بخشایگان و از دست جنگ با همسکردنِ دولت در 
 از های فراوانی برای جلوگیریتالش و استدالل انی،مقام فراهادامه دادند. قائم 

 ,Amanat) دادتبریز انجام نزاع مجدد با روس دراین دوره و درشورای سلطنتی

بامحوریت برخی علما سنتی قدرتمند . اما طبقات (39-42 &35 :1993
ین ااذهان مردم داشتند، به مراه ولیعهد جوان که تسلط کاملی بره بهودرباریان 
آن گونی کامل آن، انواع فشار را بربرای سرن قانع نبودند و حکومتزبونی کمِ 

: 1384)جهانگیرمیرزا،  آن وارد کردندسوز بر خانمانای هبرای ادامه جنگ
 -.ق1243) عهدنامه ترکمانچای شکست ایران و که با بود آن نتیجه .(30ـ29

رفت وچنان مفاد سنگین  از خاک کشور ازدست های زیادیم( بخش1828
مقام واسطه قائم  شاه بهی آن فتحعلکرد که بعداز کشور تحمیلوویرانگری بر

 های همسایه که بردولت حسن سلوک با»این  از میرزا نوشت که پسعباس به
حرف هر به»گیرد و در پیش « ک دولت باشدخالف سابق مایه حصول نام نی

 (.43ـ42تا: ، بی)فراهانی نکند« نی با هر همسایهزای بنای برهممایهبی
ضعف یا زیاد دولت مرکزی ومشروطه، قدرت پس، مشکل حکومت عصر 

ی اجتماع بود، بلکه قدرت بسیار زیاد وپراکنده نیروهاینیروهای اجتماعی ن
، )شجیعی اجارها، عامل اصلی تباهی کشور بودحکومت ضعیف ق قدمایی و

بق (. مطا245ـ244و  223: 1370؛ فرمانفرمائیان،  53ـ50: 1، جلد1383
ابله قمتوان از نوگرا که نا هایوثر امور واقع، نیروگرایانه حقیقت منظریه عمل

رکزی مقتدر م تأسیس یک حاکمیت بودند، باید از لشکر قدرتمند قدماامتیازات با
نفوذ طبقات  وامتیازات کردند تا نخست همهمی حمایت قدماییمقابل نیروهای در

لوای قدرت حاکمیت مطلقه چندین سده کسب کرده بودند، درتحت طی کهن که
هابز با پذیرفتن  و ماکیاوللیغرب اتفاق افتاد و در  گونه کهرفت. همانازبین می

 همگان تحت سلطه حاکمیتبرابری سلبی نهایت رأی به قاعده شرارت همگان، در
 مطلقه دادند.
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 وبود که وظایف ها درخصوص استقرار دموکراسی امریکا اینپرسش یکی از
 د حاکمیت مطلقهوجواولت فدرال باید چگونه باشد که بد وایاالت  اختیارات

های سنتی از نظامآن  موجب رهاییایاالت تضمین شود وکزی، آزادی مر
بق اساسی نیز مطاقانون  گونه که درفدرالیست آمده و درداری شود؟ آنبرده
ویض االت به فدرال تفای ایاالت بود و ازورت پراکنده در صشد، قدرت بهعمل آن
ل، توکوی) ها تأیید شداستثناءمیت مرکزی در نهایت سلطه مطلقه حاک شد و درمی

ه خصوص همین استثناءهاست ک(. نکته جالب در139ـ138و  78ـ76: 1393
 جنگمل حقت. این اختیارات حاکمیتی شااسدهنده حضور حاکمیت مطلقه  نشان

نظیم معاهدات و نیز ت سازی قشون، انعقاد قراردادها وهآماد صلح، نگهداری و و
این سه اختیار، اجرای  جا که پراکندگی وضعف درود. از آنب مالیبازرگانی و

عات حیاتی عنوان موضوهاین سه حوزه باندازد، ازخطر می ت کشور را بهحیا
: 1393توکویل، ) بردند که درحیطه اقتدار فدرال قرار گرفتکشور نام 

روشنگران  و مریکاییاندیشمندان آ نظریهاست که در این(. نکته مهم 141ـ140
از عناصر حیاتی بازرگانی یکی وافکار آنان بودند، نظام مالی  اروپایی که مرجع

ممات و مثابه عامل حیاتوصلح بهاست که در کنار حق جنگ دولت  حاکمیت
بازرگانی  ولی معناست که نداشتن تنظیم ما انبداست. این شده کشور شناخته 

رای کشور بانتظام قوه نظامی فقدان ارتش ون همان میزاقدرتمند، به دقیق و
خاک کشور الی مانند متجاوز بهزننده نظام مبار است و برهم خطرناک و فاجعه

 است. 
بلژیکی، رئیس همین اهمیت حیاتی بود که درایران آستانه مشروطه، نوز لیلدبه

نهد و می را تمامدولت، سخن جدیدهیأت مجری اصالحات مالی، آگاه از مناسبات 
مقابل نظام مالی ای دراقدام خرابکارانهگوید؛ ... هرکس کهه و وزیران میشابه

، به نقل از آدمیت، 1904)اسناد انگلیس، د انجام دهد، باید سرش بریده شودجدی
توانست أت بلژیکی که میهیاما اقدامات اصالح مالی حکومت و (.129: 2535
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مالی  ویژه با تنظیمید در ایران باشد و بهجهت بنیادگذاری حاکمیت جددرگامی 
نهد، ایران پایه از عناصر اصلی حاکمیت دولت را درسراسر کشور، یکییکسان در 

این نیروهای رو شد و همه پیمانان جدید آنان روبهو هم قدمابا مخالفت طبقات 
-کست را به شپیمان شدند و آنخواهانه هماین اقدامات ترقیائتالفی، علیه 

نشینان حرم های بستترین خواستآبادی، مهمچه یحیی دولتکشانیدند. چنان
تنظیم این طبقات متنفذ برای مقابله با  ارادهدهنده حضرت عبدالعظیم، که نشان 

شرح  ایناست را، باذکر جزئیات بهش برای تقسیم حاکمیت حکومت و تالمالی 
گرداندن تولیت مدرسه خان ران، برحکومت طهالدوله ازاست؛ عزل عالءآورده 

رضا مجتهد کرمان، میرزا محمداده میرزا حسن آشتیانی، تجلیل ازخانومروی به
راه قم تهران، تنبیه عسگر گاریچی که درمهاجرین بعد از بازگشت بهدادن بهامنیت 

تمبر  همه برداشتن قیمتتر ازعزل نوز بلژیکی ومهمکرد. میشرارت 
: 2، ج1361آبادی، دولت)«قبض مستمریات روحانیاندولتی)مالیات( از

وضوح پیگیری ری که بهاین مورد آخکرد کهزیادی میرزا یحیی تالش  .(26ـ22
حذف شود. سرانجام همین است، آبرویی سبب بیدهد ومی را نشانمنافع شخصی

 تبا رعایاصالح کلیه امور وقراردادی در»که اینکرد به خواست آخررا تبدیل
ح کلیه اصالمراد ازشود کهاین میالمتکلمین تبدیل بهحقوق علما وبه خط ملک
که این (. جالبهمان)«طبق شرع مقدس اسالماست برامور، تأسیس دیوان عدالتی

را نزد مشیرالدوله خانهی همین درخواست تأسیس عدالتآبادوقتی دولت
گیری خود ونوز کنارهبه حاضر کند، عالءالدولهمیان طرح عالءالدوله حاکم طهرو

زنید، ا را، شما میهاین حرف»گوید، باب عدالتخانه میبلژیکی ازقدرت شده اما در
وامنیت هستند وهر وقت بخواهیم دست  ]علما و اشراف[ مخل نظم ها خودشانآن
... «گوینداین کار عدالت بزنیم، همین اشخاص مانع خواهند بود... دروغ میبه
شان[ هروقت خواستند پیش پایشان ]فرزندان شانخواهند جوانانیها مآن»

 «ای ببرندفایده کنند و روزی چند توسطتامحضر صدراعظم صاف باشد و
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 (.28ـ22: 1361، 2آبادی، ج)دولت
این فکر واقع،  کردند و دربا زبان ترقی بیان می مخالفت قدمارا اینروشنفکران 

هواداران اتابک، کرد.  عمل قدمایینیروهای فع آنخدمت منا ظاهر ترقی، دربه
 السلطنه، مشیرالدوله و ، احتشامرا داشت داعیه وزارت گمرکات السلطنه کهنظام

-دستگاه مظفری و بهمشاهده ضعف در  درباری بودند که باو ... رجال  سعدالدوله

مرکز و یت از قصد تقسیم قدرت حاکمیت میان خود و گرفتن اختیارات حاکم
البته  خواهان هماهنگ شدند وبا مشروطه ،)خودشان( اشخاصکردن آن بهوابسته 

ها همینجلس و وزرات نیز بهمریاست ومشروطه، مقامات صدراعظمی ولت ددر
 اختیار خود عملحاال دیگر به ( و53ـ52: 2، ج1361آبادی، )دولت رسید

 این مخالفت اشراف عامل اصلی چه عبداهلل مستوفی گزارش داده،کردند. چنانمی
نوز بلژیکی، ممانعت دولت بود  متنفذین با اصالحات مالی حکومت و و
یژه درباریان خاندان قاجار که باعناوین موهوم از وو بهبگیری اشراف مواجباز

: 2، جلد 1384)مستوفی،  تندگرفهای خود میوکار خود وحتی گربهاوالد وکس
-به نگرفت. پس، نظام مالی و بازرگانی نو هیچگاه درایران شکلازاین (.55ـ57

زمیندار، خوانین، حکام منصبان، اشراف توان پذیرفت که صاحبراستی چگونه می
 و فکر آزادی توده مردم ایرانرباریان و اعضای خاندان قاجار بهویژه دمحلی، به

د؟! که نخستین قربانبان این دو مقوله نمت قانون با نظارت مردم باشحکو تأسیس
گونه باشند، اینخواه هم شوند و واقعاً هم آزادیبودند. یعنی حتی اگرخودشان می

چه اینان شد. چنانوسیله به عمومفریب جازه داد چنین باشند، تا مانع ازنباید ا
الدوله و دیگر و عینالسلطان ظلزاده با طور مشخص تقیو به« کمیسیون ملی»

 منصبان کرد بعد از استقرار مجددمشروطیت و فتح تهرانصاحب قدرتمندان و
؛ 744و  741و  728ـ729: 3، ج1362؛ کتاب آبی، 1909)اسناد انگلیس، 

 فراست دریافته وبه ماکیاوللی(. چه 350و  349ش  یغما، :1356افشار، 
واهد. خکه هرکس آزادی را تنها برای خود میاین برای را بنا نهاده مبنیقاعده
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حتی  خواهند ورا تنها برای خود میآناشراف هم مندان وصاحبان قدرت، بهره
 را برای آزادی همگان قائل نیستند، بنابراین، اشراف، کمترین حرمتی

 ازه دادبرای آزادی نیستند و نباید اج پاسداران خوبی مندان،مناصب و بهرهصاحبان
 (. 5: فصل1، کتاب1394، ماکیاوللی) چنین سودایی داشته باشند

دنبال کسب تاریخ مَثَل شده، بهاش درقاجار نیز که ضعف وناتوانی زبون حتی شاه
مانند پادشاهی بریتانیا بود، با آنان همراه شد وفرمانی را صادر کرد قدرت به

گان، علما، قاجاریه، اعیان، منتخبین شاهزاده که مجلسی تشکیل شود ازاین برمبنی
(. 20: 1377ملک، .ش( )رضازاده1285اشراف، مالکین، تجار و اصناف )

نیروهای  این بزرگی برای گذاشتن دردهان اینای را بهلقمه خواهانمشروطه
داشت جانب بزرگان نگه اندیشه قدمایی وسیله که در قدرتمند کهن فراهم کردند

اندیشه جدید با کشف  دانستند که درآنان نمی اما بود.جامعه  ایجاد اعتدال در و
اعتدال آن حفظ  مهمترین کارکرد که تاریخ، این لقمه قدیمی طلبی اشراف درجاه

مطلقه شد جهت  تبدیل به لگامی نو دردستان حاکمیت بود آغشته باالترین فساد
 19فصل : 1395.ک. ماکیاوللی، ن) پناه.بزرگان! برمردم بی این کنترل سرکشی

 تحول عینی ایران عصر مشروطه، باید مورد در (175-176: 1392و طباطبایی، 
مناصب و نیز جایگاه حاکمان محلی، گفت، ترکیب اعضای مجلس، صاحبان

 از مشروطه نشان عصر بعد ویژه مالکان در و روحانیون و بهخوانین، درباریان 
فقدان گسست از  دید و کهن وین ائتالف نیروهای جهمخاطر  دهد که بهمی

ها، هنجارها و ساختار کهن خود، باتمام ارزشقدمایی  گذشته، نیروهای قدرتمند
تحلیل ی جدید راه پیدا کردند. شجیعی بابوروکراساز شکل سنتی اعمال قدرت به

کردن نقش مالکان،  برجستهطیت ایران بانخبگان سیاسی در ادوار مختلف مشرو
داند که حد مالکان می بیش از یابیقدرتمشروطیت را در نحراف مسیر انقالبا

، 1383)شجیعی،  کنندرا تضعیف و یا حذف ند آناننیروهای بورژوازی نتوانست
هیأت جدید، و دردرون  ترکیب و (. یعنی حکومت مشروطه با270-259 :4ج
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را میان همان نیروهای سنتی و وابستگان جدید آنان صنوعی، قدرتساختار ماین
و گر، نوعی نظام ارزشی دی سوی (. از123ـ119: 1359)اشرف،  کردتقسیم 

ذهنیت حاکم  خو وومرادی که همه خلقـ  و مرید رعیتیـ  منش ارباب هنجاری و
شد. داد، به ایران دوران جدید منتقل میساختار کلی کشور را تشکیل بر 
است و السلطنه، رئیس مجلس نخست مشروطه، که خود زاده همین روابط تشاماح
ین آقایان علما دیرتر است که اشناسد، آورده میخوبیرا بهدلیل آن همینبه

وکالء و  و از آن بیایند تا مردممجلس تاجلسه شروع شود و پس آیند بهمی
حتی جناب عبداهلل بهبهانی ». تندصلواتی نیز بفرسند وتماشاچیان برای آنان بلند شو

(. 606ـ603: 1367السلطنه، )خاطرات احتشام «کردواقع خود سلطنت می در
سطحی جلوه کند که اهمیتی ابتدا امری ظاهری والسلطنه شاید دراین نکته احتشام

 ایران دهد که این مناسبات کهنه درمی ندارد، اما بررسی تاریخ معاصر ایران نشان
نیروهای قدمایی  اینوسایل جدید،  به دستیابی د کامالً حفظ شد و باعصر جدی

منصبان و علما درتقویت آن نسبت  اشراف، صاحب از درباریان، خوانین،اعم
 گذشته نیز کوشیدند.به

 سلسلهشدید و« تمرکز اداری»ون وسطایی، های قرنظاماست که درگفته  توکویل
-بود. اما در، پراکنده «حاکمیت» مقابل، قدرت درمراتب آن بسیار پیچیده بود، 

« تمرکز ادرای» ؛این اتفاق افتادهای نو، خالف تأسیس نظام عصر جدید و در
تصور ، غیرقابل اوعقیده است. بهطلقه ، م«قدرت حاکمیت»بسیار ضعیف شد و

-دهد و یا رفاه ی بتواند ادامه حیات قو ملت، بدون تمرکز حاکمیتِاست که یک

خاطر همین (. به103ـ95: 1393توکویل، ) وآسایش افراد خودرا تأمین نماید
ایاالت متحده آمریکا، تمرکز اداری وجود ندارد ولی قدرت حاکمیت در است که

های مطلقه قدیم اروپایی سلطنتیک ازرا حتی در هیچکه نظیر آن استحدی به
مسائل (. تمرکز حاکمیت، مربوط به101ـ90: 1393توکویل، ) توان یافتنمی

ست، اما تمرکز اداری احکومت نواست که ضروری هرکل جامعه  عامه مردم و
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است،  موضوع خاص مسائل خاص یک نفر، یک طایفه و یایک ناحیه و مربوط به
جدید، دقیقاً  تأسیس نهادهای از مشروطه و درایران پس ویرانگر است. دره کهنهِک

 اربابمراتبی سلسلهام نظاست. خ داده که توکویل کشف کرده یزی رچخالف آن
شته گذبود و درایاالت پراکنده دراطراف و  که قدماییمرادی ـ  مریدورعیتی ـ 
درون نظام ا در رحکومت تقسیم کرده بود، خود را میان خود و« قدرت حاکمیت»

« تمرکز اداری»بار با  نای وطه بازتولید کرد واز عصر مشرنهادهای جدید پس
و روستاها تفویض نکرد و  یاتوالوجود آورد، هیچ استقالل عملی بهجدیدی که به

ازطریق ارتباط بامرکز، اوالً قدرت سرکوب خودرا بیشترکرد وثانیاً حتی 
)ناطق،  حکومت گسترش دادسلطه خویش را بربرداشتن میانجی حاکمیت، با

، نظام همراه متحدین جدید خودایران، به در قدمایی(. نیروهای 41ـ38: 1984
نظام  وترین نواحی گسترش دادند دوردستمرکز تا  بار ازاینرا  کهن خویش

مند نظام معنا، دولتی و یک را به نظرشان رعیتی موردـ  اربابمراتبی  سلسله
تمرکز شدیدی « دارینظام ا»مشروطه عصر جدید ایران، کردند. بنابراین، در 

شد. اری متمرکز پراکنده این نظام ادمناصب در میان صاحبان« حاکمیت»یافت و
مناصب، صاحبان ، تمرکز اداری مطابق میلاز مشروطهیعنی درایران پس

مرادی ـ  مرید رعیتی وـ  سان نظام اربابنتی و بهعلمای ساشراف و مندان،بهره
منصب و ان صاحب در دست قدرتمند« تمرکز اداری»این  شکل گرفت، که با

ایران برای  در« حاکمیت»ن آنان، امکان تمرکز میا« حاکمیت»تقسیم عناصر با
شدن  نهادینه انتقال و . فخرالدین عظیمی بادرک درست ازرفتدست  همیشه از

ساالری کشور و درکل نظام سیاسی وحتی اخالق دستگاه دیوانچنین ساختاری در
گرایی ایفهط»از او، از آن بهضاشاهی و پسرعصر های نخبگان جامعه در ارزشو

خود، واحد  اشکال گوناگون بندی درباندبازی ودسته» کند کهیاد می« سیاسی
محور منافع شود وسیاست کشور براصلی فعالیت سیاسی درایران محسوب می

 «چرخیدمیغیررسمی  روابط خصوصی یا ، یا گروهی و]خانوادگی[ شخصی
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ؤلفه ترین ممهمگرایی سیاسی، تبدیل بهن طایفه(. همی42ـ41: 1374)عظیمی، 
چنان  شد و تاکنون بعددوره مشروطه به تاریخ سیاست ایران معاصر از

 است. ممکن از سد آن، غیر گویی عبور پایدارگردید که
ـ  مرید ورعیتی ـ  اربابمراتبی  ظم سلسلهبرداشتن ن میانآمریکا، با از اروپا و در

اداری جدید را نظام این نظم قدیمی، ساختاری ازگذشته و طرد صاحبان مرادی 
نواحی بهمرکز  ازمراتبی  صورت سلسلهشته نه بهخالف گذکردند، که برتأسیس

ها و رستانها، روستاها، شهدهستان تقسیم قدرت در اطراف، بلکه با تفویض و
: 1393توکویل، ) باال شد تشکیل نظم جدید، از پائین به والیات، تجمیع قدرت و

همه مردم  رفت واین کشورها ازبین  (. پس تمرکز اداری در76ـ77و  58ـ68
این  با« حاکمیت»ر برابر گردید. پس، اختیاصاحب قدرت وکشور دارای 

است، هم گفته« وبر»چه باال، چنان پائین به تجمیع قدرت از تمرکززدایی اداری و
 :Weber, 1978) بودمشروع و اکرد و هم قدرترا کسب انحصار اعمال قدرت

V1: 53-56.) این مفهوم نوآئین دولت نتوانست گاههیچاز مشروطه  ایران پس 
 .خود بیندعینی بود، به حاصل تحوالت پیچیده ذهنی و را که

اندیشه آزادی روشنگران  ترتیب، آزادی روشنفکران مشروطه، برخالفبدین
چه اوهام خرافی رهایی بشر از طبیعت، ماوراءالطبیعه و آنمعنای ، که بهغربی

ادی سیاسی، همگانی نشد؛ همان معنای محدود آزشد، حتی بهگان نامیده میگذشته
معنای خروج قدرتمندان نظام کهن ازسلطه حاکمیت تعبیر شد و  بهعمل،  بلکه در

آزادی مطلق  تصاحب قدرت،سرجدید با اتحاد خود بر  این نیروهای قدمایی و
- به قدماقدرتمند  را لشکر . این آزادیمسلط شدند مردم ایران عموم بر یافتند و

معاصر  تاریخ از مشروطه در که در دوره پسسب کردند، تا جاییصورت مطلقه ک
 نوع حکومت را تأسیس مقدرات کشور مسلط شدند و دو این دو دسته، برایران، 

همکاری  ی باخوانین محل ، طبقه اشراف زمیندار وادی مطلقهاین آز کردند. با
علما و  دست گرفتند وحکومت پهلوی به را درگرا، قدرتروشنفکران ملی
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روحانیون هم با اتحاد باجریان روشنفکران مذهبی، درتقابل بانظام سیاسی حاکم، 
 گذاشتند.را پایه جمهوری اسالمی

اطر تمرکز خ مرجی بود که به و رضاخان میرپنج، هرج به دلیل تمایل همگان
یران ا ر، برسنتی و فروپاشی حاکمیت کشو شدید اداری نوین طبقات هوادار نظام

 کر تأسیسف در تجربه دریافتند، چه بهشروطه حاکم شد. اینان چناناز م پس
 ال ازانتق ود، زمینه ترقی واقتدار گسترده خ بتواند با ای بودند کهدولت مطلقه
 دار عصر تمرکزرا فراهم کند. اما رضاشاه، میراث عصر جدید به دوره گذشته

 و توانست عمل کندهمین چارچوب می تنها در نظام سنتی بود وادرای مبتنی بر
یده اری زائ. او همان تمرکز ادباشد توانست داشتهتصوری از تمرکز حاکمیت نمی

- به شده بود را ید منتقلدوره جدمرادی کهن که به ـ مرید ورعیتی ـ  نظام ارباب
ان زیادی از میزهب دانست که بدون دستیابیباالترین حد ممکن خود رسانید. او می

ایجاد حکومتی هرچه کرد برای حکومت ندارد. پس تالش اراضی، امکان سلطه و
 بربتنیادرای م آن نظام متمرکزبیشتری تصاحب کند، تا بتواند در مقتدرتر، زمین
طور هم شد. او شخص اول مملکت شود. همینتمندترین باشد ومالکیت، قدر

ن، )فورا ، قدرتمندترین فرد شودتبع آنبه ترین زمیندار کشور وتوانست بزرگ
یندارِ ر اول و زمزمیندا(. بنابراین، او تبدیل به347و  339ـ338: 1392

قالب نظام  این او کسب کرد، درای کهشاهان. قدرت مطلقهنه شاهِ زمینداران شد و
 ایجاد نکرد، «حاکمیت ملی»تنها  ایران نه حکومت او در رعیتی بود وـ  ارباب
م به نظا ،نهمراه آ خوانیننظام باقانونی کردن زمینداری سنتی وبالعکس بلکه 

شاه ار تا حد پادچنان مرتبه واالیی داد که زمیندآن وصاحبانارزشی زمینداری 
ا سطح تان ایر دیگر، پادشاه درعبارت هیافت. بوشخص اول مملکت ارتقاء 

بخصوص  تصویبی (. قوانین350-341: 1362)لمبتون،  زمیندار اول تنزل یافت
های امل شاخصکدهنده نابودی اش نشان و رویدادهای زمانهامور مالکیت  در

 ایران است. حاکمیت ملی در
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ز جدید و نی بوروکراسیدستگاه انتقال طبقات سنتی به تحلیل خود از لمبتون در
نویسد؛ طبقه می واخر پهلوی اولایران ا گیری طبقات جدید درشکل نقش آنان در

لمای ع وپایه دولتی  الت، کارگزاران بلندای شامل روسایزمیندار قدیم که
 برردرا نیز  اداری جدید ومی عناصر تجاری، نظا شد، گسترش یافت وبرجسته می

یاسی اشتند، نفوذ ساختیار د را در های مجلسر کرسیاینان اکنون بیشتگرفت. 
 را در دیگر مقامات ها واستانداران، فرمانداران، ژاندارم ای پیدا کردند والعادهفوق

برخی  ه تنها بهدر گذشت (. علما که77: 1388نقل از اشرف، به) اختیار داشتند
)فلور،  ندقانع بودروش خود  حاکم شرعی بهیا برپایی م و موقوفات مذهبی

از  که (، اکنون باشناختی235ـ221: 1385رهرام، ؛ و138ـ137: 1، جلد1366
ویژه  همنابع قدرت ب را به جدید پیدا کرده بودند، خودهای درآمد محل مناسبات و

شان سنتی ظاهر جدید ایران، که گذشتگان آنان، همراهان بازار پررونق و به
وان تحت عناین  از پسهایی که این، همه نیروکردند. بنابرمیتر بودند، نزدیک

 دیگر ه ویکسره زائیده طبقات کهن بود ایران شناخته شدند، طبقات جدید در
اندیشه همه  اصلی مایه باشند. د داشتهاندیشه جدی مبانیوانستند التفاتی بهتنمی
 شتی بهنهایت بازگ ن آن، دریا مخالفا حکومت پهلوی و هواداراناز نیروها، اعماین

نیز جز  کنش سیاسی آنان ایران باستان و یا اسالمی بود و قدماییاندیشه 
این اندیشه و  نتایج آن ود وپذیر نبامکان قدمایروها و فکر ن ائتالف با باهمکاری و

مطابق « نظام آزادی»و یا « ترقی نهاد»تأسیس توانست منجر بهمل نیز الجرم نمیع
  وران جدید شود.منطق د

 گیرینتیجه

لحاظ ایران به چرا مشروطیت درشد که این پرسش آغازپاسخ به مقاله در این
 علم بهسرعت محو شدند؟ بابههادهای تأسیسی آن  نشکست مواجه شد و نظری با

فرضیه استوار این دد برای چنین شکستی، ما پاسخ خودرا بروجود عوامل متع
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« دانش مطلق»فراروایتدر ساختار  اندیشه تجدد اروپایی که برخالف کردیم که
هابز قابل و ماکیاوللیآرای در علم اجتماع دربرمبانی نویی نهاده شد که« رهایی»و

این شنفکران مشروطه برهمان مبنای حقیقت بالذات سنتی بهجویی است، روپی
ادبیات تحقیق،  بخش . درکردندعمل می مفاهیم و نهادهای برآمده ازآن تأمل و

این  عمده اشکال این حوزه را معرفی وبررسی کردیم. گفتیم که ترین آثار درمهم
 اسی ایران معاصر درسیاندیشه بحث ساختار ومنطق تحولتوجهی بهتحقیقات، کم

اندیشه قدمایی  منابع سویی و اندیشه تجدد اروپایی از مقوالت مفاهیم و نسبت با
استفاده از روش  این تحقیق با همین دلیل در سوی دیگر است. به زایران ا در
 شان رابحران زیسته دیم نخست درک روشنفکران ایران ازاندیشی، سعی کرباز

اندیشه قدمایی شد،  نسبت با از تعبیر تجدد در خاصی گیری نوعکه باعث شکل
 تأسیس نهادها ونتیجه  این روشنفکران در سپس بازاندیشی که توضیح دهیم و

 ها و هنجارهای اخالقیوارزش ایدئولوژی سیاسی سنتی منازعه قدرت نیروها و
گیری مقام نتیجه افکار خود داشتندرا مورد کنکاش قراردهیم. اینک در مستقر در

 دهیم:  نکات زیر را مورداشاره قرار می
روهای قدرتِ نیگیری مناسباتِ لحاظ مکانِ شکل( ایران عصر قاجار، به1

 پانزدهم مسیحی بود. نظام دانش و قبل قرن وضعیت اروپای مااجتماعی، منطبق با
انحصار  ، افسانه وماورائی داشت و در«روایتی»هنوز ساختار  همه نهادهای آن،

ین ناتوانی در حدی ضعیف بود که ابود. حکومت قاجاران به قدمایینیروهای 
، این عصر را طرح کرد. درضور آنحوجود بی توان ادعایو می تاریخ مثل شده

است که  کهنمند دست نیروهای بهرهمرجی در و صورت پراکنده و هرجقدرت به
درباریان از سویی و علمای  حکام محلی وخوانین، ترین آنان، اشراف زمیندار، مهم

که سیطره حالی احوال و در این اوضاع و دیانت از سوی دیگر بود. در صاحب
بود،  بین رفته این نیروهای پراکنده کامال ازه وسیل رکزی بهقدرت حکومت م

التفاتی به در بی منطق دوران جدید و آن مبانی وتوجهی بهروشنفکران، در بی
بر اساس مظاهر تنها  ماندگی ایران ونگاشتن بحران عقبا تاریخ خود، با ساده
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 آزادی و ـ فکار نواین ا اشتند تاغرب، سعی د نوزدهم در ترقی سده هجدهم و
ـ  نظام عدلیه پارلمان وـ  چیده عصر جدید اروپایینهادهای پی و ـ حاکمیت قانون

 ایران تأسیس کنند. این را در بود ره حوادث تاریخی آبدیده شدهدر کو که
زاده، بر تقی از آقاخان کرمانی و آخوندزاده تا مستشارالدوله وملکم وروشنفکران، 

 اصل اصالت پیامد نظامتوجه به، بیقدمایی «حقیقت بالذات»اساس همان نظام 
خاطر همین فقدان کردند. بهعمل می اندیشیدند و، می«موثر امور واقعحقیقت »

اندیشه قدماییِ  محکروپایی را بانهادهای نو ا همه افکار و تحول معرفتی بود که
بق منطق . آنان، مطاکردندو اثبات می ارزیابیدوره اسالمی ایران باستان و

ودند که راه بنیاد آن، ی ب«خیر»پی تأسیس نظام ، درقدما «حقیقت بالذات»
 قدمایینیروهای  اندیشه سنتی ازسویی وائتالف با مفاهیم مقوالت و یگانگی با

 سوی دیگر بود. این افکار از اجتماعی حامل
که با وحدت ایندو صورت نمایان شد. اول  تاریخی بهموضع مهماین( نتایج 2

 انون،قسنتی، مقوالتی مانند آزادی، مساوات، حاکمیت  میان مفاهیم نو و
 یافتن اصالتاین دوره، با ازگرایی و... ماهیت خود را ازدست دادند. پسملی

مین محتوایی مفاهیم نو، بخشی ازروشنفکران، هو بیزمان سنتی های ناهماندیشه
؟! م( )ناسیونالیس گراییاندیشه ملی باستان نهاده ورا درخدمت سنت ایران  مفاهیم

نظریه سیاسی  سنتی پرورانیدند که تبدیل بهی «وطنحب»را براساس مفهوم 
اندیشه  اینبخش دیگر  های بعد، با اصالت دادن بهن دههپهلوی شد. روشنفکرا

مبنای  هرا طرح کردند ک «احیای فکر دینی»نظریه  ـ اسالمی سنتـ  قدمایی
 شد.تأسیس حکومت اسالمی 

« نیروهانزاعِ»اندیشه  ل نیروهای اجتماعی، روشنفکران بانفیعرصه عم( در3 
، «نیروهاوحدتِ»اندیشه قدمایی  امات عصر جدید بود و با اتکاء بهیکی از الزکه
ـ  علما خوانین، حکام محلی، درباریان واشراف زمیندار، ـ  نیروهای سنتیبا

« نظام آزادی»و « اندیشه ترقی»ترین مانع تأسیس خود مهم ند کهائتالف کرد
 را در حد وحصر نیروهای کهن، آناننظر آنان بودند. این ائتالف، باقدرت بیمورد
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 قدیمی اربابتأسیس مشروطه، اوال تمام ساختار  توانستند با موقعیتی قرار داد که
ثانیا همه  تولید کنند و ران بازام جدید اینظ مرادی خودرا درـ  رعیتی و مرید ـ

تأسیس  دوران جدید ایران منتقل کنند. با فکری خودرا به نظام ارزشی، هنجاری و
دند. ش حاکمان بعدی ایران وهای سنتی، آزادی مطلق یافتند ونیر اینمشروطه، 

را از « تمرکز حاکمیت»حداکثر رسانیدند و  ایران به را در« تمرکز اداری»اینان، 
گراییِ تاناندیشه باس حمایتبردند. خوانین، اشراف زمیندار وحکام محلی، با بین

دیانت، بعد، علمای صاحبسلط شدند. کمی دولت پهلوی مسنتیِ روشنفکران، بر
ی روشنفکران مذهبی، حکومت همراه اندیشه سنتی خود و با ییراتی دربا تغ

م نظااندیشه سیاسی درایران جدید و سان، ساختاررا تأسیس کردند. بدین اسالمی
 خطی و پیشرفتیصورتی تجدد اروپایی،  سیاسی برآمده از آن، برخالف آن

(Progressive) ای بازگشتی و دایره شکل  بلکه ،پیدانکرد(Circular) 
 ـ باستان و اسالمین ایرا ـ گذشته در عالم نظرخودگرفت. نتیجه ارجاع مداوم بهبه

 سیاسی، باز روهایمناسبات عمل نی گرا درگذشته های قدمایی ورونی و ائتالف با
 مشروطه و. روشنفکران ایران عصر اکنونی غیرقابل توصیف است تولید گذشته در

 چه را خواستند انجام دادند، اما نتایج آن دقیقا خالف اراده آنان بود. آن، هر بعد از
التفاتی بی همان کهدگان دغه اصلی نویسن، دغمقالهاین  که دراینرغم به 

، رار گرفتق، مورد بحث بود پیامدهای آن شنفکران در تأمل در مبانی تجدد ورو
ختصات م هم ابعاد وفمطالعه نشان داد که مسائل مهم و جدی دیگری برای  این اما

برخی از  اندازند.آن نظرینده به وضوع ضروریست که باید محققان در آاین م
 از؛ عبارتند هاترین آنمهم

ایران نسبت به اروپا، یکی از  ئودالیسم و نظام مالکیت اراضی در( ضعف ف1
تبداد شرقی، شیوه تولید آسیایی های اسموضوعات مورد تأمل نظریه

باج ایران و ابزار است. سلطه خوانین، والیان وحکام محلی در ودهپاتریمونیالیسم بو
مند ینداری مولد و نظامهرگونه نظم زم گیریشکل از ها مانعخراج در دست آن و

ی این نیروها نیروهای اجتماعی جدید ایران با است. ائتالفایران شده قانونی در
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نظام بوروکراسی همین الگوی سلطه به قدمایی در جنبش مشروطه سبب شد تا
ساختار عملکرد  ای درخصوص نهادها، اعمال ویابد. ارائه نظریهان راه جدید ایر

ایران  این الگو دریافتن وجوه حضور  تر ایران وعصر قدیم سلطه درالگوی  این
 است.تری امروزی، نیازمند مطالعات جدی

ای که توانستند ساختار گونهشان بهیابینظام روحانیت سنتی و قدرت( تحول 2
واقع فرآیند گانه است. بهپژوهشی جدا ، نیازمند مطالعهسلطنت را متزلزل کنند

برخی تحوالت  جدید، ریشه در یت سنتی در دورانشدن ساختار روحانندنظام
اجتماعی  ویژه مناسبات نیروهایترین آن ظهور صفویه و بهتاریخی دارد که مهم

این دوره اندیشه متفکران  موضوع باید در این مختصات عصر قاجار است. ابعاد و
 دهایپیام ی میان نتایج وتفاوتیا واقعا آکهاین. برای نمونه خود را نشان دهد

های بعدی وجود دارد یا در دورهخواه مشروعهخواه واندیشه علمای سنتی مشروطه
 ؟ موضوع یک پژوهش دقیق است.خیر

گیری نظامات مالی ، شکلعصر گذشتهیکی از وجوه تمایز دوران جدید با( 3
ای گونهاست، بهعنوان یکی از عناصر حیاتی کشورهقلمداد کردن آن به متمرکز و

که ت. اینکشور اس خاک آنمثابه تجاوز بهین نظام مالی بهاکه هرگونه تعرض به 
د، ار بمانچرا چنین نظام مالی درایران عصر جدید پا نگرفت یانتوانست پاید

ذهن متبادر این پژوهش بهن پایا دروضع کنونی، توجه به بااست که پرسشی
 شود.می
ات نابودی امتیاز در قش اصلی راطلقه در اروپای غربی، نمگیری دولت( شکل4

ت حاکمی عصر مساوات وقاره بهاین وگذار کشورهای  نیروهای اجتماعی قدیمی
بود که این  از مشروطهتصور برخی روشنفکران عصر پس است.قانون داشته 

این کامل رغم شکست شته باشد. بهایران داتواند چنین نقشی را دررضاشاه می
زعم نویسندگان، . بهدارند این دیدگاه اصرار اآگاهانه بربرخی امروزه ن ،تجربه

ایران کنونی های اصلی پژوهش دریکی از اولویتاین شکست بررسی چرایی 
 است. 
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