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چكيده
هدف مقاله ،بررسی رابطه جنبش مشروطه با تحوالت اجتماعی ایران معاصر است .این نوشتار با
طرح دو مفهوم تاریخ مندی و حیات اجتماعی ،درصدد تحلیل نسبت دو مفهوم مزبور با تحووالت
اجتماعی ایران معاصر است .این نوشتار در صدد تبیین تأیید بنیادین جنبش مشوروطه ا طریو
خل تاریخمندی و سپس ایجاد حیات اجتماعی نوین بر تحوالت اجتماعی ایران معاصر است.
رهیافت نوشوتار ،برررفتوه ا نموام روابوت اجتمواعی نموام ونش و رور نوشوتار مبتنوی بور
جامعه شناسی تاریخی است .برمبنای تحلیل و تبیین ارائه شده در نوشتار ،جنبش مشروطه حیات
اجتماعی مردم ایران را در سه ساحت ذهنی ،نشی و ساختاری تغییور داد .در بععود ذهنوی ،حو
حا میت ملی به مثابه ح تعیین سرنوشت به مردم وارذار شد .در بععد عینی نشی  ،مینههوای
نش رری فردی و جمعی شکل یافت ،و در بععد ساختاری ،بافتهای نهادی جدید ایجاد شود .در
واقع با وقوع جنبش مشروطه ،امکان تحق امر سیاسی در جامعه ایرانی فراهم شد.
واژگان كليدي :مشروطه ،تاریخمندی ،حیات اجتمواعی ،نموام روابوت اجتمواعی ،جنوبشهوای
اجتماعی ،تحوالت اجتماعی.
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مقدمه
اریخ ایرا ،معاصر با جنبشهای اجتماعی در دمیخته است .نجیهرهای ا ایه جنهبشهها بهه
گونهای؛ به یژه طهی سهاه اریهر ،ر ی داده کهه نئه ههای ایرانهی دسهتکه ییهی ا ایه
جنههبشههها را جربههه کههرده اسههت .بههارشناسههی جنههبشهههای اجتمههاعی مهها را بههه د هها ی
ر یار ییهای ایرا ،با رب میرسانا .ای ر یار یی لحظه اریخی مممهی اسهت ،اهرا کهه
منشاء پیاایش حوالت ،غییرات پایاههای نوینی در ایرا ،معاصر است .ر یار ییمنبهور
بر ذه ر ح ایرانیا ،دثار عمیقی گذاشت بعات ایه دثهار ،ایرانیها ،را بهه هالی بهرای
با عریف یا با سا ی یئت اجتماعی نظام سیاسی رود ادار کرد.
ا جمله دثار ای با عریفها ،مجادلههایی است که طی انا دهه اریر پیرامو ،نئهبت
حوالت اجتماعی با جنبش های اجتمهاعی ر ی داده اسهت .نق هه کهانونی ایه مجادلهههها،
عال ه بر قاب ر ییرد ههای نظهری ،قابه ی های ذهنهی (پهارادای ) اسهت کهه بیها،کننهاه
اگونگی ایجاد راب ه نئبت میا ،جنهبشههای اجتمهاعی حهوالت اجتمهاعی اسهت .در
روانش متعارف ،جنبش اجتماعی بهعنوا ،یک پایاه اجتمهاعی ،بههمثابهه ر یهااد پهر ه
نگریئته میشود .پیاماِ لقی جنبش اجتماعی بهعنوا ،ر یااد یا پر ه نین ایجاد د ر ییهرد
متفا ت در یک ی ای ذهنی مشترکی (پارادای ) اسهت .در ر ییهرد نخئهت ،جنهبشههای
اجتماعی ابع حوالت اجتماعی هئتنا .ا لب حلی گرا ،مئائ سیاسی اجتماعی ایهرا،،
بیی جنبشهای اجتماعی قهرار مهیدهنها ( .اهها،
حوالت یادشاه را مبنایی برای حلی
1381؛ هئهی اده1387 ،؛ دبراهامیها1379 ،،؛ جالیههیپهور1381 ،؛ اشهرف1383 ،؛ کههای،
1375؛ معا 1382 ،؛ ممردیی 1385 ،؛ کا و یا1380 ،،؛ بشهیریه1393 ،؛ بیهات .)1391 ،در
ر ییرد د م ،حهوالت اجتمهاعی هابع جنهبشههای اجتمهاعی هئهتنا (هئهی اده1387 ،؛
جالییپور1381 ،؛ اشرف1383 ،؛ یورا1382 ،،؛ کای.)1383 ،
نق ه مشترک د ر ییرد در ارائه صویری شیءشاه ا جنبشهاسهت .بهه بها ر دنها،،
ا ال ،جنبشهای اجتماعی دارای نق ه د ها انجهامی هئهتنا کهه مهی هوا ،بهرای د ،د ره
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اریخی مشخصی را بیا ،کرد .ثانیا ،مبتنی بهر د ،بها ر رهیایهت ،پیامها جنهبشهها ا د
هالت رارج نیئت؛ جنبشهها یها پیهر مهیشهونا یها شیئهت مهیرورنها کهه پیهر ی
شیئتشا ،در یک برهه مانی قاب مشاهاه بیا ،است.
ای نوشتار درصاد نشا ،داد ،ای نیته است که شهنارت بیهی حهوالت اجتمهاعی
ابعی ا شنارت جنبشهای اجتماعی است .به عبارت دیگر ،جنهبشههای اجتمهاعی هه ا
لحاظ هئتیشناسی ه معریتشناسی مقام بر یم درک حوالت اجتماعی هئهتنا .در
ای ر ییرد بیش ا د ،که جنهبشهها بههعنهوا ،یهک ر یهااد پایهاه ،کهه دارای بعها ی
سیاسی اجتماعی هئتنا ،در نظر گریته شونا ،ا الً بهعنوا ،یک امیها ،نظهری 1بهرای یمه
جامعه ر یاادهای جامعه در نظر گریته میشونا .ثانیاً ،پیاما جنبشها در س حی ذهنهی،
عینی سارتاری به صورت واما ،مالهظه میشود .مبتنی بر ای رهیایت ،جنبشها با ایجاد
اریخ منای جایا ،هیات اجتماعی را در هئتی معریت جایای قرار میدهنا .به عبهارت
دیگر درک جنبش اجتماعی در ای نوشتار یرا ر ا پایاههای معمهو مرسهوم اجتمهاعی
هماننا جنگ ،رکود اقتصادی ،مماجرت ،رشا یا کاهش جمعیت ،اعتیاد ،بییهاری ا ایه
نوع موضوعات مئائ اجتماعی است.
به طور رالصه می وا ،سه ر ییرد منبور را انی نشا ،داد:
جنبشهای اجتماعی (پر ه)
ر ییرد ا  :حوالت اجتماعی
حوالت اجتماعی (پر ه) پارادای نخئت
ر ییرد د م :جنبشهای اجتماعی
شنارت حوالت اجتمهاعی ( یهر
ر ییرد سوم :شنارت جنبشهای اجتماعی
پر ه) پارادای د م
مفر ض نخئت ،بیا،کنناه شی یابی جنبش مشر طه با وجه به لحظه مواجمه ایرا ،با
رب است.
مفر ض د م ،وصیفکنناه شی یابی اریخمنای 2هیاتاجتمهاعی 3نهوی در ذیه
جنبش مشر طه است.
مبتنی بر مفر ضات ادعای بیا،شاه ،مئ له کانونی ای گونه طرح میشود کهه نئهبت
جنبش های اجتماعی با حوالت اجتماعی در ایرا ،معاصر ،قلیه گرایانهه یمه شهاه اسهت.
1. Theoretical possibility
2. Historicity
3. Social Life
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صویر درک ا لب یعاال ،صاهبنظرا ،ا جنبشهای اجتماعی بیمهودگی ،بهیاثهری
هااکثر أثیر محا د دنماسهت( ،هئهی اده1387 ،؛ یهورا )1382 ،،اهرا کهه جنهبشههای
اجتماعی را ر یاادی موقت یا پایهاهای بعهی (دنبالههر ی حهوالت اجتمهاعی) مهیداننها.
بایمی است در ای لقی ،جنبشهای اجتماعی عارضهای شینناه (یهورا )1382 ،،در نظهام
اجتماعی ایرا ،صور میشونا لذا پژ هشگر بایا درصاد بررسی عل شرایط ناکامیهها
شیئتهای دنما بردیا.
پرسش اصلی نوشتار ای است که در ایرا ،معاصر ،نئبت حوالت اجتماعی بها جنهبش
مشر طه اگونه حلی میشود؟
در ذی پرسش کانونی مذکور انا پرسش یرعی امیا ،طرح مییابا:
 .1اریخمنای جنبش مشر طه ایئت؟
 .2هیات اجتماعی جنبش مشر طه دارای اه یژگیهایی بود؟
ای نوشتار مبتنی بر ر ی م العه اسنادی استاال حلیلی ه هاریخی (کیفهی) اسهت.
ر ی اریخی 1نجیرهای ا «شواها ،مفاهی  ،فئیر معهانی» اسهت کهه بهه ارتصهار فئهیر
دادهها برای رسیا ،به معانی پایاهها نین گفته میشهود (علهیاهمهای .)261 :1382 ،بیهی
اریخی نین برقراری راب ه علّی میا ،پایاارها رراادهای اریخی است .ا دنجا کهه کلیهه
بیی های علمی ا جمله بیی اریخی ،علّهی هئهتنا (یر نها106 :1372 ،؛ لیته )5 :1373 ،
بعهات ر یهاادهای هاریخی اسهت .اساسها
ییی ا اههااف م العهات هاریخی یمه عله
م العات اریخی به دنبا بیی نتهای معینهی ا موردههای رها رد داده هاریخی هئهتنا
( .)Mahoney & Terrie, 2008بیا ،ای نیته ضر ری است که هنگام سخ گفت ا عل در
بیی اریخی ( حلی کیفهی) ،منظهور عله یها شهر ال م کهایی اسهت نهه متغیرههای
مئتقلی که به صورت متوسط بر متغییرهای ابئته ( حلی کمّی) أثیرگذار هئتنا (طالبها،،
 .)1389ای ر ی دارای سهه ر ییهرد یلئهفی ،فممهی سهارتی اسهت .ر ییهرد فممهیه
ر ییرد مختص ایه نوشتارهه در هیه یردیهت هاریخی اسهت .در ایه ر ییهرد ،بههجهای
بهکارگیری الگوهای کلی یها عمیمهی (یلئهفی) یها یرضهیهههای علهی (سهارتی) ا مفهاهی
جامعهشنارتی برای دستیابی به عبیرهای معنادار مینهمنا ما،منا ( فریای) بمهره بهرده
میشود (سیاامامی1377 ،؛ ربانیروراسگانی1377 ،؛ اسیااپو .)1388 ،
1. Historical research

تاریخمندي جنبش مشروطه؛ بررسي رابطه تحوالت اجتماعي ایران معاصر با جنبش مشروطه 79

بنابرای جنبش مشر طه در ای نوشتار مبتنی بر ر ییرد فممی یا هما ،فئیر اریخی
بررسی حلی میشود .ماارک دادههای مهورد حلیه در م العهات هاریخی مبتنهی بهر
دادههای ثانوی است به بررسی دثهار موجهود ا هاریخشناسها ،اکتفها مهیشهود .در ر ی
اریخی د موضوع استنتاجات من قی اهااف مقاصا کنشگرا ،همچنی یم اگونگی
شی یابی پایاهها موضوع کانونی است.
بر
ینیههک گههردد ری دادهههها ا طریهها م العههه اسههناد مههاارک ر ایههت صههورت
می پذیرد .اسناد مورد نظر عبارت ا ر نامهها مجالت یارسی منتشره در ایرا ،رارج ا
ایرا ،،اسناد مراکهن پژ هشهی هاریخی در ایهرا ،،کتهب ،مقهاالت پایها،هها در نمایهت
رما،ها اشعار منتشر شاه در با ه مانی مورد م العهه اسهت .گهردد ری دادههها مبتنهی بهر
منههابع ثانویههه اسههت کههه بهها مراجعههه بههه اسههناد مههاارک ههاریخی پههژ هشهههای گذشههته،
گردد ری می شود .استفاده ا ر ایت نین برای د مود ،کشف ما،منای کنش اجتماعی
رراادهای اریخی است.

1

 .1چارچوب نظری پژوهش
جنبش اجتماعی در دستگاه نظری ای نوشتار به مثابه رهیایت نظری است .در ایه رهیایهت،
مفموم «نظام ر ابط اجتماعی» (کنش) بهعنوا ،مفموم مرکهنی ،جهایگنی «نظهام اجتمهاعی»
بهمثابه دیاگاه متعهارف مهیشهود ( هور110 :1386 ،،؛ Touraine, 1977؛ .)Melucci, 1980
دل ور ،ماعی است« :جامعهشناسی ،دانشِ بررسی جنبشهای اجتماعی اسهت» (ههاجلی،
 .)11 :1386ور ،فا ت ای رهیایت با رهیایت متعارف را انی وضیح مهیدهها« :مفمهوم
جنبش اجتماعی هاکی ا دیاگاه متفا ی ا هیهات اجتمهاعی اسهت .ایه مفمهوم بههجهای
حلی نظام اجتماعی بهعنوا ،مجموعهای ا دگرگهونیهها مختصهات الگوههای یرهنگهی
در  ،هنجارهههای نمههادی اشههیا سهها ما ،اجتمههاعی یرهنگههی ،بههه ههاد سههارتاری در
«جامعهای» معی هو کنتر ابنارهای دگرگونی « ولیا» هیات اجتماعی اهمیت میدها»
( ور89 :1386 ،،؛  .)Melucci,1980ا ای منظر ،گهر ههها جنهبشهها ههر یهک بهه دنبها
دگرگونی ضعیت ،مبتنی بر عقالنیت رودشا ،هئتنا .در اقع ،ایاه جنبشههای اجتمهاعی
در ایقی باال ر ا نظام اجتماعی (کارکردگراییه اد) یرا ایتانگهاری کارکردگرایانهه
1. Historical Interpretation
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به پایاه نگاه می کنا .فا ت ای رهیایهت بها رهیایهت نظهام اجتمهاعی در سهه نیتهه اسهت؛
نخئت ،موضوع ارتال سارتاری را بهعنوا ،منشاء جنهبش رد مهیکننها .د م ،جنهبشههای
اجتماعی را نه نما مقوله نابمنجار نمیدانا ،بلیه به جود د رناه هیهات اجتمهاعی ا طریها
ولیا منا عه میدانا سوم ،جمتگیریهای یرهنگی را بهمثابه امری ق عی ،غییهرناپهذیر
یر قاب بحث در نظر نمیگیرد.
بنابرای بخش قاب وجمی ا هیات اجتماعی که منهت ا مشهارکت اجتمهاعی اسهت،
در در  ،جنبشهای اجتماعی ایجاد یا با سا ی میشود .با وجه به نیات بیا،شاه ،در ایه
دستگاه نظری ،درصاد یم بررسی اریخمنای (الگوهای نمادینهشاه یرهنگهی ،سیاسهی،
اقتصادی یرهنگی در یک جامعه) ،هیات اجتماعی (کهنش اجتمهاعی مبتنهی هاریخمنهای
موجود) در نمایت ،حوالت اجتماعی ایرا ،معاصر ا طریا یم جنبش مشر طه هئتی .
 .2تاریخمندی جنبش مشروطه
جنبش مشر طه1285( 1ه .ی1324/ه .ق1906/م) نخئتی جنبش اجتماعی ایهرا ،در ی های
مار ،است .جنبشی دربرگیرناه اجنای گوناگو ،جامعه ،یرا مهانی (اثرگهذار بهر دینهاه)
یرامیانی (اثرگذار بر اییار ملتهای دیگر) (بنیهااریا )1392 ،،کهه یمه کهنشگهری
یعاال ،جنبش ،هاص عام یایتههای ی ای مار ،ذریرههای سنتی است.
اریخ منای جنبش مشر طه در اقع همها ،الگوههای نمادینههشهاه یرهنگهی ،سیاسهی،
اقتصادی یرهنگی یک جامعه در با ه مانی په ا جنهبش یادشهاه اسهت .هاریخمنهای
جنبشها همواره ا عام ایاههای کانونی جنبش با شرایط کال ،محی ی که جنهبش در د،
بر میکنا ،شی مییابا .ا ای ر  ،ابتاا شهرایط کهال ،محی هی در ادامهه انایشههههای
کانونی جنبش مشر طه بیا ،میشود .در بخش نتیجههگیهری ،نئهبت هاریخمنهای هیهات
اجتماعی بردماه ا جنبش مشر طه با حوالت اجتماعی حلی میشود.
 .3شرایط کالن محيطی شكلیابی جنبش مشروطه
جمعیت ایرا ،در قر 19 ،ا  5میلیو ،ا  8میلیو ،به ر ایت دیگهر 10میلیهو ،نفهر ایهنایش
مییابا .نرد رشا جمعیت در د ،د ره ها د  6صام درصا بوده اسهت .شهماری گفتههانها
1. Constitutionalism Movement
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که جمعیت شمری در یاصله  1179ا 1293ه .ی د برابهر شها ،در همهی د ره ا جمعیهت
ایلی کاسهته شها .در پایها ،قهر ،،هها د  25درصها جمعیهت ایهرا ،شمرنشهی شهانا ،کهه
نشا،دهناه شر ع دهنگ مماجرت به شمرهاست .مابقی جمعیت نین کماکا ،در ر سهتا (55
درصا) یا عشایر (20درصا) ناگی میکردنا .به با ،دیگر ،رکیب جمعیتی ایرا ،ایال ی،
ر ستایی شمری بوده است .ایه نظهام جمعیتهی بهه نهوعی مئهتق رودکفها ا ییهایگر
بودهانا .به ای معنا که ای سه یئت بوم میم ییایگر نبودنا ،بلیه در جوار ه نهاگی
مههیکردنهها .در ای ه سههارتار متیثههر بایهها وجههه داشههت کههه ا یههک سههو بههه ر ه جههود
میتبرانهها ها د  90درصا جمعیت بهیسهواد جهود داشهتنا (لمبتهو75 74 :1375 ،،؛
امههانی1380 ،؛ دبراهامیهها1379 ،،؛ قیصههری1392 ،؛ عیئههوی20 :1369 ،؛ یبههاکالم:1377 ،
215؛ یههورا )183-185 :1377 ،،ا سههوی دیگههر ،رشهها جمعیههت ،بهها وجههه بههه جههود
بیماریهای همهگیر ( با ،طاعو ،،س  )..پایی بود.
بیماریهای همهگیر ا جمله با ا یک سو منجر به کهاهش جمعیهت رکهود اقتصهاد
کاررانهها کشا ر ی شا ا سوی دیگر ،مینه نارضایتی ا هیومت را یهراه سهارت.
نیته مم در رصو بیماری با د ،بود که یقرا بیشتر به ای بیماری مبتال میشانا (نهاطا،
 .)21-20 :1358هیام الیات به هنگام سرایت بیماری به شمر ،شمر را رک مهردم را بهه
ها رود میگذاشتنا .یک سیاح انگلیئی که در شیرا بود ،انی میگویا «بهراسهتی ایه
بیشرمانه ری ناجوانمردانه ری اقاامی بود که به همه عمر شاهای بهودم ...قتهی مهردم
به رود می دمانا ،دشیارا به هیومت ناسنا میگفتنا» (ناطا .)25 :1358 ،ناصهرالای شهاه
در ییی ا ایام سرایت با به دکتر یوریه پنشک دربار میگویا« :هر باگریتهای که نند و
به استعالج دیا ،د ری ک بگو م طبیب شاه رود را دلوده به معالجه با نمیکهن ».
ا ه انی میکرد .یوریه در ادامه مینویئا« :هر ک ای ههرف را شهنیا ،نفهری شهایا
به لینعمت ک نمود» (هما .) 30 :،شهمار قابه هوجمی ا ر ههانیو ،نیهن کهه مهردم را بهه
هنگام مصیبت وصیه به عناداری سینه نی میکردنا یا معمهو  ،ربهت سیاالشهماا را
جوین می کردنا ،رود به هنگام نن بال! ا لی نفری بودنا که یهرار مهیکردنها درهری
نفری بودنا که به شمر با میگشتنا .در انی ا ضاعی بود که یک نویئناه انگلیئی «مگ
گر » مینویئا که «اه ایرا ،اعتقاد یایتنا که با ا عواقب عهای هیهات ههاک بهر طبقهه
محر م است» (ناطا.)31 33 :1358 ،
مرگ میر ناشی ا بیماریهای همهگیر اینایش یقر به همهراه ناکاردمهای دسهتگاه
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سیاسی در هفاظت ا جا ،مردم ،مینه ایجاد مفموم عقبمانهاگی را یهراه کهرد .بنهابرای
ییی ا مالو های عقب ماناگی به ضعیت ری سالمت همگانی مردم ،ناکاردمای طهب
سنتی برای معالجه ای بیماریها در نمایت بیمئ ولیتی هاکمیهت بهرای هفاظهت ا جها،
مردم مر بط بود.
در کنار شیوع بیماریهای همهگیر کهاهش جمعیهت ،اقتصهاد کشهور نیهن رشیئهته
بود .نظهام اقتصهاد سهنتی (ر سهتایی ،ایال هی پیشهه ری شهمری) ر بهه ایهو بهود نظهام
یو داری کاردمای رهود را ا دسهت داده بهود .ر نها اقتصهاد جهاری بهه ا ای یر پاشهی
اقتصاد سهنتی ممهاجرت ر سهتایی د ،بهه کشهورهای دیگهر بهه ر یهب پیامها اقتصهادی
اجتماعی ای حو بود (شاکری.)44 :1384 ،
درباره پیاما اقتصادی بایا دانئت که شمرهای بهنرگ ایهرا ،هماننها بریهن ،اصهفما،،
رشت مرا ،،محلی برای باد کاالهای جاری مهیشهونا .جهارت بههعنهوا ،ممه هری
بخش دردما ایی شنارنه میشود طبقه جار نقش عیی کنناهای مییابنا (لمبتو:1375 ،،
 .)287ایرا ،با کشورهای ر سیه ،انگلئهتا ،،عثمهانی ،یرانئهه ،دلمها ،،ا هریش ،مجارسهتا،،
بلژیک ،ایغانئتا ،،ایتالیا ،مئقط ،ای  ،دمرییا انا کشور دسیایی ار پایی دیگر راب هه
جاری برقرار میکنا .ای درهالی است که ار ی سم اردات بیش ا صهادرات بهود .در
ا اسط قر 19 ،انگلی نئبت به ر سیه سم بیشتری در جارت با ایرا ،داشت؛ بهه گونههای
که در ا ارر هما ،قر )1895( ،ها د  70درصا جارت به انگلئتا 15 ،درصا به ر سیه
مابقی به کشورهای دیگر ار پهایی عثمهانی علها داشهت .امها در سها  1905صهادرات
انگلئتا ،به ایرا ،به ها د40درصا ر سیه به ها د  55درصا غییهر مهیکنها (پها لوی ،
29-28 :1357؛ بنیااریا .)1392 ،،نفوذ اقتصادی ر سیه انگلی در ایهرا ،د،انها ،ممه
لگرایخانهه
است که برای گئتری جارت مبهادرت بهه ایجهاد راهههای شوسهه ،راه دهه
می کننا .با غییر نظام اقتصادی ایرا ،به جارت ،به نااار ایرا ،در با ارهای جمهانی اد هام
متأثر ا رراادهای د ،میشود.
ییی ا اثرات ای اد ام ،ار قای پایگاه اجتماعی جار ایرانی است .جار نقهش مممهی
در اجتماع اقتصاد ایرا ،یایتنها .کمهک ههای گهاه بیگهاه دنها ،بهه هاکمیهت همچنهی
رراادهای اجتماعی یر قاب کتما ،است (اشرف48 :1359 ،؛ دبراهامیها77-71 :1379 ،،؛
کههر 622 :1380 ،،؛ عیئههوی 25 :1369؛ ددمیههت نههاطا .)110 :1356 ،ییههی دیگههر ا
مم ری بعات ای اد ام ،د ا امتیا دهی ایرا ،به کشهورهای ار پهایی ،بهه یهژه ر سهیه
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انگلئتا ،،ارذ امهای گوناگو ،ا ر سیه انعقاد قراردادها ،معاهاهها موایقتنامههههای
گوناگو ،جاری ایرا ،با ر سیه ،انگلئتا ،انا کشور دیگر أسی بانکهای رهارجی
در کشور است که منجر به نفوذ سرمایههای رارجی شها 1.بها ایه هها  ،دردمها هیومهت
(شاه دربار) با هنینههایش برابری نمیکرد .مشیالت اقتصهادی بهه د ره ناصهری محها د
نمانا .در د ره مظفری ضع دنقار نابئاما ،شا که ا الً هنینه اجگذاری شاه به دلی رالی
بود ،رنانه کشور ا مح ارذ ام ا بانک شاهنشاهی امی شا (امی الا لهه)222 :1354 ،
ثانیاً شاه مجبور به مررص کرد ،نا ،هرمئرای پاری شا (رئی نیها )42 :1352 ،ثالثهاً
د لت مجبور به یر ی شماری ا امالک رالصه اینایش عریهها برای جهار ایرانهی شها.
ا دیگر رراادهای مم ِ اد امِ اقتصاد ایرا ،در اقتصاد جمانی ،کاهش ار ی طال نقهره در
با ارهای جمانی به بع د ،،کاهش ار ی صادرات کاالهای ایرانهی بهود (ددمیهت:1355 ،
109-110؛ پا لوی 29 -33 :1357 ،؛ لمبتو .)95 -99 183 :1375 ،،اثرات منفی امتیا ها
قرادادها به ضمیمه کاهش ار ی را جاری ایرا ،ه که بخش قابه هوجمی ا د ،هاصه
نن قیمت طال نقره بود ه بهه همهراه ایهنایش عریهههها ضهم اینیهه د لهت را بها بحهرا،
دردمای مواجه کرد ،منجر به اعتراض جار ایرانی شا .با ر جار ایرانی ای بود که د لهت
بیش ا اینیه به جارت اهمیت دها ،به کمکهای مالی نظهامی اهمیهت مهیدهها .نمونهه
بار بی وجمی هیومت به جار جارت ایرانی ،اع ای امتیا نباکو بهود (لمبتهو:1375 ،،
 .)318-356 164عاادی ا جار ا جمله هاج امی ال رب ،ییی ا بنرگا ،جهار مهرا،،
نامههایی مبنی بر شیایت ا ضع ناروشاینا اردات صهادرات کهاال بهه ناصهرالای شهاه
مینویئنا .پ ا انای که شیایات باال میگیرد شاه نین نامهای مبنی بر مشهورتگیهری
ا جار به مئتوییالممالک ،صار اعظ قت ،مینویئا .پ ا ایه نامهه اسهت کهه بهرای
کالی جار» در سا 1263ه .ی شی مییابها .دیتهر مرکهنی مجله
نخئتی بار «مجل
منبور در مرا ،دایر همنما ،انا شعبه نین در شمرهای بنرگ ایجاد میشهود .ظیفهه ایه
مجل  ،که متشی ا ریشسفیاا ،جار ایرانی است ،نظهی امهور جهارت رسهیاگی بهه
دعا ی هقوقی جار میین ها باط است .مجلئی که عهال ه بهر شهأ ،اقتصهادی دارای
شأ ،سیاسی ه بود (ددمیهت نهاطا .)299-312 :1356 ،امها عمهر ایه مجله اقتصهادی
(هما )369 -370 :،به دلی مخالفت بخشی ا همیارا ،اجر ،هاکما ،محلهی شهماری ا
 .1برای دگاهی ا امتیا ات قراردادهای ایرا ،با کشورهای رهارجی در دسهتانه مشهر طه  .،ک :سهرایی
هاش هی.89 :1381 ،
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ر هانیو ،پایاار نمانا.
مماجرت منبور انا أثیر اجتماعیه سیاسی داشت .ا الً منجر بهه ر نها صهنایع ر سهیه
شا .ثانیاً منجر به انتقا سرمایه به ایرا ،شا .ثالثاً اگر اه در ابتاا به دلی نیا کاگرا ،ممهاجر
ایرانی ،سرمایه دارا ،ا دنما برای شیئت اعتصاب کارگرا ،بهومی اسهتفاده مهیکردنها امها
درام درام کارگرا ،ایرانی نین متوجه نوع جایا یئهت شهمری شهانا کهه در د ،اعتهراض،
ممی ها شمرده می شا .بنابرای دنما همپهای دیگهر کهارگرا ،رواسهتار هقهوق صهنفی
رودشا ،شانا .به مر ر سیاسی شا ،ای کارگرا ،منجهر بهه رادییها شها،شها ،شها در
دما ریت شا ،به ایرا ،وانئتنا یئت جایها را بهه ی های کهارگری منتقه کننها .ظهاهر ًا
نخئتی ا حادیه کارگری (ا حادیه کارگرا ،ااپخانه) به سا  1285یا  1289با مهیگهردد.
نخئتی اعتصاب کهارگری را نیهن کهارگرا ،لگهرافرانهه در سها  1285بههراه اناارتنها.
اعتصابهای بعای نین در سها ههای  1289 1287 ،1286راه ایتهاد (شهاکری-130 :1384 ،
 .)133در اقع مماجرت ایرانیا ،به ر سیه منجر به امیا ،یئت جایهای شها کهه بنیها ،د،
بر ای نیته استوار بود که برای یئت بمتر بایا مبار ه کرد.
بخش دیگری ا صویر د ،ما ،جامعه را بایها در نظهام سهارتار یرهنگهی مشهاهاه
کرد .پ ا شیئت ایرا ،ا ر سیه هاکمیت به عقبماناگی رود قوف یایت قلمر ی
ای عقبماناگی را در موضوعات نظامی پنشیی رالصه کرد .به همهی رهاطر د اقهاام
کرد؛ نخئت اعنام محصالنی به رارج برای کئب دانش د م ،أسی مارسه دارالفنهو.،
در کنار ای د اقاام د لتی ،اقاام دیگری نین ا ناهیه بع ی ا ایراد صورت گریت کهه بها
موایقت هیومهت همهراه شها د ،أسهی مهاار جایها بهود .ایه سهه اقهاام ،یئهت
اجتماعی یرهنگی ایرا ،را غییر ی ا را برای عبور ا عقبماناگی اجتماعی صور شهاه
یراه میکرد.
در کنار ای سه اقاام بایا ا ر نامههای یارسی با ،رارج ا کشور نین یاد کرد .ایه
ر نامهها بها وجهه بهه ی های د اد کشهورهای مینبها ،وانئهتنا دربهاره موضهوعا ی اهو،
عقب ماناگی ،استبااد ،پیشریت حوالت جمهانی مهردم را دگهاه کننها .ر نامههههای د،
د ره ا طرق گوناگو ،بهدست مردم میرسیا به صورت جمعی م العه مهیشها (معمهوالً
در پا وقهای محلی هماننا قموهرانهها قرائترانهها ،یردی باسواد ر نامهه مهیروانها
دیگرا ،گوی میکردنا) .در ا ارر قر ،نو ده ها د  22ر نامهه یارسهی بها ،رهارج ا
ایرا ،به ااپ میرسیا .ر نامههایی در رارج ا کشور سپ ر نامههای دارلی محلهی
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منتشر شانا .ر نامهروانی ییی ا د مشغولیهای مردم شا قرائترانههها در د ،د را،
ر نا گریتنا (کوهئتانینهژاد .)1383 ،بخهش قابه هوجمی ا م الهب ر نامهه را اع های
انجم های مخفی مینوشتنا (ددمیهت1355 ،؛ رائهی  .)1345 ،بنهابرای ر نامههههای ایهرا،
(دار رارج) ییی ا مم ری هام های امر سیاسی بودنا .به دلی ای بهر اسهت کهه
شماری بر ای با رنا ر نامهها جایگنی اهناب سیاسی بودنا (رانییی.)1382 ،
هما،طور که پیش ر بیا ،شا ،ییی ا اقاامات د لهت اعهنام شهماری ا محصهال ،بهه
رارج برای حصی علوم جایا بود .نخئتی گر ه محصال ،اعنامهی بهه رهارج ،گهر ه د
نفرهای بود که برای یادگیری عل نقاشی (بهرای نقاشهی ا اسهتحیامات نظهامی) طهب در
شوا 1226ه .ق (سپتامبر یا اکتبر  )1811ارد لنا ،شانا .ای اقاام درامدرام بای به یک
ر یه معمو پذیریته شا؛ ر الی که با غییرا ی در نظام انتخاب اعنام ،اکنو ،باقیمانهاه
است .درباره اعنام محصال ،به رارج ،در د ره قاجار انا نیته قاب طرح است .نخئت د،
که علوم مورد نیا د ،ر ا منظر د لت طب نظام بوده است .در اقع ،د لت نیا علمهی
را شخیص بر همی شخیص ،مئیر علمی عیی میشا .د م د ،که اعنامشاگا ،ابتهاا ا
جماعت دربار متنفذا ،بودنا ،اما در د رههای بعای ا طبقه عامه نین عاادی برای کئهب
دمو ی راهی یرنگ شانا .بئیاری ا حصی کردههای رارج ا کشور کهاری مناسهب
ه راستا با حصیالت شا ،در کشور پیاا نیردنا .امارم ،به دلی فا ت بئیار میها ،ا ضهاع
اجتماعی سیاسی ایرا ،ار پا ،وجه محصال ،بیش ا گذشته به امهور اجتمهاعی مئه له
عقب ایتادگی ایرا ،ا جما ،جایا مع وف شا .پنج  ،هاص ای ر یااد انتقها بخشهی ا
دانش جایا به ایرا ،،متناسب با نیا د لتمردا ،بود .شش  ،ای انتقا به صهورت منفعالنهه
نه یعاالنه به کشور منتق مهی شها .هفهت  ،در ایه ر یهااد ههیچی انتظهار انقهالب ییهری
نااشت ،بلیه در انتظار بمبود ر نا اجتماعی به معنای عام (اینایش بمااشت ،کاهش مهرگ
میر ،سارت سا  ،اینایش قارت نظامی بهمثابه اینایش امنیت  )...بودنا (قاسهمی پویها،
105-106 :1377؛ سرما190-202 :1372 ،؛ نهوایی10-14 :1382 ،؛ ههائری-317 :1372 ،
 .)314بنابرای اقعیت د ،است که اعنام محص به رهارج بهرای برطهرف کهرد ،د عقهب
ماناگی درکشاه ا سوی هاکمیت د ،ما ،ه علوم لشیری نظهامی علهوم پنشهیی
بمااشتی ه ساما ،یایت (لمبتو.)264 :1375 ،،
أسی ماار جایا ،اقاام مم دیگری در د ،د ره بود .مهاار جایها جهایگنی
میتبرانه ها ،هاص مقایئه د جامعه ایرا ،رب ا سهوی محصهال ،یرنهگ ریتهه بهود.
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مارسههای جایا هماننا ر نامهها ییی ا کانو،های گفت گو درباره جریا ،پیشهریت
حو در ار پا بودنا .دانشدمورتگا ،مهاار جایها بههمثابهه ههامال ،عله جایها ،نمهاد
غییرات اجتماعی بودنا دلبئتگی مردم به ماار جایها ر بهه ر بیشهتر مهیشها؛ بهه
گونه ای که امار سا بعا ا أسی نخئتی مارسه ،بیئت یک مارسهه (هفهاه دبئهتا،
در مرا ،،یک دبئتا ،در برین ،بوشمر ،رشت مشما) أسی شا (کئر ی.)38 :1344 ،
نیته مم در علت ر د ری به ماار جایا را بایا در هما ،موضوع اساسی برداشت
عقبماناگی ایرا ،ا کار ا ،پیشریت ما ،جایا دانئت .به عه بئهیاری ا نخبگها،
یرهنگی هیومتی د ،ر گار ،ا جمله میر ا قهیرها ،کاشهانی ،راه رههایی ملهت ایهرا،
« ربیت عامه» مردم است .ربیتی که هاص د ،اداره کشور اهترام به قوانی جامعهه اسهت
(قاسمی پویا .)37 :1377 ،همنما ،بها ر اج مهاار جایها در کشهور انتقادههایی بهه ر یهه
دمو شی الب ای ماار م رح شا (طالبوف .)196 57 :1356 ،شماری نین عام وجهه
به شرعیات پوشش محصال ،،به یژه درترا ،،د ،را نامناسب میدانئتنا (را نای:1356 ،
734؛ مئتویی318 :1343 ،؛ سرما.)113 :1372 ،
رارج ا نیات بیا،شاه ،ماار جایها در جامعهه د ،ر قاجهاری ،بهای بهه نمهاد
غییر شاه بودنا .شایا بتوا ،گفت که ماار جایا واما ،مح کنش سیاسهی پنشهیی
(بمااشت سالمت محصال )،بودنا .ای اد هام سیاسهت پنشهیی بهه همهراه غییهر مشهی
دمو ی الفبای یارسی نشا ،ا نیا های اجتماعی د ،ر گار دارد .نیته مم اینیهه مهاار
حو مبنایی ا عل قهای بهه عله جایها نبهود .ظمهور
جایا هاص ادامه ماار قای
اجتماعی ماار جایا به دلی هژمونی طب نوی گئتردگی بیمهاریههای گونهاگو ،بهر
کشور بود .به عبارت دیگر ،یا پنشیا ،جایها سهیا،دارا ،مهاار جایها بودنها (قاسهمی
پویا )206 -216 :1377 ،یا ممناسا ،محصال ،علوم دیگر همئو با م البات د لهت اقهاام
به أسی مارسه میکردنا .در هر صورت ایجاد مارسه در ایهرا ،بهیش ا د ،کهه بهر پایهه
غییرات مع وف به عل باشا ،بر اسا نیا اجتماعی صورت گریت.
اما درباره سارتار سیاسی ایرا ،در د ره مشهر طه بایها گفهت کهه ایهرا ِ،د را ،قاجهار
دارای سارتاری کم متأثر ا ر ابط قار ی بود که شهماری د ،را بها نهام پا ریمونیهالینم،1
(شه پاری) (البی عظیمی ،)28 :1387 ،شماری شبه پا ریمونیالینم ( 2وییها)93 :1385 ،
1. Patrimonialism
2. Pseudo - patrimonialism
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شماری دیگر پا ریمونیالینم جایا( 1دبراهامیا )516-553 :1379 ،،معریی کردهانا .شهاه در
ای سارتار ذینفع ذیها ام بود عمای ا ا انتظار نمیریت (البهی .)28 :1387 ،در
ابتاای شی گیری ای سلئله ،دردما دربار مبتنی بهر نظهام یولهااری بهود (لمبتهو1375 ،،؛
1377؛ سیف1373 ،؛ یورا .)1382 ،،ای نظام منجر به شی گیری طبقهات مشهخص پایهاار
نمیشا .کشا ر ی به مرهله جاری نمیرسیا ما اد ولیا به بع د ،پ اناا ی هاصه
نمی شا .در ا اسط د ره (د ره ناصری) ،نظام یو داری عیف شا بها اد هام ایهرا ،در
نظام جمانی ،اقتصاد جاری درام درام جانشی نظام پیشهی شها .محققها ،بهه ا فهاق بهر ایه
با رنا که در د ره قاجاری نیر ی نظامی بئیار ضعیف ،شییالت اداری ناکارا ،نظهام مهالی
بی ر نا یرسوده نماد دمو شی محا د ،قایمی وسعه نیایتهه بهود (البهی31 :1387 ،؛
عیئههوی22 :1369 ،؛ کا و یهها1383 ،،؛ اکبههری90 :1382 302 :1384 ،؛ Abdollahiyan,
2004: 48؛ .)Sheikholeslami, 1997
قارت سیاسی در د ،د ره ،به یک عبیهر ر هی بهه عبیهری دیگهر ،منظومههای بهود.
منظور ا قارت ر ی د ،است که قارت دارای سلئله مرا ب عمودی بود .ابتهاای قهارت
به شاه انتمای د ،به کاراای ر ستا ،رئی ای  ،الهی یها ههاک شهمر مهیرسهیا .ا ایه
منظر ،شاه د ره قاجار ماماار م لا بود ،ارا که عاری ا مئه ولیت در عهی هها یعها
مایشاء بود .ارتیارات ایراد برگریتهه ا قهارت شهاه بهود .شهاه قاجهار هماننها شهاها ،پیشهی
باال ری مرجع ق ایی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی اداری محئوب میشها (کهر :1380 ،،
512-513؛ کا و یا1383 ،،؛ سیف1373 ،؛ لمبتو1379 ،،؛ یورا.)1382 ،،
اما قارت به معنای منظومهای د ،،اقعیت قارت را به یرد قلی نمیدها ،بلیه پایگاه
قارت را به یک قلمر ی مشخص با نقا أثیرگذار گوناگو ،عمی میدها .ا ای منظهر،
نیر های اصلی دارای قارت در د ره قاجار عبارت ا شاه ،راناا ،سل نتی (دربار) دیوا،
(صار اعظ  ،را ،مامورا ،عالیر به اداری لشگری هیمرانا ،ایاالت) بودنها .در ایه
ما در کنار اراده شاه ،ارادههای دیگر نین شی یایتنا .در د ره ناصری به بعا همه این در
ذی ایراد قار منا جمیع یایت (معمار197-198 :1387 ،؛ کریمهی هئهینی-69 :1375 ،
67؛ Gilbar,1977؛  .)Nowshirnani, 1982وضیح د،که ا د ،جا که به دلی شیئهتههای
پیدرپی ا د لتهای رارجی ،نبود ار ش قوی دردمهای مناسهب ،قهارت شهاه در هها
1. New patrimonialism
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کاهش بود ،مرکن قارت در در  ،سارتار سیاسی د ره قاجاری نین پراکناه شاه بود .شهاه
رسههما Qدارای قههارت بههود ،امهها میههنا ،أثیرگههذاری گههر ههههای در  ،منظومههه قههارت بههر
صمیمات شاه یا ارذ صمیمات رارج ا دگاهی یا اراده شاهانه ایهنایش یایتهه بهود .اگهر
حلی دبراهامیا ،را بپذیری که شاه قاجار به دلی نااشت مشر عیت دینی  -ارا که علمای
شیعه در ای د ره بر رالف د ره صهفویه هیومهت مشهر ع را هیومهت ه هرت ممهای
(ع ) میدانئتنا ای نوع هیومت را ههااکثر ،شهر ال م قلمهااد مهیکردنها ه نااشهت
اقتاار رسمی (ار ش قار منا بودجه میفی) در ارذ صهمیات اجهرای د ،نها وا ،بهود،
دنگاه ه ور گر ههای در  ،منظومه قارت قاب وجیه است (دبراهامیا.)49-53 :1379 ،،
بناب رای مامی اع ای منظومه قارت ،ا ها دی پذیریتهه بودنها کهه قهارتشها( ،قهارت
منظومه) کاهش یایته لذا ا ها دی در صمی گیریها ا رود نرمش نشا ،میدهنا .ایه
نرمش اجا ه درالت بیشتر اع ای دیگهر منظومهه را یهراه مهیکهرد .شهاه بهه ظهاهر همها،
مالکالرقاب (راسخ ) 40-47 :1392 ،بهود ،امها در میهاا ،سیاسهت ابهنار قهار ش ناکهایی
کاهش یایته بود .اع ای دیگر منظومه قارت ،الی میکردنا اقتاارشا ،را اینایش دهنها.
در ای میا ،،دیوانیا ،به دلی رارج شها ،ا کهارکرد اصهلیشها ( ،نظهی ر ابهط دربهار بها
هاکما ،الیات) نقهش بئهنایی در ایجهاد اهالش در ضهعیت قهارت ( مرکهن قهارت در
انگلی شهرایط کشهور را بهه
دست شاه) داشتنا .در همی ها  ،ه ور د لتهای ر
نیمه استعماری بای کرده بود .ای شرایط باعث شاه بود نه دربار نه هیام محلی نیها ی
هیام به انگلی ا یا داشتنا در نتیجه نقش اس های
به ییایگر نااشتنا؛ د لت به ر
بر کراتها محو شا ( وییها .)105 :1385 ،بنهابرای هاکمیهت قاجهاری ا شهی هئهتهای
رارج شا شی منظومهای به رود گریت.
ر یااد دیگری که در صحنه سیاسی قاجار رد داد ،امیا ،یهراه دیهی اعتهراض مهردم
بود .وضیح د ،که ،غییرات هاص شاه در کشورهای ار پایی نبهود مشهر عیت دینهی
قارت نظامی هاکمیت ،یرصت مناسبی را برای بای دگاهی گر ههای نخبه به اعتهراض
دادرواهی وده یراه کرد .برای نخئتی بار مردم ایرا ،علیه قرارداد شهاه بها یهک رهارجی
قیام کردنها (قیهام نبهاکو) شهاه مجبهور بهه عقهب نشهینی شها .شهاه قاجهار ها قبه ا ایه ،
عقبنشینی ا قارت رارجی را جربه کرده بود ،امها عقهب نشهینی شهاه ا رواسهت مهردم،
ر یاادی منحصر بهیردی در اریخ ایرا ،بود .در ای با ه مانی بود کهه دیگهر شهاه ابهناری
برای با پ گیری اقتاار رود نااشت .ناصرالای شاه به صار اعظ رود گالیه میکرد کهه
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«م ه نههه ار ههش درسههت هئههابی دارم نههه مممهها ی بههرای جمیههن یههک ار ههش مناسههب»
(دبراهامیا .)51 :1379 ،،در نمایت د لت قاجار نتوانئت ماهیت کهارکرد اصهلی (اعمها
رشونت مشر ع) رود را هفظ اجرایی کنا .در نبود ای ماهیت بود که فئیر امر سیاسهی
در د ره قاجار ا شاه دربار بهسوی کهنشگهرا ،بیهر  ،ا هاکمیهت غییهر یایهت دنها،
بودنا که امر سیاسی جایا را بای به گفتما ،بر ر کردنا.
 .4اندیشه کانونی جنبش مشروطه و نهاد مستقر
ا لب انایشمناا ،د ا جنبش مشهر طه را شهوری علیهه امتیها و هو ،نبهاکو ()1268
شیئت ایرا ،ا ر دانئتهانا (کئر ی15 :1344 ،؛ ناظ االسهالم کرمهانی :1362 ،ج،19
1 :60؛ برا 46 :1376 ،،؛ یبهاکالم22 :1377 ،؛ اهمهای .)41 :1387 ،ا دنجها کهه جنهبش
مشر طه دارای ر ایت ییئانی نیئهت ،لحظهه د ها ی انایشهه مشهر طهرهواهی نیهن دارای
ر ایت اهای نیئت .ما با د ا ها بارهای گوناگو ،به بع د ،با ر ایتهای گونهاگو،
ر بر هئتی ( اجیک .)87 :1394 ،جنبش مشر طه هااق ها ی سه ر ایتِ دربار ،با ار
مخالفا ،د لت است.
الف) پیشرفت؛ د ا مشر طهرواهی با ر ایت درباریها ،،بهه ر یهار یی ایهرا ،ر
با می گردد .مبتنی بر ای ر ایت ،در د ،د ره اریخی ایرا ،نتوانئت در برابر قارت نظامی
ر (عمانامه گلئتا 29،شوا 1228ق12/ممر1192ی) (عمانامهه رکمنئهتا 2،شهعبا،
 1243ق 1/اسههفنا  1209ی) مقا مههت کنهها .در ذیه مفمههوم شیئههت ،دربههار مبههادرت بههه
نوسا ی ار ش ایرا ،کرد .برای نی به ای منظور ،عبا میر ا مبادرت به اصالح نظهام مهالی
(هذف دردماهای گناف دربار ایجاد عریههای همایتی جایا) کرد منهابع مهالی میهه
جمینات هقوق ثابت نیر یهای ار ش ه با جمعیت بیش ا شش هنار نظهامی ه را هأمی ،
کاررانه وپ فنگ سا ی را در برین دایر اداره رجمه برای برگردانا ،متو ،ممناسی
نظامی را ایجاد کرد .در همی د ره است که نخئتی اعنام محصهال ،بهرای کئهب علهوم
نظامی ،ممناسی ،پنشیی ،ااپ بها،ههای رهارجی ا فهاق ایتها (دبراهامیها68 :1379 ،،؛
کئر ی1344 ،؛ قاسمی پویا106-105 :1377 ،؛ سرما202-190 :1372 ،؛ نوایی :1382 ،ده
ا امهارده؛ ههائری317-314 :1372 ،؛ اقبها دشهتیانی29 :1305 ،؛ محبهوبی-176 :1370 ،
 )198در د ره صارات امیرکبیهر ( 22ذیقعهاه 1264ق 19 -محهرم 1267ق 28 /ممهر 1227
ی 22-دبا 1230،ی) .گئتره نوسا ی ین نی یایت «نظ میر ا قیرانی» (ددمیت1385 ،
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الف ) 212-211 :برپا شا .مارسه دارالفنهو ،سهارته شها عهااد بیشهتری ا اشهراف بهرای
حصی علوم جایا به ار پا اعنام شانا .بنابرای در ای ر ایت د ا فاق کهانونی ه مارسهه
دارالفنو ،اعنام محصال ،به رارج ه در مرکن نوسها ی قهرار داشهت .در اقهع ،شیئهت ا
ر برای درباریا ،سخت بود برای جبرا ،د ،به ییر نوسها ی ایتادنها ،لهذا نوسها ی در
امور نظامی به بع د ،امور مالی در نمایت به نوسا ی اداری ،اقتصادی دمو شهی منتمهی
شا .ابالغ کتابچه نظیمهات هئهنه شهیی مج له نظیمهات هئهنه بهه همهراه ایجهاد نهه
ار خانه (ددمیت5-4 :1355 ،؛ اعتمادالئل نه194 :1385 ،؛ دامغانی151 :1357 ،؛ رهرام،
 )252-251 :1385را می وا ،نشانههای ملمو ای نوسا ی دانئت .نوسا ی برای درباریا،
اینی جن جبرا ،عقب ماناگی د لت مظاهر د ،نبود؛ که بهار ری د ،ار هش بهود .بها ر
ای ر ایت انی است که درباریا ،به دنبا با سا ی د لت اقتاار ا دسهت ریتهه (د لهت
قوی) قاجاریه بودنا.
د نیته مم در ای ر ایت جود دارد؛ نخئت د ،که نما کنشگر یعا بهرای جبهرا،
عقب ماناگی د لت ا رب ،دربار نخبگا ،دربهار بودنها .نیتهه د م د ،کهه نوسها ی بهه
قلی یایته شا .البته به عقیاه ددمیهت ،اصهالهات دربهاری
نوسا ی دربار ار ش حوی
در دربار متوقف نمانا به جامعه نین گئترده شا .جمش عق اجتماعی بهه نخبگها ،،طبقهه
متوسط هتی وده مردم ا اثرات ای نوسا ی قلمااد میشود (ددمیت ،1385 ،ب.)129 :
در مجمههوع ،بعههات شیئههت ا ر  ،ر نهها نههاقص نوسهها یهههای صههورت گریتههه
مقا مت بخشی ا درباریا ،،دیوانیا ،ر هانیو ،با ر نا نوسا ی (جوادی )1391 ،منجر بهه
ناسا گاریهایی در اجتماع د ،ر گار شا .در د ،د ره ،ایرا ،بهرای نخئهتی بهار بها هجه
انبوهی ا کاالهای رارجی مواجه شا .همچنی اع ای امتیا ات بیها به رارجیا ،منجر بهه
سی ره نفوذ دنا ،بر اقتصهاد ایهرا ،شها .ا سهوی دیگهر ،بها نوسها ی صهورتگریتهه ،ر نها
غییرا ی که مخالفا ،دارلی (ر شنفیرانی همچو ،سیا جما الای اسادبادی ،ملی رها،،
درونا اده ،طالبوف  )...در نظر داشتنا ،کُنا شا جایگاه دربار در مقاب مخالفا ،دارلی
(ر شنفیرا ،ر هانیو ،منتقا) قویت شا (دبراهامیا .)71 :1379 ،،در ای شرایط بود کهه
ر ایت د م ا د ا انایشه مشر طه شی گریت.
ب) عدالت؛ ر ایت د م ا د ا انایشه مشر طه به جار با میگردد .اع ای امتیا ات
یرا ا ،به رارجیا ،ر نها جهارت رارجیها ،بهه هنینهه رکهود جهارت دارلهی ،منجهر بهه
اعتراضات جار شا که پایگاه مننلت اجتماعی االیی در د ،عصر داشتنا .لحظه د ها ی
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انایشه مشر طه با ر ایت جار ،به با ه مانی شیئت د لت برای بمینهسا ی ا ضاع جاری
ه در ما ،انتقا اقتصاد ایرا ،ا نظام یو داری به نظام جاری ،اد ام در اقتصاد جمهانی ،ه
با می گردد .در د ره بر ری جار رارجی (به یژه جهار ر سهی) ایهو جهارت ایرانهی،
شماری ا جار مبادرت به نظی شیایات نند شاه کردنا .ناصرالای شهاه دسهتورا ی بهرای
ریع مشیالت جار ایرانی صادر کرد « .جار به مشورت بهر دینها ،کهار جهارت را بهه نظه
درد رنا ،میرواهنا رئیئی داشته باشنا یا نه ،رودشا ،میداننا ،به ا فاق صمی بگیرنها
پیشنمادشا ،را عرضه باارنا» (ددمیت ناطا .)310 :1356 ،بهطور مثا نماد هرکت د لت
برای « ن ی امور جارت ،رسیاگی به دعا ی هقوقی جار مین ها باطه » (ددمیهت
کههالی جههار 1301ق1263 /ی» بهها ه ههور
نههاطا .)311 :1356 ،را شههی «مجلهه
ریشسفیاا ،بنرگا ،جار دانئهت (ددمیهت نهاطا299-356 :1356 ،؛ رابهی یارسهانی،
ایجاد دیها ر ایه شهی
 .)1384بهر موایقت ا لیه پشتیبانی شاه با شیی ای مجل
در انای الیات ،به دلی مخالفت بخشی ا دربار ،هاکما ،محلی ر هانیو ،،عمهر ایه
شی کو اه بود.
در ای ر ایت ،شیئت د لت در ساماناهی ا ضاع اقتصادی نفوذ کهاال امتیها ات
رارجیا ،منجر به رکود جارت بهعنوا ،مم ری رک اقتصادی ایرا ،شا .منهایع مشهترک
جار با گر ههای دیگر منجر به ا حاد دنها ،اعتهراض علیهه سهل نت شها .انایشهه کهانونی
جار در مفموم عاالت متبلور بود ،ارا که بهیعهاالتی رودکهامگی ا نگهاه ایه گهر ه
بخش قاب وجمی ا مردم در اع ای امتیا ات را به دربار ،نخبگا ،نندیک بهه دربهار
همچنی به رارجیا ،معنا میشا .اص الح مشر طیت نین به معنای مشهر سهارت سهل نت
در اعما قارت بود (قیصری .)156 :1392 ،دررواست عاالتخانه ییی ا راههایی بهود کهه
ا د ،طریا امیا ،محار قارت دربار ممی میشا ،ثبات امنیت به شمر بها مهیگشهت
جارت ا رکود رارج میشا.
ج) قانون و حق؛ ر ایت سومِ لحظه د ا ی انایشهه مشهر طه ا د ِ،مخالفها ،د لهت ه
ر شنفیرا ،ر هانیو ،ه است .در ای ر ایت ،لحظه د ا ی انایشه مشر طه به ر یهار یی
ایرانیا ،با جما ،رب مربو می شود .در ای ر یار یی بود که ر شنفیر ایرانی درکهش ا
اریخ بهمثابه مشیت المی به اریخ بهمثابه امری انئهانی کهه مفمهوم کهانونی د ،حهو بهود،
غییر یایت .ر شنفیرا ،بر ای با ر بودنا که انئا ،می وانا ها دارد ضهعیت کنهونی را
دگرگو ،سا د .اساساً معنای ها بهعنوا ،یک راب ه اِسنادی (راب ه انئا ،با هها یعنهی هها
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بود ،یا ها نبود )،به راب ه ملییهی (یعنهی هها داشهت انئها )،بهای شها (منهوامری
ر ستایی .)1390 ،ا ای ر ر شنفیرا ،نه یقط رواستار غییرات در نماد قارت سیاسهت
که رواستار دگرگونی اساسی در امور اقتصادی ،سیاسی (د ادی دمیراسهی) اجتمهاعی
یرهنگی بودنا (دبراهامیها79 :1379 ،،؛ ددمیهت .)1354 ،در ایه ر ایهت بهود کهه ملهت ا
مفموم قایمی رعیت به مفموم جایا ملهت غییهر یایهت .ر شهنفیر د ره قاجهاری رواسهتار
حو مردم ا رعیت به ملت شاه در ای حو رود لذا به صاای ملت بای شهاه بهود.
برای نخئتی بهار شهعار « نهاه بهاد ملهت ایهرا »،شهنیاه شها (ددمیهت1385 ،ب140-139 :؛
صایقی1390 ،؛ کئر ی .)74 :1344 ،اگر اه میها ،ر شهنفیرا ،ارهتالفنظرههایی جهود
داشت ،اما نق ه مشترک ر شنفیرا ،د ره قاجاری دنجایی بود که به مشر طیت بهمثابه امهر
سیاسی به معنای منا عه ریر شر مبتنی بر امور انئانی یردسمانی با ر داشهتنا .ا ایه ر
است که ییی ا پایهای ری امور انئانی ،یعنی قانو ،مهورد وجهه نخبگها ،ییهری دینهی
همچو ،میر ا ملی را( ،،محیط طباطبایی ،)151 :1327 ،مئتشارالا له (د لتشاهی:1386 ،
 ،)8-7عباالرهی طهالبوف (رئهی نیها )102 :1357 ،درونها اده (ددمیهت ،)1349 ،محمها
اسماعی محال ی ( ،رگری نژاد ،)517 :1377 ،میر ای نائینی (ییرهی )1394 ،شیخ ی
اهلل نوری ه رساله هرمت مشر طه ه ( رگری نژاد )163-164 :1377 ،قرار گریت.
در ای ر ییرد ی ای انایشهای ،قانو ،اساسی کتاب مقا بشر قلمااد شا به بهع
د ،جنبش مشر طهرواهی نظام هقوقی اهای (قیصری )156 :1392 ،را رواستار شا.
نیته مممی که در ای ر ایت بایا به د ،وجه داشت ای است که به ر ه د ر ایهت
پیشی که هامال ،د ،به دنبا منایع رود بودنا ،در ای ر ایت ،ر شنفیرا ،عال ه بر اینیهه
که هامال ،منایع گر هی هئتنا ،بهمثابه صاای ملت معتهرض یها «صهاای امهر اجتمهاعی در
ههها ظمههور» (صههایقی )1390 ،شههنارته شههانا .منههایع ر شههنفیرا( ،اعهه ا ر هههانی
یرر هانی) به پذیری دنا ،ا سوی قارت مردم بههعنهوا ،نیهر ی اجتمهاعی ها ه متولها
شاه با گشت .پیش ا ای د ره اریخ مها ر شهنفیر بههعنهوا ،معتهرض متیهی بهه ملهت
نااشت .در ای با ه اریخی است که نیر ی اجتمهاعی جایهای شهی یایهت؛ نیر یهی کهه
مناسبات ر ابط قارت مئتمر مئلط در اریخ سیاسی ایهرا ،را غییهر داد .ایه غییهر در
اقع ایجادکنناه نق ه گئئتی میا ،ر ابط مناسبات قارت در قای جایا بهود .در ایه
ر ایت بهطور قریبی رواست های د ر ایت پیشی نین بیا ،شها .بهه همهی دلیه مهی هوا،
گفت مفموم قانو ،،انایشه کانونی ر شنفیرا ،د ره قاجاری برای بیها ،رواسهتههایشها،
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بود.
بنابرای مفاهی سهگانه نوسا ی (پیشریت) که هامال ،د ،نخبگا ،درباری ،عاالت که
هامال ،د ،جار ،قهانو ،یها هها کهه ههامال ،د ،ر شهنفیرا ،ر ههانیو ،بودنها ،نق هه
مرکهنی م البههات مفههاهی کههانونی انایشههه سهه گههر ه اصهلی جنههبش مشههر طه محئههوب
می شونا .براسا ای سه مفموم سه م البهه نیهن در جامعهه سیاسهی په ا مشهر طه شهی
گریت؛ رضایت به معنای هیومت مبتنی بر مشارکت رضایت مردم ،مشهر عیت بههمعنهای
قارت مشر ع در ذی قانو ،،هقوق عامه بهمعنای رعایهت هقهوق عمهومی در مصهاف بها
قارت؛ هما ،م البا ی که در رب نین شی یایته بود ( یرنی.)192 :1393 ،

شکل .1 :اندیشههاي كانوني جنبش مشروطه

د م ،نق ه ع ف پذیری انتخهاب انایشهه مشهر طه بهود .اعتهراضههای
بئت نشینی ا
پیشی پئی ایه د بئهتنشهینی (جعفریها1378 ،،؛ رالصهی )1366 ،منجهر بهه گئهتری
انایشههای جنبش مشر طه در مرا ،،برین ،اصفما ،،رشت ،شیرا دیگر شهمرهای ایهرا،
شا (دانشور علوی .)1377 ،اما نمادینه در نی شا ،انایشه مشر طه در جامعه نخبهه ایهرا،
به با ه مانی صویب قانو ،اساسی ،به یژه متم قانو ،اساسی بها مهیگهردد .در د ،د ره،
انایشه مشر طه با مرکنیت مفموم قانو ،به همراه د مفموم عاالت پیشریت نند کنشگرا،
جنبش مشر طه در نی شا .قانو ،اساسی بیشتر به نظی قارت شهاه مهتم د ،بهه همی
هقوق د ادی های مردم وجه داشت (گرجی مرادرانی176 :1392 ،؛ منشادی.)1392 ،
انتشههار رسههائ گونههاگو ،ا سههوی د ارد گههاه مشههر عهرواههها ،مشههر طهرواههها،
منا عه های سیعی که در رصو مفهاد مهتم قهانو ،اساسهی م هرح شها اعتهراضههای
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جمعی شمار کثیری ا مردم ( نا ،مردا )،در موایقت بها صهویب مهتم قهانو ،اساسهی
مخالفت با به أریر اناارت صویب متم یا غییهر مفهاد د ( ،رگهرینهژاد1377 ،؛ قیاسهی،
1394؛ کئر ی1344 ،؛ دیهاری65 :1369 ،؛ ملهک اده ،ج22 :1371 ،2؛ شهیر دی)1384 ،
مینههای نظری ه د رساله مشمور مشر عهرواها« ،کشف المراد م المشر طه االستبااد
هرمههت مشههر طه» د رسههاله مشههمور مشههر طهرواههها « ،نبیههه االمههه ننیهههالملههه
الل هالیالمربوطهه یهی جهوب المشهر طه» هه میهاانی ه أکیها همایهت علمهای نجهف
مشر طهرواها ،شمرهای بنرگ کشور برای صویب متم قانو ،اساسی ه (ههائری)1364 ،
منجر به نمادینهشا ،انایشه مشر طه در قالب قانو ،اساسی متم د ،شا.
 .5اندیشههای کانونی پيشامشروطه
در نق ههه مقابهه انایشههه مشههر طه ،انایشههه سههل نت سههنتی جههود داشههت .بههه رههالف
مشر طهرواها ،که انایشههای رود را به صورت ر نامه ،کتهاب ،سهخنرانی نامهه منتشهر
ال پشهتوانه نظهری نظه
میکردنا ،سل نت طلبا ،نیها ی بهه ایه کهار نااشهتنا .اهرا کهه ا ً
گفتما ،مئتقر عااد قاب مالهظهای ا متو ،سیاستنامهها ارالقههای ناصهری ،جاللهی،
کاشانی  ...بود که دنا ،را بینیا ا متو ،جایا میکرد؛ متونی که ا د ،ر هی اشهیالی
به پیش یرض ،ادعا استاال دنما ارد نشاه به عبار ی ،هی رراادی بر گفتما ،م هرح
ایجاد نشاه بود ثانیاً بر اسا گفتما ،مرسوم م رح ،سلئله قاجار نین مشر عیت رود را
ا طریا اعما قارت به نمایش میگذاشت.
به اقع کتابها ،مقاالت رسائ مشر طهرواها ،در مواجمه بها کتهابههای پیشهینیا،
قرار داشتنا .نویئناگانی او ،نج الای را ی ،رواجهه نظهامالملهک ،رواجهه نصهیرالای
طوسی ،رشیاالای ی اهلل ،جال الای د انی ،اعظ کاشهفی ،طبیهب کاشهانی اسهینار
بیک رکما ..... ،متونی را ا ی کردنا که ر ایتی ا جایگاه اقتاار مناسهبات شهاه بها
مردم را بیا ،میکرد ،در صور ی که متو ،د ره مشر طه شرای ی را بیها ،مهیکنها کهه ایه
ر ایت ا شاه ،راستگاه اقتااری را غییر میدها.
الف) «قارت م لقه» در د ره پیشامشر طه ،منشاء قارت شاه دسمانی به همی دلیه
قارت ا نامحا د بود« .هیمرا ،بر اسا ها المهی هیومهت مهیکهرد ظیفهه رعایهای
هیمرا ،نما د ،بود که برای سالمتی ا دعا کننا» (لمبتهو43 :1379 ،،؛ کا و یها:1377 ،،
 .)179-81ا ای ر راب ه مردم با شاه بهمثابه راب ه رعیت با هاک یا بناه بها رهاایگا ،بهود
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(یورا214 :1377 ،،؛ دبراهامیا15 :1376 ،،؛ سیف48 :1373 ،؛ لمبتهو .)83 :1379 ،،اساسها
شاه را سایه راا بر می میدانئتنا هما،گونه که یرما ،المی اش بئته اطاعت مهیشها،
یرما ،شاه نین بایا اطاعت میشا (د انی111-115 :1391 ،؛ جمهانبگلو .)23-22 :1383 ،در
د ،د ره ،قانونی جود نااشت ارا که هنگامی قانو ،جودی النامی میشها کهه نخئهت،
دادگاهی باشا د م ،موضوعی ارتالیی م رح باشا سوم د طرف دعهوی امیها ،ه هور
داشته باشنا .در پیشامشر طه هی کاام ا ای سهه نیتهه جهود نااشهت سهل ا ،در هیه
«مالکالرقاب ناقهب الیلمهه نایهذالحی » (رلخهالی165 :1390 ،؛ کاشهانی)33 :1388 ،
شنارته میشا .در نبود قانو ،دستگاه ق ها ،اسه هگهری بلنهاپایگا( ،دربهار ،ر ههانیو،،
جار) نند شاه معنا مییایت ،همچنا ،که بئت نشینی ر اج مییایت .نیته دررهور امه د،
که در د ،د ره ،قانو ،،هما ،شریعت پنااشته میشا که قاضی بهعنوا ،نماینهاه منصهوب
شاه د ،را اجرا میکرد .به عبارت دیگر ،قانو ،به دلی ه ور شاه جود داشت ها مهانی
که د ،شاه بر مئنا قارت بود ،یلیف برای همه مشخص بهود .نمها بها غییهر شهاه بهود کهه
امیا ،غییر قانو ،نین یراه میشا (نصیرالای طوسی1356 ،؛ نظامالملهک طوسهی1380 ،؛
را ی1352 ،؛ کاشانی1331 ،؛ پ ر شفئیی1350 ،؛ را نای1356 ،؛ میر ا سمیعا.)1378 ،
ا دنجا که در پیشامشر طه شاه به یرادسما ،مر بط میشا ،پرسش ا ناظر نظارت بر
شاه هیام اساساً م رح نبود (لمبتو .)21 83 :1379 ،،در یرما ،مشر طیت مظفرالای شاه
رگههایی ا بار قارت یرادسمانی دیاه میشهود ...« :ا دنجها کهه ه هرت باریتعهالی جه
شانه سر رشته رقی سعادت ممالک محر سه ایرا ،را بیهف کفایهت مها سهپرده ،شهخص
همایو ،ما را هایظ هقوق قاطبه اهالی ایرا ،رعایای صهایا رودمها ،قهرار داده ،لمهذا در
ای موقع که رای اراده همایو ،ما باا ،علها گریهت ....بعهو ،اهلل عهالی مجله شهورای
مرقوم که نگمبا ،عا ماست ایتتاح ( »...کئر ی .)1344 ،لهذا کلمهات شهاه کهه نشها ،ا
راستگاه پیشامشر طه داشت ،در میهاا ،مشهر طه ( یمهوری57-52 :1361 ،؛ نهاظ االسهالم
کرمانی22-24 :1362 ،؛ برا  )15-21 :1376 ،،دیگر یک پایاه دسهمانی نبهود مخالفها،
می وانئتنا مقصر رراادها را به دربار ،دیوا ،شاه اهاله دهنا .لذا در ا ی قانو ،اساسی
به یژه متم د ،،عبیر فئیر جایگاه مقام دسمانی شاه به االش کشهیاه شها؛ االشهی
که به مرکن منا عه جنبش با نظام مئتقر بای شا (لمبتو.)105 :1379 ،،
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ب) « یلیف» « 1یلیفگرایی» مفموم دیگری است که در د ره پیشامشر طه ممه
أثیر گذار بود .در د ،د ره ،مردم در مقابه شهاه قهارت ی نمها دارای یلیهف بودنها.
بای راطر نظام بر کراسی د ره پیشامشر طه بئیار کواک بهود (دبراهامیها.)16 :1376 ،،
قارت شاهانه سلئه مرا ب قارت را عیی میکرد در اقع ای قارت بود کهه ممه هری
منبع اقتصادی د ،ما ( ،می ) را مشخص میکهرد (لمبتهو .)267 :1377 ،،بنهابرای قهارت
شاهانه گئتره ای به هو ه نهاگی مناسهبات اقتصهادی ،اجتمهاعی مهیرسهیا (کا و یها،،
.)7 :1379
اساسا بار معنایی ییلف سهیع هر ا ر ابهط متقابه مهردم قهارت بهود .ههو هههایی
همچو ،ر ابط انئا ،با می با سرمایه بها سهود نیهن یلیهف محهور بهود .جهار مالیها،،
مالییتی رسمی دائمی برای رود یرض نمیکردنا (کا و یا )10 7 :1379 ،،شاه در هر
مانی می وانئت نئبت به ما منا رعیت رهود ادعها داشهته باشها (یهورا214 :1382 ،،؛
اشرف .)39-41 :1359 ،در د ،د ره ،نظام یو داری ر اج داشت مالک بیشهتر بههعنهوا،
مامور مالیات نقش ایفا میکرد .در ای ی ا بود که کشا ر ی هیچگاه ا سه ح معیشهت بهه
س ح جاری غییر نیایهت (لمبتهو1375 ،،؛ 1377؛ یهورا1377 ،،؛ کا و یها1381 ،،؛ لهی،
 ،1380کای.)1383 1375 ،
د) مفمههوم سههوم هنجههاری د ره پیشامشههر طه « قههایر» بههود .در د ،د ره ،قههارت،
عیی کنناه حرک اجتماعی بود .ای حهرکِ بها  ،مهالک معیهار ،کمهک مهیکهرد ها
قایرگرایی ر اج یابا .کئادی با ار ،نبود سرمایه ،گئتردگی بیماری مرگ میهر ناشهی
ا د ،،مشیالت رانوادگی ،بالیای طبیعی ،جنهگ اساسهاً جایگهاه یعلهی ایهراد شهرایط
موجود در ااراوب مفموم قایر معنا میشا .ضم د ،که راه رهر ج ا ضهعیت کنهونی
نین دعا ،نذر استغاثه به درگهاه المهی یها انتظهار ع ویهت ا ناهیهه قهارته نماینهاه قهارت
دسمانیه بود ( رابی یارسانی72 :1384 ،؛ رنهه دالمهانی225 :1335 ،؛ نهاطا .)33 :1358 ،در
ای ی ای مفمهومی ،قهایرگرایی ا یهک سهو یرا هر ا شهاه بهود ا سهوی دیگهر ،نئهبت
مئتقیمی با گئتره قارت شاهانه داشت .رکیب قارت دسمانی ر اج قایرگرایی امیا،
طرح مفاهیمی او ،عقبماناگی به بع د ،نوسا ی پیشریت را یراه نمیکرد (میالنی،
.)42-43 :1378
1. Obligation
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شکل  .2اندیشههاي كانوني پيشامشروطه

جمعبندی و نتيجهگيری
ادعای ای نوشتار مبتنی بر برقراری راب ه میا ،جنبش مشر طه با حوالت بنیادی اجتمهاعی
در ایرا ،معاصر است .بای گونه که ابتاا جنبش مشر طه ا طریا رلا اریخمنای نوی بر
هیات اجتماعی جامعه أثیر گذارد سپ بر نحوه شی یابی حهوالت اجتمهاعی در ایهرا،
معاصر أثیر گذاشت.
 .1تاریخمندی جنبش مشروطه

اگر اریخمنای جنبشهای اجتمهاعی را الگهوی نمادینههشهاه یرهنگهی ،سیاسهی ،اقتصهادی
انایشه کنش جنبش اجتماعی باانی  ،دنگاه کانو ،اریخمنهای جنهبش مشهر طه در ذیه
مفموم قهانو( ،هها عیهی سرنوشهت ا سهوی مهردم) معنها مهییابها .ا ایه ر یصه ممیهن
اریخ منای پیشامشر طه ا مشر طه ،غییر میا ،اعما ها بود .ای غییر میا ،اعما ها،
منجر به أسی مجله شهورای ملهی شها .یها شهیی ایه نمهاد ،دههاد ملهت نهه بهه دلیه
نمایناگی دسما ،در می بلیه ا فاق ًا بهه دلیه مینهی بهود ،،دارای هها (هقهوق عمهومی)
شانا ،نمایناگا ،مجل نین به عنوا ،کیه مهردم هها داشهتنا قهانو ،،ها ی بهر قهوه
مجریه نظارت کننا.
هنگامی که مردم دارای ها شانا ،موضوع یلیف ،قایر قارتِ م لقه شاه بیمعنا
شا سل نت سنتی به سل نت مشر طه غییر یایت ،کهه نشها،دهنهاه غییهر سهارتار سیاسهی

98

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بيستوپنجم

د لت در مشر طه بهسمت دمیراسی بهود .بنهابرای جنهبش مشهر طه ایجادکننهاه گئئهت
اریخی در ایرا ،بود .ر د مجل به میا،ههای قهارت (شهاه ،رانهاا ،سهل نتی ،دربهار)
د لههت (صههار اعظ ه  ،را ،مههامورا ،عههالیر بههه اداری لشههگری هیمرانهها ،ایههاالت)
سرد ا ی برای غییر مناسبات منا عات سیاسی همچنهی شهی یهابی مشهارکت سیاسهی
مردم بود.
 .2حيات اجتماعی برگرفته از تاریخمندی جنبش مشروطه

اگر هیات اجتماعی مردم پیشامشر طه در ذی مفموم رعیت معنا مییایهت ،بههگونههای کهه
قارت م لقه صاهب ها بود قانو ،نین متیی به قارت ا بود ،در د ره مشهر طه ،هها
قانو ،همنشی با مردم شا ای همنشینی منجر به هیات اجتماعی جایهای شها .ا ایه ر
بایا گفت که جنبش مشهر طه هیهات اجتمهاعی مهردم را در سهه سهاهت ذهنهی ،کنشهی
سارتاری غییر داد.
در بُعا ذهنهی ،هها عیهی سرنوشهت بهه مهردم اگهذار شها .در بُعها عینهی (کنشهی)،
مینههای کنشگری یردی جمعی ایجاد ،در بُعا سهارتاری ،بایهتههای نمهادی جایها
ایجاد شا.
بایا دانئت که ایرانی پیشامشر طه اساساً امیا ،مشارکت ا بُعا نظری عملی برایش
یراه نبود ،امیا ،جمیع ثر ت برایش مقا ر نبود ،امیا ،مقایئه با دیگهرا ،بهرایش ایجهاد
نشا ،امیا ،نجات ا بالیای طبیعی برایش موجود نبود ،امیا ،یم ِ ها داشهت رهر ج ا
ف صرف ،برایش متصور نبهود؛ امیها ،یهادگیری دانهش جایها بهه بهع د ،درک
یلی ِ
جایا ا جما ،برایش ممیا نبود .پ ا مشر طه ،ایرانی با مشارکت دشنا شا ،امیا ،ثهر ت
انا ی برایش یراه شا .امیا ،راب ه با کشورهای رارج ،م العهه مشهاهاه جوامهع بهه
بع د ،مقایئه (ا طریا ر نامهه هها سهفر بهه رهارج) بهرایش یهراه شها ،امیها ،یئهت
طوالنی ر مناسب ر برایش یهراه شها ،امیها ،یهادگیری علهوم جایها مشهاهاه جمها،
به گونه جایا برایش ممیا شا در نمایت ،امیا ،کئب ها عیی سرنوشت برایش متصهور
شا.
جنبش مشر طه مفموم ها عیی سرنوشت ا سهوی مهردم را ا عهام بهه جهود ذهنهی
بای کرد .مبتنی بر ای هیات ذهنی جایا ،امیا ،رر ج ا جما ،یلیف قلیها ر د
به جما ،مبتنی «ها» یراه شا یردینا ایه ریهت دمها ،هیهات جایهای را بهه ایرانیها،
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نین امر سیاسی ا قلمر ی

نمایانا .همئا ،با غییر میا ،ها ا دربار شاه به مردم مجل
یرا مینی به قلمر ی مینی نق میا ،کرد.
بنابرای ها عیی سرنوشت ا سوی مردم ،مفموم مرکنی جنهبش مشهر طه بهود ،کهه
مبتنی بر انایشههای کانونی اریخمنای د ،ظمور یایت .ای بر هاریخی ،همها ،هیهات
اجتماعی نوینی بود که حوالت اجتماعی بر محور د ،هرکت میکردنها .بهه بها ،دیگهر،
جنبش مشر طه برسا ناه اریخ معاصر حهوالت اجتمهاعی ایهرا ،بهود .حهوال ی کهه بهه
هیات اجتماعی برگریته ا اریخمنای جنبش مشر طه راجع بودنا.
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 .42رالصی ،عبا ( .)1366اریخچه بئت بئتنشینی ،مرا :،انتشارات علمی.
 .43رانییی ،هادی ( .)1382قارت ،جامعه مانی م بوعات ،مرا :،طرح نو.
 .44رلخالی ،عمادالعلما ( .)1390رساله معنی یوایا سل نت مشر طه ،میتوب 1325ق ،در رجبی
(د انی) ،محماهئ  ،میتوبات بیانات سیاسی اجتماعی علمای شیعه ،مرا :،نشر نی.
 .45رواجه نصیرالای طوسی ( .)1356ارالق ناصری ،صحیح نقهیح مجتبهی مینهوی ه علیرضها
هیاری ،مرا :،روار می.
 .46رواجه نظام الملک طوسی ( .)1383سیاستنامه (سیرالملوک) ،صحیح هیوبرت دارک ،مهرا:،
علمی یرهنگی.
 .47دامغانی ،محما قی ( .)1357ا لی قوانی ایرا ،قب ا مشر طیت ،مرا :،بمناد.
 .48دانشور علوی ،نوراهلل ( .)1377جنبش ط پرستا ،اصفما ،بختیاری ( اریخ مشهر طه ایهرا،)،
مرا :،دننا.،
 .79د انی ،جال الای ( .)1391ارالق جاللی ،صحیح عبهااهلل مئهعودی درانهی ،مهرا :،مؤسئهه
اطالعات.
 .50د لتشاهی ،علیرضا ( .)1386رساله یک کلمه ،نوشته میر ا یوسف را ،برینی «مئتشارالا له»،
مرا :،نشر با .
 .51را ی ،نج الای ( .)1352مرصادالعباد ،صحیح محما امی ریاهی ،مرا :،بنگاه رجمه نشر.
 .52راسهخ ،محمها یاطمهه بخشههی اده ( .)1392پهیش مینهه مفمههوم قهانو ،در عصهر مشههر طه :ا
مالکالرقابی ا نظیمات ،مجله هقوقی دادگئتری ،شماره  ،83پایین.
 .53را نای ،مر ی ( .)1356اریخ اجتماعی ایرا ،،مرا :،انتشارات امیرکبیر.
 .54رائی  ،اسماعی ( .)1345انجم های سری در انقالب مشر طیت ایرا ،،مرا :،جا دا.،
 .55ربانی روراسگانی ،علی ( .)1377بررسی سه رهیایت نظری در جامعههشناسهی هاریخی ،مجلهه
علمی پژ هشی دانشیاه ادبیات علوم .
 .56رنه دالمانی ،هانری ( .) 1335سهفرنامه ا رراسها ،ها بختیهاری ،رجمهه نگهاری یهره شهی،
گیال.،
 .57رئی نیا ،رههی ( .)1352مینهه ههای اقتصهادی اجتمهاعی انقهالب مشهر طیت ایهرا ،،بریهن:
انتشارات اب سینا.
 .58رئی نیا ،رهی ( .)1357سیاست طالبی ،مرا :،انتشارات عل .
 .59اها ،سعیا ( .)1381جنبشهای اجتماعی معاصر ایرا ،،مرا :،انتشارات سر ی طه.
 .60رگری نژاد ،المحئی ( .)1377رسائ مشر طیت؛ هیجاه رساله الیحه درباره مشهر طیت،
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مرا :،کویر.
 .61یباکالم ،صادق ( .)1377سنت مارنیته ،ریشهیابی عل ناکامی اصالهات نوسا ی سیاسهی
در ایرا ،عصر قاجار ،مرا :،نشر ر نه.
 .62سرما ،المعلی ( .) 1372اعنام محصه بهه رهارج ا کشهور (در د ره قاجاریهه) ،مهرا :،بنیهاد
مئت عفا ،جانبا ا ،انقالب اسالمی.
( .)1377ر یهای اریخی بیقی در دثار اا اسیااپو اارلن یلهی،
 .63سیا امامی ،کا
یصلنامه پژ هشی دانشگاه امام صادق ،سا ا  ،شماره ا .
 .64سیف ،اهما ( .)1373اقتصاد ایرا ،در قر ،19 ،مرا :،نشر اشمه.
 .65شاکری ،رئر ( .)1384پیشینههای اقتصادی اجتماعی جنبش مشر طیت انیشاف سوسیا
دمیراسی ،مرا :،ارترا.،
 .66صهایقی ،بمرنهگ ( .)1390دیهها جنهبش مشههر طه د ها ی دارد؟ روانشههی یوکهویی ا جنههبش
مشر طه نقش ر شنفیرا ،در د ،،مجلهه جامعههشناسهی ایهرا ،،د رهها ا ده  ،شهماره ،3
پایین.
 .67طالبا ،،محمارضا ( .)1389حلی رالف اقع در بیی ههای هاریخی علهوم اجتمهاعی ،مجلهه
علوم اجتماعی دانشیاه ادبیات علوم انئانی دانشگاه یرد سی مشما ،بمار ابئتا.،
 .68طالبوف ،عباالرهی ( .) 1356مئالک المحئهنی  ،بهه کوشهش بهاقر مهؤمنی ،مهرا :،انتشهارات
شبگیر.
 .69علیاهمای ،علیرضا یا فاریها .)1382( ،اصهو شهنارت ر ی حقیها (بها نگهاهی بهه
م العات اریخی) ،یصلنامه علمی ه پژ هشی علوم انئانی دانشگاه النهراء ،سا سینده شماه
 47-46ابئتا ،پایین.
 .70عیئوی ،اارلن ( .)1369هاریخ اقتصهادی ایهرا :،عصهر قاجهار 1332-1215 ،ه .ق .اهاپ د م،
مرا :،گئتره.
 .71یر نا ،لی ( .)1372نظریه های مربو به علوم انئانی ،رجمهه علهی محمها کهاردا ،،اهاپ
د م ،مرا :،مرکن نشر دانشگاهی.
 .72یورا ،،جا .)1377( ،مقا مت شینناه؛ اریخ حوالت اجتماعی ایرا ،ا صهفویه ها سها ههای
پ ا انقالب اسالمی ،رجمه اهما ای  ،مرا :،مؤسئه رامات یرهنگی رسا.
 .73یورا ،،جا .)1382( ،،حلیه نظهری ا انقهالب  1977-1979ایهرا ،،رجمهه سهیا صهارالای
موسوی ،پژ هشنامه متی  ،شماره  ،19ابئتا.،
 .74ییرهی ،دا د ( .) 1394دستانه جاد ،در شرح نبیه االمه ننیه المله ،مرا :،نشر نی.
قاسمی پویا ،اقبا ( .) 1377ماار جایا در د ره قاجاریهه :بانیها ،پیشهر ا ،،مهرا :،مرکهن نشهر
دانشگاهی.
 .75قیاسههی ،یاطمههه ( .)1394ا عههاالترانههه هها مشههورترانههه عام ه انایشههه عم ه در عصههر
مشر طیت ،مرا :،لوح ییر.
 .76قیصهری ،علهی ( .)1392هقهوق اساسههی یهوی هقهوق مهانی در ایههرا ،)1285-1320( ،در
انقالب مشر طه ایرا ،،یراسته الدیه ،ماری یوالدی ( ،)1394جمعیت سیاسهت در ایهرا،
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ا سل نت مشر طه ا جمموری اسهالمی ،دیترههای مؤسئهه ملهی م العهات جمعیهتشناسهی
یرانئه (.)INED
 .77کا و یا ،،محماعلی ( .) 1377یرّه ایندی هها االههی پادشها ،،اطالعهات سیاسهی ه اقتصهادی،
شماره  12 ،10 ،9یر.
 .78کا و یا ،،محمهاعلی ( .)1379د لهت جامعهه در ایهرا :،انقهراض قاجهار اسهتقرار پملهوی،
رجمه هئ ایشار ،مرا :،نشر مرکن.
 .79کا و یا ،،محماعلی ( .)1381اد د لت ملت :نظریه هاریخ سیاسهت در ایهرا ،،رجمهه
علیرضا طیب ،مرا :،نشر نی.
 .80کا و یا ،،محماعلی ( .)1383اقتصاد سیاسی ایرا ،ا مشر طیت ا پایا ،سلئله پملوی ،رجمه
محمارضا نفیئی کامبین عنینی ،مرا :،نشر مرکن.
 .81کا و یا ،،محمهاعلی همهایو .)1380( ،بههسهوی نظریهه عمهومی انقهالبههای ایهرا ،،رجمهه
علیرضا طیب ،یصلنامه راهبرد ،شماره ،19بمار.
 .82کاشانی ،ای الای ( .)1331سا پیرایه های شاها ،پرمایه ،یراسهته مجتبهی مینهوی ،مهرا:،
دانشگاه مرا.،
 .83کاشانی ،سیا محمود ( .)1388هقوق مانی (قرادادهای یژه) ،مرا :،نشر مینا. ،
 .84کای ،نییی ( .)1375ریشههای انقالب ایرا ،،رجمه عباالرهی گواهی ،مرا :،قل .
 .85کای ،نییی ( .)1381ایرا ،د ره قاجهار بردمها ،رضها رها )1175-1304( ،رجمهه ممهای
هقیقترواه ،مرا :،ققنو .
 .86کای ،نییی ( .)1383نتای انقالب ایرا ،،رجمه ممای هقیقترواه ،مرا :،ققنو .
 .87کر  ،،لرد ( .) 1380ایرا ،ق یه ایرا ،،هیا ما نارانی ،ااپ پنج  ،مرا :،انتشارات علمهی
یرهنگی.
 .88کریمی نجانی اص  ،محما سیاه دمنه هئهینی گلئهفیای ( .)1375ناسها گاری در قهارت
سیاسی ،نگاهی گهذرا بهه سهارتار قهارت سیاسهی در ایهرا ،عصهر قاجهار (ا ابتهاا ها ظمهور
مشر طیت) ،مجله اطالعات سیاسی اقتصادی ،شماره .114 113
 .89کئر ی ،اهما ( .)1344اریخ مشر طه ایرا ،،مرا :،امیرکبیر.
 .90کوهئتانینژاد ،مئعود ( .)1383قرائترانهههای ایهرا ،ا د ها ها سها  1311شمئهی ،مهرا:،
مرکن م العات حقیقات رسانهها.
 .91گرجی ا ناریانی ،علیاکبر یردی مرادرانی ( .)1392یوی مفموم قانو ،اساسی در انقالب
مشر طیت ایرا ،،یصلنامه هقوق ،محله دانشیاه هقوق علوم سیاسی ،د ره  ،43مئتا.،
کا ری یورد ( .)1377مالهک ارع در ایهرا ،،رجمهه منهوامر امیهری،
 .92لمبتو ،،ا .کی .ا
مرا :،شرکت انتشارات علمی یرهنگی.
 .93لمبتو ،،د .کی .ا ( .)1375ایرا ،عصر قاجار ،رجمه سیمی یصیحی ،مرا :،گو نبرگ.
 .94لمبتو ،،د ،،کی .ا ( .)1379نظریه د لت در ایرا ،،رجمه انگین پملوا ،،مرا :،گیو.
 .95لیت  ،دانی ( .)1373بیی در علوم اجتماعی ،رجمه عباالیری سر ی ،مرا :،صرا .
 .96محبوبیاردکانی ،هئی ( .)1370اریخ مؤسئهات مهانی جایها در ایهرا ،،مهرا :،انتشهارات
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دانشگاه مرا ،،جلا ا .
 .97محیط طباطبایی ،سیا محما ( .)1327رساله یبیهه ،مجموعهه دثهار میهر ا ملیه رها ،،مهرا:،
دانش.
 .98مئتویی ،عبااهلل ( .)1343شرح ناگانی م  ،جلا ا  ،مرا :،انتشارات ار.
 .99معا  ،منصور ( .)1382طبقه ،سیاست ایائولو ی در انقالب ایهرا ،،محمها سهاالر کئهرایی،
مرا :،انتشارات با .
 .100معمار ،رهمتاهلل ( .)1387حلی جامعه شنارتی ا قوع جنبش مشر طه در ایرا ،بها اسهتفاده
ا نظریه یشار سارتاری اسلمئر ،مجله دانشیاه ادبیات علوم انئانی ،سها  ،15شهماره -58
.59
 .101ملک اده ،ممای ( .)1371اریخ انقالب مشر طیت ایرا ،،ج ،2مرا :،انتشارات علمی.
 .102منشادی ،مر ی ( .)1392ماهیت مفموم مشر طیت در مذاکرات نخئتی مجله شهورای
ملی ،یصلنامه سیاست ،مجله دانشیاه هقوق علوم سیاسی ،د ره  ،43شماره  ،4مئتا.،
مجتبی ر ستایی ( .) 1390هها یها قهانو ،در شهعر عصهر مشهر طه ،مجلهه
 .103منوامری ،عبا
پژ هشهای علوم اریخی ،د ره  ،3شماره  ،1ابئتا ،پایین.
 .104ممردیی  ،مص فی ( .)1385ریشه ها نتای انقالب اسالمی ایرا :،دیاگاهههای نییهی کهای،
پژ هشنامه متی  ،شماره .33
 .105میر ا سهمیعا ،محمها سهمیع ( .)1378هذکره الملهوک سها ما ،اداری هیومهت صهفوی یها
علیقات مینورسیی بر ذکره الملوک ،بهه اهتمهام سهیا محمها دبیهر سهیاقی ،رجمهه مئهعود
رجبنیا ،مرا :،امیرکبیر.
 .106میالنی ،عبا ( .)1378جاد جادستینی در ایرا ،،مرا :،نشر د یه.
 .107ناطا ،هما ( .)1358مصیبت با بالی هیومت ،مرا :،نشر گئتر.
 .108ناظ االسالم کرمانی ،محما ( .)1362هاریخ بیهااری ایرانیها ،،بهه اهتمهام علهیاکبهر سهعیای
سیرجانی ،ااپ امارم ،مرا :،دگاه.
 .109ناهیا ،عباالحئی ( .)1360نا ،ایرا ،در جنبش مشر طه ،برین :انتشارات اهیاء.
 .110نوایی ،عباالحئی المام ملک اده ( .)1382دانشهجویا ،ایرانهی در ار پها ،اسهناد مربهو بهه
قانو ،اعنام محص (ا سا  1307ا  ،)1313مرا :،سا ما ،اسناد کتابخانهه ملهی جممهوری
اسالمی ایرا.،
 .111رهرام ،المرضا ( .)1385نظام سیاسی سا ما ،های اجتماعی ایرا ،در عصر قاجار ،مهرا:،
معی .
 .112لی ،عبا ( .)1380ایرا ،پیشاسرمایهداری ،رجمه هئ شم د ری ،مرا :،نشر مرکن.
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