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چكيده
هدف مقاله ،بررسی رابطه جنبش مشروطه با تحوالت اجتماعی ایران معاصر است .این نوشتار با
طرح دو مفهوم تاریخمندی 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 ،برگرفتوه ا ناوام روابوج اجتمواعی ناوام کونش و رو

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 ،کنشی و ساختاری تغییور داد .در بععود ذهنوی ،حو
حاکمیت ملی به مثابه ح تعیین سرنوشت به مردم واگذار شد .در بععد عینی کنشی  ،مینههوای
کنش گری 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 ،ناوام روابوج اجتمواعی ،جنوبشهوای
اجتماعی ،تحوالت اجتماعی.
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مقدمه
راریخ ایرار معاصر با جنبشهای اجتماعی در آماخته است .زنجاهرهای از ایه جنهبشهها بهه
گونهای؛ بهایژه طهی سهته اخاهر ،رای داده کهه ن ه ههای ایرانهی دسهتکه ییهی از ایه
جنههبشههها را رجربههه کههرده اسههت .ربههارشناسههی جنههبشهههای اجتمههاعی مهها را بههه آ ههازی
رایاراییهای ایرار با رب میرسانت .ای رایارایی لحظه راریخی مامهی اسهت ،اهرا کهه
منشاء پاتایش رحوالت ،رغاارات ا پتیتههای نوینی در ایرار معاصر است .رایاراییموبهور
بر ذه ا راح ایراناار آثار عماقی گذاشت ا ربعات ایه آثهار ،ایراناهار را بهه رهالی بهرای
بازرعریف یا بازسازی زی ت اجتماعی ا نظام سااسی خود اادار کرد.
از جمله آثار ای بازرعریفها ،مجادلههایی است که طی انت دهه اخار پارامور ن هبت
رحوالت اجتماعی با جنبش های اجتمهاعی رای داده اسهت .نق هه کهانونی ایه مجادلهههها،
عالاه بر رقاب راییرد ههای نظهری ،رقابه ی های ذهنهی (پهارادای ) اسهت کهه باهارکننهته
اگونگی ایجاد راب ه ا ن بت ماار جنهبشههای اجتمهاعی ا رحهوالت اجتمهاعی اسهت .در
خوانش متعارف ،جنبش اجتماعی بهعنوار یک پتیته اجتمهاعی ،بههمثابهه رایهتاد ا پهرا ه
نگری ته میشود .پاامتِ رلقی جنبش اجتماعی بهعنوار رایتاد یا پرا ه ناو ایجاد دا راییهرد
متفاات در یک ی ای ذهنی مشترکی (پارادای ) اسهت .در راییهرد نخ هت ،جنهبشههای
اجتماعی رابع رحوالت اجتماعی ه تنت .ا لب رحلا گرار م ائ سااسی ا اجتماعی ایهرار،
رحوالت یادشته را مبنایی برای رحلا ا رباا جنبشهای اجتماعی قهرار مهیدهنهت( .زاههت،
1381؛ د ها زاده1387 ،؛ آبراهاماهار1379 ،؛ جالیههیپهور1381 ،؛ اشهرف1383 ،؛ کههتی،
1375؛ معت 1382 ،؛ مارآیا 1385 ،؛ کاروزیار1380 ،؛ بشهاریه1393 ،؛ باهات .)1391 ،در
راییرد دام ،رحهوالت اجتمهاعی رهابع جنهبشههای اجتمهاعی ه هتنت (د ها زاده1387 ،؛
جالییپور1381 ،؛ اشرف1383 ،؛ یورار1382 ،؛ کتی.)1383 ،
نق ه مشترک دا راییرد در ارائه رصویری شیءشته از جنبشهاسهت .بهه بهاار آنهار،
ااال ،جنبشهای اجتماعی دارای نق ه آ هاز ا انجهامی ه هتنت کهه مهیرهوار بهرای آر داره
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راریخی مشخصی را باار کرد .ا ثاناا ،مبتنی بهر آر بهاار ا رهاایهت ،پاامهت جنهبشهها از دا
دالت خارج نا ت؛ جنبشهها یها پاهراز مهیشهونت یها شی هت مهیخورنهت کهه پاهرازی ا
شی تشار در یک برهه زمانی قاب مشاهته ا باار است.
ای نوشتار درصتد نشار دادر ای نیته است که شهناخت ا رباها رحهوالت اجتمهاعی
رابعی از شناخت جنبشهای اجتماعی است .به عبارت دیگر ،جنهبشههای اجتمهاعی هه از
لحاظ ه تیشناسی ا ه معریتشناسی مقتم بر یا ا درک رحوالت اجتماعی ه هتنت .در
ای راییرد باش از آر که جنهبشهها بههعنهوار یهک رایهتاد ا پتیهته ،کهه دارای ربعهاری
سااسی ا اجتماعی ه تنت ،در نظر گریته شونت ،ااالً بهعنوار یک امیهار نظهری 1بهرای یاه
جامعه ا رایتادهای جامعه در نظر گریته میشونت .ا ثانااً ،پاامت جنبشها در س حی ذهنهی،
عانی ا ساختاری به صورت روامار مالدظه میشود .مبتنی بر ای رهاایت ،جنبشها با ایجاد
راریخمنتی جتیت ،داات اجتماعی را در ه تی ا معریت جتیتی قرار میدهنت .به عبهارت
دیگر درک جنبش اجتماعی در ای نوشتار یرارر از پتیتههای معمهو ا مرسهوم اجتمهاعی
هماننت جنگ ،رکود اقتصادی ،مااجرت ،رشت یا کاهش جمعات ،اعتااد ،بایهاری ا از ایه
نوع موضوعات ا م ائ اجتماعی است.
به طور خالصه میروار سه راییرد موبور را انا نشار داد:
جنبشهای اجتماعی (پرا ه)
راییرد اا  :رحوالت اجتماعی
رحوالت اجتماعی (پرا ه) پارادای نخ ت
راییرد دام :جنبشهای اجتماعی
شناخت رحوالت اجتمهاعی ( اهر
راییرد سوم :شناخت جنبشهای اجتماعی
پرا ه) پارادای دام
مفراض نخ ت ،باارکننته شی یابی جنبش مشراطه با روجه به لحظه مواجاه ایرار با
رب است.
مفراض دام ،روصافکننته شی یابی راریخمنتی 2ا دااتاجتمهاعی 3نهوی در ذیه
جنبش مشراطه است.
مبتنی بر مفراضات ا ادعای باارشته ،م له کانونی ای گونه طرح میشود کهه ن هبت
جنبش های اجتماعی با رحوالت اجتماعی در ایرار معاصر ،رقلاه گرایانهه یاه شهته اسهت.
1. Theoretical possibility
2. Historicity
3. Social Life
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رصویر ا درک ا لب یعاالر ا صادبنظرار از جنبشهای اجتماعی بااهودگی ،بهیاثهری ا
دتاکثر رأثار محتاد آنااسهت( ،د ها زاده1387 ،؛ یهورار )1382 ،اهرا کهه جنهبشههای
اجتماعی را رایتادی موقت یا پتیهتهای ربعهی (دنبالههرای رحهوالت اجتمهاعی) مهیداننهت.
بتیای است در ای رلقی ،جنبشهای اجتماعی عارضهای شیننته (یهورار )1382 ،در نظهام
اجتماعی ایرار رصور میشونت ا لذا پژاهشگر بایت درصتد بررسی عل ا شرایط ناکامیهها
ا شی تهای آناا برآیت.
پرسش اصلی نوشتار ای است که در ایرار معاصر ،ن بت رحوالت اجتماعی بها جنهبش
مشراطه اگونه رحلا میشود؟
در ذی پرسش کانونی مذکور انت پرسش یرعی امیار طرح مییابت:
 .1راریخمنتی جنبش مشراطه اا ت؟
 .2داات اجتماعی جنبش مشراطه دارای اه ایژگیهایی بود؟
ای نوشتار مبتنی بر رای م العه اسنادی ا استتال رحلالی ه رهاریخی (کافهی) اسهت.
رای راریخی 1زنجارهای از «شواهت ،مفاها  ،رف ار ا معهانی» اسهت کهه بهه اختصهار رف هار
دادهها برای رساتر به معانی پتیتهها ناو گفته میشهود (علهیادمهتی .)261 :1382 ،رباها
راریخی ناو برقراری راب ه علّی ماار پتیتارها ا رختادهای راریخی است .از آنجا کهه کلاهه
رباا های علمی از جمله رباا راریخی ،علّهی ه هتنت (یرانهت106 :1372 ،؛ لاته )5 :1373 ،
ییی از اههتاف م العهات رهاریخی یاه عله ا ربعهات رایهتادهای رهاریخی اسهت .اساسها
م العات راریخی به دنبا رباا نتهای معانهی از موردههای خها رد داده رهاریخی ه هتنت
( .)Mahoney & Terrie, 2008باار ای نیته ضراری است که هنگام سخ گفت از عل در
رباا راریخی (رحلا کافهی) ،منظهور عله یها شهرا الزم ا کهایی اسهت ا نهه متغارههای
م تقلی که به صورت متوسط بر متغاارهای ااب ته (رحلا کمّی) رأثارگذار ه تنت (طالبهار،
 .)1389ای رای دارای سه راییهرد یل هفی ،رفامهی ا سهاختی اسهت .راییهرد رفامهیهه
راییرد مختص ایه نوشتارهه در دیه یردیهت رهاریخی اسهت .در ایه راییهرد ،بههجهای
بهکارگاری الگوهای کلی یها رعمامهی (یل هفی) یها یرضهاهههای علهی (سهاختی) از مفهاها
جامعهشناختی برای دستیابی به رعبارهای معنادار زمانهمنت ا زمارمنت (رفریتی) باهره بهرده
میشود (ساتامامی1377 ،؛ ربانیخوراسگانی1377 ،؛ اسیااپو .)1388 ،
1. Historical research
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بنابرای جنبش مشراطه در ای نوشتار مبتنی بر راییرد رفامی یا همار رف ار راریخی
بررسی ا رحلا میشود .متارک ا دادههای مهورد رحلاه در م العهات رهاریخی مبتنهی بهر
دادههای ثانوی است ا به بررسی آثهار موجهود از رهاریخشناسهار اکتفها مهیشهود .در رای
راریخی دا موضوع استنتاجات من قی اهتاف ا مقاصت کنشگرار ا همچنا یا اگونگی
براز ا شی یابی پتیتهها موضوع کانونی است.
ریناههک گههردآاری دادهههها از طریهها م العههه اسههناد ا مههتارک ا راایههت صههورت
می پذیرد .اسناد مورد نظر عبارت از رازنامهها ا مجالت یارسی منتشره در ایرار ا خارج از
ایرار ،اسناد مراکهو پژاهشهی ا رهاریخی در ایهرار ،کتهب ،مقهاالت ا پایهارهها ا در ناایهت
رمارها ا اشعار منتشر شته در بازه زمانی مورد م العهه اسهت .گهردآاری دادههها مبتنهی بهر
منههابع ثانویههه اسههت کههه بهها مراجعههه بههه اسههناد ا مههتارک رههاریخی ا پههژاهشهههای گذشههته،
گردآاری میشود .استفاده از راایت ناو برای آزمودر ا کشف زمارمنتی کنش اجتماعی
ا رختادهای راریخی است.

1

 .1چارچوب نظری پژوهش
جنبش اجتماعی در دستگاه نظری ای نوشتار به مثابه رهاایت نظری است .در ایه رهاایهت،
مفاوم «نظام راابط اجتماعی» (کنش) بهعنوار مفاوم مرکهوی ،جهایگوی «نظهام اجتمهاعی»
بهمثابه دیتگاه متعهارف مهیشهود (رهورر110 :1386 ،؛ Touraine, 1977؛ .)Melucci, 1980
آل رورر متعی است« :جامعهشناسی ،دانشِ بررسی جنبشهای اجتماعی اسهت» (دهاجلی،
 .)11 :1386رورر رفاات ای رهاایت با رهاایت متعارف را انا روضاح مهیدههت« :مفاهوم
جنبش اجتماعی داکی از دیتگاه متفااری از داهات اجتمهاعی اسهت .ایه مفاهوم بههجهای
رحلا نظام اجتماعی بهعنوار مجموعهای از دگرگهونیهها ا مختصهات الگوههای یرهنگهی
درار هنجارهههای ناههادی ا اشههیا سههازمار اجتمههاعی ا یرهنگههی ،بههه ر ههاد سههاختاری در
«جامعهای» معا دو کنتر ابوارهای دگرگونی ا «رولات» داات اجتماعی اهمات میدهت»
(رورر89 :1386 ،؛  .)Melucci,1980از ای منظر ،گهراههها ا جنهبشهها ههر یهک بهه دنبها
دگرگونی اضعات ،مبتنی بر عقالنات خودشار ه تنت .در ااقع ،ایته جنبشههای اجتمهاعی
در ایقی باالرر از نظام اجتماعی (کارکردگراییه ر اد) ا یرا ایتانگهاری کارکردگرایانهه
1. Historical Interpretation
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به پتیته نگاه می کنت .رفاات ای رهاایهت بها رهاایهت نظهام اجتمهاعی در سهه نیتهه اسهت؛
نخ ت ،موضوع اختال ساختاری را بهعنوار منشاء جنهبش رد مهیکننهت .دام ،جنهبشههای
اجتماعی را نه رناا مقوله نابانجار نمیدانت ،بلیه بهاجود آارنته داهات اجتمهاعی از طریها
رولات ا منازعه میدانت ا سوم ،جاتگاریهای یرهنگی را بهمثابه امری ق عی ،رغااهرناپهذیر
ا ار قاب بحث در نظر نمیگارد.
بنابرای بخش قاب روجای از داات اجتماعی که منهت از مشهارکت اجتمهاعی اسهت،
در درار جنبشهای اجتماعی ایجاد یا بازسازی میشود .با روجه به نیات باارشته ،در ایه
دستگاه نظری ،درصتد یا ا بررسی راریخمنتی (الگوهای ناادینهشته یرهنگهی ،سااسهی،
اقتصادی ا یرهنگی در یک جامعه) ،داات اجتماعی (کهنش اجتمهاعی مبتنهی رهاریخمنهتی
موجود) ا در ناایت ،رحوالت اجتماعی ایرار معاصر از طریا یا جنبش مشراطه ه تا .
 .2تاریخمندی جنبش مشروطه
جنبش مشراطه1285( 1ه .ی1324/ه .ق1906/م) نخ تا جنبش اجتماعی ایهرار در ی های
مترر است .جنبشی دربرگارنته اجوای گوناگور جامعه ،یرا زمهانی (اثرگهذار بهر آینهته) ا
یرامیانی (اثرگذار بر اییار ا ملتهای دیگر) (بنیهتاریار )1392 ،کهه یاه ا کهنشگهری
یعاالر جنبش ،داص رعام یایتههای ی ای مترر ا ذخارههای سنتی است.
راریخمنتی جنبش مشراطه در ااقع همهار الگوههای ناادینههشهته یرهنگهی ،سااسهی،
اقتصادی ا یرهنگی یک جامعه در بازه زمانی په از جنهبش یادشهته اسهت .رهاریخمنهتی
جنبشها همواره از رعام ایتههای کانونی جنبش با شرایط کالر محا ی که جنهبش در آر
براز میکنت ،شی مییابت .از ای را ،ابتتا شهرایط کهالر محا هی ا در ادامهه انتیشههههای
کانونی جنبش مشراطه باار میشود .در بخش نتاجههگاهری ،ن هبت رهاریخمنهتی ا داهات
اجتماعی برآمته از جنبش مشراطه با رحوالت اجتماعی رحلا میشود.
 .3شرایط کالن محيطی شكلیابی جنبش مشروطه
جمعات ایرار در قرر  19از  5مالاور را  8مالاور ا به راایت دیگهر 10مالاهور نفهر ایهوایش
مییابت .نرد رشت جمعات در آر داره دتاد  6صتم درصت بوده اسهت .شهماری گفتههانهت
1. Constitutionalism Movement
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که جمعات شاری در یاصله  1179را 1293ه .ی دا برابهر شهت ،در همها داره از جمعاهت
ایلی کاسهته شهت .در پایهار قهرر ،دهتاد  25درصهت جمعاهت ایهرار شارنشها شهتنت ،کهه
نشاردهنته شراع آهنگ مااجرت به شارهاست .مابقی جمعات ناو کماکار در راسهتا (55
درصت) یا عشایر (20درصت) زنتگی میکردنت .بهزبار دیگر ،ررکاب جمعاتی ایرار ایالری،
راستایی ا شاری بوده است .ایه نظهام جمعاتهی بهه نهوعی م هتق ا خودکفها از ییهتیگر
بوده انت .به ای معنا که ای سه زی ت بوم میم ییتیگر نبودنت ،بلیه در جوار ه زنهتگی
مههیکردنههت .در ای ه سههاختار متیثههر بایههت روجههه داشههت کههه از یههک سههو بههه ر ه اجههود
میتبخانهها دتاد  90درصت جمعات بهیسهواد اجهود داشهتنت (لمبتهور 74 :1375 ،ا 75؛
امههانی1380 ،؛ آبراهاماههار1379 ،؛ قاصههری1392 ،؛ عا ههوی20 :1369 ،؛ زیبههاکالم:1377 ،
215؛ یههورار )183-185 :1377 ،ا از سههوی دیگههر ،رشههت جمعاههت ،بهها روجههه بهههاجههود
باماریهای همهگار (ابا ،طاعور ،س ا )..پایا بود.
باماریهای همهگار از جمله ابا از یک سو منجر به کهاهش جمعاهت ا رکهود اقتصهاد
کارخانهها ا کشاارزی شت ا از سوی دیگر ،زمانه نارضایتی از دیومت را یهراه سهاخت.
نیته ما در خصو باماری ابا آر بود که یقرا باشتر به ای باماری مبتال میشتنت (نهاطا،
 .)21-20 :1358دیام االیات به هنگام سرایت باماری به شار ،شار را ررک ا مهردم را بهه
دا خود میگذاشتنت .یک سااح انگلا ی که در شاراز بود ،انا میگویت «بهراسهتی ایه
بیشرمانهرری ا ناجوانمردانه رری اقتامی بود که به همه عمر شاهتی بهودم ...اقتهی مهردم
به خود میآمتنت ،آشیارا به دیومت ناسوا میگفتنت» (ناطا .)25 :1358 ،ناصهرالتی شهاه
در ییی از ایام سرایت ابا به دکتر یوریه پوشک دربار میگویت« :هر اباگریتهای که نود رو
به استعالج آیت ،داری ک ا بگو م طباب شاه ا خود را آلوده به معالجه ابا نمیکهن ».
اا ه انا میکرد .یوریه در ادامه مینوی ت« :هر ک ای دهرف را شهنات ،نفهری شهتیت
به الینعمت ک نمود» (همار .)30 :شهمار قابه رهوجای از رادهاناور ناهو کهه مهردم را بهه
هنگام مصابت روصاه به عواداری ا سانهزنی میکردنت ا ایا معمهو  ،رربهت ساتالشهاتا را
رجویو می کردنت ،خود به هنگام نوا بال! االا نفری بودنت که یهرار مهیکردنهت ا آخهری
نفری بودنت که به شار باز میگشتنت .در انا ااضاعی بود که یک نوی نته انگلا ی «مگ
گرا» مینوی ت که «اه ایرار اعتقاد یایتنت که ابا از عواقب رعهتی هاهات دهاک بهر طبقهه
محرام است» (ناطا33 :1358 ،ا .)31
مرگ ا مار ناشی از باماریهای همهگار ا ایوایش یقر به همهراه ناکارآمهتی دسهتگاه
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سااسی در دفاظت از جار مردم ،زمانه ایجاد مفاوم عقبمانهتگی را یهراه کهرد .بنهابرای
ییی از متلو های عقبمانتگی به اضعات اخا سالمت همگانی مردم ،ناکارآمتی طهب
سنتی برای معالجه ای باماریها ا در ناایت بیم ولاتی داکماهت بهرای دفاظهت از جهار
مردم مرربط بود.
در کنار شاوع باماریهای همهگار ا کهاهش جمعاهت ،اقتصهاد کشهور ناهو ارشی هته
بود .نظهام اقتصهاد سهنتی (راسهتایی ،ایالرهی ا پاشههاری شهاری) را بهه ایهو بهود ا نظهام
راو داری کارآمتی خهود را از دسهت داده بهود .رانها اقتصهاد رجهاری بهه ازای یراپاشهی
اقتصاد سهنتی ا ماهاجرت راسهتایی آر بهه کشهورهای دیگهر بهه ررراهب پاامهت اقتصهادی ا
اجتماعی ای رحو بود (شاکری.)44 :1384 ،
درباره پاامت اقتصادی بایت دان ت که شارهای بهورگ ایهرار هماننهت ربریهو ،اصهفاار،
رشت ا رارار ،محلی برای رباد کاالهای رجاری مهیشهونت .رجهارت بههعنهوار ماه رهری
بخش درآمتزایی شناخنه میشود ا طبقه رجار نقش رعاا کننتهای مییابنت (لمبتور:1375 ،
 .)287ایرار با کشورهای راساه ،انگل هتار ،عثمهانی ،یران هه ،آلمهار ،ارهریش ،مجارسهتار،
بلژیک ،ایغان تار ،ایتالاا ،م قط ،اا  ،آمرییا ا انت کشور آساایی ا اراپایی دیگر راب هه
رجاری برقرار میکنت .ای دردالی است که ارزی سا ااردات باش از صهادرات بهود .در
اااسط قرر  19انگلا ن بت به راساه سا باشتری در رجارت با ایرار داشت؛ بهه گونههای
که در اااخر همار قرر ( )1895دتاد  70درصت رجارت به انگل تار ا  15درصت به راساه
ا مابقی به کشورهای دیگر اراپهایی ا عثمهانی رعلها داشهت .امها در سها  1905صهادرات
انگل تار به ایرار به دتاد40درصت ا راساه به دتاد  55درصت رغااهر مهیکنهت (پهاالوی ،
29-28 :1357؛ بنیتاریار .)1392 ،نفوذ اقتصادی راساه ا انگلا در ایهرار آرانهار ماه
است که برای گ تری رجارت مبهادرت بهه ایجهاد راهههای شوسهه ،راه آهه ا رلگرایخانهه
میکننت .با رغاار نظام اقتصادی ایرار به رجارت ،به نااار ایرار در بازارهای جاهانی اد هام ا
متأثر از رختادهای آر میشود.
ییی از اثرات ای اد ام ،اررقای پایگاه اجتماعی رجار ایرانی است .رجار نقهش مامهی
در اجتماع ا اقتصاد ایرار یایتنهت .کمهک ههای گهاه ا باگهاه آنهار بهه داکماهت ا همچنها
رختادهای اجتماعی ار قاب کتمار است (اشرف48 :1359 ،؛ آبراهاماهار77-71 :1379 ،؛
کههرزر622 :1380 ،؛ عا ههوی 25 :1369؛ آدماههت ا نههاطا .)110 :1356 ،ییههی دیگههر از
ما رری ربعات ای اد ام ،آ از امتاازدهی ایرار به کشهورهای اراپهایی ،بههایهژه راسهاه ا
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انگل تار ،اخذ اامهای گوناگور از راساه ا انعقاد قراردادها ،معاهتهها ا موایقتنامههههای
گوناگور رجاری ایرار با راساه ،انگل تار ا انت کشور دیگر ا رأسا بانکهای خهارجی
در کشور است که منجر به نفوذ سرمایههای خارجی شهت 1.بها ایه دها  ،درآمهت دیومهت
(شاه ا دربار) با هوینههایش برابری نمیکرد .مشیالت اقتصهادی بهه داره ناصهری محهتاد
نمانت .در داره مظفری اضع آنقتر ناب امار شت که ااالً هوینه راجگذاری شاه به دلا خالی
بودر خوانه کشور از مح اخذ اام از بانک شاهنشاهی راما شت (اما التالهه)222 :1354 ،
ا ثانااً شاه مجبور به مرخص کردر زنار درم رای پتری شت (رئا ناها )42 :1352 ،ا ثالثهاً
دالت مجبور به یرای شماری از امالک خالصه ا ایوایش رعریهها برای رجهار ایرانهی شهت.
از دیگر رختادهای ما ِ اد امِ اقتصاد ایرار در اقتصاد جاانی ،کاهش ارزی طال ا نقهره در
بازارهای جاانی ا بهربع آر ،کاهش ارزی صادرات کاالهای ایرانهی بهود (آدماهت:1355 ،
109-110؛ پاالوی 29 -33 :1357 ،؛ لمبتور183 :1375 ،ا  .)95 -99اثرات منفی امتاازها ا
قرادادها به ضمامه کاهش ارزی رراز رجاری ایرار ه که بخش قابه رهوجای از آر داصه
نوا قامت طال ا نقره بود ه بهه همهراه ایهوایش رعریهههها ضهم اینیهه دالهت را بها بحهرار
درآمتی مواجه کرد ،منجر به اعتراض رجار ایرانی شت .باار رجار ایرانی ای بود که دالهت
باش از اینیه به رجارت اهمات دهت ،به کمکهای مالی ا نظهامی اهماهت مهیدههت .نمونهه
بارز بیروجای دیومت به رجار ا رجارت ایرانی ،اع ای امتااز رنباکو بهود (لمبتهور:1375 ،
164ا .)318-356رعتادی از رجار از جمله داج اما ال رب ،ییی از بورگار رجهار راهرار،
نامه هایی مبنی بر شیایت از اضع ناخوشاینت ااردات ا صهادرات کهاال بهه ناصهرالتی شهاه
مینوی نت .پ از انتی که شیایات باال میگارد ا شاه ناو نامهای مبنی بر مشهورتگاهری
از رجار به م توییالممالک ،صتر اعظ اقت ،مینوی ت .پ از ایه نامهه اسهت کهه بهرای
نخ تا بار «مجل اکالی رجار» در سا 1263ه .ی شی مییابهت .دیتهر مرکهوی مجله
موبور در رارار دایر ا همومار انت شعبه ناو در شارهای بورگ ایجاد میشهود .اظافهه ایه
مجل  ،که متشی از ریشسفاتار رجار ایرانی است ،رنظها امهور رجهارت ا رسهاتگی بهه
دعاای دقوقی رجار ا رمااو دا ا باط است .مجل ی که عهالاه بهر شهأر اقتصهادی دارای
شأر سااسی ه بود (آدماهت ا نهاطا .)299-312 :1356 ،امها عمهر ایه مجله اقتصهادی
(همار )369 -370 :به دلا مخالفت بخشی از همیارار راجر ،داکمار محلهی ا شهماری از
 .1برای آگاهی از امتاازات ا قراردادهای ایرار با کشورهای خهارجی در آسهتانه مشهراطه ر .ک :سهرایی ا
هاش زهی.89 :1381 ،
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راداناور پایتار نمانت.
مااجرت موبور انت رأثار اجتماعیه سااسی داشت .ااالً منجر بهه رانها صهنایع راسهاه
شت .ثانااً منجر به انتقا سرمایه به ایرار شت .ثالثاً اگر اه در ابتتا به دلا نااز کاگرار ماهاجر
ایرانی ،سرمایه دارار از آناا برای شی ت اعتصاب کارگرار بهومی اسهتفاده مهیکردنهت امها
آرام آرام کارگرار ایرانی ناو متوجه نوع جتیت زی هت شهاری شهتنت کهه در آر اعتهراض،
ممی ا دا شمرده میشت .بنابرای آناا همپهای دیگهر کهارگرار خواسهتار دقهوق صهنفی
خودشار شتنت .به مرار سااسی شتر ای کارگرار منجهر بهه رادییها شهترشهار شهت ا در
آمتاریت شار به ایرار روان تنت زی ت جتیهت را بهه ی های کهارگری منتقه کننهت .ظهاهراً
نخ تا ارحادیه کارگری (ارحادیه کارگرار ااپخانه) به سا  1285یا  1289باز مهیگهردد.
نخ تا اعتصاب کهارگری را ناهو کهارگرار رلگهرافخانهه در سها  1285بههراه انتاختنهت.
اعتصابهای بعتی ناو در سها ههای 1287 ،1286ا 1289راه ایتهاد (شهاکری-130 :1384 ،
 .)133در ااقع مااجرت ایراناار به راساه منجر به امیار زی ت جتیهتی شهت کهه بناهار آر
بر ای نیته استوار بود که برای زی ت باتر بایت مبارزه کرد.
بخش دیگری از رصویر آر زمار جامعه را بایهت در نظهام ا سهاختار یرهنگهی مشهاهته
کرد .پ از شی ت ایرار از راساه داکمات به عقبمانتگی خود اقوف یایت ا قلمرای
ای عقبمانتگی را در موضوعات نظامی ا پوشیی خالصه کرد .به همها خهاطر دا اقهتام
کرد؛ نخ ت اعوام محصالنی به خارج برای ک ب دانش ا دام ،رأسا مترسه دارالفنهور.
در کنار ای دا اقتام دالتی ،اقتام دیگری ناو از ناداه بع ی از ایراد صورت گریت کهه بها
موایقت دیومهت همهراه شهت ا آر رأسها مهتار جتیهت بهود .ایه سهه اقهتام ،زی هت
اجتماعی ا یرهنگی ایرار را رغاار ا ی ا را برای عبور از عقبمانتگی اجتماعی رصور شهته
یراه میکرد.
در کنار ای سه اقتام بایت از رازنامههای یارسی زبار خارج از کشور ناو یاد کرد .ایه
رازنامه ها بها روجهه بهه ی های آزاد کشهورهای ماوبهار روان هتنت دربهاره موضهوعاری اهور
عقبمانتگی ،استبتاد ،پاشریت ا رحوالت جاهانی مهردم را آگهاه کننهت .رازنامههههای آر
داره از طرق گوناگور بهدست مردم میرسات ا به صورت جمعی م العه مهیشهت (معمهوالً
در پاروقهای محلی هماننت قاوهخانهها ا قرائتخانهها ،یردی باسواد رازنامهه مهیخوانهت ا
دیگرار گوی میکردنت) .در اااخر قرر نوزده دتاد  22رازنامهه یارسهیزبهار خهارج از
ایرار به ااپ میرسات .رازنامههایی در خارج از کشور ا سپ رازنامههای داخلی محلهی
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منتشر شتنت .رازنامهخوانی ییی از د مشغولیهای مردم شت ا قرائتخانههها در آر دارار
رانا گریتنت (کوه تانینهژاد .)1383 ،بخهش قابه رهوجای از م الهب رازنامهه را اع های
انجم های مخفی مینوشتنت (آدماهت1355 ،؛ رائها  .)1345 ،بنهابرای رازنامههههای ایهرار
(داخ ا خارج) ییی از ما رری دام های امر سااسی بودنت .به دلا ای بهراز اسهت کهه
شماری بر ای باارنت رازنامهها جایگوی ادواب سااسی بودنت (خانایی.)1382 ،
همارطور که پاشرر باار شت ،ییی از اقتامات دالهت اعهوام شهماری از محصهالر بهه
خارج برای رحصا علوم جتیت بود .نخ تا گراه محصالر اعوامهی بهه خهارج ،گهراه دا
نفرهای بود که برای یادگاری عل نقاشی (بهرای نقاشهی از اسهتحیامات نظهامی) ا طهب در
شوا 1226ه .ق (سپتامبر یا اکتبر  )1811اارد لنتر شتنت .ای اقتام آرامآرام ربتی به یک
رایه معمو ا پذیریته شت؛ راالی که با رغااراری در نظام انتخاب ا اعوام ،راکنور باقیمانهته
است .درباره اعوام محصالر به خارج ،در داره قاجار انت نیته قاب طرح است .نخ ت آر
که علوم مورد نااز آر راز از منظر دالت طب ا نظام بوده است .در ااقع ،دالت نااز علمهی
را رشخاص ا بر هما رشخاص ،م ار علمی رعاا میشت .دام آر که اعوامشتگار ابتهتا از
جماعت دربار ا متنفذار بودنت ،اما در دارههای بعتی از طبقه عامه ناو رعتادی برای ک هب
آموزی راهی یرنگ شتنت .ب ااری از رحصا کردههای خارج از کشور کهاری مناسهب ا
ه راستا با رحصاالتشار در کشور پاتا نیردنت .ااارم ،به دلا رفاات ب اار ماهار ااضهاع
اجتماعی ا سااسی ایرار ا اراپا ،روجه محصالر باش از گذشته به امهور اجتمهاعی ا م ه له
عقب ایتادگی ایرار از جاار جتیت مع وف شت .پنج  ،داص ای رایتاد انتقها بخشهی از
دانش جتیت به ایرار ،متناسب با نااز دالتمردار بود .شش  ،ای انتقا به صهورت منفعالنهه ا
نه یعاالنه به کشور منتق مهیشهت .هفهت  ،در ایه رایهتاد ههاچی انتظهار انقهالب ییهری
نتاشت ،بلیه در انتظار بابود رانت اجتماعی به معنای عام (ایوایش باتاشت ،کاهش مهرگ
ا مار ،ساخت ا ساز ،ایوایش قترت نظامی بهمثابه ایوایش امنات ا )...بودنت (قاسهمی پویها،
105-106 :1377؛ سرمت190-202 :1372 ،؛ نهوایی10-14 :1382 ،؛ دهائری-317 :1372 ،
 .)314بنابرای ااقعات آر است که اعوام محص به خهارج بهرای برطهرف کهردر داعقهب
مانتگی درکشته از سوی داکمات آر زمار ه علوم لشیری ا نظهامی ا علهوم پوشهیی ا
باتاشتی ه سامار یایت (لمبتور.)264 :1375 ،
رأسا متار جتیت ،اقتام ما دیگری در آر داره بود .مهتار جتیهت جهایگوی
میتبخانهها ،داص مقای ه دا جامعه ایرار ا رب از سهوی محصهالر یرنهگ ریتهه بهود.
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مترسههای جتیت هماننت رازنامهها ییی از کانورهای گفتاگو درباره جریار پاشهریت ا
رحو در اراپا بودنت .دانشآموختگار مهتار جتیهت بههمثابهه دهامالر عله جتیهت ،نمهاد
رغاارات اجتماعی بودنت ا دلب تگی مردم به متار جتیهت راز بهه راز باشهتر مهیشهت؛ بهه
گونهای که ااار سا بعت از رأسا نخ تا مترسه ،با ت ا یک مترسهه (هفهته دب هتار
در رارار ،یک دب تار در ربریو ،بوشار ،رشت ا مشات) رأسا شت (ک رای.)38 :1344 ،
نیته ما در علت راآاری به متار جتیت را بایت در همار موضوع اساسی برداشت
عقبمانتگی ایرار از کاراار پاشریت ا رمتر ا جتیت دان ت .بهزعه ب هااری از نخبگهار
یرهنگی ا دیومتی آر رازگار ،از جمله مارزا رقهیخهار کاشهانی ،راه رههایی ملهت ایهرار
«رربات عامه» مردم است .ررباتی که داص آر اداره کشور ا ادترام به قوانا جامعهه اسهت
(قاسمی پویا .)37 :1377 ،همومار بها رااج مهتار جتیهت در کشهور انتقادههایی بهه رایهه
آموزشی الب ای متار م رح شت (طالبوف 57 :1356 ،ا  .)196شماری ناو عتم روجهه
به شرعاات ا پوشش محصالر ،بهایژه دخترار ،آر را نامناسب میدان تنت (راانتی:1356 ،
734؛ م تویی318 :1343 ،؛ سرمت.)113 :1372 ،
خارج از نیات باارشته ،متار جتیهت در جامعهه آر راز قاجهاری ،ربهتی بهه نمهاد
رغاار شته بودنت .شایت بتوار گفت که متار جتیت روامار مح کنش سااسهی ا پوشهیی
(باتاشت ا سالمت محصالر) بودنت  .ای اد هام سااسهت ا پوشهیی بهه همهراه رغااهر مشهی
آموزی الفبای یارسی نشار از ناازهای اجتماعی آر رازگار دارد .نیته ما اینیهه مهتار
جتیت داص ادامه متار قتی ا رحو مبنایی از عل قهتی بهه عله جتیهت نبهود .ظاهور
اجتماعی متار جتیت به دلا هژمونی طب نوی ا گ تردگی بامهاریههای گونهاگور بهر
کشور بود .به عبارت دیگر ،یا پوشیار جتیهت سهیاردارار مهتار جتیهت بودنهت (قاسهمی
پویا )206 -216 :1377 ،یا مانتسار ا محصالر علوم دیگر هم و با م البات دالهت اقهتام
به رأسا مترسه میکردنت .در هر صورت ایجاد مترسه در ایهرار بهاش از آر کهه بهر پایهه
رغاارات مع وف به عل باشت ،بر اسا نااز اجتماعی صورت گریت.
اما درباره ساختار سااسی ایرار در داره مشهراطه بایهت گفهت کهه ایهرارِ دارار قاجهار
دارای ساختاری کا ا متأثر از راابط قترری بود که شهماری آر را بها نهام پارریموناهالاوم،1
(شهپتری) (البی ا عظامی ،)28 :1387 ،شماری شبه پارریموناالاوم( 2رویاها )93 :1385 ،ا
1. Patrimonialism
2. Pseudo - patrimonialism

تاریخمندي جنبش مشروطه؛ بررسي رابطه تحوالت اجتماعي ایران معاصر با جنبش مشروطه 87

شماری دیگر پارریموناالاوم جتیت( 1آبراهاماار )516-553 :1379 ،معریی کردهانت .شهاه در
ای ساختار ذینفع ا ذیدا رام بود ا رعاتی از اا انتظار نمیریت (البهی .)28 :1387 ،در
ابتتای شی گاری ای سل له ،درآمت دربار مبتنی بهر نظهام راولهتاری بهود (لمبتهور1375 ،؛
1377؛ ساف1373 ،؛ یورار .)1382 ،ای نظام منجر به شی گاری طبقهات مشهخص پایهتار
نمیشت .کشاارزی به مردله رجاری نمیرسات ا مازاد رولات ا به ربع آر پ انتازی داصه
نمیشت .در اااسط داره (داره ناصری) ،نظام راو داری ر عاف شت ا بها اد هام ایهرار در
نظام جاانی ،اقتصاد رجاری آرام آرام جانشا نظام پاشها شهت .محققهار بهه ارفهاق بهر ایه
باارنت که در داره قاجاری نارای نظامی ب اار ضعاف ،رشیاالت اداری ناکارا ،نظهام مهالی
بی رانا ا یرسوده ا نااد آموزشی محتاد ،قتیمی ا روسعه ناایتهه بهود (البهی31 :1387 ،؛
عا ههوی22 :1369 ،؛ کاروزیههار1383 ،؛ اکبههری 302 :1384 ،ا90 :1382؛ Abdollahiyan,
2004: 48؛ .)Sheikholeslami, 1997
قترت سااسی در آر داره ،به یک رعباهر خ هی ا بهه رعباهری دیگهر ،منظومههای بهود.
منظور از قترت خ ی آر است که قترت دارای سل له مرارب عمودی بود .ابتهتای قهترت
به شاه ا انتاای آر به کتختای راستا ،رئا ای  ،االهی یها دهاک شهار مهیرسهات .از ایه
منظر ،شاه داره قاجار زمامتار م لا بود ،ارا که عاری از م ه ولات ا در عها دها یعها
مایشاء بود .اختاارات ایراد برگریتهه از قهترت شهاه بهود .شهاه قاجهار هماننهت شهاهار پاشها
باالرری مرجع ق ایی ،اقتصادی ،سااسی ،نظامی ا اداری مح وب میشهت (کهرزر:1380 ،
512-513؛ کاروزیار1383 ،؛ ساف1373 ،؛ لمبتور1379 ،؛ یورار.)1382 ،
اما قترت به معنای منظومهای آر ،ااقعات قترت را به یرد رقلا نمیدهت ،بلیه پایگاه
قترت را به یک قلمرای مشخص با نقا رأثارگذار گوناگور رعما میدهت .از ای منظهر،
ناراهای اصلی دارای قترت در داره قاجار عبارت از شاه ،خانتار سل نتی (دربار) ا دیوار
(صتر اعظ  ،ازرا ،مامورار عالیرربه اداری ا لشگری ا دیمرانار ایاالت) بودنهت .در ایه
مت در کنار اراده شاه ،ارادههای دیگر ناو شی یایتنت .در داره ناصری به بعت همه ااو در
ذی ایراد قتررمنت رجماع یایت (معمار197-198 :1387 ،؛ کریمهی ا د هانی-69 :1375 ،
67؛ Gilbar,1977؛  .)Nowshirnani, 1982روضاح آرکه از آر جا که به دلا شی هتههای
پیدرپی از دالتهای خارجی ،نبود اررش قوی ا درآمهتی مناسهب ،قهترت شهاه در دها
1. New patrimonialism
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کاهش بود ،رمرکو قترت در درار ساختار سااسی داره قاجاری ناو پراکنته شته بود .شهاه
رسههما Qدارای قههترت بههود ،امهها ماههوار رأثارگههذاری گههراههههای درار منظومههه قههترت بههر
رصمامات شاه ا یا اخذ رصمامات خارج از آگاهی یا اراده شاهانه ایهوایش یایتهه بهود .اگهر
رحلا آبراهاماار را بپذیری که شاه قاجار به دلا نتاشت مشراعات دینی  -ارا که علمای
شاعه در ای داره بر خالف داره صهفویه دیومهت مشهراع را دیومهت د هرت ماهتی
(ع ) میدان تنت ا ای نوع دیومت را دهتاکثر ،شهر الزم قلمهتاد مهیکردنهت ه ا نتاشهت
اقتتار رسمی (اررش قتررمنت ا بودجه میفی) در اخذ رصهماات ا اجهرای آر نهاروار بهود،
آنگاه د ور گراههای درار منظومه قترت قاب روجاه است (آبراهاماار.)49-53 :1379 ،
بنابرای رمامی اع ای منظومه قترت ،را دتادی پذیریتهه بودنهت کهه قهترتشهار (قهترت
منظومه) کاهش یایته ا لذا را دتادی در رصما گاریها از خود نرمش نشار میدهنت .ایه
نرمش اجازه دخالت باشتر اع ای دیگهر منظومهه را یهراه مهیکهرد .شهاه بهه ظهاهر همهار
مالکالرقاب (راسخ ) 40-47 :1392 ،بهود ،امها در ماهتار سااسهت ابهوار قهتررش ناکهایی ا
کاهش یایته بود .اع ای دیگر منظومه قترت ،رالی میکردنت اقتتارشار را ایوایش دهنهت.
در ای ماار ،دیواناار به دلا خارج شهتر از کهارکرد اصهلیشهار (رنظها راابهط دربهار بها
داکمار االیات) نقهش ب هوایی در ایجهاد اهالش در اضهعات قهترت (رمرکهو قهترت در
دست شاه) داشتنت .در هما دا  ،د ور دالتهای را ا انگلا شهرایط کشهور را بهه
نامه استعماری ربتی کرده بود .ای شرایط باعث شته بود نه دربار ا نه دیام محلی ناهازی
به ییتیگر نتاشتنت؛ دالت به را ا دیام به انگلا اریا داشتنت در نتاجه نقش ااس های
براکراتها محو شت (رویاها .)105 :1385 ،بنهابرای داکماهت قاجهاری از شهی ه هتهای
خارج شت ا شی منظومهای به خود گریت.
رایتاد دیگری که در صحنه سااسی قاجار رد داد ،امیار یهراه آیهی اعتهراض مهردم
بود .روضاح آر که ،رغاارات داص شته در کشورهای اراپایی ا نبهود مشهراعات دینهی ا
قترت نظامی داکمات ،یرصت مناسبی را برای ربتی آگاهی گراههای نخبه به اعتهراض ا
دادخواهی روده یراه کرد .برای نخ تا بار مردم ایرار علاه قرارداد شهاه بها یهک خهارجی
قاام کردنهت (قاهام رنبهاکو) ا شهاه مجبهور بهه عقهب نشهانی شهت .شهاه قاجهار رها قبه از ایه ،
عقبنشانی از قترت خارجی را رجربه کرده بود ،امها عقهب نشهانی شهاه از خواسهت مهردم،
رایتادی منحصر بهیردی در راریخ ایرار بود .در ای بازه زمانی بود کهه دیگهر شهاه ابهواری
برای بازپ گاری اقتتار خود نتاشت .ناصرالتی شاه به صتر اعظ خود گالیه میکرد کهه
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«م ه نههه اررههش درسههت ا د ههابی دارم ا نههه مامههاری بههرای رجااههو یههک اررههش مناسههب»
(آبراهاماار .)51 :1379 ،در ناایت دالت قاجار نتوان ت ماهات ا کهارکرد اصهلی (اعمها
خشونت مشراع) خود را دفظ ا اجرایی کنت .در نبود ای ماهات بود که رف ار امر سااسهی
در داره قاجار از شاه ا دربار بهسوی کهنشگهرار باهرار از داکماهت رغااهر یایهت ا آنهار
بودنت که امر سااسی جتیت را ربتی به گفتمار بررر کردنت.
 .4اندیشه کانونی جنبش مشروطه و نهاد مستقر
ا لب انتیشمنتار آ از جنبش مشهراطه را شهوری علاهه امتاهاز رورهور ا رنبهاکو ( )1268ا
شی ت ایرار از را دان تهانت (ک رای15 :1344 ،؛ ناظ االسهالم کرمهانی :1362 ،ج،19
1 :60؛ براار46 :1376 ،؛ زیبهاکالم22 :1377 ،؛ ادمهتی .)41 :1387 ،از آنجها کهه جنهبش
مشراطه دارای راایت یی انی نا هت ،لحظهه آ هازی انتیشهه مشهراطهخهواهی ناهو دارای
راایت اادتی نا ت .ما با آ ازها ا ربارهای گوناگور ا بهربع آر با راایتهای گونهاگور
رابرا ه تا (راجاک .)87 :1394 ،جنبش مشراطه دتاق داای سه راایتِ دربار ،بازار ا
مخالفار دالت است.
الف) پیشرفت؛ آ از مشراطهخواهی با راایت درباریهار ،بهه رایهارایی ایهرار ا را
بازمی گردد .مبتنی بر ای راایت ،در آر داره راریخی ایرار نتوان ت در برابر قترت نظامی
را (عاتنامه گل تار 29شوا 1228ق12/مار1192ی) ا (عاتنامهه ررکمن هتار 2شهعبار
 1243ق 1/اسههفنت  1209ی) مقاامههت کنههت .در ذیه مفاههوم شی ههت ،دربههار مبههادرت بههه
نوسازی اررش ایرار کرد .برای نا به ای منظور ،عبا مارزا مبادرت به اصالح نظهام مهالی
(دذف درآمتهای گواف دربار ا ایجاد رعریههای دمایتی جتیت) کرد ا منهابع مهالی رااهه
رجااوات ا دقوق ثابت نارایهای اررش ه با جمعات باش از شش هوار نظهامی ه را رهأما ،
کارخانه روپ ا رفنگسازی را در ربریو دایر ا اداره ررجمه برای برگردانتر متور مانتسی
ا نظامی را ایجاد کرد .در هما داره است که نخ تا اعوام محصهالر بهرای ک هب علهوم
نظامی ،مانتسی ،پوشیی ،ااپ ا زبهارههای خهارجی ارفهاق ایتهت (آبراهاماهار68 :1379 ،؛
ک رای1344 ،؛ قاسمی پویا106-105 :1377 ،؛ سرمت202-190 :1372 ،؛ نوایی :1382 ،ده
را ااهارده؛ دهائری317-314 :1372 ،؛ اقبها آشهتاانی29 :1305 ،؛ محبهوبی-176 :1370 ،
 )198در داره صترات امارکباهر ( 22ذیقعهته 1264ق 19 -محهرم 1267ق 28 /ماهر 1227
ی 22-آبار 1230ی) .گ تره نوسازی یوانی یایت ا «نظ مارزارقیخانی» (آدمات1385 ،
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الف )212-211 :برپا شت .مترسه دارالفنهور سهاخته شهت ا رعهتاد باشهتری از اشهراف بهرای
رحصا علوم جتیت به اراپا اعوام شتنت .بنابرای در ای راایت دا ارفاق کهانونی ه مترسهه
دارالفنور ا اعوام محصالر به خارج ه در مرکو نوسهازی قهرار داشهت .درااقهع ،شی هت از
را برای درباریار سخت بود ا برای جبرار آر به ییر نوسهازی ایتادنهت ،لهذا نوسهازی در
امور نظامی ا به ربع آر امور مالی در ناایت به نوسازی اداری ،اقتصادی ا آموزشهی منتاهی
شت .ابالغ کتابچه رنظامهات د هنه ا رشهیا مجله رنظامهات د هنه بهه همهراه ایجهاد نهه
ازاررخانه (آدمات5-4 :1355 ،؛ اعتمادال ل نه194 :1385 ،؛ دامغانی151 :1357 ،؛ ارهرام،
 )252-251 :1385را میروار نشانههای ملمو ای نوسازی دان ت .نوسازی برای درباریار
ااوی جو جبرار عقبمانتگی دالت ا مظاهر آر نبود؛ که بهارزرری آر اررهش بهود .بهاار
ای راایت انا است که درباریار به دنبا بازسازی دالت ا اقتتار از دسهت ریتهه (دالهت
قوی) قاجاریه بودنت.
دا نیته ما در ای راایت اجود دارد؛ نخ ت آر که رناا کنشگر یعا بهرای جبهرار
عقب مانتگی دالت از رب ،دربار ا نخبگار دربهار بودنهت .نیتهه دام آر کهه نوسهازی بهه
نوسازی دربار ا اررش رحوی ا رقلا یایته شت .البته به عقاته آدماهت ،اصهالدات دربهاری
در دربار متوقف نمانت ا به جامعه ناو گ ترده شت .جاش رعق اجتماعی بهه نخبگهار ،طبقهه
متوسط ا دتی روده مردم از اثرات ای نوسازی قلمتاد میشود (آدمات ،1385 ،ب.)129 :
در مجمههوع ،ربعههات شی ههت از را  ،رانههت نههاقص نوسههازیهههای صههورت گریتههه ا
مقاامت بخشی از درباریار ،دیواناار ا راداناور با رانت نوسازی (جوادی )1391 ،منجر بهه
ناسازگاریهایی در اجتماع آر رازگار شت .در آر داره ،ایرار بهرای نخ هتا بهار بها دجه
انبوهی از کاالهای خارجی مواجه شت .همچنا اع ای امتاازات بیدت به خارجاار منجر بهه
سا ره نفوذ آنار بر اقتصهاد ایهرار شهت .از سهوی دیگهر ،بها نوسهازی صهورتگریتهه ،رانهت
رغااراری که مخالفار داخلی (راشنفیرانی همچور سات جما التی استآبادی ،ملی خهار،
آخونتزاده ،طالبوف ا )...در نظر داشتنت ،کُنت شت ا جایگاه دربار در مقاب مخالفار داخلی
(راشنفیرار ا راداناور منتقت) رقویت شت (آبراهاماار .)71 :1379 ،در ای شرایط بود کهه
راایت دام از آ از انتیشه مشراطه شی گریت.
ب) عدالت؛ راایت دام از آ از انتیشه مشراطه به رجار باز میگردد .اع ای امتاازات
یرااار به خارجاار ا رانها رجهارت خارجاهار بهه هوینهه رکهود رجهارت داخلهی ،منجهر بهه
اعتراضات رجار شت که پایگاه ا منولت اجتماعی ااالیی در آر عصر داشتنت .لحظه آ هازی
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انتیشه مشراطه با راایت رجار ،به بازه زمانی شی ت دالت برای باانهسازی ااضاع رجاری
ه در زمار انتقا اقتصاد ایرار از نظام راو داری به نظام رجاری ،ا اد ام در اقتصاد جاهانی ،ه
باز میگردد .در داره بررری رجار خارجی (بهایژه رجهار راسهی) ا ایهو رجهارت ایرانهی،
شماری از رجار مبادرت به رنظا شیایات نود شاه کردنت .ناصرالتی شهاه دسهتوراری بهرای
ریع مشیالت رجار ایرانی صادر کرد« .رجار به مشورت بهر آینهت ،کهار رجهارت را بهه نظه
درآارنت ،میخواهنت رئا ی داشته باشنت یا نه ،خودشار میداننت ،به ارفاق رصما بگارنهت ا
پاشناادشار را عرضه بتارنت» (آدمات ا ناطا .)310 :1356 ،بهطور مثا نماد درکت دالت
برای «رن ا امور رجارت ،رساتگی به دعاای دقوقی رجار ا رماو دا ا باطه » (آدماهت ا
نههاطا .)311 :1356 ،را رشههی «مجلهه اکههالی رجههار 1301ق1263 /ی» بهها د ههور
ریشسفاتار ا بورگار رجار دان هت (آدماهت ا نهاطا299-356 :1356 ،؛ ررابهی یارسهانی،
 .)1384بهر موایقت االاه ا پشتابانی شاه با رشیا ای مجل ا ایجاد دیهارر ایه رشهی
در انتی االیات ،به دلا مخالفت بخشی از دربار ،داکمار محلی ا راداناور ،عمهر ایه
رشی کوراه بود.
در ای راایت ،شی ت دالت در سامانتهی ااضاع اقتصادی ا نفوذ کهاال ا امتاهازات
خارجاار منجر به رکود رجارت بهعنوار ما رری رک اقتصادی ایرار شت .منهایع مشهترک
رجار با گراههای دیگر منجر به ارحاد آنهار ا اعتهراض علاهه سهل نت شهت .انتیشهه کهانونی
رجار در مفاوم عتالت متبلور بود ،ارا که بهیعهتالتی ا خودکهامگی از نگهاه ایه گهراه ا
بخش قاب روجای از مردم در اع ای امتاازات خا به دربار ،نخبگار نودیک بهه دربهار ا
همچنا به خارجاار معنا میشت .اص الح مشراطات ناو به معنای مشهرا سهاخت سهل نت
در اعما قترت بود (قاصری .)156 :1392 ،درخواست عتالتخانه ییی از راههایی بهود کهه
از آر طریا امیار محار قترت دربار ممی میشت ،ثبات ا امنات به شار بهاز مهیگشهت ا
رجارت از رکود خارج میشت.
ج) قانون و حق؛ راایت سومِ لحظه آ ازی انتیشهه مشهراطه از آرِ مخالفهار دالهت ه
راشنفیرار ا راداناور ه است .در ای راایت ،لحظه آ ازی انتیشه مشراطه به رایهارایی
ایراناار با جاار رب مربو می شود .در ای رایارایی بود که راشنفیر ایرانی درکهش از
راریخ بهمثابه مشات الای به راریخ بهمثابه امری ان هانی کهه مفاهوم کهانونی آر رحهو بهود،
رغاار یایت .راشنفیرار بر ای باار بودنت که ان ار میروانت ا دا دارد اضهعات کنهونی را
دگرگور سازد .اساساً معنای دا بهعنوار یک راب ه اِسنادی (راب ه ان ار با دها یعنهی دها
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بودر یا دا نبودر) به راب ه رملایهی (یعنهی دها داشهت ان هار) ربهتی شهت (منهوااری ا
راستایی .)1390 ،از ای را راشنفیرار نه یقط خواستار رغاارات در نااد قترت ا سااسهت
که خواستار دگرگونی اساسی در امور اقتصادی ،سااسی (آزادی ا دمیراسهی) اجتمهاعی ا
یرهنگی بودنت (آبراهاماهار79 :1379 ،؛ آدماهت .)1354 ،در ایه راایهت بهود کهه ملهت از
مفاوم قتیمی رعات به مفاوم جتیت ملهت رغااهر یایهت .راشهنفیر داره قاجهاری خواسهتار
رحو مردم از رعات به ملت شته ا در ای رحو خود لذا به صتای ملت ربتی شهته بهود.
برای نخ تا بهار شهعار «زنهته بهاد ملهت ایهرار» شهناته شهت (آدماهت1385 ،ب140-139 :؛
صتیقی1390 ،؛ ک رای .)74 :1344 ،اگر اه ماهار راشهنفیرار اخهتالفنظرههایی اجهود
داشت ،اما نق ه مشترک راشنفیرار داره قاجاری آنجایی بود که به مشراطات بهمثابه امهر
سااسی به معنای منازعه خار ا شر مبتنی بر امور ان انی ا ارآسمانی باار داشهتنت .از ایه را
است که ییی از پایهایرری امور ان انی ،یعنی قانور مهورد روجهه نخبگهار ییهری ا دینهی
همچور مارزا ملی خار( ،محاط طباطبایی ،)151 :1327 ،م تشارالتاله (دالتشاهی:1386 ،
 ،)8-7عبتالردا طهالبوف (رئها ناها )102 :1357 ،آخونهتزاده (آدماهت ،)1349 ،محمهت
اسماعا محالری( ،زرگری نژاد ،)517 :1377 ،مارزای نائانی (یاردی )1394 ،ا شاخ ی
اهلل نوری ه رساله درمت مشراطه ه (زرگری نژاد )163-164 :1377 ،قرار گریت.
در ای راییرد ا ی ای انتیشهای ،قانور اساسی کتاب مقت بشر قلمتاد شت ا بهربهع
آر جنبش مشراطهخواهی نظام دقوقی اادتی (قاصری )156 :1392 ،را خواستار شت.
نیته مامی که در ای راایت بایت به آر روجه داشت ای است که به ر ه دا راایهت
پاشا که دامالر آر به دنبا منایع خود بودنت ،در ای راایت ،راشنفیرار عالاه بر اینیهه
که دامالر منایع گراهی ه تنت ،بهمثابه صتای ملت معتهرض یها «صهتای امهر اجتمهاعی در
دهها ظاههور» (صههتیقی )1390 ،شههناخته شههتنت .منههایع راشههنفیرار (اعهه از رادههانی ا
اررادانی) به پذیری آنار از سوی قترت ا مردم بههعنهوار ناهرای اجتمهاعی رهازه متولهت
شته باز گشت .پاش از ای داره راریخ مها راشهنفیر بههعنهوار معتهرض ا متیهی بهه ملهت
نتاشت .در ای بازه راریخی است که نارای اجتمهاعی جتیهتی شهی یایهت؛ نارایهی کهه
مناسبات ا راابط قترت م تمر ا م لط در راریخ سااسی ایهرار را رغااهر داد .ایه رغااهر در
ااقع ایجادکننته نق ه گ تی ماار راابط ا مناسبات قترت در قتی ا جتیت بهود .در ایه
راایت بهطور رقریبی خواست های دا راایت پاشا ناو باار شهت .بهه همها دلاه مهیرهوار
گفت مفاوم قانور ،انتیشه کانونی راشنفیرار داره قاجاری برای باهار خواسهتههایشهار
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بود.
بنابرای مفاها سهگانه نوسازی (پاشریت) که دامالر آر نخبگار درباری ،عتالت که
دامالر آر رجار ،ا قهانور یها دها کهه دهامالر آر راشهنفیرار ا رادهاناور بودنهت ،نق هه
مرکهوی م البههات ا مفههاها کههانونی انتیشههه سهه گههراه اصههلی جنههبش مشههراطه مح ههوب
میشونت  .براسا ای سه مفاوم سه م البهه ناهو در جامعهه سااسهی په از مشهراطه شهی
گریت؛ رضایت بهمعنای دیومت مبتنی بر مشارکت ا رضایت مردم ،مشهراعات بههمعنهای
قترت مشراع در ذی قانور ،ا دقوق عامه بهمعنای رعایهت دقهوق عمهومی در مصهاف بها
قترت؛ همار م الباری که در رب ناو شی یایته بود (رارنی.)192 :1393 ،

شکل .1 :اندیشههاي كانوني جنبش مشروطه

ب تنشانی اا ا دام ،نق ه ع ف پذیری ا انتخهاب انتیشهه مشهراطه بهود .اعتهراضههای
پاشا ا پ ا ایه دا ب هتنشهانی (جعفریهار1378 ،؛ خالصهی )1366 ،منجهر بهه گ هتری
انتیشههای جنبش مشراطه در رارار ،ربریو ،اصفاار ،رشت ،شاراز ا دیگر شهارهای ایهرار
شت (دانشور علوی .)1377 ،اما ناادینه ا درانی شتر انتیشه مشراطه در جامعه نخبهه ایهرار
به بازه زمانی رصویب قانور اساسی ،به ایژه متم قانور اساسی بهاز مهیگهردد .در آر داره،
انتیشه مشراطه با مرکویت مفاوم قانور به همراه دا مفاوم عتالت ا پاشریت نود کنشگرار
جنبش مشراطه درانی شت .قانور اساسی باشتر به رنظا قترت شهاه ا مهتم آر بهه ر هما
دقوق ا آزادیهای مردم روجه داشت (گرجی ا مرادخانی176 :1392 ،؛ منشادی.)1392 ،
انتشههار رسههائ گونههاگور از سههوی دا ارداگههاه مشههراعهخواهههار ا مشههراطهخواهههار ا
منازعه های اساعی که در خصو مفهاد مهتم قهانور اساسهی م هرح شهت ا اعتهراضههای
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جمعی شمار کثاری از مردم (زنار ا مردار) در موایقت بها رصهویب مهتم قهانور اساسهی ا
مخالفت با به رأخار انتاخت رصویب متم یا رغااهر مفهاد آر (زرگهرینهژاد1377 ،؛ قااسهی،
1394؛ ک رای1344 ،؛ آیهاری65 :1369 ،؛ ملهکزاده ،ج22 :1371 ،2؛ شهارادی)1384 ،
زمانههای نظری ه دا رساله مشاور مشراعهخواهار «کشف المراد م المشراطه ا االستبتاد
ا درمههت مشههراطه» ا دا رسههاله مشههاور مشههراطهخواهههار «رنباههه االمههه ا رنویهههالملههه ا
الل هالیالمربوطهه یهی اجهوب المشهراطه» هه ا ماهتانی ه رأکاهت ا دمایهت علمهای نجهف ا
مشراطهخواهار شارهای بورگ کشور برای رصویب متم قانور اساسی ه (دهائری)1364 ،
منجر به ناادینهشتر انتیشه مشراطه در قالب قانور اساسی ا متم آر شت.
 .5اندیشههای کانونی پيشامشروطه
در نق ههه مقابهه انتیشههه مشههراطه ،انتیشههه سههل نت سههنتی اجههود داشههت .بههه خههالف
مشراطهخواهار که انتیشههای خود را به صورت رازنامه ،کتهاب ،سهخنرانی ا نامهه منتشهر
میکردنت ،سل نتطلبار ناهازی بهه ایه کهار نتاشهتنت .اهرا کهه ااالً پشهتوانه نظهری نظه ا
گفتمار م تقر رعتاد قاب مالدظهای از متور سااستنامهها ا اخالقههای ناصهری ،جاللهی،
کاشانی ا ...بود که آنار را بینااز از متور جتیت میکرد؛ متونی که را آر راز ها اشهیالی
به پاش یرض ،ادعا ا استتال آناا اارد نشته ا به عبارری ،ها رختادی بر گفتمار م هرح
ایجاد نشته بود ا ثانااً بر اسا گفتمار مرسوم ا م رح ،سل له قاجار ناو مشراعات خود را
از طریا اعما قترت به نمایش میگذاشت.
به ااقع کتابها ،مقاالت ا رسائ مشراطهخواهار در مواجاه بها کتهابههای پاشهاناار
قرار داشتنت .نوی نتگانی اور نج التی رازی ،خواجهه نظهامالملهک ،خواجهه نصهارالتی
طوسی ،رشاتالتی ی اهلل ،جال التی داانی ،ااعظ کاشهفی ،طباهب کاشهانی ا اسهینتر
باک ررکمار ا .....متونی را رتای کردنت که راایتی از جایگاه ا اقتتار ا مناسهبات شهاه بها
مردم را باار میکرد ،در صورری که متور داره مشراطه شرای ی را باهار مهیکنهت کهه ایه
راایت از شاه ،خاستگاه ا اقتتاری را رغاار میدهت.
الف) «قترت م لقه» در داره پاشامشراطه ،منشاء قترت شاه آسمانی ا به هما دلاه
قترت اا نامحتاد بود« .دیمرار بر اسا دا الاهی دیومهت مهیکهرد ا اظافهه رعایهای
دیمرار رناا آر بود که برای سالمتی اا دعا کننت» (لمبتهور43 :1379 ،؛ کاروزیهار:1377 ،
 .)179-81از ای را راب ه مردم با شاه بهمثابه راب ه رعات با داک یا بنته بها خهتایگار بهود
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(یورار214 :1377 ،؛ آبراهاماار15 :1376 ،؛ ساف48 :1373 ،؛ لمبتهور .)83 :1379 ،اساسها
شاه را سایه ختا بر زما میدان تنت ا همارگونه که یرمار الای اش ب ته اطاعت مهیشهت،
یرمار شاه ناو بایت اطاعت میشت (داانی111-115 :1391 ،؛ جاهانبگلو .)23-22 :1383 ،در
آر داره ،قانونی اجود نتاشت ارا که هنگامی قانور اجودی الوامی میشهت کهه نخ هت،
دادگاهی باشت دام ،موضوعی اختالیی م رح باشت ا سوم دا طرف دعهوی امیهار د هور
داشته باشنت .در پاشامشراطه ها کتام از ای سهه نیتهه اجهود نتاشهت ا سهل ار در دیه
«مالکالرقاب ا ناقهب الیلمهه ا نایهذالحی » (خلخهالی165 :1390 ،؛ کاشهانی)33 :1388 ،
شناخته میشت .در نبود قانور ا دستگاه ق ها ،ااسه هگهری بلنهتپایگار (دربهار ،رادهاناور،
رجار) نود شاه معنا مییایت ،همچنار که ب ت نشانی رااج مییایت .نیته درخهور رامه آر
که در آر داره ،قانور ،همار شریعت پنتاشته میشت که قاضی بهعنوار نماینهته ا منصهوب
شاه آر را اجرا میکرد .به عبارت دیگر ،قانور به دلا د ور شاه اجود داشت ا رها زمهانی
که آر شاه بر م نت قترت بود ،ریلاف برای همه مشخص بهود .رناها بها رغااهر شهاه بهود کهه
امیار رغاار قانور ناو یراه میشت (نصارالتی طوسی1356 ،؛ نظامالملهک طوسهی1380 ،؛
رازی1352 ،؛ کاشانی1331 ،؛ پ راشف یی1350 ،؛ راانتی1356 ،؛ مارزا سماعا.)1378 ،
از آنجا که در پاشامشراطه شاه به یراآسمار مرربط میشت ،پرسش از ناظر ا نظارت بر
شاه ا دیام اساساً م رح نبود (لمبتور83 :1379 ،ا .)21در یرمار مشراطات مظفرالتی شاه
رگههایی از ربار قترت یراآسمانی دیته میشهود ...« :از آنجها کهه د هرت باریتعهالی جه
شانه سر رشته ررقی ا سعادت ممالک محراسه ایرار را بیهف کفایهت مها سهپرده ،شهخص
همایور ما را دایظ دقوق قاطبه اهالی ایرار ا رعایای صهتیا خودمهار قهرار داده ،لاهذا در
ای موقع که رای ا اراده همایور ما بتار رعلها گریهت ....بعهور اهلل رعهالی مجله شهورای
مرقوم که نگابار عت ماست ایتتاح ا( »...ک رای .)1344 ،لهذا کلمهات شهاه کهه نشهار از
خاستگاه پاشامشراطه داشت ،در ماهتار مشهراطه (رامهوری57-52 :1361 ،؛ نهاظ االسهالم
کرمانی22-24 :1362 ،؛ براار )15-21 :1376 ،دیگر یک پتیته آسهمانی نبهود ا مخالفهار
می روان تنت مقصر رختادها را به دربار ،دیوار ا شاه اداله دهنت .لذا در رتای قانور اساسی
ا به ایژه متم آر ،رعبار ا رف ار جایگاه ا مقام آسمانی شاه به االش کشهاته شهت؛ االشهی
که به مرکو منازعه جنبش با نظام م تقر ربتی شت (لمبتور.)105 :1379 ،
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ب) «ریلاف» 1ا «ریلافگرایی» مفاوم دیگری است که در داره پاشامشراطه ماه ا
رأثار گذار بود .در آر داره ،مردم در مقابه شهاه ا قهترت ای رناها دارای ریلاهف بودنهت.
بتی خاطر نظام براکراسی داره پاشامشراطه ب اار کواک بهود (آبراهاماهار.)16 :1376 ،
قترت شاهانه سل ه مرارب قترت را رعاا میکرد ا در ااقع ای قترت بود کهه ماه رهری
منبع اقتصادی آر زمار (زما ) را مشخص میکهرد (لمبتهور .)267 :1377 ،بنهابرای قهترت
شاهانه گ تره ای به دوزه زنهتگی ا مناسهبات اقتصهادی ،اجتمهاعی مهیرسهات (کاروزیهار،
.)7 :1379
اساسا بار معنایی ریالف اسهاع رهر از راابهط متقابه مهردم ا قهترت بهود .دهوزهههایی
همچور راابط ان ا ر با زما با سرمایه ا بها سهود ناهو ریلاهف محهور بهود .رجهار ا مالیهار،
مالیاتی رسمی ا دائمی برای خود یرض نمیکردنت (کاروزیار7 :1379 ،ا )10ا شاه در هر
زمانی میروان ت ن بت به ما ا منا رعات خهود ادعها داشهته باشهت (یهورار214 :1382 ،؛
اشرف .)39-41 :1359 ،در آر داره ،نظام راو داری رااج داشت ا مالک باشهتر بههعنهوار
مامور مالاات نقش ایفا میکرد .در ای ی ا بود که کشاارزی هاچگاه از سه ح معاشهت بهه
س ح رجاری رغاار ناایهت (لمبتهور1375 ،؛ 1377؛ یهورار1377 ،؛ کاروزیهار1381 ،؛ الهی،
 ،1380کتی 1375 ،ا .)1383
د) مفاههوم سههوم هنجههاری داره پاشامشههراطه «رقههتیر» بههود .در آر داره ،قههترت،
رعاا کننته رحرک اجتماعی بود .ای رحهرکِ بهتار مهالک ا معاهار ،کمهک مهیکهرد رها
رقتیرگرایی رااج یابت .ک ادی بازار ،نبود سرمایه ،گ تردگی باماری ا مرگ ا ماهر ناشهی
از آر ،مشیالت خانوادگی ،بالیای طباعی ،جنهگ ا اساسهاً جایگهاه یعلهی ایهراد ا شهرایط
موجود در ااراوب مفاوم رقتیر معنا میشت .ضم آر که راه خهراج از اضهعات کنهونی
ناو دعا ،نذر ا استغاثه به درگاه الاهی یها انتظهار ع ویهت از ناداهه قهترتهه نماینهته قهترت
آسمانیه بود (ررابی یارسانی72 :1384 ،؛ رنهه دالمهانی225 :1335 ،؛ نهاطا .)33 :1358 ،در
ای ی ای مفاهومی ،رقهتیرگرایی از یهکسهو یرارهر از شهاه بهود ا از سهوی دیگهر ،ن هبت
م تقامی با گ تره قترت شاهانه داشت .ررکاب قترت آسمانی ا رااج رقتیرگرایی امیار
طرح مفاهامی اور عقبمانتگی ا بهربع آر نوسازی ا پاشریت را یراه نمیکرد (ماالنی،
.)42-43 :1378
1. Obligation
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شکل  .2اندیشههاي كانوني پيشامشروطه

جمعبندی و نتيجهگيری
ادعای ای نوشتار مبتنی بر برقراری راب ه ماار جنبش مشراطه با رحوالت بناادی اجتمهاعی
در ایرار معاصر است .بتی گونه که ابتتا جنبش مشراطه از طریا خلا راریخمنتی نوی بر
داات اجتماعی جامعه رأثار گذارد ا سپ بر نحوه شی یابی رحهوالت اجتمهاعی در ایهرار
معاصر رأثار گذاشت.
 .1تاریخمندی جنبش مشروطه

اگر راریخمنتی جنبشهای اجتمهاعی را الگهوی ناادینههشهته یرهنگهی ،سااسهی ،اقتصهادی
انتیشه ا کنش جنبش اجتماعی بتانا  ،آنگاه کانور راریخمنهتی جنهبش مشهراطه در ذیه
مفاوم قهانور (دها رعاها سرنوشهت از سهوی مهردم) معنها مهییابهت .از ایه را یصه مماهو
راریخمنتی پاشامشراطه از مشراطه ،رغاار میار اعما دا بود .ای رغاار میار اعما دا،
منجر به رأسا مجله شهورای ملهی شهت .یها رشهیا ایه ناهاد ،آدهاد ملهت نهه بهه دلاه
نماینتگی آسمار در زما بلیه ارفاقاً بهه دلاه زمانهی بهودر ،دارای دها (دقهوق عمهومی)
شتنت ،ا نماینتگار مجل ناو به عنوار اکاه مهردم دها داشهتنت قهانور ،رهتای ا بهر قهوه
مجریه نظارت کننت.
هنگامی که مردم دارای دا شتنت ،موضوع ریلاف ،رقتیر ا قترتِ م لقه شاه بیمعنا
شت ا سل نت سنتی به سل نت مشراطه رغاار یایت ،کهه نشهاردهنهته رغااهر سهاختار سااسهی
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دالت در مشراطه به سمت دمیراسی بهود .بنهابرای جنهبش مشهراطه ایجادکننهته گ هت
راریخی در ایرار بود .اراد مجل به میارههای قهترت (شهاه ،خانهتار سهل نتی ،دربهار) ا
دالههت (صههتر اعظ ه  ،ازرا ،مههامورار عههالیرربههه اداری ا لشههگری ا دیمرانههار ایههاالت)
سرآ ازی برای رغاار مناسبات ا منازعات سااسی ا همچنها شهی یهابی مشهارکت سااسهی
مردم بود.
 .2حيات اجتماعی برگرفته از تاریخمندی جنبش مشروطه

اگر داات اجتماعی مردم پاشامشراطه در ذی مفاوم رعات معنا مییایهت ،بههگونههای کهه
قترت م لقه صادب دا بود ا قانور ناو متیی به قترت اا بود ،در داره مشهراطه ،دها ا
قانور همنشا با مردم شت ا ای همنشانی منجر به داات اجتماعی جتیهتی شهت .از ایه را
بایت گفت که جنبش مشهراطه داهات اجتمهاعی مهردم را در سهه سهادت ذهنهی ،کنشهی ا
ساختاری رغاار داد.
در بُعت ذهنهی ،دها رعاها سرنوشهت بهه مهردم ااگهذار شهت .در بُعهت عانهی (کنشهی)،
زمانههای کنشگری یردی ا جمعی ایجاد ،ا در بُعت سهاختاری ،بایهتههای ناهادی جتیهت
ایجاد شت.
بایت دان ت که ایرانی پاشامشراطه اساساً امیار مشارکت از بُعت نظری ا عملی برایش
یراه نبود ،امیار رجماع ثرات برایش مقتار نبود ،امیار مقای ه با دیگهرار بهرایش ایجهاد
نشت ،امیار نجات از بالیای طباعی برایش موجود نبود ،امیار یا ِ دا داشهت ا خهراج از
ریلافِ صرف ،برایش متصور نبهود؛ ا امیهار یهادگاری دانهش جتیهت ا بهه ربهع آر درک
جتیت از جاار برایش مااا نبود .پ از مشراطه ،ایرانی با مشارکت آشنا شت ،امیار ثهرات
انتازی برایش یراه شت .امیار راب ه با کشورهای خارج ،م العهه ا مشهاهته جوامهع ا بهه
ربع آر مقای ه (از طریا رازنامهه هها ا سهفر بهه خهارج) بهرایش یهراه شهت ،امیهار زی هت
طوالنیرر ا مناسبرر برایش یهراه شهت ،امیهار یهادگاری علهوم جتیهت ا مشهاهته جاهار
بهگونه جتیت برایش مااا شت ا در ناایت ،امیار ک ب دا رعاا سرنوشت برایش متصهور
شت.
جنبش مشراطه مفاوم دا رعاا سرنوشت از سهوی مهردم را از عهتم بههاجهود ذهنهی
ربتی کرد .مبتنی بر ای داات ذهنی جتیت ،امیار خراج از جاار ریلاف ا رقلاهت ا اراد
به جاار مبتنی «دا» یراه شت ا یرآینت ا یه ریهت ا آمهت ،داهات جتیهتی را بهه ایراناهار
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ناو امر سااسی از قلمرای

نمایانت .هم ار با رغاار میار دا از دربار ا شاه به مردم ا مجل
یرازمانی به قلمرای زمانی نق میار کرد.
بنابرای دا رعاا سرنوشت از سوی مردم ،مفاوم مرکوی جنهبش مشهراطه بهود ،کهه
مبتنی بر انتیشههای کانونی ا راریخمنتی آر ظاور یایت .ای براز رهاریخی ،همهار داهات
اجتماعی نوینی بود که رحوالت اجتماعی بر محور آر درکت میکردنهت .بهه زبهار دیگهر،
جنبش مشراطه برسازنته راریخ معاصر ا رحهوالت اجتمهاعی ایهرار بهود .رحهوالری کهه بهه
داات اجتماعی برگریته از راریخمنتی جنبش مشراطه راجع بودنت.
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 .34جالییپور ،دماترضا ( .)1381جامعهشناسی جنبشهای اجتماعی :با رأکات بهر جنهبش اصهالح
طلبی دام خرداد ،رارار :انتشارات طرح نو.
 .35جوادی ،ریحانه ( .)1391درآمتی بر جامعهشناسی راریخی اصالدات :اسهتتال ههای مخالفهار
اصالدات در اصالدات ناصهرالا شهاه (1275-1278ه .ق) ،یصهلنامه م العهات ا رحقاقهات
اجتماعی در ایرار ،داره اا  ،شماره  ،3پایاو.
 .36جاانبگلو ،راما ( .)1383موج ااارم ،ررجمه منصور گودرزی ،ااپ سوم ،رارار :نشر نی.
 .37البی ،م عود ا المرضا عظامی ( .)1387م العه ر باقی ه راریخی راب ه ساختار ساا با روسهعه
اقتصادی( :ایرار ،اا ا اپ  ،)1800-1920مجله جامعهشناسی ایهرار ،داره هشهت  ،شهماره
 ،1باار.
 .38داجلی ،علی ( .)1386ارخش متنی در جنبشهای اجتماعی ا کنشهای جمعهی اخاهر ایهرار
(در علی داجلی ،یا ا م العهه جنهبش ههای اجتمهاعی جتیهت) ،راهرار :انتشهارات جامعهه ا
یرهنگ.
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 .39دائری ،عبتالاادی ( .) 1364رشاع ا مشراطات در ایرار ا نقهش ایراناهار مقها عهراق ،راهرار:
انتشارات امارکبار.
 .40دائری ،عبتالاادی ( .)1372نخ هتا رایهارای ههای انتیشهه گهرار ایرانهی بها دا رایهه رمهتر
بور اازی رب ،رارار :انتشارات امارکبار.
 .41د ا زاده ،یاامه ( .)1387ایژگیها ا صورتبنتی جنهبشههای اجتمهاعی در ایهرار ،راهرار:
مجمع رشخاص مصلحت نظام ،پژاهشیته رحقاقات استرارژیک.
 .42خالصی ،عبا ( .)1366راریخچه ب ت ا ب تنشانی ،رارار :انتشارات علمی.
 .43خانایی ،هادی ( .)1382قترت ،جامعه متنی ا م بوعات ،رارار :طرح نو.
 .44خلخالی ،عمادالعلما ( .)1390رساله معنی ا یوایت سل نت مشراطه ،میتوب 1325ق ،در رجبی
(داانی) ،محمتد  ،میتوبات ا باانات سااسی ا اجتماعی علمای شاعه ،رارار :نشر نی.
 .45خواجه نصارالتی طوسی ( .)1356اخالق ناصری ،رصحاح ا رنقهاح مجتبهی مانهوی ه علارضها
داتری ،رارار :خوارزمی.
 .46خواجه نظام الملک طوسی ( .)1383سااستنامه (سارالملوک) ،رصحاح هاوبرت دارک ،راهرار:
علمی یرهنگی.
 .47دامغانی ،محمترقی ( .)1357االا قوانا ایرار قب از مشراطات ،رارار :باواد.
 .48دانشور علوی ،نوراهلل ( .)1377جنبش اط پرستار اصفاار ا بختااری (راریخ مشهراطه ایهرار)،
رارار :آنوار.
 .79داانی ،جال التی ( .)1391اخالق جاللی ،رصحاح عبهتاهلل م هعودی آرانهی ،راهرار :مؤس هه
اطالعات.
 .50دالتشاهی ،علارضا ( .)1386رساله یک کلمه ،نوشته مارزا یوسف خار ربریوی «م تشارالتاله»،
رارار :نشر با .
 .51رازی ،نج التی ( .)1352مرصادالعباد ،رصحاح محمت اما ریادی ،رارار :بنگاه ررجمه ا نشر.
 .52راسهخ ،محمهت ا یاطمهه بخشههیزاده ( .)1392پهاشزمانهه مفاههوم قهانور در عصهر مشههراطه :از
مالکالرقابی را رنظامات ،مجله دقوقی دادگ تری ،شماره  ،83پایاو.
 .53راانتی ،مرر ی ( .)1356راریخ اجتماعی ایرار ،رارار :انتشارات امارکبار.
 .54رائا  ،اسماعا ( .)1345انجم های سری در انقالب مشراطات ایرار ،رارار :جاادار.
 .55ربانی خوراسگانی ،علی ( .)1377بررسی سه رهاایت نظری در جامعههشناسهی رهاریخی ،مجلهه
علمی پژاهشی دانشیته ادباات ا علوم .
 .56رنه دالمانی ،هانری ( .)1335سهفرنامه از خراسهار رها بختاهاری ،ررجمهه ا نگهاری یهره اشهی،
گاالر.
 .57رئا ناا ،ردها ( .)1352زمانههههای اقتصهادی ا اجتمهاعی انقهالب مشهراطات ایهرار ،ربریهو:
انتشارات اب سانا.
 .58رئا ناا ،ردا ( .)1357سااست طالبی ،رارار :انتشارات عل .
 .59زاهت ،سعات ( .)1381جنبشهای اجتماعی معاصر ایرار ،رارار :انتشارات سرای ا طه.
 .60زرگری نژاد ،المح ا ( .)1377رسائ مشراطات؛ هاجته رساله ا الیحه درباره مشهراطات،
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رارار :کویر.
 .61زیباکالم ،صادق ( .)1377سنت ا مترناته ،ریشهیابی عل ناکامی اصالدات ا نوسازی سااسهی
در ایرار عصر قاجار ،رارار :نشر رازنه.
 .62سرمت ،المعلی ( .) 1372اعوام محصه بهه خهارج از کشهور (در داره قاجاریهه) ،راهرار :بناهاد
م ت عفار ا جانبازار انقالب اسالمی.
 .63سات امامی ،کااا ( .)1377رای های راریخی ر باقی در آثار رتا اسیااپو ا اارلو رالهی،
یصلنامه پژاهشی دانشگاه امام صادق ،سا اا  ،شماره اا .
 .64ساف ،ادمت ( .)1373اقتصاد ایرار در قرر  ،19رارار :نشر اشمه.
 .65شاکری ،خ را ( .)1384پاشانههای اقتصادی ا اجتماعی جنبش مشراطات ا انیشاف سوساا
دمیراسی ،رارار :اخترار.
 .66صهتیقی ،بارنهگ ( .)1390آیهها جنهبش مشههراطه آ هازی دارد؟ خوانشههی یوکهویی از جنههبش
مشراطه ا نقش راشنفیرار در آر ،مجلهه جامعههشناسهی ایهرار ،دارههتاازده  ،شهماره ،3
پایاو.
 .67طالبار ،محمترضا ( .)1389رحلا خالف ااقع در رباا ههای رهاریخی علهوم اجتمهاعی ،مجلهه
علوم اجتماعی دانشیته ادباات ا علوم ان انی دانشگاه یرداسی مشات ،باار ا راب تار.
 .68طالبوف ،عبتالردا ( .)1356م الک المح هنا  ،بهه کوشهش بهاقر مهؤمنی ،راهرار :انتشهارات
شبگار.
 .69علیادمتی ،علیرضا ا ایا فاریهار ( .)1382اصهو شهناخت ا رای رحقاها (بها نگهاهی بهه
م العات راریخی) ،یصلنامه علمی ه پژاهشی علوم ان انی دانشگاه الوهراء ،سا ساوده شماه
 47-46راب تار ا پایاو.
 .70عا وی ،اارلو ( .)1369رهاریخ اقتصهادی ایهرار :عصهر قاجهار 1332-1215 ،ه .ق .اهاپ دام،
رارار :گ تره.
 .71یرانت ،الا ( .)1372نظریه های مربو به علوم ان انی ،ررجمهه علهی محمهت کهاردار ،اهاپ
دام ،رارار :مرکو نشر دانشگاهی.
 .72یورار ،جار ( .)1377مقاامت شیننته؛ راریخ رحوالت اجتماعی ایرار از صهفویه رها سها ههای
پ از انقالب اسالمی ،ررجمه ادمت رتی  ،رارار :مؤس ه ختمات یرهنگی رسا.
 .73یورار ،جار .)1382( ،رحلاه نظهری از انقهالب  1977-1979ایهرار ،ررجمهه سهات صهترالتی
موسوی ،پژاهشنامه متا  ،شماره  ،19راب تار.
 .74یاردی ،دااد ( .) 1394آستانه رجتد ،در شرح رنباه االمه ا رنویه المله ،رارار :نشر نی.
قاسمی پویا ،اقبا ( .)1377متار جتیت در داره قاجاریهه :باناهار ا پاشهراار ،راهرار :مرکهو نشهر
دانشگاهی.
 .75قااسههی ،یاطمههه ( .)1394از عههتالتخانههه رهها مشههورتخانههه رعام ه انتیشههه ا عم ه در عصههر
مشراطات ،رارار :لوح ییر.
 .76قاصهری ،علهی ( .)1392دقهوق اساسههی ا ریهوی دقهوق مهتنی در ایههرار ( ،)1285-1320در
انقالب مشراطه ایرار ،ایراسته الدیه ،ماری ا یوالدی ( ،)1394جمعات ا سااسهت در ایهرار
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از سل نت مشراطه را جماوری اسهالمی ،دیترههای مؤس هه ملهی م العهات جمعاهتشناسهی
یران ه (.)INED
 .77کاروزیار ،محمتعلی ( .) 1377یرّه ایودی دها االههی پادشهار ،اطالعهات سااسهی ه اقتصهادی،
شماره  12 ،10 ،9رار.
 .78کاروزیار ،محمهتعلی ( .) 1379دالهت ا جامعهه در ایهرار :انقهراض قاجهار ا اسهتقرار پالهوی،
ررجمه د ایشار ،رارار :نشر مرکو.
 .79کاروزیار ،محمتعلی ( .)1381ر اد دالت ا ملت :نظریه رهاریخ ا سااسهت در ایهرار ،ررجمهه
علارضا طاب ،رارار :نشر نی.
 .80کاروزیار ،محمتعلی ( .)1383اقتصاد سااسی ایرار از مشراطات را پایار سل له پالوی ،ررجمه
محمترضا نفا ی ا کامباو عویوی ،رارار :نشر مرکو.
 .81کاروزیار ،محمهتعلی همهایور ( .)1380بههسهوی نظریهه عمهومی انقهالبههای ایهرار ،ررجمهه
علیرضا طاب ،یصلنامه راهبرد ،شماره ،19باار.
 .82کاشانی ،ای التی ( .)1331ساز ا پارایه های شاهار پرمایه ،ایراسهته مجتبهی مانهوی ،راهرار:
دانشگاه رارار.
 .83کاشانی ،سات محمود ( .)1388دقوق متنی (قرادادهای ایژه) ،رارار :نشر ماوار .
 .84کتی ،نایی ( .)1375ریشههای انقالب ایرار ،ررجمه عبتالردا گواهی ،رارار :قل .
 .85کتی ،نایی ( .)1381ایرار داره قاجهار ا برآمهتر رضها خهار ( )1175-1304ررجمهه ماهتی
دقاقتخواه ،رارار :ققنو .
 .86کتی ،نایی ( .)1383نتای انقالب ایرار ،ررجمه ماتی دقاقتخواه ،رارار :ققنو .
 .87کرزر ،لرد ( .)1380ایرار ا ق اه ایرار ،ادات مازنترانی ،ااپ پنج  ،رارار :انتشارات علمهی
ا یرهنگی.
 .88کریمی زنجانی اص  ،محمت ا ساته آمنه د هانی گل هفاتی ( .)1375ناسهازگاری در قهترت
سااسی ،نگاهی گهذرا بهه سهاختار قهترت سااسهی در ایهرار عصهر قاجهار (از ابتهتا رها ظاهور
مشراطات) ،مجله اطالعات سااسی اقتصادی ،شماره 113ا.114
 .89ک رای ،ادمت ( .)1344راریخ مشراطه ایرار ،رارار :امارکبار.
 .90کوه تانینژاد ،م عود ( .)1383قرائتخانهههای ایهرار از آ هاز رها سها  1311شم هی ،راهرار:
مرکو م العات ا رحقاقات رسانهها.
 .91گرجی ازنتریانی ،علیاکبر ا یردی مرادخانی ( .)1392ریوی مفاوم قانور اساسی در انقالب
مشراطات ایرار ،یصلنامه دقوق ،محله دانشیته دقوق ا علوم سااسی ،داره  ،43زم تار.
 .92لمبتور ،ا .کی .ا ا کارری یورد ( .)1377مالهک ا زارع در ایهرار ،ررجمهه منهواار اماهری،
رارار :شرکت انتشارات علمی ا یرهنگی.
 .93لمبتور ،آ .کی .ا ( .)1375ایرار عصر قاجار ،ررجمه ساما یصاحی ،رارار :گورنبرگ.
 .94لمبتور ،آر ،کی .ا ( .)1379نظریه دالت در ایرار ،ررجمه انگاو پالوار ،رارار :گاو.
 .95لات  ،دانا ( .)1373رباا در علوم اجتماعی ،ررجمه عبتالیری سرای ،رارار :صرا .
 .96محبوبیاردکانی ،د ا ( .)1370راریخ مؤس هات رمهتنی جتیهت در ایهرار ،راهرار :انتشهارات
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دانشگاه رارار ،جلت اا .
 .97محاط طباطبایی ،سات محمت ( .) 1327رساله اباهه ،مجموعهه آثهار ماهرزا ملیه خهار ،راهرار:
دانش.
 .98م تویی ،عبتاهلل ( .)1343شرح زنتگانی م  ،جلت اا  ،رارار :انتشارات زاار.
 .99معت  ،منصور ( .)1382طبقه ،سااست ا ایتئولو ی در انقالب ایهرار ،محمهت سهاالر ک هرایی،
رارار :انتشارات باز.
 .100معمار ،ردمتاهلل ( .)1387رحلا جامعه شناختی از اقوع جنبش مشراطه در ایرار بها اسهتفاده
از نظریه یشار ساختاری اسلم ر ،مجله دانشیته ادباات ا علوم ان انی ،سها  ،15شهماره -58
.59
 .101ملکزاده ،ماتی ( .)1371راریخ انقالب مشراطات ایرار ،ج ،2رارار :انتشارات علمی.
 .102منشادی ،مرر ی ( .) 1392ماهات ا مفاوم مشراطات در مذاکرات نخ تا مجله شهورای
ملی ،یصلنامه سااست ،مجله دانشیته دقوق ا علوم سااسی ،داره  ،43شماره  ،4زم تار.
 .103منوااری ،عبا ا مجتبی راستایی ( .)1390دها یها قهانور در شهعر عصهر مشهراطه ،مجلهه
پژاهشهای علوم راریخی ،داره  ،3شماره  ،1راب تار ا پایاو.
 .104مارآیا  ،مص فی ( .)1385ریشه ها ا نتای انقالب اسالمی ایرار :دیتگاهههای نایهی کهتی،
پژاهشنامه متا  ،شماره .33
 .105مارزا سهماعا ،محمهت سهماع ( .)1378رهذکرهالملهوک ا سهازمار اداری دیومهت صهفوی یها
رعلاقات مانورسیی بر رذکره الملوک ،بهه اهتمهام سهات محمهت دباهر سهااقی ،ررجمهه م هعود
رجبناا ،رارار :امارکبار.
 .106ماالنی ،عبا ( .)1378رجتد ا رجتدستاوی در ایرار ،رارار :نشر آراه.
 .107ناطا ،هما ( .)1358مصابت ابا ا بالی دیومت ،رارار :نشر گ تر.
 .108ناظ االسالم کرمانی ،محمت ( .)1362رهاریخ باهتاری ایراناهار ،بهه اهتمهام علهیاکبهر سهعاتی
سارجانی ،ااپ ااارم ،رارار :آگاه.
 .109ناهات ،عبتالح ا ( .)1360زنار ایرار در جنبش مشراطه ،ربریو :انتشارات ادااء.
 .110نوایی ،عبتالح ا ا الاام ملکزاده ( .)1382دانشهجویار ایرانهی در اراپها ،اسهناد مربهو بهه
قانور اعوام محص (از سا  1307را  ،)1313رارار :سازمار اسناد ا کتابخانهه ملهی جماهوری
اسالمی ایرار.
 .111ارهرام ،المرضا ( .)1385نظام سااسی ا سازمار های اجتماعی ایرار در عصر قاجار ،راهرار:
معا .
 .112الی ،عبا ( .)1380ایرار پاشاسرمایهداری ،ررجمه د شم آاری ،رارار :نشر مرکو.
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