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چکیده
جامعه ایران عصر قاجاریه با ویژگی اقتدارگرایی سیاسی از یک سو و پراکندگی نیروهای
اجتماعی سنتی از سوی دیگر ،از روند مدرنیته دور مانده بود .در این شرایط مصلحان ایرانی
در تماس با مدرنیته و تحوالت آن ،درصدد اصالح ساخت قدرت سیاسی و نوسازی فرهنگی
برآمدند .مصلحان اجتماعی برای قطع وابستگی به دول استعمارگری و اصالح نظام استبدادی
حاکم ،متأثر از مدرنیته و مشروطه عثمانی ،به نوسازی از پایین به باال پرداختند .لذا پژوهش
حاضر ،بر اساس نظریه نوگرائی و بحران های توسعه لوسین پای و تحلیل محتوای تاریخی می
کوشد به بررسی موانع اصلی نوگرایی و توسعه در حکومت قاجاریه و علل گرایش نیروهای
اجتماعی به سمت نظام پارلمانی و مشارکت عمومی بپردازد .قاجاریه ،با انحصار منابع قدرت،
ثروت و تقسیم آن بین اقلیت حاکم در برابر رفتار سیاسی خود پاسخگو نبود و دارای ضعف
های اساسی در سامان سیاسی ،مبانی مشروعیت و همبستگی اجتماعی بود و در مقابل به دالیل
ساختاری  -کارکردی تالش های اصالح گرانه از باال موفق نبود .این امر سبب ائتالف نخبگان
جامعه و بسیج مردمی برای اصالحات سیاسی گردید .حرکت عمومی جامعه و هدایت آنان از
سوی مصلحان اجتماعی  -مذهبی سبب پذیرش الگوهای پارلمانی و نهادهای مدنی تعدیل
کننده قدرت سیاسی گردید.
واژگا ن کلیدی :قاجاریه ،انقالب مشروطیت ،بحران های توسعه ،لوسین پای ،علما و نخبگان.
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مقدمه
حکومت قاجار تا صدر مشروطیت ،تحوالت گوناگونی را پشت سر گذاشته بود.
آشنایی ایرانیان با روند مدرنیته بر اثر تماس با دنیای مدرن نخبگان مذهبی و مصلحان
اجتماعی را به لزوم انجام اصالحات متقاعد کرده بود .بیداری ایرانیان و علمای دینی
محصول توجه به تحوالت ساختار سیاسی و الگوی مشروطه در امپراتوری عثمانی و
نیز افول جوامع اسالمی از جمله ایران که به زعم آنان به دلیل حکومت های مستبد و
وابستگی آنان به دول استعماری بود .مصلحان اجتماعی ،پس از سرخوردگی اجتماعی
– سیاسی و بی فایده دانستن نوسازی از باال ،با ائتالف با طیف مذهبی هوادار
اصالحات ،درصدد اصالحات در ساختار حکومت مستبد و خودکامگی حاکم بر آن
برآمدند .احقاق حقوق ملت و بهبود شرایط اقتصادی با وجود نهادهای دموکراتیک و
مدنی میسر بود .لذا این نخبگان گسترش میزان مشارکت سیاسی و دخالت در وضع و
اجرای قوانین توسط منتخبین مردم و دخل و تصرف در امور سیاسی را الزم می
دانستند .انسداد و انحصار قدرت توسط حکومت ،مانع جدی انجام اصالحات سیاسی
بود .به باور این نخبگان افول جوامع اسالمی از جمله ایران محصول مولفه هایی مانند
استعمار ،استبداد ،ضعف نهادهای مدنی و تنگنای مشارکت سیاسی بود.
سوال اصلی پژوهش این است که «چرا نیروهای محافظه کار در ساخت قدرت
قاجاریه در برابر خواست عمومی برای برپایی نظام پارلمانی و مفاهیم نوگرایانه
دستخوش دگرگونی ساختی گردید؟» فرضیه پژوهش این است« :تالش نیروها و
نخبگان منتقد حکومت قاجاریه برای تعدیل ساخت قدرت حاکم و  ،با بروز موانع و
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بحران های توسعه ناشی از عملکرد حکام قاجار ،این نیروها و نخبگان را به سمت
حرکت انقالبی و تاسیس نهادهای مدنی مردم ساالر کشاند» .در این راستا داده ها از
منابع کتابخانه ای و برخی نیز از منابع دسته اول جمع آوری شده است.

پیشینه پژوهش
با توجه به گذار جامعه ایران از سنت به سمت مدرنیته و توسعه نیافتگی حکومت
قاجار ،رویکرد نظری لوسین پای برای بحران های توسعه در این دوره قابلیت مناسبی
برای نشان دادن شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و علل بیداری و حرکت انقالبی مردم
ایران دارد .ائتالف دوگانه نیروهای روشنفکر و مذهبی اصالح نگر و فضای حاکم را
برای شناخت ابعاد مختلف این رویداد تاریخی مهم ،که سنگ بنای دموکراسی در ایران
را بنا نهاد ،بهتر می توان بطور روشمند تشریح کرد .در ذیل ،به برخی سوابق پژوهش
اشاره می شود:
مهدی رهبری در مقاله « انقالب مشروطه ،تجدد و زایش نوگرائی دینی در ایران»،
درباره تجدد وگفتمان دینی و تقابل سنت با مدرنیته و سیر تطور سیاسی آن بحث کرده
است .تمایز مقاله حاضر عالوه بر رویکرد متفاوت توجه به مولفه های گوناگونی است
که سبب حرکت انقالبی ایرانیان به سمت نهادهای مدنی و پارلمان گردیده است.
مظفر شاهدی در مقاله « جایگاه علما در تکوین ،شکل گیری و پیروزی انقالب
مشروطیت ایران» با تحلیلی یک جانبه دستاوردهای مشروطه را نتیجه قدرت بسیج
مردمی نهاد روحانیت دانسته است و زوایه ای ایدئولوژیکی دارد .تفاوت کار حاضر،
عالوه بر رویکردی جامعه شناختی برای موضوع تبیین چند جانبه مولفه های بیداری
ایرانیان در تغییر روابط قدرت می باشد.
مقاله « ارزیابی فلسفه سیاسی نظام مشروطه از دیدگاه شیخ اسماعیل محالتی
اندیشمند مشروطیت» نوشته محسن هجری ،نوعی پژوهش موردی از منظر یک
اندیشمند سیاسی درباره مشروطیت می باشد .وجه تمایز مقاله حاضر ،تبیین ساخت
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قدرت سیاسی و کلیه کارگزاران آن و زمینه های متنی برای شکل گیری انقالب مردمی
و دسترسی به نهادهای مردم ساالر است.

چارچوب نظري :نظریه نوگرائی و بحرانهاي توسعه لوسین پاي:
لوسین پای معتقد است در یک نظام نسبتاً با ثبات که تمامی کارویژه ها و
فرآیندهای آ ن به تقویت و حمایت از یکدیگر متمایل هستند ،احتماالً یک فرهنگ
سیاسی یکپارچه وجود دارد که در آن سمت گیری شهروندان و رهبران بطور دوجانبه با
یکدیگر همخوانی دارند .در عین حال ،حتی در با ثبات ترین نظام ها و متجانس ترین
ترکیب های جمعیتی ،بین دیدگاههای رهبران سیاسی و شهروندان عادی تفاوتهای
مهمی وجود دارد .مهمترین معضل فرهنگ سیاسی نخبگان و توسعه ،مساله صالحیت
الزم برای ایفای نقش رهبری سیاسی کارآمد ،در اجرای سیاستهای ملی قرار دارد(پای و

دیگران  .)181:1361،نظریه بحران در خصوص خاستگاه ،پیدایش ،تکوین و تکامل احزاب
سیاسی نخستین بار از سوی موسسه تحقیقات علوم اجتماعی آمریکا ارائه و انجام یک
سری پروژه های تحقیقاتی گسترده درباره مساله توسعه سیاسی مطرح شدند(نوذری

 .)83:1361،از نظر پای ،نشانگان توسعه سیاسی عبارتند:
 .1برابری :پای معتقد است که در همه نگرش های توسعه سیاسی ،مشارکت سیاسی
و دخالت مردم در فعالیت سیاسی لحاظ شده است .جنبه های معنایی دیگر این
نشانگان ،آن است که قوانین باید سرشتی عمومی و همه نگر داشته و سالیق شخصی
در عملکرد آنها نقش نداشته باشند .باید سیستم قانونی کد بندی شده و رویه های
حقوقی آشکار توسعه یابد .نخبه گرایی برای پست های سیاسی ،باید منعکس کننده

استانداردهای قابلیت و نه مالحضات نسبی باشد.
 .2ظرفیت :ظرفیت با خروجی های سیستم سیاسی و میزان تاثیر گذاری آن بر
اقتصاد و بقیه جامعه مربوط است .این نشانگان خود ،چند جنبه معنایی دارد :اول از
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همه ،با اندازه ،حوزه و مقیاس عملکرد حکومتی و سیاسی سروکار دارد و به معنای اثر
بخشی و کار آیی در اجرای سیاست عمومی می باشد و دوم ،به معنای عقالنیت در

اداره و سیاستگذاری عمومی است.
 .3انفکاك و تخصصی شدن ساختار ها (تعمیم تقسیم کار اجتماعی به حوزه
اقدامات حکومتی ) ،که به معنی افزایش تخصصی شدن کارکرد نقش های سیاسی
مختلف موجود در سیستم و یکپارچه سازی فرآیندها و ساختار های پیچیده
است(حسینی .)28:1366،
در بحث توسعه سیاسی مفهوم بحران توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار
گرفته است .پای معتقد است ،جوامع در جریان نوگرایی ،ناچار به مقابله با شش بحران
می باشند(ایوبی  .)116:1362،این شش بحران عبارتند:

 .1بحران هویت:
از نظر پای ،اولین و اساسی ترین بحران ،ایجاد احساس هویت مشترك در افراد
جامعه است .بحران هویت به این ضرورت بر می گردد که باید بین مردم مورد نظر،
احساس عمیق هویت ملی را تحریک و در نتیجه در هر فرد ،احساس پایداری از تعلق
به یک جماعت محاط در یک سرزمین محدود را به وجود آورد .به عبارت دیگر ،در
اغلب کشورهای جدید ،این هویت باید با اشکال سنتی هویت(مانند هویت قبیله ای،
هویت عشیره ای ،هویت روستایی ،هویت شهری محدود و هویت زبانی) رقابت کند.
بحران هویت جنبه های دیگری نیز دارد ،از آن جمله می توان به مشکل پیدا کردن راه
حلی برای تعارض بین میراث سنتی و طرز عمل نوین ،معمای ذهنیت ها ،نگرشهای
محلی و طرز عمل جهانی اشاره کرد .تا زمانی که انسانها احساس می کنند که بین دو
جهان کشیده می شوند و در هیچ کدام نیز ریشه ای ندارند ،نمی توانند احساس هویت
ثابتی را که الزمه ساختن دولت ملی با ثبات است ایجاد کنند(حسینی .)26:1366،بحران
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هویت بحرانی سیاسی است ،زیرا تعیین کننده نحوه نگرش مردم به سیاست ،دیدگاه
آنان نسبت به قدرت و برداشت آنان نسبت به نقش واقعی حکومت بوده که جوهره و
میزان وفاداری آنان به نظام مربوطه را تشکیل می دهند(پای و دیگران.)181:1361،

 .2بحران مشروعیت:
علت این بحران ،معضل دستیابی به توافق برسر سرشت مشروعیت اقتدار و
مسئولیت های مناسب حکومت است (حسینی .)27:1366،بحران مشروعیت زمانی فیصله
می یابد که ترتیبات و دستگاههای حقوقی و رسمی در قالب اقتدار حاکم مورد پذیرش
و استفاده همگان قرار گیرد(کاظمی .)81:1362،این بحران در ایران در طی دوران متعدد
تاریخی وجود داشته است به نحوی که ،حاکمیت در ایران دایره بسته ای شامل هئیت
حاکمه یا حکومت کنندگان در مقابل حکومت شوندگان بوده است .حاکمیت ها در
طول تاریخ در ایران نماینده طبقاتی گسترده نبودند بلکه همواره قبیله ،باند یا اتحادی از
اقشار و طبقات را شامل شده و به دولت و قدرت رسیده اند(.رحمانی.)78:1361،

 .3بحران مشاركت:
بحران مشارکت یعنی میزانی از وفاق که مردم میان خود و دولت احساس می کنند،
یا اجزای دولت و حکومت میان خودشان به چه میزان وفاق و یکپارچگی
دارند؟(عبدی .)168:1366،به تعبیر بایندر ،بحران مشارکت آیینه تمام نمای رخداد تغییر
سیاسی امروزین است .از نظر او ،بحران مشارکت ،در زمانی بوجود می آید که در مورد
آهنگ مناسب گسترش مشارکت ،اطمینان وجود ندارد و هجوم مشارکت کنندگان
جدید ،تنگناهای جدیدی را برای نهادهای موجود ایجاد می کند .هم چنانکه بخش
های جدیدی از جمعیت وارد فرآیند سیاسی می شوند ،منافع جدید و موضوعات
جدید نیز شروع به رشد می کنند ،به گونه ای که جامعه سیاسی قدیمی شکسته شده و
نیاز به تجدید سازمان سراسر ساختار روابط سیاسی پیش می آید(حسینی .)37:1366،

آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت 10 /...
ساختار سیاسی جامعه ،میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را تعیین می کند و از این
طریق بر منافع و هزینه های فساد برای هر سیاستمدار اثر می گذارد(فرج پور .)62:1363،

 .4بحران نفوذ:
این بحران عبارت است از دسترسی حکومت به اعماق و زوایای جامعه و موثر
سازی سیاستهای اساسی دولت .بخش مهمی از مساله نفوذ عبارت است از تقویت اثر
بخشی نهادها رسمی به وسیله حکومت و ایجاد اعتماد و سازگاری میان حکام و
مردم(حسینی . )31:1366،بحران نفوذ هنگامی حل می شود که شرایط شهرنشینی و عالقه
به سیاست زمینه درك متقابل ملت و حکومت از مسائل و فراگردهای اجتماعی را
فراهم می آورد(کاظمی .)81:1362،یکی از مشکالت مشترك فرهنگ های سیاسی تازه
تاسیس ،عدم اطمینان متداول راجع به چگونگی بکارگیری موثر نقش های موجود در
نظامهای سیاسی است .رهبرانی که دارای اقتدار و قدرت الزمه هستند ،هیچ گاه منابع
موجود خود را در راستای اهداف آتی بکار نمی گیرند .مقامات تابع نیز از دست زدن
به هرگونه ابتکار اباء داشته و همه کسانی که مناصب رسمی ندارند ،نیز مسئولیت
چندانی در قبال موضوعات سیاسی برای خود متصور نیستند ،حتی اگر به ظاهر اعضای
موثر جامعه به حساب آیند(پای و دیگران  .)186:1361،کسانی که از معامالت فساد سود
می برند مخالفان سرسخت برای اصالحات خواهند بود ،زیرا می ترسند که امتیازات
ویژه خود را از دست دهند(اکرمن .)51:1367،نارضایتی محرومین از نابرابری و حمایت
شدید افراد صاحب امتیاز از این نابرابری مهمترین منبع انگیزه تالش برای ایجاد تغییر
سیاسی است(ساندرز.)287:1361،

 .5بحران توزیع:
موضوع بحران توزیع این مساله است که چگونه باید از قدرت حکومت برای تاثیر
گذاری بر توزیع کاالها ،خدمات و ارزشها در سراسر جامعه استفاده کرد .چه کسی باید
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از حکومت نفع ببرد و برای رساندن نفع بیشتر به بخش های مختلف جامعه ،حکومت
چه کار باید بکند؟ ،از نظر پای ،اغلب تنش هایی که در زمینه توسعه اقتصادی در
کشورهای جدید وجوددارد ،بازتابی از یک بحران اساسی است .در برخی از کشورها،
حکومت ها سعی می کنند با مداخله مستقیم در توزیع ثروت ،با این مساله برخورد
کنند(حسینی.)36:1366،

 .6بحران یکپارچگی و همگرائی:
این بحران زمانی بوجود می آید که جامعه در حال تحول ،سیستم های همبستگی
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی سنتی خود را از دست داده و هنوز به سیستم جدیدی
دست نیافته است .ارزشهای جدید ،مبانی سنتی همبستگی و اقتدار را سست می کنند و
این زمانی پدید می آید که هنوز مهارتها ،انگیزه ها و امکانات جدید پدید نیامده اند و
همبستگی های جدید را به وجود نیاورده اند(حسینی .)36:1366 ،پای معتقد است ،بهترین
راه برای مقابله با این بحران ها تشکیل احزاب سیاسی(آزاد)است(ایوبی  .)116:1362،به
نظر پای ،در نظامهای سیاسی نوپا معموالً این بحران ها بصورت همزمان ،ناگهانی و
غافل گیر کننده ظاهر می شوند(کاظمی.)82:1362،

 .7تقابل سنت و تجدد و بحران هاي دستیابی به الگوهاي نوگرایانه در
صدر مشروطیت:
أ) نوگرایی و بحران هویت در صدر مشروطیت:

مختصات دوگانه جامعه ایران در صدر مشروطیت ،نظام سیاسی استبدادی و سنت
گرایی مذهبی بود .ساخت اجتماعی ایران در صدر مشروطیت دستخوش دگرگونی های
بسیاری بوده است از جمله  . 1:افزایش میزان مسافرت ها در داخل و خارج (سفرهای
سیاسی ،اقتصادی ،آموزشی و . 2.)..افزایش میزان انتشارات و نوع مطبوعات در داخل و
بعضاً در خارج از کشور که از جانب نخبگان فکری و سیاسی ایران منتشر می شد.3 .
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رشد آگاهی و آموزش به سبک نوین و تاسیس مدارس جدید در ایران  .5تشکیل
انجمن های سری فراماسونری در ایران .7 .وقوع انقالب مشروطه در بسیاری از
کشورهای جهان و تاثیر آن بر جامعه ایران (گودرزی  .)215:1363،آدمیت دو عامل اساسی
را در تشکیل مشروطیت موثر می داند:
«در تشکیل مشروطیت دو عامل اساسی نقش داشتند ،ور شکستگی و
وازدگی نظام سیاسی و بحران مالی(».آدمیت.):83::341،

دولتمردان قاجار ،از درك موقعیت کشور و جامعه خود در دنیای جدید ناتوان
بودند .بر پایه همین کاستی های معرفتی نخبگان سیاسی بود که ایران همواره میان دو
دیدگاه مطلق انگارانه و افراطی -نفی مطلق و اقتباس مطلق در نوسان بود و از تدوین
یک استراتژی مناسب برای حفظ استقالل و تحقق بخشیدن به توسعه کشور و تعیین
تکلیف خود با دنیای جدید ناتوان ماند .نتیجه چنین وضعی در عرصه فرهنگی ،مبارزه
سست بنیاد سنت و مدرنیسم بود .زیرا دو طرف نزاع از موضوع نزاع(سنت و مدرنیسم)
آگاهی مطلوبی نداشتند .در نتیجه ،قشر و رویه این دو مقوله با هم درگیر شدند و
جامعه از محاسن جوهری آنها محروم ماند و این بی برنامگی در عرصه سیاست
خارجی و روابط بین المللی به برقراری موازنه مثبت میان روس و انگلیس
انجامید(تقوی .)52:1365 ،
به طور کلی ،جامعه ایران به نظامی دو قطبی تقسیم شده بود :در یک سو جبهه
طرفداران مشروطه بودند که مصلحان اجتماعی و علمای شیعی از قبیل آیت اهلل بهبهانی
و طباطبایی در ایران و مراجع ثالث در حوزه نجف اشرف به رهبری آخوند خراسانی
را شامل می شد  .در سوی دیگر مرتجعین شاه و دربار و نیروهای محافظه کار قرار
داشتند و روسیه نیز بنا به منافع خود از آنها حمایت می کرد و انگلستان نیز به طبع بر
اساس رقابت های با روسیه و منافع خاص خود تمایل به مشروطه طلبان داشت.
در دوره مشروطه خواهی ،واژه آزادی و مفهوم آن گاه موجب وحشت قدرتهای
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ارتجاعی و محافظه کار می شد ،و دلیل آن ناآشنا بودن آنان با مفهوم آزادی و حریت
بوده است .از آن میان ،مقاله مجتهدی بنام ،محمد اسماعیل غروی محالتی که مشروطه
را بر ضد استبداد دانسته و استبداد را عبارت از « خودسری امارت و رهایی ارادت در
کلیه امور ملکیه ،به هر چه شهوت یا غضب او اقتضا کند دانسته و مشروطه را مخالف
اسالم ندانسته است»(تکمیل همایون .)25:1363 ،در این باره آدمیت چنین آورده است:
« فکر آزادی و اصول مشروطیت و نظام دموکراتیک نه از شریعت نشات می
گرفتند ،مشروطیت بر پایه نظریه حاکمیت مردم بنا گردیده بود .خواه آن را
به ماخذ فلسفه حقوق طبیعی توجیه نمایم و خواه تکیه گاهش را پیمان
اجتماعی بدانیم – به وسیله قانون موضوعه عقلی متغیر انسانی به اجرا در
می آمد .چنین فلسفه سیاسی با بنیاد احکام شرعی منزل الیتغیر ربانی
تعارض داشت و میان حقوق آزادی در نظام دموکراسی از یک سو و
حقوق عباداهلل در شریعت در تعارض ماهوی بود .چون دستگاه روحانی به
فشار واقعیات سیاسی یا به هر انگیزه دیگری ،به سیاست مشروطیت گرایید
علما با توجیه و تفسیر های شرعی به صحت حکومت مشروطه رای دادند.
این خدمت عنصر روشن بین روحانی در حد خود به حرکت مشروطه
خواهی قوت داد»(آدمیت.)881::341 ،

نخبگان فکری ،در صدر مشروطیت در برخورد اولیه با نظام فکری غرب و مدرنیته
دچار نوعی افراط و تفریط بودند .در این میان افرادی مانند آخوندزاده ،پذیرش بی
چون و چرای الگوهای نوین و کنارزدن سنت ها را توصیه می کرد .ولی افرادی مانند
ملکم خان ،مستشارالدوله که تجربه مستقیم زندگی در ایران را داشتند ،به نوعی اقدام به
تطبیق دادن دو الگوی وارداتی و بومی کردند و برای مقبولیت اجتماعی آن ،ناگزیر از
این تطبیق ن ه چندان عقالنی بودند و تضادهای فکری و سازش ناپذیر را در بسیاری از
موارد نادیده گرفتند .روشنفکران پس از آنکه دریافتند نوسازی از باال به پایین کارآمد
نیست به ائتالف با نمایندگان طبقات متوسط سنتی یعنی روحانیون معتدل تر و بازاریان
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دست زدند که قدرت بسیج مردمی را با توجه به سنت گرایی حاکم داشتند و برای
تعدیل ساختاری و تغییر در تحرك اجتماعی به صورت هماهنگ حرکت نمودند.
وابستگی سیاسی و اقتصادی به دول استعماری حکومت قاجاریه ،رکود داخلی و
فشارهای مالیاتی ،رشد فرق الحادی – صوفیانه در ایران ،فقدان استقالل ملی و
سازوکارهای تعدیل کننده قدرت ،مصلحان اجتماعی را به سمت دگرگونی ساختی
متقاعد کرد .در روند گذار از سنت به مدرنیته و تبلیغ ارزش های نوین و ناهماهنگی
آن با الگوهای بومی نوعی گسست هویتی را در ایران این دوره رقم زد .مردمی که از
سنت ها کنده شده بودند و در مدرنیته نیز حل ن شده بودند و با شک و تردید بدان می
نگریستند و از سویی ،حاضر به پذیرش شرایط قبلی نیز نبودند بدلیل عدم برآورده
شدن مطالبات و نیازهای فزاینده آنان و ....در واقع با نگاهی آرمانی و با توقعاتی باال به
سوی جنبش مشروطه روی آوردند بدون آنکه بسیاری درك عمیقی از نظام مشروطه و
نحوه همسان سازی آن با شرایط داخلی داشته باشند .نوعی بحران هویتی در پذیرش و
نهادینه شدن رفتارهای جدید برای مردمی که عمری با استبداد خو گرفته بودند به
وجود آمد که اثرات زیانباری بر سرنوشت مشروطیت و تحوالت بعدی تاریخ ایران
گذارد .در واقع جامعه سنتی ا یران که نظام سیاسی مستبد و سلطه سیاسی بیگانگان را
مانع جدی ساختی تصور می کردند ،برای بهبود اوضاع کشور گروههای خواهان تغییر،
روشنفکران و بخشی از روحانیت میانه رو را به عنوان گروه رهبران مورد حمایت قرار
دادند .نخبگان فکری بدنبال ورود مفاهیم مدرن به جامعه سنت گرای مذهبی بودند و
در این جهت با توجه به برخورد اولیه با مدرنیته دچار نوعی تقلیل گرایی در عامه فهم
کردن الگوهای نوین گردیدند ،بدون اینکه تضادهای موجود را چندان در نظر بگیرند.
از سویی روحانیون مشروطه طلب نیز با ادله های فقهی – سیاسی مطابق تفاسیر خود به
تبی ین اهداف مشروطیت پرداختند .نوعی گسست ذهنیت جمعی از سنت ها و
ناهماهنگی با الگوهای مدرن بوجود آمد .بحران هویت در تطبیق عقالیی با افراط و
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تفریط ها بین عناصر مذهب ،ملیت و غربیت سبب سرگردانی گردید .سنت گرایی
سیاسی و دینی و فقدان زیرساخت ها در برخورد با مفاهیم وارداتی مانند آزادی عمومی

و تفکیک قوا و ...در برابر اسطوره های سنتی مشروعیت ساز دولت مستبد قرار گرفت.
ب) بحران مشاركت سیاسی در عصر قاجار

تا صدر مشروطیت با توجه به انسداد سیاسی حاکم ،پاره ای برنامه های نوگرایانه
به صورت کند و تدریجی ،از باال به پایین از سوی نخبگان ابزاری در ساخت قدرت،
دنبال گردید .لژهای فراماسونری به منظور نفوذ در بین دولتمردان سیاسی و زدوبندهای
کسب امتیاز بودند .روشنفکران نیز برای تحرك اجتماعی و تعدیل ساخت سنتی با عدم
امکان مشارکت در بدنه قدرت این بار به سمت نهاد روحانیت متمایل گردیدند .مراجع
تقلید بزرگ شیعه و علمای ثالث حوزه علمیه نجف ،بزرگترین پایگاه شیعی در عالم
اسالم ،با توجه به نفوذ و دخالت های دول اروپایی در امور ایران و بی ثباتی های
سیاسی ،اقتصادی و استبداد نظام حاکم ،برای برون رفت از این مشکالت عمده که از
علل اساسی عدم ترقی مملکت ارزیابی می شد ،لزوم اصالحات ساختاری را کامالً
احساس می کردند ،لذا ،با رهبری آخوند خراسانی به حمایت از جبهه داخلی طرفدار
مشروطیت یعنی ،آیت اهلل بهبهانی ،طباطبایی و نخبگان فکری و تمامی جریان
مشروطیت برآمدند .این عامل خود می توانست نوعی مشروعیت مذهبی محسوب
گردد و در این راستا ،از یک سو ،آنان به تفسیر و تایید مشروطیت با رسائل مختلف و
ادله شرعی پرداختند .از سوی دیگر روحانیون ،محافظه کار و طرفداران مشروطه
مشروعه بودند که در داخل از سوی شیخ فضل اهلل نوری رهبری می شدند .دولت
روسیه نیز از سلطنت طلبان و مخالفان مشروطه بر اساس منافع و استراتژی خاص خود
حمایت می کرد .انگلستان نیز مطامع خود را در همراهی با انقالبیون می جست .این
دوگانگی و شکاف سیاسی و اجتماعی سرآغاز کشمکش ها برای حفظ ساختار موجود
یا تغییر آن از سوی انقالبیون بود .البته باید اشاره نمود که عالوه بر مشروطه خواهان در
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درون حکومت قاجار ،برخی نخبگان قدرت تالش هایی برای اصالحات در ایران انجام
دادند که زمینه های ساختاری و انسداد ساخت قدرت سیاسی قاجار مانع از اثربخشی
این تالش های اصالحاتی شد.
تا قبل از سلطنت مظفرالدین شاه ،روند نوسازی و تغییرات کند در ساختار سیاسی
– اقتصادی سنتی قاجاریه از باال به پایین از سوی دلتمردانی چون قائم مقام فراهانی
دنبال می گردید .قائم مقام فراهانی و امثال او از عقب ماندگی ایران مطلع بودند .اما
مردم از وجود این افراد بی خبر بودند ،در نتیجه کسی از این افراد حمایت نمی کرد و
نمی دانستند چه می خواهند بکنند با وجود اندیشه های بلند برای مملکت ،هیچ یک از
ابزارهای کار را در دست نداشتند .کسانی که قدرت سیاسی – اقتصادی ایران را در
دست داشتند با این افراد مخالف بودند و سفارتخانه های انگلیس و روسیه نیز از
دستگاه حاکم حمایت می کردند( رضاقلی.)76:1366 ،
روشنفکران عصر مشروطیت و قاجاریه ،دولتی را به رسمیت می شناختند که بر
مبنای قانون شکل گیرد و عمل کند .نهادهای اجتماعی و سیاسی آن نیز برخاسته از
اراده عمومی و حاکمیت ملی در مفهوم جدید آن باشد(آجدانی  .)51:1368،نارضایتی
فزاینده از ولخرجی های رو به رشد و عشق شاه(مظفرالدین شاه) به سفر خارج،
ناخرسندی از تعرفه های جدید بلژیکی ها در امور گمرگی و تکبر مقامات بلژیکی،
عدم رضایت از استثمار کشور توسط اربابان خارجی و ناخشنودی از امین السطان و
استبداد عین الدوله (براون ، )118:1368 ،از جمله عوامل عملیاتی بروز مخالفت ها با
حکومت قاجار بودند .یکی از موارد مشترك مشروطه خواهان ،مخالفت با حکومت
استبداد بود به نحوی که نائینی در این باره می گوید« :استبداد و قوای نفرین شده آن ،از
تمام جنبه های استبداد ،برای جامعه خطرناك و مقابله با آن نیز مشکل تر و در حدود
امتناع است»(نائینی  . )82:1376،طالبوف از طرفداران مشروطه ،در سراسر آثارش بطور
مستقیم یا غیر مستقیم حکومت استبدادی زمان خود را مورد انتقادهای سخت قرار می
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داد(حائری .)72:1361،
نوسازی همه سویه نظام ارزش ها ،روابط اجتماعی و زیر ساخت اداری و
اقتصادی ،با جنبش مشروطه آغاز شد و تا هنگامی که مسئله ایران ،نوگرایی بود اندیشه
ها و آرمانهای مشروطه نیروی زندگی و تازگی خود را نگه داشته بودند(تکمیل همایون
 .) 13:1363،در این راستا با ابراز نظر روشنفکران و نقد نارسایی های موجود ،عملکرد
سیاسی حکومت خدشه دار شد و شاه کوشید با اعطای پاره ای امتیازات از میزان
تشنجات بکاهد ،امری که نتیجه معکوس داشت و امکان فعالیت شدیدتر را برای
مخالفین فراهم کرد .مظفرالدین شاه امیدوار بود که بتواند با سیاست لیبرالی ،مخالفت
مردم را فرو نشاند ولی لیبرالیسم که همزمان با نفوذ گسترده غرب بود ،فقط مخالفان را
به تشکیل سازمانهای نیمه مخفی تشویق کرد .از بین این سازمانها ،پنج گروه زیر ،نقش
مه می در انقالب مشروطه داشتند :مرکز غیبی ،حزب اجتماعیون عامیون ،مجمع آدمیت،
کمیته انقالبی و انجمن مخفی(آبراهامیان .)76:1366،این امر امکان بازی و اشاعه افکار
منتقدانه را تسریع بخشید و ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی نیز نتوانست بر حجم
باالی مشکالت و نیازهای فزاینده نیروهای منتقد تسلی بخشد ،به نحوی که مفاهیم
جدیدی عرصه گفتمانی مخالفان را پر کرد که با گفتمان حاکم تفاوت های اساسی
داشت و مبانی مشروعیت آن را سست می نمود .واژه هایی کلیدی نظیر قانون،
اصالحات ،مجلس شورا ،ملت ،ملی ،حقوق ملت برای اولین بار در کتابچه غیبی یا دفتر
تنظیمات ملکم خان ناظم الدوله نوشته شد .این کتاب اولین توصیف نظام مند در
خصوص نظام مشروطه در ایران محسوب می شود(یارشاطر .)31:1362،ملکم خان
انتقادات شدیدی که در روزنامه قانون علیه شاه ،دستگاه و نظام مملکتی می کرد ،به
نوشته های او جلوه مخصوصی می داد ،محمد حسن خان اعتماد السطنه در این باره
می نویسد« روزنامه ای موسوم به قانون ،در ضد امین السلطان ،میرزا ملکم خان از لندن
به فارسی چاپ کرده ،نسخه ای برای من فرستاده بود حقیقت در سخت نویسی ید
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بیضایی کرده (»...رائین .)111:1371،ملکم خان استبداد را بزرگترین بالی سیاسی و
حکومتی می داند و معتقد است که دولت منظم و مبتنی بر قوانین باید بوجود آید .او به
تبعیت از متفکران لیبرال وظایف دولت را در سه چیز خالصه می کند :حفظ استقالل،
حفظ جان و حفظ حقوق مالی(غنی نژاد .)17:1366 ،میرزا ملکم خان بعد از عزل از
مناصب دولتی ،در لندن با انتشار روزنامه قانون به اشاعه افکار روشنفکرانه در سطح
جامعه مبادرت کرد ،با توجه به هنجارهای ارزشی غالب در جامعه بر آن بود تا با
بازتولید افکار مدرن ،تطبیق آن با فرهنگ بومی مبنایی برای پذیرش آن بدست بیاورد.
ملکم در باب تطبیق آزادی با اسالم ،ضمن آنکه لزوم آزادی را یکی از تجارب بشری
قلمداد می کند آن را قابل تطبیق با حقیقت امر به معروف و نهی از منکر اسالمی می
داند .او تالش می کند که قابلیت توافق اسالم را با زندگی روزگار نو مطرح کند و
شورای قرآن را با پارلمان مطابقت می دهد(فراستخواه .)76:1366 ،همگام با ابراز نظر
نخبگان فکری و تالش آنها برای به حرکت در آوردن توده ها بر ضد نظم محافظه کار
موجود ،نخبگان دینی نیز با ادله و دالیل فقهی سعی در گسترش حرکت انقالبی داشتند
و نیروهای مختلف اجتماعی را به سود اهداف مشروطه خواهی تشویق می کردند.
گسترش این گفتمان جدید مبانی حکومت قاجار را مورد هجوم قرار داده بود.
نیروهای اجتماعی مخالف به دلیل انسداد ساخت قدرت سیاسی ،نتوانستند جذب
حکومت شوند و مشارکت سیاسی موثری در اثرگذاری بر سیاست داشته باشند .این
عامل در کنار اقدامات حکومت باعث شکاف عظیم بین مخالفان و سلطنت استبدادی
شد .در بح بوبه انقالب سیاسی مشروطیت عملکرد ناسنجیده صاحب منصبان قاجاریه و
سعی در سرکوب ،کنترل کردن و مهار این امواج کوبنده ضد حکومتی  ،به تحریک
بیشتر مخالفان انجامید .اخذ وام هایی با بهره های سنگین از دول استعماری ،دادن
امتیازات نابرابر اقتصادی ،صرف این منابع جهت امور شخصی ،آشفتگی اوضاع
اقتصادی و نبودن نظارت منظم بر امور گمرکی و سپردن تصدی آن به افراد نوز بلژیکی

 /21فصلنامه

دوره چهارم ،شماره ششم ،بهار 1331

که در راستای منافع خاص برخی دول ذی نفوذ در ایران عمل می کردند ،بر تحریک
احساسات ضد حکومتی افزود.
ج) بحران مشروعیت سیاسی حکومت قاجاریه

در عصر قاجاریه با استیالی سیاسی دول استعماری بر ایران و اخذ امتیازات
اقتصادی با توجه به توسعه صنعتی ،تنوع منسوجات و عرضه آنها به شکل انبوه با
کمترین بهره ی گمرگی ،سبب گردید صنایع داخلی و دستی توانایی رقابت خود را از
دست دهند و با پرداخت مالیات های سنگین و عدم حمایت های دولتی و ...دچار
آسیب های جدی گردند .این موضوع سبب گسترش نارضایتی عمومی گردید.
یکی از سیاحان اروپایی در باره تولید فرش دست باف ایرانی در روزگار قاجاریه که
به عنوان صنایع دستی به نقاط مختلف عرضه می شد می نویسد:
«مهمترین انواع فرش های ایران عبارتند از فرش های فراهانی ،کرمانشاهی
،کرمانی ،شیرازی و به عقیده من بهترین ومناسب ترین قالیچه های هستند
که در ایران بافته می شوند ،دوام آنها بی نظیر است و هر قدر کار کنند از
بین نمی روند» (بنجامین .)383::323،

در صدر مشروطیت ورشکستگی اقتصادی و نابسامانی های سیاسی – اجتماعی
گسترش بافت .مجموعه ای از این اقدامات زمینه تزلزل مبانی مشروعیت حکومت را
فراهم کرد .تقی زاده می نویسد:
«در اواخر عهد مظفرالدین شاه در طهران و تبریز جمعی از اشخاص وطن
پرست و پرجوش پیدا شدند که با اهتمام زیاد در بیداری خیاالت مردم
میکوشیدهاند .روزنامههای فارسی منتشره در خارج ایران مانند ثریا و
پرورش حبلالمتین و کتب فارسی منتشره در اسالمبول و غیره بر شور مردم
میافزود و وسعت دائره مدارس ملی با اصول جدید در طهران و انتشار
مقداری از کتب مترجمه و شرکت طبع کتب و کتابخانهی ملی در طهران و
همچنین انتشار معارف در تبریز و سختگیری و استبداد فوقالعادهی
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محمدعلی میرزا که ولیعهد بود در آنجا و ظلم فوقالعادهی حکام در
والیات و مخصوصاً رفتار مستبدانه و مستقالنه عینالدوله که صدر اعظم
بود نسبت بمالها که سابقاً همیشه قدرت و نفوذ و احترام و استقاللی
داشتند و بهمان نحو تسلط حکام بر علما در والیات مانند چوب زدن
ظفرالسلطنه حاکم کرمان حاجی میرزا محمد رضای کرمانی مجتهد آنجا را
و چوب زدن میرزا صالحخان وزیر اکرم حاکم قزوین یکی از علمای آنجا
را و غصب کردن شعاعالسلطنه امالک وکیلی را در شیراز و تجاوز
صریحش بامالک و اموال مردم آنجا و تعدی آصفالدوله حاکم خراسان
برعایای قوچان در خصوص مالیات و اسناد فروختن آنها بترکمان و
همچنین دادن ساالر مفخم حاکم بجنورد جمعی از رعایای خراسان را
بترکمان و مخصوصاً مناقشهی شدید میان تجار طهران مسیو نوز و تجار
تبریز با مسیو پریم و ضدیت علمای طهران با عینالدوله و تصرف بانک
روس قبرستانی را در طهران و مخصوصاً تحریک بعضی از خطبای ملی
خاصه آقا سید جمالالدین اصفهانی مردم را بر ضدیت استبداد با بیانات
بسیار مؤثر سبب انفجار انقالب گردید«(تقی زاده .):83::313،

خشم ناشی از اقدامات خودسرانه و مستبدانه مسیو نوز بلژیکی با انتشار عکس او
در لباس روحانیون افزایش یافت و این خشم خاصه در محافل مذهبی شدیدتر بود .به
چوب و فلک بسته شدن چند تن از اهل بازار توسط عالء الدوله حاکم تهران به اتهام
افزایش قیمت قند نیز بر و خامت اوضاع افزود(براون..)116:1368،مشروطیت نمایانگر
نخستین مواجهه ی مستقیم بین فرهنگ سنتی اسالمی وغرب در ایران جدید
است(علمداری .)572:1366 ،حکام قاجار در این دوره دارای پایگاه اجتماعی قوی نبودند
و این محصول عمکرد سیاسی آنان بود و سپردن امور گمرگی نیز به عده ای خارجی
که کارگزار دول استعماری بودند بر این بدبینی می افزود .در واقع وسایل ارتباطی
باعث انتقال سریع اخباری بودند که سست کننده مبانی مشروعیت حکومت شدند و
اولین حرکات انقالبی را دامن زدند .کسروی در این باره می گوید:
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«چون تلگراف های گله آمیز تهران رسید ثقه اال سالم و دیگران بهتر دیدند
که نشست هایی برپا کرده آن هم چشمی ها و کینه ها را نیز از میان
بردارند .این بود همان شب نامه ای به بلدیه نوشته از هر کوی چند تنی
ریش سف ید و سر دسته خواستند که در انجمن باشند و گفتگوهایی رود ،و
چون همگی سردستگان نیامدند برای فردا نهادند و چون این روز همگی
گرد آمدند گفتگوهایی بسیار کرده و مجاهدان را به دوستی و همدستی با
یکدیگر وا داشتند و پس چنین نهادند که هر روز سه ساعت به غروب
مانده در یک کویی فراهم گردند و بنیاد آشتی و همدستی را استوار گردانند
و این داستان«دید وبازدیدها»را پدید آورد که یکی از داستانهای پر شکوه و
با ارج تاریخ مشروطه می باشد»(کسروی.)338::323،

درباره فضای سیاسی پرتنش حاکم بر شهر تبریز در بحبوبه انقالب مشروطیت آمده
است:
«اخبا ر اراجیف زیاد است .محض بیکاری قدری از اراجیف را می نویسم.
مثالً می گویند در تبریز مشروطه خواهان غلبه کرده و عمارت ولیعهد را به
توپ بسته اند و دیگری می گوید رحیم خان چلیبانی روز دوشنبه وارد
تبریز شده و مشروطه خواهان را مغلوب نموده و حاجی میرزا حسن آقا
حاکم و فرمانده و میرهاشم وزیر و رحیم خان میر غضب و آدمکش است و
مشروطه طلب را بکشد(».تفرشی حسینی.):33::33:،

مجموع این موارد نشان می دهد که در سطح جامعه ثبات مشروعیت سلطنت دچار
تردید شده است و حکومت خطر مخالفان و ایدئولوژی جدید آنها را حس کرده است
به نحوی که در تحوالت این دوره مشروطه طلبان موفق شده اند که قداست نظم
موجود را بشکنند و در حقانیت آن تزلزل ایجاد نمایند.
روحانیون به تأویل و توجیه اصولی مفهوم مشروطیت بر آمدند .بهترین توجیه
شرعی سیاست مشروطیت را در رساله تنبیه االمه می یابیم .در این رساله تاثیر تعقل
سیاسی جدید منعکس است(آدمیت .)3:1375 ،نوشته های مراجعه بزرگ تقلید عراق یعنی
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آیت اهلل تهرانی ،خراسانی و مازندرانی به صورت تلگراف و رساله های کوچک و
بزرگ در دسترس مردم قرار می گرفت .در این نوشته ها مجتهدان بزرگ نجف و
فضالئی که از حیث پیشینه علمی و شهرت در درجه دوم قرار گرفته بودند ضمن
عرضه داشتن مطالب گوناگون علت شرکت علما را در انقالب مشروطه بیان داشته اند.
در یکی از نامه های ارسالی آخوند خراسانی که به ایران می نویسد :هدف او و
همکارانش این است که برای مردم زندگی راحت بیاورند .ستم را از سرشان بردارند و
از ستم دید گان پشتیبانی و به کسانی که گرفتار هستند کمک کنند .قانون خدا را اجرا و
کشور اسالمی ایران را از حمله کفار نگاهبانی کنند(حائری  .)123:1361،ائتالف طبقات
متوسط سنتی اعم از روحانیت و بازار با نخبگان فکری در برابر هئیت حاکم بیانگر
نارضایتی از عملکرد و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی است که مستقیما مشروعیت سیاسی
حکومت را نشانه گرفته بود .نقش و جایگاه علما و روحانیون شیعه در بسیج سیاسی و
روند تحوالتی که طی سال های پیش از انقالب ،به پیروزی نهایی انقالب مشروطه
ایران انجامید ،قابل توجه و بلکه تعیین کننده بوده است(شاهدی  .)77:1377این طیف در
ارتباط نزدیک با بدنه جامعه موفق شده بودند که تصوری از مشروطیت را در ذهنیت
اجتماعی عامه جای دهند که در تقابل با مبانی مشروعیت حکومت قرار گیرد .عامه
مردم تحت این کلمه یعنی مشروطیت فقط حکومتی می خواستند که خوب باشد و
ظلم و اجحاف نکند و این خواست را به صورت نارضایتی کلی نشان می دادند(رضوانی،

.)53:1361
د) بحران نفوذ حکومت قاجار:

در جامعه پدر ساالر ایران در عصر قاجاریه که همه چیز آن در دست یک نفر اداره
می شد و تصمیم یک فرد بر خرد جمعی برتری داشت ،مشارکت همگانی در تعیین
سرنوشت اجتماعی و سیاسی جایگاهی نداشت(گودرزی .)225:1363 ،در این جامعه
مشارکت مردمی ،امکان بازی نخبگان فکری و مذهبی و الیه های مختلف اجتماعی به
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خودی خود معنایی نداشت .تا صدر مشروطیت با تقسم دوگانه قدرت بین نخبگان
سیاسی حاکم با عقاید سیاسی مطلق انگار و نخبگان مذهبی یا همان روحانیون سنتی
عمالً مشارکت سیاسی معنایی نداشت.
پیش از وقوع انقالب مشروطیت فقط اعیان و افراد طبقات باالی جامعه امکان
نفوذ ،بازی و ایفای نقش سیاسی داشتند و این امر به مرور منجر به حرکت اقشار
اجتماعی برای تغییرات ساختاری در سیاست انحصاری حاکم شد .دولت از راه دیوان
عدلیه اختیارات روحانیون را محدود ساخته و قضاوت درباره امور جنائی و یا دعاوی
امالك بزرگ را از آنان سلب نموده و آنان را از عقد عهود ممنوع ساخت .همچنین
روحانیون را از نظارت ب ر زیارتگاههای پر درآمد محروم ساخت و به جای آنان ماموران
دولتی را منصوب کرد .باالخره دست به سوی امالك موقوفه مساجد دراز کرده و آنها
را به نام خود مصادره نمود .از این رو ،اختالفات بین روحانیون و حکومت مرکزی
گسترش یافت(پاولویچ وایرانسکی  .)38:1376،به دنبال این ،حکومت در پی افزایش نفوذ
خود در جامعه بود ،اما ،بحران نفوذ خود را دامن زد زیرا با به خطر انداختن منافع
مخالفان ،حوزه نفوذ آنان را تهدید کرد و از سوی دیگر ضعف نخبگان سیاسی و عدم
مشارکت سیاسی ،حکومت را با جامعه بیگانه ساخت تا دیگر دسترسی به الیه های
مختلف اجتماعی دشوار شود و نفوذ در مخالفان چهارچوب نهادی خود را از دست
بدهد.
ج) بحران توزیع قدرت و منابع و رابطه حکومت و جامعه:

اساساً حکومت قاجاریه بر اساس رویکرد سنتی مملکت داری خود ،اعتقادی به
مشارکت عمومی رعایا نداشت .شبکه سراسری از اطاعت پذیری شکل گرفته بود که
در آن رعایا مجبور بودند تمکین بی چون و چرا از حاکمیت نمایند .نهادهای مدنی و
ساز وکارهایی قانونی برای مطالبه گری وجود نداشت .رابطه یک سویه بین جامعه و
حکومت وجود داشت .توزیع قدرت و چرخش نخبگانی بین اقلیتی بود که دارای رابطه
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قومی و قبیله ایی با هیات حاکمه بودند .روحانیت به عنوان پل ارتباطی بین جامعه و
حکومت  ،وابستگی به حکومت نداشت و مدیریت های سیاسی را برای پاسداری از
حقوق عامه در اختیار نداشت .مجموعه این شرایط سبب بروز نارضایتی های عمومی
گردید.
مصادف با عصر ناصرالدین شاه  ،به هئیت های کاتولیک و پروتستان اجازه داده
شد تا در میان یهودیان و آشوریان و ارامنه فعالیت کنند و مدرسه ،درمانگاه و چاپخانه
در تبریز ،ارومیه ،تهران ،اصفهان و همدان دایر کنند (کرمانی ،1371 ،ج  .)67:1دول اروپایی
استعمارگر به بهان ه فعالیت های مذهبی مقدمات آشنایی با اوضاع سیاسی و اجتماعی
ایران را در دوره قبل از انقالب مشروطیت فراهم ساختند و این کارگزاران در عمل به
دنبال شناخت فرصت ها و اهداف خاص کشورهای خود بودند که به طور ظاهری
رسالت خود را تبلیغ دینی عنوان کرده بودند .نفوذ در ایران ،تاثیر گذاری بر دولتمردان
قاجار بدون در نظر گرفتن مصالح داخلی و عدم توجه به منافع تجار و صاحبان حرفه
ها در داخل از مشخصه های این دوران است  .در دوره محدود امیرکبیر برنامه های
نوسازی برای ساخت سیاسی و اقتصادی توسعه گرا دنبال گردید ،اما اقلیت حاکم و دو
کشو ر استعماری نامبرده منافع خود را در این اصالحات ندیدند و با توطئه او را از سر
راه برداشتند .تا پایان دوره ناصری که مبدا شکل گیری خیزش انقالبی دوره بعدی بود،
پاره ای اقدامات صورت گرفت ولی به مرحله نهادینگی سیاسی نرسید .نهادهای دولتی
مانند دیوان عدلیه و ...همگی فرمایشی بودند .ضمن آنکه آسیب های جدی وارده به
تجار داخلی و زیاده ستانی مالیات و تعدی به امور موقوفه نیز عرصه را بر روحانیون و
بازاریان و بقیه اقشار تنگ کرده بود.
در سراسر تاریخ ایران به علت سیطره ی حکومت استبدادی ،ثروت و مکنت جامعه
در معرض غصب و غارت افراد وابسته به حاکمیت بود .اغلب این فرادستان در جامعه
سنتی ایران با رشته های گونا گون مرتبط بودند وبه همین دلیل هنگامی که مورد
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تعرض قرار می گرفتند برای حفظ خویش عمدتاً به عناصری از خود دستگاه سلطنت
متوسل می شدند(مرادی.)65:1365 ،
با شرایط موجود مصلحان اجتماعی کوشیدند تا با نوسازی از باال به پایین و نفوذ
در بین صاحبان قدرت به امتیازاتی برسند چون امکان نفوذ از طریق دیگری ممکن نبود
و مجرایی قانونی برای اعمال نقش در بازی سیاسی وجود نداشت  .فراموشخانه ها و
فراماسونرها در این کسوت بودند که اهداف خاصی را در ساختار حاکم دنبال می
کردند .تشکیالت فراماسونری در صدر مشروطه ،بیشتر به دنبال اعمال نفوذ بر ساختار
سیاسی و افراد متنفذ در ترکیب اصلی قدرت برای اخذ امتیازات و زد و بندهای سیاسی
و اقتصادی بودند .چنانچه ملکم خان پیش از برکناری از مقامات دولتی و تبدیل شدن
به منتقد سر سخت حاکمیت ،قصد داشت به عنوان واسطه بین ایران وانگلستان قرارداد
التاری را به سرانجام برساند که با ابراز مخالفت ها منحل گردید .اخذ واژه آدمیت و
تبیین آن توسط ملکم خان در دوران نگارش روزنامه قانون و ضدیت با حکومت شاید
هم متاثر از تفکر فراماسونری او در ادوار قبلی باشد .تاثیر لژهای فراماسونری با توجه
به ذهنیت منفی که در قبال آنان در سطح جامعه رواج داشت در تسریع روند انقالب
بسیار جزیی بوده است  .به دلیل اینکه آنها پایگاه مردمی نداشتند و صرفاً بدنبال اثر
گذاری بر دولتمردان جهت منافع خاص خود و اخذ امتیازات بودند .اگرچه حامیان این
تشکالت خود را دارای نقشی کارآمد در شکل گیری حرکت انقالبی می دانند.
در ایران و ممالک شرق شیوع دارد که سازمان فراماسونی فقط مجری و پشتیبان
سیاست انگلستان هستند  .اما خود فراماسونریها می گویند هدف و مرام فراماسونری
آدمیت است یعنی کمک به تهذیب اخالق است و اینکه قوای خود را برای تربیت و
تهذیب متمرکز ومتحد سازند (رائین ،1376 ،ج .)172:2
جنبش اجتماعی مردم ایران ،ریشه در جلسات و اجتماعاتی داشت که در اواخر
دوره سلطنت مظفرالدین شاه قاجار تشکیل می شد .این دسته از اجتماعات نه تنها برای
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مهار خودسری شاها ن قاجار بود .بلکه اصالح حکومتی بود که نزد روشنفکران و
روزنامه نگاران ایرانی به فساد و تباهی متهم بود(آبادیان .)18:1363 ،طبقه متوسط سنتی،
روشنفکران ،بازاریان ،دهقانان و  ...معتقد به یک شکاف اساسی در ارتباط با کارکرد
حکومت قاجار قرار بودند .توزیع نابرابرانه منابع و ارزش ها در سطوح گوناگون باعث
شده بود که توازن در عدالت اجتماعی از بین رود .در نواحی نزدیک به هم ناموزونی
های فراوانی در شیوه معیشت و گرایشات فکری و هویتی وجود داشت .حکومت
قاجار از ابتدا دارای نوعی بحران کارکردی اساسی بود که امکان کنترل کامل و دقیق بر
کل کشور را نمی داد و از سوی دیگر تسلط خاندان ها و اشراف بر منابع قدرت و
ثروت امکان توزیع برابر آن را از بین برده بود .در صدر مشروطه طبقه متوسط سنتی به
صورت یک نیروی همبسته درآمده بود .اقدام دولت در خودداری از وضع تعرفه های
حمایتی ،نارضایتی و مخالفت این طبقه را بیشتر کرد و باعث نارضایتی آنها
شد(آبراهامیان.)68-66 :1366،
نخبگان فکری و مذهبی(مصلحان) که به طور عمده به دنبال تغییر حکومت بودند به
عنوان ذهن آگاه جامعه و آشنا به اندیشه سیاسی مشروطیت از تنگنای عرصه مشارکت
سیاسی ناراضی بودند و توزیع نابرابرانه منا صب و امتیازات را بر نمی تافتند .مجموع
این عوامل بحران توزیع در حکومت قاجار را دامن زد تا فکر ناعدالتی و فاصله طبقاتی
یکی از زمینه های موثر بر وقوع انقالب مشروطه باشد.
هـ) بحران یکپارچگی حکومت و جامعه ایران صدر مشروطیت در ایران:

در عصر قاجاریه شاه در رأس هرم قدرت بود و به عنوان ظل اهلل و نماینده خدا
برروی زمین حکمرانی می کرد و محاکم عرفی را در اختیار داشت .کارگزاران مذهبی
نیز محاکم شرعی را در اختیار داشتند و شاه از سوی آنان نیز حکومت خود را
مشروعیت می بخشید .در این ساختار سنتی باورهایی شکل گرفته بود که عبور از آن با
توجه به محدودیت های موجود و نظام مطلقه حاکم ،امری ممکن نبود .در این میان
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حکام محلی با اذن شاه در ایاالت حکومت می کردند و یکپارچگی سیاسی به شکل
سنتی و البته نه چندان جدی با توجه به سیطره دول استعماری بر سیاست و اقتصاد
کشور برقرار بود .با رسوخ مدر نتیه در ایران این باورها با شک و تزلزل مواجه شد و
نیازهای نوین ،نوعی تغییرات ساختاری را خواستار شد .در مسیر نوگرایی مشروطه
طلبان متوجه بحران های موجود شدند و اصالح را برای تحقق شرایط آرمانی مورد نظر
خود جایز دانستند .در واقع توسعه به معنای تغییر نهادهای سنتی و جایگزینی الگوهای
نوین بود اگرچه در این راه شرایط داخلی و نارسایی های آن در نظر گرفته نشد .اما با
شکل گیری جنبش مشروطه نظام دو قطبی در جامعه حاکم شد که یکپارچگی سنتی را
متزلزل کرد و خواهان کنار زدن ساختار سنتی و برقراری نظام دموکراتیک و همبستگی
ملی پیرامون آن شد.
گسترش سریع اقشار متوسط جدید از هم گسیختگی جامعه را تشدید کرد و نیز به
نقش فزاینده این اقشار در تحوالت سیاسی – اجتماعی ایران در این دوره گذار انجامید.
نکته دیگر اینکه ایران به علت موقعیت ژئوپولیتیکی اش به عرصه رقابت ها و
تضادهای امپریالیستی تبدیل شد( قاضی مرادی.)67:1365 ،
سایکس که از این مناطق دیدن کرده در سفرنامه اش چنین می گوید «:بلوچ های
ایران اکثرا از من سوال می کردند که اگر به خاك انگلیس مهاجرت کنند چه پاداشی به
آنها داده خواهد شد و اینجانب به آنها خاطر نشان می کردم که دسایس و تحریک آنها
و ب رانگیختن یکی از همسایگان بر علیه دیگری برای آنها سودمند نخواهد بود و آنها
باید بدانند که بهترین کار برای آنها زراعت و ضمناً اطاعت از مامورین دولتی می
باشد(سایکس  . )331:1338،با توجه به نسبت خاندانی اکثر حکام محلی با شاه و دربار از
مواخذه و لزوم پاسخگویی مصون بودند و بیشترین شکایات نیز از این حکام با توجه
به نظام ایلیاتی حاکم ثمر بخش نبود .پراکندگی قدرت سیاسی ،وابستگی به نیروهای
عشایر ،فئودال های محلی و عدم تمرکز سیاسی از موانع جدی ساختاری انسجام ملی
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متناسب با تغییرات نوین بود.
یک تلگراف نیز از تعدادی از تجار یزد به حکومت مرکزی ارسال گردیده بود که
گویای نابسامانی های موجود و نا امنی می باشد .در این تلگراف چنین آمده بود« :اوالً
ورود موکب مسعود به مقر فرمانفرمائی فارس وامنیت حاصله و رفع شرارت سارقین
فارس در این مدت قلیل تشکرات صمیمانه از طرف خود وعموم اهالی یزد به عرض
می رسانیم و امیدواریم در مجازات آنها  ،به خصوص چند طایفه چهار راهی و....که
اغلب از اتباع کهندل خان می باشند و استرداد اموال مسروقه فرو گذار نشود تا سال
های سال با آسودگی به دعا گوئی اشرف مشغول باشیم .هیئت تجاری خراسانچی»
(مخبرالسطنه. .)257:1355،الزمه رونق تجاری و گسترش مناسبات بازرگانی و رشد
اقتصادی ،امنیت سیاسی ،ثبات و آرامش می باشد امری که در این دوره بارها مخدوش
بوده است .جامعه ایرانی میان شرایط دو گانه اقتدار و سلطه حکومت مرکزی و نظام
خودکامه متمرکز از یک سو و پراکندگی قدرت ،که همراه با سلطه نظام ملوك الطوایفی
و خانخانی بود و در آن ملوك خودکامه حکومت داشتند ،نوسان می کرد .بخاطر سلطه
دستگاه های دیوانی بر بازرگانان و اصناف و انواع مداخالت آنان در کار بازار ،موانعی
در راه پیدایش طبقه ای مستقل و خود فرمان از بازاریان پدید می آمد .از سوی دیگر
هنگامی ک ه ملوك الطوایف و قدرتهای محلی در برابر قدرت مرکزی قد علم می کردند
اساس تولیدات کشاورزی و صنعتی و مبادالت بازرگانی به مخاطره می افتاد و سبب
ضعف مادی و مالی بازاریان می گردید .در دوره قاجاریه چنین وضعیتی کم و بیش
تحقق پیدا کرده بود (اشرف.)126:1377،
به طور ک لی ضعف امنیت سیاسی ،اقتصادی و خودسری حکام محلی سبب شد تا
یکپارچگی و تمرکز سیاسی مرکزی خدشه دار شود و عناصر پراکنده قدرت به طور
سلیقه ای حکمرانی کنند .در مجموع ساختار سیاسی قاجاریه مبتنی بر حاکمیت مطلقه
گروه حاکم و پایبندی به ارزش های سنتی بود که با نیازهای نوین جامعه سازگاری

 /31فصلنامه

دوره چهارم ،شماره ششم ،بهار 1331

نداشت .نفوذ سیاسی و اقتصادی دول استعماری بر ایران و کهنگی مدیریت سیاسی
پاسخگوی نیازهای متعدد جامعه نبود .در این شرایط بود که گروههای طرفدار مشروطه
دریافتند که جامعه با موانع ساختاری جدی برای انجام اصالحات روبرو است و
نوسازی از باال به پایین کارساز نیست .دستگاه حاکم با نظام بسته سیاسی که امکان
مشارکت و توزیع منابع قدرت و ثروت را نمی داد و مانع بزرگ ترقی متصور می شد،
سبب همگرائی نیروهای طرفدار مشروطه شد .الگوهای وارداتی فرهنگی سبب گسست
هویت سنتی ایرانیان و عدم جذب آن با شرایط داخلی بود .تالش نیروهای طرفدار
مشروطه برای ارزش هایی مانند پارلمان ،تفکیک قوا و سایر مولفه های نوین همگی
برای اصالح امور بود و برای عامه فهم کردن آن سعی کردند آن را مطابق سنت های
بومی نشان دهند و مبانی تئوریک از منظر دینی و ملی برای آن ارائه دهند .این نیروها،
با دست گذاشتن بر روی ضعف های حکومت قاجاریه ارزش های تبلیغی خود را به
عنوان الگویی مناسب برای بهبود اوضاع به جامعه معرفی کردند و سبب حرکت انقالبی
گردیدند.
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جدول شماره :1بحران ها و شاخص هاي آنها در جامعه ایران
ردیف

بحران های توسعه لوسین
پای

دوره

ویژگی های جامعه ایران عصر قاجار بر اساس
نظریه پای
گسست در تطبیق سنت  -تجدد /تشدید

1

بحران هویت

قاجاریه

2

بحران مشروعیت

قاجاریه

3

بحران مشارکت

قاجاریه

5

بحران نفوذ

قاجاریه

7

بحران توزیع

قاجاریه

اختالفات مذهبی و قومی /رقابت هویت های
فروملی با هویت ملی /سست شدن مبانی هویتی
در تقابل سنت /تجدد
فروپاشی توافق و رضایت نیروهای اجتماعی
جدید بر سر مشروعیت و حقانیت حکومت که
حاصل نفوذ ارزش های دموکراتیک و تقابل آن
با استبداد حاکم بود
ساختار قدرت سیاسی مطلقه خاندانی /انسداد
سیاسی و حاکمیت اقلیت /رشد نیروهای
اجتماعی جدید و تنگنای عرصه قدرت به روی
آنها
بیگانه شدن مردم با حکومت و فاصله از نخبگان
سیاسی ،عدم دسترسی حکومت به مردم به دلیل
بحران مشارکت و مشروعیت و رشد ایدئولوژی
رقیب
واگذاری امتیازات از سوی دولت و عدم توزیع
عادالنه منابع قدرت و ثروت در بین طبقات
مختلف اجتماعی

8

بحران یکپارچگی و
همگرائی

فروپاشی نهادهای سنتی جامعه و عدم استقرار
قاجاریه

نهادهای جدید  /شکاف اجتماعی و تضعیف
انسجام جامعه به دلیل عدم رشد نهادهای جدید
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نتیجه
جامعه ایران عصر قاجار چند پاره بود و حکومت نتوانسته بود احساس هویت
مشترکی را شکل دهد .اصوال ساخت خاندانی قدرت و استبداد سلطنت که توان
نمایندگی کردن منافع و هویت نیروهای اجتماعی مختلف را نداشت ،مانع از آن می شد
که هویت ملی شکل گیرد .در این شرایط ایران ،هویت قبیله ای ،مذهبی و قومی به
صورت متنوع و پراکنده اجزاء عمده هویت سیاسی بودند که مانع از شکل گیری هویت
واحد می شدند .از طرف دیگر تحوالت مدرن و هجوم اندیشه های مدرن  ،فرد ایرانی
را بین دو جهان سنتی و مدرن تنها گذاشته بود به نحوی که ذهنیت و نگرش محلی او
با طرز عمل مدرن و جهانی سازگاری نداشت .عوامل فوق بحران هویت را در ایران
عصر قاجار سیاس ی ساخت و مانع از شکل گیری هویت واحد ملی شد .در کنار این
عوامل ،اندیشه های سیاسی جدید غرب که مبنای مشروعیت حکومت را اراده عمومی
می دانستند در قالب تأثیر بر نخبگان ایرانی ظاهر شد و حجم باالیی از اطالعات در
مورد آن به صورت روزنامه ها ،کتاب ها و رساله ها منتشر شد .ایدئولوژی جدید
(مشروطیت) معضل دستیابی به توافق بر سر سرشت مشروعیت حکومت را تشدید
نمود و باعث شد که میزان توافق بر سر مشروعیت حکومت قاجار از بین برود و این
در حالی بود که حکومت قاجار نماینده طبقات و نیروهای اجتماعی متنوع نبود و نمی
توانست آنها را نمایندگی کند که این عامل نیز میزان مشروعیت حکومت را کاهش داد.
بر اساس فلسفه سیاسی جدید ،حکومت در عصر مدرن به طور منطقی نمایندگی شئون
گوناگون اجتماعی و یا اکثریت جمعیت جامعه را بر عهده دارد .این اندیشه جدید که
توسط نخبگان فکری ایران پذیرفته شده بود اساس کار قرار گرفت .این امر در شرایطی
بود که حکومت قاجار دچار انحصار قدرت و رشد نیروهای اجتماعی جدید با خواسته
های متنوع شده بود که تنگناهای جدیدی در حکومت قاجار ایجاد کرد و باعث شد
بخش های جدید جامعه خواهان ورود به عرصه سیاسی و مشارکت در قدرت شوند.

آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت 31 /...
این عامل بحران مشارکت ایران عصر قاجار را رقم زد که به علت انسداد سیاسی باعث
سرخوردگی نیروهای جدید و احساس نیاز به تجدید سازمان سراسری ساختار روابط
سیاسی شد .بحران هویت و سردرگمی در احساس هویت به یک هویت ملی ،هجوم
اندیشه های دموکراتیک ،تزلزل در توافق بر سر مشروعیت حکومت و تنگنای عرصه
مشارکت سیاسی ،باعث جدایی جامعه از حکومت قاجار شد به نحوی که تاثیر سیاست
های حکومت بر جامعه از بین رفته و دچار بحران نفوذ شده بود .زمانی که حکومت
قاجار توان نمایندگی کردن نیروهای اجتماعی مختلف را نداشت و ساخت یک جانبه
قدرت سیاسی مانع از آن بود که عدالت اجتماعی در سراسر جامعه توزیع شود ،بحران
توزیع شکل گرفت .ساخت خاندانی قدرت ،ملوك الطوایفی بودن آن و تسلط اشراف و
بزرگان محلی ،مانع اصلی توزیع مناسب کاالها ،خدمات و ارزش ها در ایران عصر
قاجار شد و نابرابری اجتماعی را تشدید کرد .در روند برخورد حکومت قاجار با
تحوالت مدرن ،نهادهای سنتی جامعه ایران رو به فروپاشی نهاده و این در شرایطی بود
که نهادهای جدید نیز هنوز مستقر نشده بودند و این عامل باعث شکل گیری بحران
همبستگی و یکپارچگی اجتماعی شد .در مجموع ،هویت واحد ملی شکل نگرفت،
مشروعیت حکومت کاهش یافت ،عرصه قدرت سیاسی ،سازوکاری برای جذب
نیروهای اجتماعی جدید را فراهم نکرد ،حکومت دسترسی به الیه های مختلف
اجتماعی را از دست داد و منابع و ارزش ها به صورت نابرابر توزیع شد .این عوامل
باعث شدند تا سیستم های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سنتی در حال فروپاشی قرار
گیرند و در مقا بل سیستم جدید نیز جایگزین نشود .در این شرایط و در پاسخ به این
بحران های نوگرایی بود که نیروهای اجتماعی جدید و مخالف ،رضشب با رهبری
روشنفکران و روحانیون مشروطه خواه توانستند با بسیج عمومی انقالب مشروطیت
ایران را رقم زنند.
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