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 چکیده:
د  شت. وي فرزن رآمدن رضاخان در سپهر سیاست ایران، وجوه مختلفی دا ب

کی از مهم زمانه آمده بود. ی شروطه به وجود  ترین  اي پرآشوب بود که پس از م
شتند، روشنفکران  گروه عهده دا رآمدنِ او نقش کلیدي را به  هایی که در ب
عدم موفقیت سال د.  شروطه در ایجاد حکومت ن هاي پایانی قاجار بودن هضت م

ستان در امور و  متجدد، متمرکز و قانونمند گل دخالت قدرتهاي بزرگ روس و ان
ع بین تحوالت، همراه با داخلی ایران گ المللی و وقو شغال و اول جهانی جن  ا

ر آن داشت  روشنفکران، ایران رمرد«دنبال پیدا کردن  تا از نظر هویتی به را ب ي »اب
ستن  باشند که بتواند و ایجاد حکومتی مقتدر، ضمن بازگرداندن » زور«با به کار ب

شور آن را به دروازه کپارچگی ک د. روشنفکران این دوره  ی هاي دنیاي مدرن برسان
ک  علیرغم شباهت شتند، داراي ی سل اول روشنفکري ایران دا وانی که با ن هاي فرا

کري ایران بیش از هر چ سل اول روشنف د. ن عمده بودن یز هویت متجددانه تفاوت 
سل  می» خواهی قانون«خود را در  شروطه شد و روشنفکران ن دید که ثمره آن م

ستبداد منور«دوم هویت خود را در  رآمدن رضاخان و  می» ا د که ثمره آن ب دیدن
ستفاده از مبانی نظري جامعهنهایتاً پادشاهی او بود. مقاله حاضر  شناسی  با ا

ش ـ شناخت (رابطه متقابل بین اندی ه و ساختار جامعه) و به روش توصیفی 
سل اول، تحول آن  ضمن توجه به هویت قانونتحلیلی صورت پذیرفته و  خواهانه ن

رخی از مهم سل دوم، مورد بررسی قرار  را با توجه به گفتار ب ترین روشنفکران ن
 .دهدمی
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 مسأله یانب و هدممق
روشنفکري ایران در عصر قاجار شکل گرفت و نشو و نما کرد. در این میان بسیاري از 
بسیاري از مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادي و مذهبی ایران مورد توجه 

گامان تجددخواهی در ایران بودند. نسل اول روشنفکر  توجه این روشنفکران بود که پیش
که با قرائتی خاص از تجدد راهی را بیابند که ایران را از روشنفکر ایران به دنبال آن بودند 

 ي هخواهان ترقی بیندازند. در این میان هویت ترقی ي هماندگی نجات داده به جاد را از عقب
توانست زیر خود جمع کند.  ها را می هاي آن این متجددین چیزي بود که تمامی تالش

کردند و  گرویده و آن را تبلیغ میترقی، چونان آیینی بود که روشنفکران ایرانی به آن 
ها چون قانون، برابري، آزادي، مشروطه، ناسیونالیسم و غیر از آن، همه بر  هاي دیگر آن ایده

آمده از این هویت بود. روشنفکري عصر قاجار البته این را در نظر داشت که باید این هویت 
یابد. هویت سنتی ایرانی که نوین را با آنچه پیش از آن داشت تطبیق دهد و نسبت آن را ب

هاي روزگار بود و آنچه موجب  ترین چالش عمدتاً برآمده از دین و شریعت بود، یکی از مهم
ها هم مورد اقبال قرار گیرد و هم طرد شود، نسبت  هاي آن شد که بخش مهمی از اندیشه

» خواهی نقانو«ترین مبانی هویتی این روشنفکران،  هویتی آن با سنت بود. یکی از اصلی
ترین عامل ترقی دانسته و تمام حد و جهد خود را براي ایجاد  ها قانون را اصلی بود. آن

 مدار به کار بستند.  اي قانون دولت و جامعه
خواهی  هاي عصر ناصري و در جنبش مشروطه خواهانه در سال این وجه از هویت ترقی

اما تحوالت پس از مشروطه و نمود بارزي داشت و در قانون اساسی مشروطه منعکس شد. 
نظمی  مرج فراوان و ناامنی و بی و  به خصوص پس از فتح تهران که موجب ایجاد هرج

خواهی به جاي  ترقی ي هسیاسی و اقتصادي و فرهنگی در ایران شد، موجب شد که اندیش
هی خوا ترقی ي هاش یعنی مشروطه برود، به دنبال اید اینکه به دنبال تثبیت محصول اندیشه

اي از  و تجدد آمرانه و به زبان امروزین از باال برود. آنچه در ایران موجب شد که بخش عمده
هاي  خواهان نیز بودند به سمت اقتدارگرایی و تثبیت پایه خواهان که خود از مشروطه ترقی

خواه اواخر قاجار  دولت مطلقه، براي خروج از وضع نابسامان آن دوران، بروند. براي ترقی
دیگر تمامیت مملکت بود. اینکه ممکن بود هر آن مملکت توسط بیگانه تجزیه  ي لهمسئ

گونه  ها با ناامنی راه را بر یکپارچگی آن ببندند و نیز امکان هر شود یا عوامل داخلی آن
تغییر و تحول عمالً گرفته شده بود، دالیلی بود که اینان به دنبال تغییر در هویت 

خواه به هویتی اقتدارگرا. سخن بر  طلبانه و مشروطه از هویت اصالحشان بودند. تغییر  فکري
سر درستی یا نادرستی این تحول نیست، آنچه در این مقاله مورد نظر است دنبال نمودن 
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خواهی در  توان گفت که ترقی خواهی است. به نوعی می ترقی 1ي هاین تحول هویتی در زمین
آن با برآمدن رضاخان دچار دگرگونی شد و از گیري تا پایان  عصر قاجار از زمان شکل

شود آن  گرایی به اقتدارطلبی رفت. پرسشی که در اینجا مطرح می خواهی و مشروطه قانون
 است که این تحول چگونه و چرا به وجود آمد و موجب برآمدن رضاخان شد؟

 
 پیشینه پژوهش
ضا شاه، گیري حکومت رهاي گذشته عصر مشروطیت و چگونگی شکلدر طی سال

و نقش  موضوع آثار فراوانی بوده است. اما تاکنون کمتر به تحول فکري روشنفکران ایرانی
شاه و چرخش به سمت نظام اقتدارگراي پهلوي مورد توجه قرار آنها در روي کار آمدن رضا

 گردد.گرفته است. در ذیل به برخی از این آثار اشاره می
، به »روشنفکر ایرانی و معماي هویت ملی«اي با عنوان در مقاله)، 1379تاجیک (

سیاسی و اجتماعی عصر جدید پرداخته است و معتقد  ي عنوان پدیدههویت و هویت ملی به
است که هویت ملی جدید ایران با انقالب مشروطیت و با بازآفرینی گفتمان هویتی در 

یت در گفتمان تاریخ گذشته و وضعیت جدید ایران شکل گرفته است. در این مقاله به هو
روشنفکري مشروطیت اشاره شده است و مفاهیمی همچون: امنیت، ملت، وطن و آزادي را 

 .)Tajik, 2000( داندکانون هر نوع گفتمان روشنفکري و سیاسی در آن دوره می
، به روشنفکري »شناسی روشنفکري دینی در ایرانجامعه«در کتاب )، 1383کاظمی (

هاي اجتماعی پرداخته است. چنین به نقش دین در دگرگونیهاي آن در غرب و هم و ریشه
هاي هاي قرائتباشد و خصیصهمبحث اصلی این کتاب مربوط به روشنفکران دینی می

 ي شدن و بسط پروژهها در فرآیند جهانی یر این ویژگیثأجدید از دین بیان گردیده و ت
شنفکري دینی از یک سو در مدرنیته در ایران بررسی شده است. نویسنده معتقد است رو

کند و با گرایان اجتماعی کمک می سیاسی، به اصالح ـ دگرگونی ساختاري اجتماعی
ي کنش تاریخی  برداشتن موانع ذهنی و مفهومی در پیش روي این کنشگران زمینه

ي جهانی،  عنوان یک روشنفکر در جامعهسازد و از سوي دیگر به گرایان را فراهم می اصالح
اندیشد و در بازسازي فکري آن مشارکت  می "بزرگ ي جامعه"ف خودش در این به وظای

ي اساسی خود را در  روشنفکري دینی جدید، حرفه "محلی"عمل  ي کند. در عرصه می
گرایان اجتماعی که جهت نهادینه کردن آزادي، قانون و  دهد. اصالح قرار می "نواندیشی"

1 context 
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ار روشنفکري دینی هستند. یکی بدان جهت کنند، از دو جهت وامددموکراسی تالش می
هاي مدرن در ایران سهم  که روشنفکران دینی همانند سایر روشنفکران در واردسازي آموزه

ها و  رو با طرح مباحث نظري پیرامون این آموزهاند، از این بسیاري را به خود اختصاص داده
اند  حات را شفاف ساختهها، فضاي حرکت به سمت اصال موانع و مشکالت نهادینه شدن آن

اند. آنان با طرح بسیاري از مباحث همانند  و دیگر آن که دین و مدرنیته را به اجرا گذارده
دین و "، "دین و سیاست"، "دین و دموکراسی"، "عقل و آزادي"، "دین و آزادي"رابطه 
ا و تالش کردند تا به تدریج دین را با اجز "دین و حقوق بشر"و  "گرایی دینی کثرت

 .)(Kazemi, 2004( ي مدرن سازگار نمایند نهادهاي جامعه
تحریر  ي را به رشته» اشتباه هویتی روشنفکران«اي با عنوان مقاله)، 1385عیوضی (

درآورده است. وي در این مقاله روند جنبش مشروطیت ایران را مورد مطالعه و بررسی 
بوط به هویت ایرانیان و دیگري مربوط برانگیز اصلی را مرچالش ي لهأقرارداد است و دو مس
داند. شکافی که در انقالب مشروطیت افتاد، از همین نقطه روي داد و به استقالل ایران می

الحق که هیچ کدام از طرفین حاضر و قادر به مماشات بر سر آن نبودند. کسانی که نهضت 
ابل اصرار کند مردم باید از توانستند بپذیرند گروه مقدیانت شروع کردند، نمی ي را از نقطه

نوك پا تا فرق سر فرنگی شوند، ازسوي دیگر گروه مقابل آنها نیز که فرنگ را قبله آمال 
دانستند. در این میان قربانی خود قرار داده بودند، دین و دیانت را مزاحم نیات خود می

چون هویت و اصلی، جامعه ایران بود که فرآیند تحوالت آن در راستاي تحکیم مفاهیمی 
بایست بر مبناي استقالل، به خاطر تعارضات درونی، طوالنی شد و این مفاهیم که می

شدند، همچنان بر مدار تعارضات درونی فرآیندي خطوط تمایز با بیگانگان تثبیت می
 ).Eyvazi, 2006( طوالنی را تجربه کردند و سرانجام منجر به شکست مشروطه گردید

جریان  شناسیآسیب«اي با عنوان در مقاله)، 3861رضادوست و همکاران (
با رویکردي انتقادي جریان روشنفکري ایران در سه بخش  ،»روشنفکري در ایران معاصر

گیري  روشنفکران با غرب را از آغاز شکل ي هاي فکري، نهادهاي روشنفکري و مواجهه بنیان
اند. نویسندگان ی کردهشناسخواهی تا انقالب اسالمی ایران آسیبمشروطه ي اندیشه

نامید، که داراي » گراي رومانتیکنخبه ـ چپ«توان روشنفکران ایرانی را معتقدند می
گرایی، رومانتیسیسم، عدم استقالل فکري و عدم درك صحیح از هایی از جمله چپویژگی

رند. دا» گرایانهابزار«و » گرایانهخشونت«، »هویت اندیشانه«باشند و گرایشات عقالنیت می
ها هاي جریان روشنفکري، طیف خاصی از روشنفکري با ویژگیدر ادامه به با توجه به ضعف

معرفی » گریزيخشونت«و » استقالل فکري«، »خردگرایی«و خصوصیات جدید از جمله 
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 ,Rezadoost & et. al( باشدمی» مدرنیته ـ سنت«شده است که گفتمان آنها مبتنی بر 
2007(. 

شناسی انزواي جامعه«اي تحت عنوان در مقاله)، 1387( زاهدي و حیدرپور
هاي روشنفکران عصر مشروطه تا پایان سلطنت پهلوي اول)، با روشنفکران (نقد کنش

انتقادي، چگونگی ایفاي نقش اجتماعی و تاریخی روشنفکران و پایگاه  ـ رویکردي تحلیلی
اند. پرسش ورد بررسی قرار دادهشان با مردم و حکومت را مارتباط ي اجتماعی آنان و نحوه

اصلی محققان این است که چرا روشنفکران پس از انقالب مشروطیت نتوانستند مواضع 
ثیرگذار خود را حفظ کنند؟ آنان معتقدند که برخی از روشنفکران أاجتماعی و سیاسی ت

ایران عصر مشروطیت با در پیش گرفتن روش فروکاستن معانی و مفاهیم مدرن به 
هاي سنتی و برخی دیگر با تأسی از الگوي روشنگري فرانسوي که راهبرد  مفهوم

ست رفتن مواضع اجتماعی و سیاسی دهد، موجب از دآمیز را سرمشق خود قرار می خشونت
 ي پهلوي اول اتخاذ استراتژي توسعه ي خود شدند. عالوه بر آن در دوره ي ثیرگذار اولیهأت

جامعه از عوامل مهم دیگري است که سبب از دست  عنوان راهبرد اصلی ترقیآمرانه به
 ایرانی شده است يثیرگذار روشنفکران در جامعهأواضع اجتماعی و سیاسی ترفتن م

)Zahedi & Heidarpour, 2008(. 
گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقالب «اي با عنوان در مقاله)، 1388نظري (

هاي هویتی مندرج در گفتمان نوان یکی از گفتمانع، گفتمان تجددگرایی را به»شروطیتم
مشروطه مورد بررسی قرارداده است. در این مقاله عناصر اصلی و محوري گفتمان 

و » ناسیونالیسم باستان«، »گراییمشروطه«گرایی حول سه محور اصلی: تجدد
 ,Nazari( در نظر گرفته شده است و مورد برسی و مطالعه قرار گرفته است» سکوالریسم«

2009(. 
شکنی گفتمان موج  شالوده«اي تحت عنوان در مقاله )،1392پور ( آقاحسینی و مهدي

به این ، »خان، آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانیملکم اول روشنفکري در ایران: میرزا
ایرانی آوردگاهی ایجاد  يموضوع اشاره دارد که هم زمانی ظهور تمدن غرب با افول جامعه

شنفکران ایرانی در بسط نظام معنایی آن نقش مؤثري داشتند. وي در این مقاله کرد که رو
به بررسی اینکه موج اول روشنفکري در مواجه با موج اول گفتمان مدرنیته چگونه به 
تعریف مرزهاي هویتی خود پرداختند، اشاره داشته است. نویسندگان معتقدند روشنفکران 

زیتیوستی و استعالیی گفتمان مدرنیته عناصر جدیدي موج اول ایران تحت تأثیر نگرش پو
باشد. هاي دوتایی گفتمان مدرنیته میرا بازتولید کردند که هماهنگ با منطق تقابل

 
 



 116 99تابستان  ،4 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

روشنفکران موج اول با مرجع قرار دادن گفتمان مدرنیته، مرزهاي هویت ایرانی را در تقابل 
اي را در سپهر تاریخی فرهنگی هبا سنت، اسالم و روحانیون تعریف کردند و گفتمان تاز

 Agha( ناپذیر آمدایران تولید کردند که رجوع به غرب و تسلیم در برابر آن اجتناب
Hoseini & Mahdi Pour, 2013(. 

ي نسل اول روشنفکران مطالبه«اي با عنوان در مقاله)، 1397زاده و امیرپور ( قربان
نسل اول روشنفکران ایرانی پرداخته و ، به بیان مطالبات »ایران: تحدید قدرت سلطنت
مین حقوق مردم با أان را محدودیت قدرت سلطنت براي تخواسته اصلی این روشنفکر

ي استبدادي و حمایت از سلطنت دانند که در قالب نقد سلطنت مطلقهحاکمیت قانون می
 ,Ghorbanzadeh & Omirpour( دارندي مشروطه و حقوق مردم بیان میمعتدله
2018(. 

 
 پژوهش چهارچوب نظري

 شناسی شناخت جامعه
طلبانه و  تغییر هویت اصالحجهت فهم بهتر تحول هویت روشنفکران عصر مشروطه و 

کر و ساختار جامعه در قالب متقابل بین تف ي ، رابطهخواه به هویتی اقتدارگرا مشروطه
  عنوان چهارچوب تحلیلی در نظر گرفته شده است.شناسی شناخت بهجامعه
شناسی است  اي از جامعه در معناي کلی و عام آن شاخه 1»شناسی شناخت جامعه«
شناسی شناخت، در پاسخ به  دهد. جامعه فکر و جامعه را مورد بررسی قرار می ي هکه رابط

بندي کلّی موافق است که  گیرد با این تقسیم هایی را در بر می اینکه شناخت، چه حوزه
شود.  ي علم، فلسفه (اولی)، مذهب و ایدئولوژي تقسیم میمجزا ي همعرفت به چهار حوز

فکري، بر شرایط اجتماعی شناخت است و در این ارتباط کل تولیدات  ي هتمرکز این حوز
 ـ هاي تاریخی ها و علوم را به چهارچوب ها، مذاهب، فلسفه فکري، اعم از ایدئولوژي

داند. در تاریخ تفکر غرب  رتبط میها متصل و م آن ي هدهنده و دریافت کنند اجتماعیِ شکل
کالسیک یونان باستان  ي همرتبط دانستن فکر با واقعیات اجتماعی، به دور ي هسابق

افالطون که شناخت حقیقی را براي افراد  ي هشود که این عقید گردد و حتی گفته می بازمی
چند  . هردانست گویاي ارتباط میان جامعه و شناخت است طبقات پایین جامعه میسر نمی

ها و سوفسطاییان تشخیص داد.  توان در آرا اتمیست تري می این ارتباط را به نحو شفاف

1 knowledge of sociology 
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شود و در مکتب کنفوسیوسی چینی و  البته چنین دیدگاهی به غرب محدود نمی
هایی از  طور بارز و مشخص در آرا ابن خلدون دانشمند مسلمان نیز رگه هندوییسم و به

 International Foundation for Theory andست (چنین تفکري وجود داشته ا
Doctrine, Bita(. 

ها و  بندي نظریات مختلف نظمی منطقی به داشته رابریت مرتن، تالش دارد با دسته
مبناي  ي هشناسی بدهد. او دو طیف فکري را دربار تولیدات فکري این زمینه از جامعه

 د:کن وجودي تولیدان ذهنی و فکري از هم متمایز می
 ي ه. مبناي اجتماعی، شامل: موقعیت اجتماعی، طبقه، نسل، نقش شغلی، شیو1

 تولید، ساختار گروهی، موقعیت تاریخی، ساختار قدرت، منافع و ...
ها، خلقیات، فضاي افکار عمومی، نوع فرهنگ،  . مبناي فرهنگی، شامل: ارزش2

 .)8Merton, 2010: 6( ذهینت فرهنگی، ویژگی ملی، استعداد و ...
باره  است، در این» شناسی شناخت جامعه«پردازان مهم  مانهایم، که خود از نظریه

اي از دقت  شناسی شناخت تنها به این دلیل رسیدن به مرحله تحقیق در جامعه«نویسد:  می
دهد که در هیچ قلمرو دیگري از فرهنگ، بستگی متقابل در تغییرات  و صراحت را نوید می

پذیريِ خود قلمرو اندیشه نیست. زیرا اندیشه  کارایی و دقیقاً تعینمعنی، به روشنی و آش
 ,Ershad( »العاده حساسی براي نشان دادن تغییر اجتماعی و فرهنگی است شاخص فوق
2018: 33(. 

هاي فکري جدید به بررسی شرایط اجتماعی ظهور و گسترش جنبشروبرت ووسنو 
ی و ساختارهاي سیاسی پرداخته است. وي در تعامل با تغییرات اقتصادي، طبقات اجتماع

هاي کنش  هاي نهادي و زنجیرهدر بررسی شرایط اجتماعی بین شرایط محیطی، زمینه
ترین اشکال اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و گردد. شرایط محیطی به کلی تفکیک قائل می

ي جدید هاي فکرزمانی مورد بررسی اشاره دارد. براي درك پیدایش نظام ي اقتصادي دوره
 مهم این است که چگونگی تغییر این شرایط محیطی را مدنظر قرار دهیم. ي نکته

تري هستند که منابع فراهم شده از طریق شرایط هاي نهادي، ترتیبات بالواسطهزمینه
هاي سازمانی هستند که هاي نهادي وضعیتشود. زمینهمحیطی در قالب آن ریخته می

 کند. د و گسترش پیدا میآی ها به وجود می تفکر در آن
یند و رفتار تولیدکنندگان آ هاي نهادي به وجود می هاي کنش در درون زمینهزنجیره

هایی که بر رفتار تولیدکنندگان فرهنگ و مخاطبان کنندگان فرهنگ و سایر گروهو مصرف
 گذارند اشاره دارد.ثیر میأآنها ت
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هاي نهادي ی عام، بر زمینهاعهاي محیط اجتماي ویژگی در این فرآیند سه مرحله
هاي کنش در گردد، پس از آن زنجیرهگذارد و ایدئولوژي در آن تولید می ثیر میأخاص ت

شوند. وي معتقد است زمانی که  ها درگیر میامر تولید ایدئولوژیک در درون این زمینه
 )Wuthnow, 1989: 6-9شود (شرایط مادي و ساختاري مساعد باشد، تفکر تولید می

 
 شناسی پژوهشروش

هاي باشد. در بررسیاین پژوهش بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیق تاریخی می
دهد. منظور از روش پژوهش تاریخی تاریخی، رویکرد کیفی وجه غالب را تشکیل می

شود و دستیابی  اي است که در زمان حال تدوین میبازسازي گذشته در زمینه چند فرضیه
آوري اطالعات به صورت منظم و عینی، ارزشیابی و تلفیق اسناد تلزم جمعبه این اهداف مس

اکثر  .)Delavar, 2001: 234باشد (و مدارك و باالخره رسیدن به نتایج قابل دفاع می
هاي کیفی با رفتار طبیعی در وضعیتی واقعی سر و کار هاي تاریخی همانند روشپژوهش
 Seyed( هاي خاصی در گذشته استازیگران در مضمونکید آنها بر تفسیر رفتار بأدارند و ت

Emami, 2007: 398(. 
شود تا از این طریق بتوان  تحقیق تاریخی با استفاده از اسناد و مدارك معتبر انجام می

 ها و حوادث تاریخی و دالیل بروز آن ها را تبیین کرد. هاي عمومی و مشترك پدیدهویژگی
)Hafeznia, 2003: 53(. 
 

 مفاهیمتعریف 
 الف) هویت

شناسایی خود  ي هآید، این است که هویت، شیواولین معنایی که از هویت بر می
توسط عوامل و متغیرهاي دیگر است تا فرد خودش را بشناسد یا خود را به دیگري 

ضرورت بحث از هویت در این است که  .)Mir Mohamadi, 2004: 190بشناساند (
دم نه تنها در ایفاي نقش، بلکه از مقدمات انسان بودن داشتن تعریفی از خود، اولین ق

شود و از سوي دیگر امکان  سو به درجازدگی منجر می است. بدون تحول، هویت از یک
هویت به معناي  .)Rajaie, 2003: 67شود ( هایی که خواهند آمد، گرفته می ابتکار از نسل

یعنی مجموعه خصایص فردي  شناسایی فرد باشد. ي ههستی و وجود است، چیزي که وسیل
شود و از  عنوان یک گروه اجتماعی شناخته میصیات رفتاري که از روي آن فرد بهو خصو

 .)Ashraf, 1999: 533شود ( دیگران متمایز می
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بحث هویت بیشتر در قرن بیستم وارد مباحث علوم اجتماعی شد و نه پیش از آن. 
به  idemالتین  ي هاي دارد و از ریش نیهویت تاریخ طوال ي هاین در حالی است که واژ

توان از  وناگونی دارد و میبرگرفته شده است. هویت انواع گ» تداوم«و » همان بودن«معناي 
... استفاده کرد، اما در  هایی مانند: فرهنگ، قومیت، ملیت، دین و عنوان پسوند پدیدهآن به

هاي زیادي صورت گرفته است.  ها بحث این میان برخی شناخته شده هستند و پیرامون آن
 Fazelil, Khalilتوان به هویت ملی، هویت دینی و هویت قومی اشاره کرد ( از جمله می

Tahmasbi, 2015: 107(. 
هاي کالن و اجتماعی بود و در عین حال  پیدایش هویت ي هانقالب مشروطه مقدم

، هویت ملی نهفته بود گرایانه هاي جمع هاي خرد را عقالنی کرد. در رأس این هویت هویت
 .)Molaie, Tavani, 2003شد ( هاي دیگر تلقی می بیت هویت که در واقع شاه

 
 ب) روشنفکر

دهندگان مفاهیم جدید  ترین انتقال هاي نو، از مهم عنوان حامالن اندیشه روشنفکران به
تعریف   به  یابی دست  حال، روشنفکري از مفاهیمی است که اند. در عین  جوامع خود بوده به 

آید.  میان می سخن از مصادیق آن به   خصوص زمانی که باشد. به  جامعی از آن دشوار می
ورزي، نواندیشی، خلق  شکنی، اندیشه ، سنت : نقادي اند از برخی از تعاریف روشنفکري عبارت

اجتماعی و یا بر   مشکالت سیاسی و ي هدهند هاي جدید، تبلیغ دانایی، تشخیص  ارزش
عمومی  ي هعقل در حوز ي هگري، جسارت داشتن و استفاد هاي روشن مؤلفهاساس 

)Mirzaie & et. al, 2019: 23(.  روشنفکري، حرکتی در شکاف سنت و مدرنیته با ایجاد
هاي روشنفکري نظیر نوگرایی، قدرت  شکاف و تزلزل میان این دو جهان است. ویژگی

اي فرهنگی و اجتماعی را  اندیشیدن، چهره تأپذیري و جراندیشی، انتقاد خالقه، انتقادي 
وجوي نقش و کارکرد  طور طبیعی، متعهد، داراي دغدغه و در جست کنند که به ترسیم می

کند، در تعامل یا تقابل با آن و در  مواجهه پیدا می» سنت«گرانه است. روشنفکر با  روشن
شناسی  ویی در جامعهگیرد. تلقی مشهور از روشنفکر، نیر مسیر بازاندیشی آن قرار می

جدید و  ي همعناي اعم کلمه متمایز است. ریشه در فلسف سیاسی است که از روشنفکري به 
کند، همچنین  تعبیر گیدنز در آن بازاندیشی افزایش پیدا می عالم مدرن دارد. عالمی که به 

تعلق  گري صر روشنخاصی از تاریخ آن یعنی ع ي هدور  تمدنی خاصی (غرب) و به ي هحوز به
هایی چون  هاي فزون، با ویژگی گري در عالم بازاندیشی عصر روشن ي هدارد. این پدید

گرایی،  شناسی، دردشناسی اجتماعی، درگیري با اهداف دنیوي، علم آگاهی، شناخت، زمان
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گرایی، سکوالریسم، خودآگاهی طبقاتی، ملّی و انسانی و کشمکش با صاحبان قدرت  تجربه
ساساً تعهد اخالقی روشنفکر پرسش انتقادي اوست که از خود و از برجسته شده است. ا

وگوي انتقادي از طریق زیر سؤال  پیش بردن گفت  روشنفکر به ي هکند. وظیف اش می جامعه
هاي جدید است.  وگو در جهت جریان انداختن گفت  بردن دائم اصول مورد توافق فعلی و به

ها و باورهاي پیشین  ها و قانون و نقد و رد حکم اندیشی صرفاً متوجه گذشته این انتقادي 
 Sarparast( هاي کهنه در زندگی جاري هم هست هنیست، بلکه متوجه بقایاي اندیش

Sadat, 2014: 32(. 
آن دسته از افرادي که از استعداد «داند: اداورد سعید تعریف روشنفکران را چنین می

ه یا فلسفه به، و براي، عموم مردم تجسم، نمایاندن و تبیین یک پیام، نگرش، عقید
 .)Said, 1994: 11» (برخوردار هستند

سیاسی  ي هشناختی براي تحلیل اندیش روش ي هدر این میان واجد چند نکت
 روشنفکري قابل توجه است:

 هاي سیاسی جدید و قدیم است. متأثر از نظریه  زمان هم  روشنفکري ي هاندیش -1
تفکر روشنفکري، توانایی طرد   که  عناستم  خصلت تدریجی تحول بدان -2
 طور کامل ندارد. به  را  میراث رسیده از عالم قدیم هاي زبانیِ به  سامانه
تأثیر   ، تحت سیاسی قدیم ي هروشنفکري با وجود ایجاد تحول در اندیش ي هاندیش -3

 عوامل ذهنی و عینی، وجوهی از آن را باز تولید کرده است.
نیز براي استمرار حیات خود نیازمند بازبینی در مبانی   قدیم  ي هیشدر مقابل، اند -4

میراث   به ههاي فکري و زبانی بازسازي شد پدیدار شدن سامانه  شاهد  رو خود است. از این
 .)Kazemi Zamharir, 2014: 94بود (  خواهیم  قدیم  رسیده از عالم

  براي  ایدئولوژي هم  و سازندگان  ها یدهعنوان تولیدکنندگان ا وبر روشنفکران به  نظر  در
پارچه فهمیده  اي یک توانند بر حسب نظریه و طبقات نمی  و هم براي دیگر قشرها   خودشان
دهند،  اي را تشکیل می قشر جداگانه  موارد  نظر وبر اگر چه روشنفکران در بیشتر  شوند. به

کنند، این امر روشنفکران را  دنبال نمی  شان فکري  را در تأمالت  خود  قشر  منافع  ضرورتاً  اما
اشکال و سطوح مختلف   حامالن  ها آن  شان بروند، زیرا طبقاتی  سازد تا فراتر از منافع قادر می

کلی قرار  ي هروشنفکران را در سه مجموع .)Sadri, 2007: 91باشند. ( عقالنیت می
  ي هاي غایی تغییرناپذیر در زمینه ، روشنفکرانی که در خلق و حفظ ارزش دهند: اول می

  گذاران عنوان مبلغان عقاید، بنیان به  ، روشنفکران . دوم حقیقت و زیبایی و عدالت نقش دارند
در توسعه و پیشبرد   عنوان قشري اجتماعی کهها و نقّادان وضع موجود و سوم، به ایدئولوژي
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  جهان،  اي از هر نقطه  در .)Bashiriyeh, 2002: 247فرهنگ جامعه نقش دارند (
دارند، هر چند آنان از منظر تحوالت روشنفکري به   را  هاي خاص خود روشنفکران ویژگی

   با  در مواجهه  کنند می  در آن زندگی  هاي مناطقی که ویژگی به   نگرند، اما با توجه جهان می 
عصر قاجار افرادي بودند اند. روشنفکران  متفاوتی از خود بروز داده  هاي تمدن جدید، واکنش

موجود   پی تغییر وضع  در  از آموزش مدرن  و با برخورداري  مدرن آشنا بودند  مفاهیم  که با
  محدود است، هم  بسیار  قاجار  این قشر اجتماعی در عصر ي هکه دامن بودند، اما از آنجایی

ساالرانی که  البته دیوانساالران شود،  دیوان  شامل  و هم  تفکر  برخی اهل توان شامل  می
 ,Khastoo( نظري نیز در باب پیشرفت و نوسازي مؤثر باشند ي هداشتند، از حوز  سعی

2007: 80(. 
 

 اجتماعی ایران در عصر قاجار و مشروطهـ  نگاهی کلی به ساختار سیاسی
ویژگی ساختار قدرت در ایران عصر قاجار، استبداد بود. شاه مرکز ثقل و توزیع قدرت 

 هایی از قبیل اطاعت مطلق از حکومت، قداست حکومت و شخص حاکم، لفهؤو بر پایه م بود
 ,Rabani Zadeh, Lotfiکرد ( ... حکومت می اهللا وظل ي موروثی بودن قدرت و به منزله

حاکم و محکوم بود.  ي ایران، مرکب از دو طبقه ي از نظر اجتماعی، جامعه .)60-61 :2015
ی، شاه و شاهزادگان قرار داشتند. در این ساختار، همه چیز با شاه س این هرم اجتماعأدر ر

پس از شاه، درباریان و  .)Shamim, 1991: 24گرفت (شد و با او نیز پایان میآغاز می
گروه عظیم شاهزادگان قرار داشتند. تعدد شاهزادگان و انتصاب آنها به حکومت ایاالت و 

 ,Ghadimi Gheidariآورد ( اجارها به وجود میوالیات مشکالتی را در ساختار سیاسی ق
توان آنان را در عصر قاجار به  حاکم، اشراف بودند که می يگروه دیگر طبقه .)89 :2010

نظامی، اشرافیت اداري و اشرافیت فقاهتی تقسیم کرد ـ  سه گروه: اشرافیت سیاسی
)Olgar, 1990: 9-10(.  ،گسترش  ينهبرخورد و ارتباط با غرب، زمیاز دیگر سو

اي را  هاي نو و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط تازههاي تازه، گرایش اندیشه
ی که از تجدد یافته بودند، نوعی آگاه يبه نام روشنفکران به وجود آورد. آنان به واسطه

ها، داراي وجوه ثیر مکاتب فکري اروپا داراي نظریاتی بودند که به رغم همه تفاوتأتحت ت
 ,Rezaiee Panah, Izadi( آورد» گفتمان تجددگرایی«را زیر  توان آن همسانی بود که می

2013: 43-44(. 
ایران دوران مشروطه تاحدودي ساختارهاي سیاسی همانند: پارلمان، انتخابات و در 

احزاب دموکراتیک، ایجاد گردید. اما با وجود تغییر در بعضی ساختارها، ایران نه تنها به 
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وکراتیک شدن سوق پیدا نکرد، بلکه از نظام ایالتی قاجار وارد نظام متمرکز سمت دم
شد به مشروطه، قدرت احمد شاه قاجار هر روز کمتر می ي هپهلوي گردید. بعد از اعاد

در  تهران، قدرتش را محدودتر کند.  رضاخان توانست با فتح 1299اي که در سال  گونه
قدرت سیاسی دگرگون شد و با کودتاي رضاخان  آخرین روزهاي حکومت قاجار، ساختار

طبقات با نفوذ اجتماعی و در رأس آنها روشنفکران اقتدارگرا با آغوش باز به او  يهمه
 & Khalili( آمد گفتند و قدرت او را به مثابه یک نیروي ناسیونالیسم تثبیت کردند خوش

et. al, 2014: 8-10(. 
نبود. نظام جدید بسیاري از  ر در نظام جدیدثؤاز نظر اقتصادي کشور آماده شرکت م

ها و عادات قدیم را در خود داشت و اوضاع اقتصادي به علل داخلی و خارجی بدتر میشیوه
هاي اقتصادي  شد. در این دوران جمعیت به کندي افزایش پیدا کرده بود. یکی از ویژگی

هاي دم وجود امنیت در راهروي ایران و ع هاي مالاین دوران فقدان ارتباطات بود. جاده
هاي فراوانی مواجه کرده بود. آشوب داخلی و مورد استفاده تجارت و بازرگانی را با دشواري

دخالت خارجی به ناامنی اجتماعی، اقتصادي و روانی انجامیده بود که طمع و فساد 
اقتصاد هد آشفتگی طور کلی در این دوران شازتاب آن بود. بههاي پس از انقالب با دولت

 .)Katouzian, 2003: 110-113(باشیم سیاسی ایران می
توان آنها را آغازگر فرایند دموکراتیزه شدن  اي که می همچنین، تحوالت فرهنگی

ایران دانست، از چندین سال پیش از مشروطه آغاز شده بود. اما تبلور  ي هفرهنگ در جامع
اجتماعی عصر قاجاریه، یعنی ـ  یترین رخداد سیاس این تحوالت خود را در مهم يهمه

فرهنگ را باید عصر ناصري  شدن دموکراتیکي هجنبش مشروطه نشان داد. مبدأ ویژ
 ي هترین دوران پادشاهی را در ایران رقم زد. دور دانست. ناصرالدین شاه، یکی از عجیب

سفرهاي او ساز ورود فرهنگ مدرن به ایران و آشنایی ایرانیان با آن بود.  سلطنت او، زمینه
قابل انکار در این ارتباطات  به فرنگ و نیز عالیق خاص او به علم، هنر و ادبیات نقشی غیر

او، آغاز روشنفکري در ایران نیز بود.  ي هدور .)Pouyafar, 2013: 39بینِ فرهنگی داشت (
او به تأمالتی چند در مورد مسائل مختلف پرداختند و  ي هبسیاري از روشنفکران، در دور

توان به  می«گیري مشروطیت داشت. از میان این افراد  ها نقش مهمی در شکل آراي آن
خان و عبدالرحیم  الدین اسدآبادي، ملکم جمال اشخاصی همچون فتحعلی آخوندزاده، سید

ها پرداخته  در اینجا به صورت فشرده به محور آراي برخی از آن .»طالبوف اشاره نمود
بندي کرد:  توان] این چنین جمع علی آخوندزاده را [میمحورهاي فکري فتح«شود.  می

ستیزي، تغییر خط و  ماتریالیسم، اومانیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سکوالریسم، دین
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هاي علمی و فنی آن قرار  ثیر پیشرفتأالفباي فارسی. او در مواجهه با غرب به شدت تحت ت
فرهنگی اسالم با علوم و تکنولوژي با تلفیق احکام «کوشید  بود. سید جمال می» گرفته

پدید آورد. هدف متفکرانی چون او، خلق   اسالمی استعماري و پان غربی، ناسیونالیسمی ضد
هاي مدرن سازگاري  بود، که ضمن آنکه با علوم و اندیشه  گرایانه اسالمی یک جنبش اصالح
آشکارا حاکی از «م باشد. تفکرات ملک» نیز  ها و فرهنگ جامعه اسالمی دارد، حافظ ارزش
ها  توان اصول تجدد اروپایی را به آسیا منتقل کرد، به شرط اینکه آسیایی این است که می

... از اصول مسیحی و  این اصول را منبعث از مذهب و فرهنگ خود بدانند، نه بر گرفته
ه هاي تجددطلبان کرد اندیشه فرهنگ اروپایی. این است که ملکم در تمام عمر خود سعی می

هاي عبدالرحیم طالبوف، در باب ترقی  اگر چه اندیشه«ارائه کند. »  را با رنگ و لعاب اسالمی
هایی  اند اما بدیع و ابتکاري نیستند و به نوعی تکرار همان اندیشه و تجدد، متنوع و پراکنده

یابی علل  است که پیش از او از جانب آخوندزاده و ملکم صادر شده بود. او در ریشه
اعتنایی به علوم جدید، نقص در نظام تعلیم  ایرانی بر اموري چون بی ي فتادگی جامعها عقب

اسالم و مقتضیات زمان و  ي توجهی به رابطه و تربیت، غفلت از مفاهیم مدرن، بی
 ,Rashid Korshan, Sabaqکند ( تاکید می» مردان فاسد و عدم التزام به دین دولت

2018: 22-23(. 
 

هاي فکري و حوادث بین  ثیرگذاري بر جریانأی و میزان تعوامل سیاسی خارج
 انقالب مشروطه و کودتا

ها در  عملکرد آن ي هاي خارجی در ایران و مشکالتی که در نتیجهعملکرد قدرت
ترین عنصر خارجی که در  ساز بود. مهم مقابل مشروطه قرار گرفت، بسیار جدي و سرنوشت

، نفوذ و استیالي دو قدرت روسیه و انگلستان بود. این دوران بر ایران سایه افکنده بود
ها در ایران بود، بخش متعاقب انقالب مشروطه، دربار قاجار که اهرم اعمال نفوذ روس

ها اش را از دست داد و این امر موجبات ناخشنودي روساي از نفوذ و قدرت سیاسی عمده
دلیلی براي مخالفت با مشروطه  ها نیز علیرغم اینکهاز مشروطه را فراهم آورد. انگلیسی

المللی که موجبات نزدیکی دیدند و با وجود تضاد منافع با روسیه، به دلیل تحوالت بین نمی
هايِ  ثباتیو بی 1907روسیه و انگلستان را فراهم آورده بود و همچنین متعاقب قرارداد 

تند. وقوع پس از انقالب مشروطه، در عمل مساعدت و همراهی جدي با مشروطه نداش
طرفی، موجب قحطی و کمبود مواد رغم اعالم بیجنگ جهانی اول و اشغال ایران علی

خیم و متزلزل مشروطه را غذایی، ناامنی، هرج و مرج و ویرانی ایران گردید و وضع و
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در این دوران حکومت مرکزي ایران  .)Shuster, 1989: 245-247(تر نمود ناپایدار
بود و به زحمت در تهران و برخی از مناطق نفوذ داشت. در چندتکه و بسیار ضعیف شده 

جات قبایل و هاي ملی، دستهاي از جنبشاین شرایط، سرنوشت کشور به دست مجموعه
کردند، افتاده بود. هاي محلی و حکامی که عمالً مستقل از مرکز عمل می عشایر، قدرت

مهم نجات  ي بود و تنها مسئلهبنابراین اساس و بنیان ایران به سرعت در حال فروپاشی 
فروپاشی بود. ایجاد یک دولت مرکزي مقتدر و نیرومند تنها راه حلی بود  ي کشور از ورطه

شرایط و تحوالت ذکر شده،  .)Abrahamian, 1982: 123-125که پیش روي همه بود (
نان که روشنفکران این دوره گردید و آ  از جمله دالیلی بود که موجب تغییر در هویت فکري

هاي دولت مطلقه حرکت  خواهان بودند، به سمت اقتدارگرایی و تثبیت پایه خود از مشروطه
سردار «، یک »فرد مقتدر«کردند و براي خروج از وضع نابسامان آن دوران، به دنبال یک 

 به عنوان ناجی حرکت کردند.» وطن پرست«و یک » دیکتاتور صالح«، یک »ملی
 

 عصر قاجار ههویت روشنفکري در میانخواهی و  ترقی ي هاندیش
ایرانی را  ي ماندگی جامعهاکثر تجددطلبان و روشنفکران عصر قاجار، فالکت و عقب

دانستند و همگی بر فقدان قانون و دفع استبداد و  عمدتاً ناشی از استبداد و فقدان قانون می
غالب شدن این  .)Ansari, 2011: 122ورزیدند ( باال بردن سطح آگاهی مردم تأکید می

عنوان حکومتی حاکم، به تفکر در میان نخبگان و روشنفکران عصر قاجار که رژیم سلطنتی
داند، باعث تغییر نگرش آنان به این رژیم  خودکامه، خود را تابع هیچ قاعده و قانونی نمی

 .)Akbari Yasuj, Gorji Azandaryani, 2017: 154( سلطنتی شد
باحث بنیادي در هر اندیشه و دستگاه سیاسی است، که قانون و منشأ آن یکی از م

غربی بنا  ي شناسی آن اندیشه دارد. در اندیشه شناختی و هستی ریشه در بنیادهاي معرفت
بر مبانی چون اومانیسم، امر واقع، خودبنیادي انسان، جدایی امور ملکی از علوي و نیز 

د، منشأ قانون اراده و خواست مردم دار ژاك روسو بیان می که ژان حقوق طبیعی، آنچنان
ها و  طور کلی، حقوق و قوانین، ریشه در باورمندي هاي کهن بهکه در نظام حالی است، در

همین تصور از قانون، در ایرانِ عصر  .)Hamzeh, 2018: 26نظام معرفت الهی داشت (
از هویت  ناصري وارد دستگاه فکري ایرانیان و روشنفکران آن دوران شد و بخش مهمی

 ها را شکل داد. فکري آن
و منشأ » االرض اهللا فی ظل«این را باید در نظر داشت که در نظام سیاسی ایران، شاه 

قدرتش ماورایی بود. این شکل از حکومت که بعدها به پادشاهان قاجار نیز به ارث رسید، بر 
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شبان و رمه بود.  ي چون رابطهو مردم در آن همشاه  ي ههیچ قانونی استوار نبود و رابط
)Ghazi Moradi, 2001: 27(. باره  توان در کالم لرد کرزن دید که در این این را می

مانده است و از لحاظ  در سرزمینی که از حیث ترتیبات قانونی بسیار عقب«نویسد:  می
هاي کهن شرق سخت پابرجاست، عامل  چیز و در سنت  سازمان و مبانی اساسی فاقد همه

 و  وري که دور از انتظار هم نیست قدر و اهمیت کلی دارد. حکومت ایران کمط فردیت به
مراتب، شامل  عناصري است که بنابر سلسه  ي هبیش، اعمال قدرت خودسرانه از ناحی

 .)Curzon, 1970: 512» (شود شهریار تا کدخداي دهی حقیر، می
تمان جنبش سیاسی روشنفکران عصر قاجار، که در واقع روح و گف ي هاندیش

خواهی را ایجاد کردند، به طرح مواردي همچون استبدادستیزي، قانون و  مشروطه
خواهی،  ماندگی شدید ایرانیان و پیشرفت غرب، آزادي گرایی براي همه، توجه به عقب قانون

 Azghandi & Etefaghحکومت مشروطه، نگاه مثبت به غرب و مدرنیته معطوف بود (
Far, 2013: 23(. الدوله، میرزا یوسف  ینِ این روشنفکران، میرزا ملکم خان ناظمتر مهم

 ي هخان مستشارالدوله و میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزي بودند که هویت تجددخواهان
هاي این  ها و ایده داد. اندیشه تشکیل می» خواهی قانون«ایشان را بیش از هر چیز 

خواهی  قانون ي هیران و بسط ایدگیري مشروطیت در ا روشنفکران، نقش مهمی در شکل
 داشت.

خواه ملکم است. ملکم از نخستین کسانی بود که  ترین روشنفکرانِ قانون یکی از مهم
... را به ایران انتقال داد  مفاهیم جدید غربی، از جمله اومانیسم، دمکراسی، پارلمانتیسم و

)Behnam, 1996: 79(. ستقرار قانون را براي اصول ترقی خود، ابتدا ا ي هملکم در رسال
آبادانی و ترقی کشور مهم دانسته، سپس به اقتصاد کشور براي رسیدن به رفاه و آبادانی 

آن بود که در  ي هدهند این نشان .)Nazem Aldawleh, 2002: 169کند ( اشاره می
شرط  کسی چون ملکم، و به تبع او بسیاري از روشنفکرانِ زمانه، قانون، پیش ي هاندیش
 یِ هر تحولی است. اساس

اختیاري را باید مبدل کرد  ي هادار«داند که  معایب و راه ترقی را در این می ي هاو چار
داند و تا وقتی که  می» همین دو کلمه«را در » تفسیر نظم ایران«او » قانونی ي هبه ادار

یشه المحاله همان خواهیم بود که هم«قانونی نشود ما باز  ي هحکمرانی تبدیل به ادار
ملکم از لحاظ عملی به شدت به دنبال این بود که قانون را وارد  .)Ibid: 79» (ایم بوده

زندگی ایرانیان بکند توجه نداشت که بدون دگرگونی در اساس فکري و فرهنگی جامعه، و 
هاي مشخصی داشته و آن  اي جدید و نوخواه که خواستهزمان با آن به وجود آمدن طبقههم
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اي رسید. او، البته احتماالً، از این مسئله  توان اساساً به دگرگونی ایند، نمیگیري نم را پی
دانست، به این وسیله  آگاهی داشته است و چون ایجاد آن را بسیار مشکل و امري بطئی می

ها چه در  نظرات جدید و تلقین آن به شاه و با تمهیدات فراوانی که چه با رساله ي هبا ارای
خواسته از باالي جامعه به اصالح  دهد، می هایش به شاه و وزرا، انجام می وگوها و نامه گفت

 Ameriآن بپردازد چون اصالح از متن جامعه احتیاج به تالش بیش از این داشته است (
Golestani, 2004: 180-181(. 

خواهی در  قانون، که یکی از مؤثرترین جراید در ترویج فکر قانون ي هملکم در روزنام
استخالص ایران از این گرداب مذلت، یعنی استخالص خود شما از «نویسد:  است می ایران

جهت  ... چرا خانه او را بی این ظلمت اسیري، ممکن نخواهد شد مگر به استقرار قانون
تقصیر بریدند؟ به علت اینکه  ضبط کردند؟ به علت اینکه قانون نداریم. چرا سر او را بی

منصبان قابل را  دهند و آن همه صاحب ه منصب را به یکی میقانون نداریم. چرا این هم
گذارند؟ به علت اینکه قانون نداریم. چرا رذالت جهل را بر فضیلت علم ترجیح  بیکار می

خواهید قانون  دهند؟ به علت این که قانون نداریم. پس اگر شعور دارید و حق زندگی می می
 .)Law (Newspaper), Shaʻban 1928, No. 2» (بخواهید

در عین حال، آنچه براي ملکم بسیار مهم است تساوي و یک دستی قانون است. در 
قانون در کل ممالک ایران، در حق جمیع «شود:  دفتر قانون و فقره اول آن دوباره اشاره می

این اندیشه  .)Hejazi, Radmehr: 2014: 167» (افراد و رعایاي ایران، حکم مساوي دارد
ن اساسی مشروطه نیز دنبال شد و اصل هشتم متمم قانون اساسی به دقیقاً در قانو

 Amendment to theاشاره دارد (» قانون دولتی«بودن افراد در برابر » الحقوق متساوي«
Constitutional law(. 

دیگر روشنفکر مهم و تأثیرگذار عصر قاجار مستشارالدوله است. مرکزِ اندیشه و عملِ 
میرزا را باید  ي ههايِ تجددخواهان فعالیت ي هخواهی است و هم قانون مستشارالدوله قانون و

او قرار  ي هیک کلمه را باید محورِ اصلیِ اندیش ي هدر این زمینه دید. با این دیدگاه، رسال
داد. میرزا در یک کلمه با انسجامِ خاصی در پی برداشتنِ تعارضات میان شریعت و ترقّی 

اصلی چونان مبنایی برايِ فکرِ او باشد،  ي هت و چنانچه این مقولخواهی) اس (در اینجا قانون
ها نیز فکر و عمل مستشارالدوله به صورت هماهنگی جلوه خواهد کرد. از  در دیگر زمینه

گیرد که بدونِ هیچ تردیدي، قانون  این دیدگاه میرزا یوسف خان در ردیف افرادي قرار می
داند و از  خواهی می رین راه نجات و یگانه اصلِ ترقّیت را و حکومت مبتنی بر آن را اصلی

دهد که جايِ ایران زمین در  خواهی را بیش از همه بر آن قرار می رو بنايِ اصولِ ترقّی این
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این وضعیت کجا خواهد بود و اگر با چنین وضعیتی، اصالح و پیشرفتی صورت نگیرد، 
ها  در آشنایی«او  .)Ameri Golestani, 2015: 180-181چیزي از آن باقی نخواهد ماند (

  و همچنین به  کشور داشت  و خارج  داخل ایرانی   از روشنفکران  با برخی  که  و مکاتباتی
  بود و از آنجا که  برده  پی  قانون ي هکلم  یک  اهمیت ، به  خان  با ملکم  معرفت  ي هسابق  سبب
  ، پیوسته دانست می  ایران  مستقل  سلطنت ي هعمد  را از ایرادهاي  قانونی  سندي  فقدان

  .»کند  را برطرف  نقص  بود تا این  مترصد فرصتی
 ي هکلم  و یک  ملکم خان  هاي رساله  نخستین  از فقرات  برخی  اي میان با مقایسه«

  مستشارالدوله که   گفت  توان ، می از نظر صوري  ویژه، به نگاه  ، در نخستین مستشارالدوله
تقلید از   به  اي و رساله  کرده  دنبال  در حقوق  اي رساله  را در تدوین  الدوله ناظم  هاي ششکو
و در   است  ظاهري  مشابهت ، اما این  است  کرده  تدوین»  دفتر تنظیمات«یا » دفتر قانون«

یا دفتر   قانون دفتر .»کند نمی  را دنبال  ملکم خان  نویسی قانون  ي هتجرب  کلمه  ، یک واقع
از   که ، چنان کلمه  یک  بودند، در حالی که  موضوعه  در حقوق  هایی رساله  ملکم  تنظیمات
یا   قوانین  ، ناظر بر روح فهمید  توان ، می آمده  آخوندزاده  به  ي هدر نام  ، که آن  عنوان  نخستین

شد.  می  تدوین  آن  با رعایت  بایستمی  قانونی  هاي مجموعه  که  است  حقوقی  ي هفلسف  مبناي
  که  و نباید همانند چنان زمانی ؛یک کلمه از این دیدگاه باید مورد توجه قرار گیرد ي هرسال

  در واقع  ، که اقدامی  چنین  آمدهايپی  ي ه، گستر نوشت خود را می ي هرسال  مستشارالدوله
  تنگ  ي هآمد، از حوصل شمار می  هب  مشروطیت  قانونی  هاي مجموعه  در تدوین  گام  نخستین
 .)Tabatabaie, 2007: 198-201( »رفت فراتر می  بسی  ایرانی  از روشنفکران  بسیاري

حقوق بشر، در  ي همستشارالدوله با اقتباس از اصول قانون اساسی فرانسه و اعالمی
عتقد بود و خوانی عقل و علم با دین م عین حال با آشنایی از فقه و معارف اسالمی به هم

کرد براي مفاهیم و نهادها و دستاوردهاي جدید بشري در غرب، تأییدات و  کوشش می
مستشارالدوله، با درك نوین  .)Moaseghi, 2006: 159مستندات اسالمی تدارك ببیند (

اصلی و اساسی را براي ایجاد حکومت قانون سازگاري قانون  يهخواهی، زمین خود از قانون
ین تر داند و از آنجا که علماي شیعه که از مهم داخلی قانون و شرع میجدید با مبانی 

خواهی و حکومت  ها پیرامون قانون ترین رساله مهم ي همدافعان حکومت قانون و نویسند
 ,Ameri Golestaniمشروطه بودند، این مباحث و مبانی آن را مورد توجه قرار دادند (

2009: 5(. 
قاجار و مشروطه، میرزا عبدالرحیم طالبوف است. او، از دیگر روشنفکران مهم عصر 

هاي خود قرار داده و معاصر با مشروطه بوده  یکی از کسانی است که قانون را در مرکز ایده
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و تشکیل مجلس و مسائل پیرامون آن را دیده و در مورد آن نظر داده است، او به 
قانون «لس حاضر نشد. طالبوف نمایندگی مردم تبریز نیز انتخاب شد که به دالیلی در مج

داند، که با اجراي آن  را عبارت از احکام حقوقی، احکام مدنی و احکام سیاسی مشخص می
جان و مال مردم حفظ خواهد شد. وي از طرفداران حکومت مشروطه و خواستار تدوین 
قانون اساسی بود که در آن حقوق پادشاه و مردم، حقوق درباریان، استقالل دستگاه 

به اعتقاد  .)Adamiat, 1984: 53» (... مشخص باشد اوت، حق وکالي مجلس وقض
قانون  قانون نداریم، ملت و دولت و وطن و استقالل در معنی خود نداریم. بی«طالبوف ما 

جا قانون اساسی نیست، تبعه کورکورانه،  اساسی نه ملت است نه شرف و نه تکریم. هر
قانون نه ملک پاینده است و نه استقالل سلطنت  ست. بیشعورانه و رعب وحشیانه ا تقلید بی

 .)Talibov, 1950: 99-102» (تأمینات آینده دارد
طالبوف قانون را یکی از اسباب و علل اصلی ترقی و پیشرفت در مغرب زمین 

 ي هو این مفروض براي او کافی بود تا آن را براي جامع ؛)Talibov, 1968: 94دانست ( می
ایران نیز الزم بداند. او وضع قانون را منحصر به دستگاهی  ي هستبدادزدمانده و ا عقب
کنند و این دستگاه را  داند که در آنجا پادشاه و تبعه به صورت مشترك و متحد کار می می

 ,Talibovگویند ( می» پارلمنت«کنند  گذاري می در جاهاي مختلف با اسامی مختلف نام
رسیم، که  ي سیاسی طالبوف می م دیگر اندیشهاز اینجا به بخش مه .)192 :1977

جا   خواهیِ او است. او به شدت با سلطنت مطلقه و استبداد مخالف است و همه مشروطه
او که  .)Ameri Golestani, 2004: 243کند ( آثار سوء حکومت مطلقه را محکوم می

ی داشته باشیم، ما باید قانون اساس«نویسد:  باره می مشروطیت را درك کرده بود در این
قانونی که با آن تعیین مخارج درباري، حق تبعه، حق مجلس وکال، حق سناتور و حق 

 .)Talibov, 1946: 53» (استقالل دستگاه عدلیه واضح و معین و مشخص گردد
 

 روشنفکران هدگرگونی در اندیش هتحوالت عصر مشروطه و زمین
مرج و  و هاي هرج ، سال1299تا کودتاي سوم اسفند  1285هاي  طور کلی سال به

رغم واسازي مبانی استبداد سنتی، هنوز بدیل کارآمد و مؤثري فروپاشی ایران بود که علی
اجتماعی داخلی و  ـ هاي سیاسی ها و کشمکش تنش ي هواسط  جایگزین آن نشده بود و به

معرض هویتی ایران در  ي هاندازي نیروهاي بیگانه، موجودیت سیاسی و پیکر تهاجم و دست
هاي ضعیف و  ناکام حکومت پارلمانی، روي کارآمدن دولت ي هانحالل قرار گرفته بود. تجرب

هاي الزم  بندي و فرقه بازي، گسترش دخالت و نفوذ بیگانگان در کشور، زمینه گرفتار دسته
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 Shafieگرایی، تجدد و وحدت محور فراهم آورد ( هاي باستان را براي طرح و بسط ایده
Far, Khalil Tahmasbi, 2016: 35(. 

ناکارآمدي این نظام و ناکامی آن در تحقق اهدافش و سرخوردگی عمومی و اغتشاش 
ناشی از آن که ریشه در مبانی متزلزل اندیشه مشروطیت در ایران، تضادهاي درونی، 

هاي خارجی داشت، سبب شد گفتمان  مهار قدرت ناهمسازي ساخت سیاسی و مداخله بی
گفتمان استبداد روشنفکرانه و ایجاد حاکمیتی متمرکز و مقتدر تبدیل  خواهی به مشروطه

متکی بر قانون و نظام  ي هخواهان تجددطلبی آزادي .)Molaie Tavani, 2002: 22شود (
ناسیونالیسم و  ي هپارلمانی، به تدریج جاي خود را به تجددطلبی اقتدارگرایانه با پشتوان

هایی که بعد از مشروطه  دولت .)Bigdeloo, 2001: 239گرایی و تمرکز شدید داد ( باستان
روي کار آمدند، نه تنها دیو استبداد را کنترل نکردند که اشکال جدیدي از آن را به مردم و 
نخبگان عرضه کردند و عالوه بر آن تضعیف دولت مرکزي و سوق دادن کشور به وضعیت 

س) و فروپاشی کامل، ارمغان تلخ نفوذ روس و انگلی ي تجزیه (تقسیم ایران به دو منطقه
 ي شکست نهضت بودند. در این شرایط بسیاري از روشنفکران و ایرانیان اندیشمند، درباره

علت این اوضاع به تفکر پرداخته و راه نجات آن را در یک حکومت قومی و متمرکز دیدند 
نگان مقاومت کند. ومرج پایان داده و بتواند در مقابل تجاوزات بیگا که به این آشوب و هرج

شد، خود بازتابی  این اندیشمندان ساخته و پرداخته می ي هدر حقیقت افکاري که در اندیش
 .)Ibid: 240از وضعیت عمومی کشور بود (

ساله با آن دست به   اي چهارده هایی که طی دوره ناکامی مشروطیت در حل بحران
حول در ایران، یعنی مبارزه با ترین تصور ت گریبان بود سبب شد که روشنفکران کانونی

 Akbari Yasuj, Gorjiاستبداد و تحدید قدرت سیاسی، را به نقد بکشند (
Azandaryani, 2017: 166(. هاي روشنفکران و  در چنین شرایطی بود که اندیشه

بار ایران بر ضرورت تشکیل حکومت متمرکز و  خواهان ایرانی براي چاره وضع فالکت ترقی
این امر بود ایدئولوژي ناسیونالیسم بود. فکر  ي ستوار شد. چیزي که پشتوانهمقتدر مرکزي ا

ایجاد دولت مقتدر مرکزي با تکیه بر هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی در اندیشه و آثار 
اکثریت متفکران و روشنفکران ایرانی و در منابع و آثار مکتوب این زمان به وضوح دیده 

 .)Ansari, 2011: 123شود ( می
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 تحول هویتیِ روشنفکرانِ پایان عصر قاجار هزمین
روشنفکران و نویسندگان بسیاري در عصر مشروطه بودند که پس از مأیوس شدن از 
روزگارِ خود، به فکر ایجاد یک قدرت متمرکز، یا به قولی، دولت مقتدر افتادند و این اندیشه 

ین فکر و عمل، نقش مهمی در بر آمدن را دنبال، و بعداً به فکر عملی کردنِ آن افتادند. ا
خواه، تصوري  رضاخان داشت. این را باید در نظر داشت که روشنفکران و نویسندگان ترقی

از این مسئله نداشتند که بر آمدنِ اقتدار مرکزي باز منجر به بازتولید استبداد دیگري 
اخان، یا حتی فرد شود و بدون توجه به این عواقب، راه را در بر آمدنِ کسی چون رض می

دیدند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اینان، جداي از روزگار خود نبودند  دیگر می
خویش بودند که با فشار نیروهاي  ي هکردند. آنان، فرزند زمان اندیشیدند و عمل نمی و نمی

را در ایجاد کفایتی سیاسیون و هرج و مرجی که کشور را فرا گرفته بود، راه  خارجی و بی
نجات کشور  ي هرا راه یگان» ترقّی«و » تجدد«دیدند. بسیاري از اینان،  اقتداري نو می

دانستند که بتواند با حداکثر نیرو و توانش ترقی و  دانستند و آن را در وجود قدرتی می می
اه رو، بسیاري از آنان، آرمان مشروط و محدود شدنِ قدرت ش تجدد را به پیش ببرد و از این

پارچگی و تمرکز قدرت دیدند. این طرز تفکر و نیز  راه کنار گذاشتند و راه را در یک
هایی که این روشنفکران و نویسندگان از رضاخان کردند، نقش مهمی در بر  حمایت

 کشیدن او به قدرت شد.
چهاردهم شمسی، که همراه با بر آمدن رضاخان  ي هروشنفکران ایرانی در ابتداي سد

دیکتاتوري «هایی چون  بود، دو گونه با او تعامل داشتند. آنان با گسترش ایده در ایران
، آنچه را در حالِ وقوع بود، تئوریزه »تمرکز قدرت«و » حکومت مقتدر«، »اندیش روشن

گرایی، گسترش  گرایی، نخبه کردند. از سوي دیگر با طرح مباحثی چون ناسیونالیسم، غرب
د از لحاظ زبانی و پوشش و صنعتی شدن و نظایر آن، سازي افرا زبان فارسی، یکسان

نظر و در  ي ههاي آتی حکومت رضا شاه را فراهم کردند. این تعامل، تنها در عرص ایده
 ... فرنگستان، آینده و رستاخیز و ي ههایی که در مطبوعاتی چون ایرانشهر، کاوه، نام نوشته

متصل رژیم سیاسی آینده بودند و  ها عقل منفصل و نبود، بلکه در عمل بسیاري از این
 برخی از آنان چون فروغی و داور و تیمورتاش به مقامات باالي سیاسی رسیدند.

گرا نامید، برخالف  ها را تمرکزگرایان نخبه توان آن این طیف روشنفکران، که می
 دهی به ساخت گرایی و تمرکز قدرت سیاسی را آلترناتیو فرم طلبان، اتکا به نخبه مشروطه

کردند. این طیف شامل مهاجرین (بعد از استبداد صغیر) و  قدرت سیاسی قلمداد می
هاي  کردند و کانون شدند که در برلین و لوزان و پاریس زندگی می دانشجویان ایرانی می
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آمدند. تفکر سیاسی و اجتماعی این دسته بیشتر  مرزي این گروه به شمار می تفکر برون
گرایی در امور سیاسی  اخت قدرت، وحدت ملی و نوعی عملمعطوف به تمرکزگرایی در س

بندي  قالب» استبداد منور«حکومت در قالب  ي هترین مفهوم آنان براي ادار بود و کانونی
روشنفکران اواخر قاجار با دل بریدن از این  .)Behnam, 2000: 277-378شد ( می

دیدند که بتواند با نیروي  یي م»ابرمرد«حکومت، آمال خود را در حکومتی نیرومند و در 
مقتدرش بار دیگر آسایش را به کشور باز گرداند، آن را متحد کند و ملّتی نو و مترقی 

این ترقی، جایی جز اروپا نبود. بنابراین تجددخواهی  ي هبسازد. ناگفته پیداست که سرچشم
 ي هبه وسیلدر این دوره رنگ و بویی دیگر گرفت و خواست اکثریت روشنفکران، تحقق آن 

 یک دست نیرومند بود.
نگاه نخبگان به  ي هدهند نگاهی به وضعیت روشنفکري آن زمان، به خوبی نشان

تجدد و نیز اقتدار سیاسی است. فرهنگ سیاسی این نخبگان، که بخش مهمی از  ي همسئل
کردند به سمت  هاي آن را دنبال می خواهی حضور داشتند و آرمان آنان در جریان مشروطه

 ي هخواهان هاي قانون رهنگی اقتدارگرایانه میل کرده بود. این نخبگان، ناامید از آرمانف
عمل بپوشاند، چاره  ي ههاي آنان را جام تواند آرمان مشروطه و ناامید از اینکه مشروطیت می

پس  ي هرا در پناه آوردن به فردي اقتدارگرا دیدند. این ایده، بیش از ریشه در اوضاع آشفت
اي بود که اینان به دنبال آن بودند.  ح تهران داشت. با این وصف، رضاخان، نیروي قوياز فت

آمیز و سیاسی بسته شده بود و نخبگان سیاسی کشور درگیر  هاي مسالمت راه
ممکلت بسیار مضر و خطرناك بود.  ي هحاصلی بودند که براي آیند هاي بی کشمکش

آن نبود و از  ي هگوي وضعیت آشفت ه، جوابهاي رایج سیاسی و فکري در جامع بندي دسته
کشور را داشت و نه تمایل به آن. پس به او نیز  ي هسوي دیگر احمدشاه نیز نه توان ادار

بود. در این میان، ظهور رضاخان، » ابرمرد« ي هشد تکیه کرد. چاره، دنبال کردنِ اید نمی
ن بود. این روشنفکران به بازار سیاسی ایرا چونان راه نجاتی براي خروج از آن آشفته

پذیر نیست.  قطعی رسیده بودند که تجدد و ترقی، از راهی به جز زور امکان ي هنتیج
اي نو بسته بود و  هاي آن، راه را براي ایجاد جامعه هاي بعد از مشروطه، و آشفتگی سال

ست توانستند منتظر بمانند تا وضعیت در سال ایرانی نمی گروه روشنفکران جوان و میان
رو، مشروطه را در پاي دیکتاتوري  شده و راهی در درون نظام مشروطه پیدا کنند. از این

 هاي آن را فداي نوسازي و ترقی کردند. ذبح کردند و بخشی از آرمان
 
 

 
 



 132 99تابستان  ،4 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 برآمدن رضاخان  هوضعیت روشنفکري در آستان
و   معتقد به مدرنبودند،   اواخر قاجاریه  طلبان اصالح  ، که ایرانی  روشنفکران  اول  نسل

از اینان خود از   بسیاري اینکه   بود: اول  دو دلیل  اعتقاد عمدتاً به  این  نو شدن از باال بودند.
  زمان  و اجتماعی  سیاسی  در ساخت  از آنان  بسیاري که   بودند و دیگر آن  برگزیدگان  جمله

  ها داشتند و نه توده  توانایی  به  ادياعتق  نه  بودند و در نتیجه  دخیل  مستقیم  صورت  خود به
  دوم  اما نسل .)Jahanbegloo, 2002: 117سنتی (  هاي علما و نظام  به  اعتقادي

  توان می  بنا شد که  ایران  روشنفکري  نسل اول  هاي ها و اندیشه فعالیت  ، بر ایران  روشنفکري
  در آن  ایران  از روشنفکري  نسل  ینا که   دانست  اي دوره  ترین را مهم  رضاشاه  دوران

  نوین  با بیداري  ایران ي همشروط انقالب   پرآشوب  هاي کردند. سال زیستند و تفکر می می
مانند   ایرانی  روشنفکران  نسل دوم  زمان  بود. در این  زمان هم  روشنفکري  هاي فعالیت
بود   این  نسل  و امید این  گذاشتند. هدف در صحنه  و ... پاي  زاده ، تقی ، هدایت ، داور فروغی

در   کنند و البته  و دنیوي  ، نوسازي مند و جامع نظام  اي شیوه  را به  ایران ي هساختار جامع  که
را در نظر داشتند.   موضوع  این  تحقق  و اینان  نداشت  اهمیت   سیاسی  و روش  شیوه  میان  این
را   متفاوت  ، دو فضاي جامع  نوسازي  این  تحقق  در جهتو   شان فعالیت  براي  نسل  این

  ، فضاي شان هاي و خطابه  ها، مکتوبات ترجمه  از طریق  ها کوشیدند از آن  اي برگزیدند. عده
  و اجتماعی  سیاسی  دیگر در فرآیند اصالحات  اي دهند و از دیگر سو، عده  را برتري  فرهنگی

کردند.  می  و مشارکت  دلی رساند، هم  انجام  خود به  داري زمام ي هدور  طی  رضاشاه که 
  نخستین  از جمله  بود که  فروغی  محمدعلی  از روشنفکران  نسل  این ي هچهر  ترین مهم

-Ibid: 146دانستند ( می  او  نظام»  منفصل  عقل«او را   بود و برخی  پرشور رضاشاه  حامیان
بخش نسل اول  گرایی رمانتیک الهام خواهی و ملّی آزادي خواهی، که برابري  در حالی .)147

هایشان براي انجام تغییر و اصالح در سراسر کشور بود، براي  به روشنفکران و تالش
که متأثر از تحوالت کشورهاي آلمان، ایتالیا و ـ روشنفکران پس از جنگ جهانی اول 

و فرهنگی، به نیروي ضروري و  گرایی زبانی اقتدارگرایی سیاسی و ملّیـ  پرتغال بودند
 .)Nazari, 2007: 143( شان تبدیل شد کارسازي در تحقق آرزوهاي

خواهی بودند و یا  مشروطه  روشنفکران این دوره که یا از فعالین پیشین جنبش
به اصالحات تدریجی پارلمانی و قضایی   امیدي  دیگر  کرده در غرب ایرانیان تحصیل
 ي ههاي خشن جامع در برابر واقعیت  ن و آشکار دموکراسیهاي پنها نداشتند. جاذبه

اینان، نه تنها مولود  .)Entekhabi, 1993: 189( باخت ایران رنگ می ي هماند عقب
دهی به آن به  زمان در پیدایش و شکل بندي گفتمان جدید بودند، بلکه به صورت هم صورت
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ا گروه اصلیِ سازمان اجتماعی اند. یک طبقه ی اي به ایفاي نقش پرداخته صورت برجسته
آورد، مگر اینکه قبل از آن هژمونی فرهنگی را به  سیاسی را به دست نمی ي هقدرت و سلط

پیدایی نهادي و سیاسی دولت مدرن در ایران با  ي هدست آورده باشند. هر چند لحظ
ها پیش  شود، وجوه فرهنگی آن مدت مشخص می 1304استقرار رژیم پهلوي در سال 

 ایران در مدرن دولت. بود گرفته شکل خاصی فکري ـ ها و نیروهاي اجتماعی گروه توسط
هایی مانند قانون،  آیند منطقِ گفتمانی تجدد و مفاهیم مدرن در ایران است. طرح ایدهبر

هاي جدید، قضاوت، ارتش و  پارلمانتاریسم، حکومت مشروطه، نهادهاي مدرن مانند مدرسه
 ,Fazeliح و ایجاد دولت مدرن مستقر و متمرکز است (... در نهایت نیازمند طر

Soleymani Ghare gol, 2012: 11(. بروز  اي بود. با این نیز خود مولود شرایط ویژه  
هاي روشنفکران، آنان  آل و تحقق ایده  اجتماعی  امنیت  ناکارآمدي حکومت قاجاریه در حفظ

  زعم ترازوي رضاخان، که به ي هدر کف یافته، تمام توان خود را در یک قهر سیاسی سازمان
اظهار  ي هدادند. تأملی دربار  ، قرار دوست بود رو و وطن به اندازه کافی قاطع، پیش  آنان

 ي همندي رضاخان از پشتوان روشنفکري از تغییر سلطنت، عمق بهره ي ههاي جامع خرسندي
ناامید از کارآمدي نظام  تجددگرایان .)Vaez, 2003: 140(  رساند فکري روشنفکران را می

اساسی در نهادها و ساختارهاي   هاي دگرگونی  ایجاد  مشروطه، سعی داشتند به منظور
آورند. آنان   پدید  مجلس  دار اصالحات درااجتماعی کشور، ترکیبی تندرو و هوـ  سیاسی

  یا  جمهوریت  هاي سیاسی مبتنی بر سرسختانه از تحقق حاکمیت متمرکز ملّی که در نظام
  نظام  یافت، دفاع کردند تا به کمک آن،کشور را از شر ناکارآمدي می دیکتاتوري منور تجلی 

نخستین گام براي  .)Keddie, 2002: 146مشروطه و پراکندگی قدرت نجات دهند (
گونه اصالحات اساسی، در تقویت دولت مرکزي و  الزم براي هر ي هاصالحات فوري و مقدم

دوام و استحکام آن و ایجاد امنیت پایدار است و تنها در این صورت فراهم کردن لوازم 
 :Bahmanyar, 2003توان امیدوار بود که فضا براي انجام اقدامات ملی آماده شود ( می

7(. 
سازي در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،  این را باید در نظر داشت که، فرآیند مدرن

هاي پیش از شروع جنگ جهانی اول  در سال ایران ي ههایی که جنبش مشروط ناکامی
جمعیت شهري، به  ي همتحمل شد، به واقع خود شروع جنگ جهانی اول، اکثریت گسترد

ویژه طبقات میانی و روشنفکران را به پذیرش حکومتی متمرکز و مقتدر سوق داد. اگر در 
مانتیک گرایی ر گرایی سیاسی و ملّی کثرتطلبی،  خواهی، مساوات نخستین مشروطه ي هدور

بخش روشنفکران نوپا در تالششان براي آغاز تغییر و اصالح بود، اینک براي نسل  الهام
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کرد،  جدید روشنفکران، که بناي حکومت مدرن و متمرکز بیشتر ذهنشان را مشغول می
اقتدارگرایی سیاسی، نیروي محرك ضروري براي تحقق آرزوهایشان را قرار بود فراهم آورد 

)Atabaki, 1999: 21-22(. 
ها و شکست زودرس انقالب مشروطیت ایرانیان را از درگیري و  نابسامانی

مداري مدرن بازداشت. آنان را از آموختن الفباي  اندرکاري راستین در سازوکار دولت دست
مردان و  روي به روند پرورش نسلی از دولت بهره ساخت و بدین حکومت ملّی بی

اکبر دهخدا  طلب پایان داد و چنین بود که علی واه و دموکراسیخ ورزان مدرن آزادي سیاست
کرد.  در میان ایرانیان شکایت می» آدم و عالم«سروش چاپ استانبول از نبود  ي هدر روزنام

بار و دژآئین بر وجدان همگانی به خواست دولتی کارآمد دامن  سنگینی این روزگار نکبت
بانی از تمامیت ارضی، گسترش و فراگیري زبان  زد که در راه استقالل سیاسی، نگاه می

اش  الطوایفی بکوشد و کشور را از چندپارگی سنتی دهی به راه و رسم ملوك پارسی، و پایان
هاي  طلب خودآگاهانه هدف خواهان آزادي روي روشنفکران و مشروطه باز رهاند. بدین

تر  در کار هر چه کارآمدتري از اهمیت نشانیدند و همت  شان را در تراز پست دموکراتیک
 .)Boroujerdi, 2008ساختن دولت نوپاي مدرن بستند (

فرض بسیاري از روشنفکرانِ آن روزگار بر این پایه بود که الگوي اروپایی مدرنیته  پیش
وضوح پیرامون مفاهیم مشخص ملّت و   منسجمی است که به ي هجامع ي هکنند منعکس

ت مقتدر قادر است ضمن پیش بردن اصالح در دولت، سازمان یافته و تنها یک حکوم
گیري دولتی  پارچگی و وحدت سرزمینی آن را حفظ کند. در واقع، آرزوي شکل کشور، یک

هاي متفاوت  هاي میان دو جنگ رواج یافت، با ایدئولوژي گشا که در سال نیرومند و مشکل
درن از همان بحران در ساختارهاي هویتی م ي هجریانی جهانی شده بود که به واسط

زاده ایرانشهر،  روزهاي پایان جنگ جهانی اول تکوین یافت. روشنفکرانی چون حسین کاظم
الدوله)، سعید نفیسی، احمد کسروي، ابراهیم  محمود افشار یزدي، مشرف نفیسی (مشرف

اهللا پوررضا، محمد قزوینی، عباس  پورداود، رشید یاسمی، مرتضی مشفق کاظمی، حبیب
اکبر سیاسی،  اي، علی الشعراي بهار، حسین مراغه بهزاد، ملک ي هاهرزاداقبال، کریم ط

شان،  تنوعات فکري ي هزاده با هم اسماعیل مرآت، میرزا حسین مهیمن و سید حسن تقی
ها و آرزوهاي دموکراتیک مشروطه، شوقی بر  جملگی بر این باور بودند که دیگر آمال

» یک دماغ منور» «دار آل دیکتاتور ایده«د به سمت انگیزد و به اقتضاي اوضاع کنونی بای نمی
ها و مقدمات الزم را براي انقالبی  حرکت کرد که بتواند زمینه» اندیش مستبدي روشن«و 

بینی  اجتماعی فراهم آورد. در آن هنگام، روشنفکران پیش از آنکه آثار چنین امري را پیش
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سیاسی کشور را سامان  ـ اجتماعی کنند، آرزوي قدرتی را داشتند که بتواند ساختارهاي
 هاي سیاسی آنان را تحقق بخشد.  داده و آرمان

همچنین، نشریات پرنفوذي چون کاوه، فرنگستان، ایرانشهر و آینده مروج این ایده 
بودند که اولین قدم اصالحات فوري و سیاسی، تقویت دولت مرکزي است. تالش اصلی باید 

اسباب دوام و استحکام دولت، سکون و فراغ بالی پیدا  در این راه صرف شود تا از طریق
هاي ملی صاف شود. دولتی مقتدر که جایگزین دستگاه دیوانی  شده و هوا براي نقشه

گذشته شود، بساط اقتدار حکمرانان محلی را برچیند، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور را 
ی تاریخی، ملتی یگانه ایجاد زبان مشترك، فرهنگ واحد و خودآگاه ي هتأمین کند و برپای

 .)Nazari, 2007: 144-146کند (
  نظام  ها و مذهب ایرانی با برخالف عصر مشروطه که موافقانش در پی تلفیق سنت

 ي هشدن جامع  و فرنگی  غربی  تمدن سکوالر ي هیکپارچ  سیاسی غرب بود، اینان بر پذیرش
کردند؛ طبیعی بود که  سیاست را نفی می گونه دخالت روحانیون در داشته و هر  ایران تأکید

رهایی از   براي  جدید  هایی و اسطوره  ها فکر تغییر اوج گیرد و نظریه  نابسامان  در این شرایط
بریگاد قزاق در  ي هساله و فرماند 42پیدا شود و رضاخان، افسري   قراري و بی  آشفتگی

  که  شان نماد دیکتاتوري مصلح بود به گمان  که  بود  قزوین شخصیت آرمانی مدنظر اینان
 Rahmani Zadeh Dehkordiایران شود ( ي هگروه معمار توسع  این  کمک  با  توانست می

& Zanjani, 2016: 193(. 
توان در مجالت معتبرِ آن روزگار دید. در  چند نمونه از گفتار این روشنفکران را می

ها  که فرنگی  دوست و تمدن  طلب ب، ترقیاستبدادي خو ي هادار«خوانیم:  کاوه می ي همجل
گویند، مانند حکمرانی پطر کبیر در روسیه یا میکادوي متوفی در »  منور  استبداد«آن را 

  همه  ، استبداد بد مانند . دوم مصر  مانند امارت محمدعلی پاشا در  اي اندازه  ژاپن یا تا
ناقص و خراب  ي همعدوم. سوم، مشروطو کال  نادر  هاي استبدادي به استثناي معدود حکومت

صورت امکان وجود آن   و در  خوب، کامل و صحیح باشد ي هو معیوب. شق رابع که مشروط
. یعنی چون در ایران  خارج از موضوع است  بود  شقوق  وگو احسن گفت  هیچ  بالشک و بدون

آن حرفی   از  لهذا کرده امکان دارد،  ممکن است و فقط در میان ملّت عالم و ترقی غیر
بعضی   اگر چه  صورت امکان دارند  سه  هر  که  دیگر  ي هگان زنیم. از شقوق سه نمی

الحصول نیستند نیز بدون شبهه شقّ اول در صورت وجود اسباب و ظهور اشخاص  محتمل
 Kaveh, 1921: No( » بسیار براي ایران مفید و موافق صالح باشد  است  ، ممکن الزم آن

9, 3(. 
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قاجاریه است و سکون و  ي هها در دور این خرابی ي همه ي ریشه«نویسد  زاده می تقی
سکوت اصلی ایران در مسیر تاریخ در دورانی است که ناپلئون بودند، در حالی که هنوز 

 ,Kaveh, 1921: No 10» (دولت ایران مشغول خواب و لقب فروشی و خوش گذرانی بود
13(. 

» استبداد منور«گونه تغییرات فوري، به دفاع از  براي تحقق اینفکرانش  زاده و هم تقی
خواه مانند پطر برخاستند و معتقد بودند که یک فرمانرواي مطلقه با حسن نیت و ترقی

گونه  این ي هکبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن و یا بیسمارك در آلمان در زمر
معیوب و ناقص  ي هنی استبدادي و مشروطها از دو نوع دیگر حکومت یع اند. آن طلبان اصالح

بردند  کامل و صحیح نام می ي هکردند و از نوع چهارم آن تحت عنوان مشروط هم یاد می
ها بهترین شکل حکومت بود، اما غیر قابل تحقق در ایران بود؛ یعنی نوع  که به نظر آن

است که برخی  جالب این ي هحکومتی که فقط در بین ملل مترقی امکان ظهور داشت. نکت
مشروطه خود از سران حزب دموکرات  ي هزاده و نواب در دور گردانندگان کاوه مانند تقی
ها نقش اساسی داشتند، اما در این مرحله استبداد منور را براي  بودند و در سرنگونی دولت

گونه که پطر کبیر و  گفتند همان کردند. به صراحت می کشوري مانند ایران توصیه می
و لوازم ترقی و تجدد را در کشورهاي خود به قهر فراهم آوردند و مردم را بر طبق میکاد

الگوهاي تجدد آمرانه تربیت کردند، در ایران هم باید یک حکومت مقتدر زمام امور را در 
 ي هزاده، استمرار مشروط دست گیرد و کشور را به سوي تجدد هدایت کند. از دید تقی

و بنابراین روي کار آمدن حکومتی مقتدر و باثبات در  واقعی در ایران ممکن نیست
 Shafie Far, Khalilناقص از نخستین فرایض فوري ایرانیان است ( ي هچهارچوب مشروط

Tahmasbi, 2016: 46-47(. 
زاده در کنار نگاه ناسیونالیستی او و همچنین درکی که از دولت  تجددگرایی تقی

داد که  گفتمان جدیدي را شکل می ي هیر، شاکلهاي یک زنج چون حلقه مدرن داشت، هم
زاده با  محتواي این گفتمان بعدها توسط رضاشاه پیاده شد. در خصوص سنجش افکار تقی

هاي او بیش  سیاسی در اندیشه ي هچه عناصر مدرنیت سیاسی و ناسیونالیسم، گر ي همدرنیت
به ایجاد یک حکومت خورد، اما گرایش او  روشنفکران این دوره به چشم می ي هاز هم

 :Khastoo, 2009کند ( سیاسی دور می ي همرکزي مقتدر به سبک رضاشاه او را از مدرنیت
137(. 

ما محتاج «اي که در مرد آزاد به چاپ رسید، چنین نوشت:  اکبر داور، در مقاله علی
 یک حکومت مقتدر هستیم که با سرنیزه تمام عادات ما را بکند، به چرند احرار و ترهات
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. به ملت نشان بدهد که به هوچی بفهماند که باید ساکت شدسواد ملت بخندد و  قائدین بی
کردند ولی نه  استبداد، تشدد و سختی می ي ههاي دور ... حکومت چه قسم باید کار کرد

گوئیم چون اصالح امور ایران مانع بسیار دارد باید زور به  براي تربیت و ترقی ایران. ما می
 .)Akbari, 2005: 136» (کار برد

یک نفر مصلح، یک دماغ منور و فکر «نویسد:  آینده می» ي هآغازنام«محمود افشار در 
  هاي ما را به زور درب منزل ما را جاروب کند و چراغ کوچه باز الزم است که هر روز صبح به

اصالح  روند نماید، معارف ما را  زور یکنواخت و یک  زور روشن کند و وضع لباس ما را به
زور اصالح و تصفیه   زور جلوگیري نماید، دربار سلطنتی ما را به  هاي مجلس به کند، از فتنه

 هنر ادارات را به زور از اشخاص منورالفکر بگمارد، مستخدمین بی  خلوت آن را به  کند، عمل
 .)Afshar, 1923: 109» (راه بیندازد  زور به  زور خارج نماید، چرخ ادارات را به 

خواهانه را با توسل به نیروي  هاي ترقی این دوره تحقق ایده ي هوشنفکران برجستر
  هاي گیري جهت  از  دانستند و این نیز خود یکی پذیر می چون رضاخان امکان مندي هم قدرت

که سرانجام به ناکامی در استقرار مدرنیته و برقراري   بود  کنشی نسنجیده و نامناسب آنان
  اجتماعی  انون در کشور و به دنبال آن نامرادي در به دست آوردن پایگاهآزادي و حکومت ق

  و دستگاه  پذیري المحاله و العالج در برابر قدرت روزافزون پادشاه و آسیب  تأثیرگذار
 زواي اجتماعی روشنفکران بوده استآن ان  محتوم و غایی ي هحکومت منجر شد که نتیج

)Heydarpour, Zahedi, 2008: 146(. هاي خارجی نیازمند  ها در رویارویی با بحران آن
کنند که  وجو می هویت بودند و لذا هویت خویش را در ناسیونالیسمی فرهنگی جست

هاي داخلی نیز نان و امنیت  بحران ي هگیرد و در حوز اصالت خود را از ایران باستان می
آنان در شخصیت و استبداد  ي هرود و اراد سیاسی به محاق می ي هیابد و مدرنیت اولویت می

کند، پیوند این دو وجه ایدئولوژیک روشنفکران این دوره را  نوساز رضاشاه تبلور پیدا می
 .)Khastoo, 2009: 130دهد ( تشکیل می

نوعی   نسبت مشروطه، به طیف روشنفکران ایرانی در این دوره و متعاقب به
یی و بازگشت به ایرانِ قبل از اسالم از گرا سو و باستان تجددگرایی و نوگرایی از یک شبه

 ,Shafiee Farبر فضاي جامعه حاکم بود ( 1320سوي دیگر، متمسک بودند که تا 
Khalil Tahmasbi, 2016:38(. 
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 گیري نتیجه
سطحی  ي دهندهسرعت تحوالتی که رضاخان را به قدرت مسلط در ایران رساند، نشان

اجتماعی  ـ در فضاي سیاسی .باشدخواهی میها و باورهاي عصر مشروطه بودن گفتمان
خاص پس از مشروطه تحوالتی رخ داد که از نظر تاریخی و ساختاري زمینه را براي 
پیگیري ایده وحدت و حفظ تمامیت سرزمینی کشور فراهم آورد. از نظر تاریخی، جنگ 

-اه تحتجهانی اول و دخالت بیگانگان، تالش براي تبدیل وضعیت استقالل کشور به جایگ
)، زوال استیالي دولت مرکزي و ظهور نیروهاي گریز از 1919ثر از قرارداد (أالحمایگی مت

هاي محلی و قومی، ضرورت ایجاد دولت مرکزي نیرومندي را ایجاب مرکز و وقوع شورش
کرد. از لحاظ ساختاري، با زوال نظام اجتماعی قدیم، ضرورت صنعتی کردن کشور، می

یجاد مبانی دولت مدرن به ویژه ارتش جدید و بروکراسی، اصالحات اقتصادي، ا ي توسعه
هاي پس شد. سالمالی و نظامی و تامین وحدت ملی بیش از هر زمان دیگري احساس می

هاي هرج و مرج و فروپاشی نظم در ایران بود که علیرغم واسازي مبانی از مشروطه، سال
ثري جایگزین آن نشده بود و به ؤرآمد و ماستبداد سنتی (پاتریمونیالیسم)، هنوز بدیل کا

اندازي اجتماعی داخلی و تهاجم و دست ـ هاي سیاسی ها و کشمکش تنش يواسطه
نیروهاي بیگانه موجودیت سیاسی و پیکره هویتی منظم ملی ایران در معرض خطر انحالل 

 قرار گرفته بود.
ملی بود که در حال قبل ما ي ایران پس از انقالب مشروطه، بیشتر جامعه ي جامعه

طی کردن فرآیند ملی شدن بود. حکومت پارلمانی وارداتی با ساختار جامعه و ساختار 
دموکراتیک بسیاري از آنان  الگوهاي رفتاري و احساسی اکثریت ایرانیان و شخصیت غیر

اخت، جریان روشنفکري در ایران شناسی شن انی نداشت. بر اساس رویکرد جامعههمخو
ثیر مستقیمی أاجتماعی جامعه بود. ساختار استبدادي جامعه ت ـ تار سیاسیثر از ساخأمت

بازتولید  ي هنتیج .هاي فکري و کارکرد نهادهاي روشنفکري داشت گیري بنیان بر شکل
آمد آن،  فرهنگ استبدادي و پاتریمونیالیستی پس از مشروطه، سر کار آمدنِ رضاخان و پی

فراهم  1304تا  1300هاي  ي اصلی آن در طول سالها ایجاد دولت مطلقه بود که زمینه
شد و در روزگار پادشاهی رضا شاه تکمیل گردید. این را باید در نظر داشت که بخش 
مهمی از این بازتولید فرهنگ سیاسی استبدادي، مولد شرایطی بود که پس از انقالب 

ن به تحول در هویت توا مشروطه ایجاد شده بود. اساس این بازتولید را از لحاظ فکري می
طلبی به سمت  خواهی، آزادي، عدالت و مشروطه روشنفکران عصر قاجار دانست که از قانون

آن روزگار بود،  ي هرفتند. این تحول، که برآمده از شرایط ویژ» استبداد منور«پذیرش 
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حکومت آینده، که از سوي این روشنفکران تهیه شده بود، بر اساس  ي هموجب شد که برنام
توان در عصر  ها را می ناسیونالیسم قرار گیرد و بازتابِ آن ي هحکومت مقتدر و اندیش ي هیدا

 شاه دید. رضا
طور کامل از حکومت قاجار ناامید شده بودند، این در این دوره روشنفکران که بهبنابر

آمال نخستین خویش یعنی حکومت محدود و مشروطه را نادیده گرفتن و تنها راه ترقی و 
دد را جز از معبر اقتدار و ظهور ناجی بزرگ و به عبارت بهتر استبداد منور ندانسته و تج

 ها و رویاهایشان مناسب یافتند.رضاخان را براي تحقق ایده
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Abstract: 
 

Reza Khan's rise to power in the Iranian political climate had many 
aspects. He was the son of a tumultuous time after the constitution. One of 
the most influential groups that had a key role to bring him to power was 
intellectuals of the late years of Qajar. The failure of the constitutional 
movement to establish a modern, centralized, and legitimate government and 
the involvement of Russian and British powers in Iran's internal affairs, 
along with international developments and the outbreak of World War I and 
the occupation of Iran, prompted intellectuals to seek a "superman" that 
could bring about the unity of the country by employing "force" and 
establishing a stable government to put Iran in the gates of the modern 
world. Here the intellectuals of this period had a significant difference, 
despite many similarities. The first generation of Iranian intellectuals saw 
their modern-day identity in the "law-making" that the result was the 
constitution revolution. However, the second-generation intellectuals saw 
their identity in the "Enlightened despotism," the result of which was the rise 
of Reza Khan and, ultimately, his kingdom. This paper applied the 
theoretical foundations of cognitive sociology (the interrelationship between 
thought and the structure of society). In a descriptive-analytical way, it 
examines the evolution of intellectualism, considering the law-abiding 
nature of first-generation and opinions of some of the most important 
second-generation intellectuals. 
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