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چکیده
اوج تالش برای ارائه یک گفتمان مدرن توسط ایرانیان ،در عصر مشروطه اتفاق افتاد .هر چند دقاای وعنارار ایا
گفتمان (تحدید قدرت پادشاه ،آزادی وقانون) نه تنها در جامعه ایران هژمونیک نشد ،بلکه از دل ایا گفتماان یاک
حکومت خودسر والیگارشیک به نام حکومت رضا شاه ،ظهور نمود و رؤیای قانون خواهی ایرانیان که نقطاه کاانونی
گفتمان مشروطه بود ،در شب استبداد رضا شاهی به کابوسی دهشتناک بدل شد .ای پژوهش به بررسای چگاونگی
شکل گیری پادگفتمان مشاروطه و عوامال ماودر درآن خواهاد پرداخات و نشاان داده خواهاد شاد چگوناه پایش
ساختارهای ذهنی نیروهای مودر در جنبش مشروطه به خل هویت های بیگانه ای مباادرت مای ورزناد و مرزهاای
هویتی جدیدی در دل ای جنبش شکل می گیرد و دال مرکزی ای جنبش از حاکمیات قاانون باه مدرنیزاسایون و
امنیت تحول پیدا می کند.همچنی نشان داده می دهیم چگونه غیریت سازی در دل نیروهای اجتماعی باعا عادم
توسعه سیاسی و عدم تحولی معنادار در فرهنگ سیاسی جامعه می شود.روش به کار گرفته در ای پاژوهش تحلیال
گفتمان الکال و موفه است.
کلیدواژگان :تحول گفتمانی ،قانون گرایی ،مشروطه استبداد.

سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

 نویسنده مسئول :دانشیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهrooz1357@gmail.com :

 دانشجوی دکتری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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بحث نظری و مفهومی
گفتمان ها باید بتوانند مرزهای سیاسی خود را با گفتمان هاای رقیام مشا
نمایند تا بتوانند در سایه ایجاد دشمن و غیر ،هویت خود را تعریف نمایند.
غیریت سازی به این علت اتفاق می افتد که باه دسات آوردن هاویتی م وات و
کامل برای عامالن و گروه ها غیر ممکن است .این بادان علات اسات کاه ح اور
"دشمن" در رابطه غیریت سازانه مانع از کسم هویت توسط "دولت" می شود .در
مرحله شکل گیری و پیدایش گفتمان مشروطه خواهی با توجّه به ماهیات فرهنگای
و ایدئولوژیک سوژه های تاثیرگذار که اساساا روشانفکران بودناد باه رغام برخای
تفاوت های آنان به لحاظ گرایش ها فکری ،عمل غیریّت سازی نسوت باه گفتماان
حاکم (استودادی) به نحوی صورت می گرفت که می توان آن را تابعی از "آرماانی
کردن" و توصیف اغراق آمیز تمدن غربی تلّقی نماود .در واقاع توصایف پیشارفت
های حیرت انگیز اقتصادی ،سیاسی ،رفاه ،نظم ،آزادی ،امنیّات ،بدداشات ،فرهنا
عمومی ،حاصل خیزی خاک ،قدرت علمی ،صنعتی و نظامی به همراه ده ها ویژگی
م وت دیگر ،جاذبه هایی بودند که در تقابل با فقر ،عقم ماندگی ،ناامنی ،بی نظمای،
بیکاری و فساد و استوداد حکومتی ایران می توانست به عنوان عناصر نیرومنادی در
برنامه ت عیف ،تحقیر و ت ریم گفتمان حاکم مورد استفاده قرار گیرد.
در ابتدا و زمانی که هنوز مشروطه خواهان دچار شاکا

درونای نشاده بودناد

استوداد ،غیر مشترک تمام حامالن و عامالن مشروطه باود و گفتماان مشاروطه باه
واسطه این "غیر" ،هویت یافته بود .در ادامه نظامی از تفاوت هاا و تماایزات میاان
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مشروطه خواهان ایجاد شد که آن ها را در چارچوب نظامی مرکم از روابط خال
غیریت ساز قرار داد
مشکل مشروطه در دایره م الفت روحاانیون داد مشاروطه و مشاروعه خاواه
محدود نماند و به زودی پرده از م الفت روحانیون مشاروطه خاواه و روشانفکران
عر

گرای مشروطه خواه برداشته گردید و جدال واقعی بر سار مفااهیم و اصاول

مشروطه ،این بار در میان خود مشروطه خواهان آغاز شاد .گار چاه پیشاینه چناین
اختالفی را می توان در کارنامه مشروطیت ایران از همان آغاز پی گرفت ،اماا ابعااد
اجتماعی چنین اختالفی بعد از ترور امین السلطان ،در مجلس اول گسترش یافت و
بعد از به توپ بستن مجلس و فتح تدران ،تناقض وحشتناک آن عریان و عریان تار
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شد و کار به ترور و کشت و کشتار و صف بندی های آشاکار کشاید و ایان هماه

زمانی اتفاق افتاد که استقالل کشور ایران در خطر بود و دو دشمن دیریناه ،رو

و

انگلیس ،با مداخالت روز افزونشان ،آتش بحران مشروطیت ایران را دامن می زدند.
به این ترتیم گفتمان مشروطه از درون خود ،شروع به تولید "غیر" نمود .ندایتا
گفتمان "پدلویسم" از شگرد مداخله هژمونیک بدره گرفت و باا مطارک کاردن دال
های "امنیت" و "نوسازی اقتصادی" ،مشروطه خواهی را به عنوان تددید کننده دال
امنیت ملی جلوه داد و به سرکوبی آن مشروعیت ب شید .مداخله هژمونیک مفصال
بندی است که ودعیتی غیر مودم را به کمک زور بازسازی می کند.
مشروطه خواهان به جای آن که هویت گفتمان خود را در تقابل با «دشمنی» باه
نام استوداد تعریف کنند ،خود دچار شقاق شادند .روحاانیون باه دو دساته تقسایم
شدند :مشروطه خواه و مشروعه خواه .روشنفکران نیاز در دو مسایر قارار گرفتناد:
روشنفکران سکوالری که بر این باور بودند اسالم و سنت های جامعه ،اصلی تارین
عامل بازدارنده پیشرفت ایران به سمت مشروطه هستند و روشنفکرانی که به علات
درک ناصحیح از موانی مشروطه و اسالم در تالش بودند تا میان این دو ،این همانی
برقرار سازند .در سطح کالن تر نیز یک شقاق اساسی بین مشروطه خواهان روحانی
و روشنفکران ایجاد شد و آن ها همدیگر را باه عناوان غیار و دگار خاود تعریاف
نمودند و به جای تالش برای حذ
حذ

و طرد مولفاه هاای اساتودادی در جامعاه باه

و طرد همدیگر پرداختند .ندایتا جامعه ماا در ازدحاام خارده گفتماان هاای

م تلف گرفتار شد و برای قرار دادن مشروطه در مسیر افول ،یک مداخله هژمونیک
کافی بود تا آن را از منزلت استعالیی خارج کند و دخالت انگلستان و شکل گیاری
دال جدیدی به نام "امنیت "و مواجه شدن ایران با خطار تجزیاه ،شارایط را بارای
هژمونی گفتمان پدلویسم آماده نمود.
"امنیت ملی" به عنوان دال مرکزی گفتمان پدلویسام نماود یافات .قادرت پااد
گفتمان پدلویسم با تأثیرگذاری بر ذهن سوژه ها اقدام باه تولیاد اجمااع و تعریاف

جایگاه غیریت سازی
در ایجاد پادگفتمان
جنبش مشروطه ...
( 419تا )414

نشانه های مورد نظر خود به شیوههایی خاص نمود و دال مرکازی مشاروطه یعنای
قانون را از مدلولش جدا نمود و با ت ویت معنای دال هاای شاناوری چاون امنیات،
رفاه ،نوسازی اقتصادی و ...به برجسته سازی مشکالت ناشای از ند ات مشاروطه
چون هرج و مرج ،ترور ،آدم کشی و ...و به حاشیه راندن مشکالت ناشی از گفتمان
پدلویسم م ل فقدان آزادی ،غرب زدگی ،استوداد مدرن و..پرداخت.
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نقش نیروهای اجتماعی در انقالب مشروطیت

در بررسی هاایی کاه در رابطاه باا نقاش نیروهاای اجتمااعی ماقثر درانقاالب
مشروطیت انجام شده اظدار نظرهای متفاوتی وجاود دارد :برخای صااحم نظاران
غربی چون سایکس نقش روشنفکران را در انقالب مشروطه برجساته مای دانناد.
مارکسیستدای اصول گرای ایرانی و روسی درتفسیرهایشاان انقاالب مشاروطیت را
انقالب بورژوای معرفی نموده اند که توسط طوقه بازرگانان کاه طوقاات زمینادار و
قدرتدای خارجی را سد راه دموکراسی مورد نظر خویش می دیدند رهواری شادند
(ابراهامیان.)823 83 ،
برعکس این جماعت مورخان ایرانی م ل کسروی و نااظم االساالم کرماانی در
آثارشان برنقش اندیشه ها به ویژه مفاهیم غربی در مشروطه خواهی و قانون اساسی
و ناسیونالیسم تأکید می کنند و تاری نگارانی م ل کادی 2و لموتاون 8کاه در مقولاه
تحلیل مارکسیستی قرار نمی گیرند معتقد به اتحاد طوقاتی در انقالب مشروطه اند.
دیدگاه آبراهامیان که به بینش مارکسیستی نزدیکتر است از دو « طوقه متوساط »
به عنوان نیروهای اجتماعی مقثر در انقالب مشروطه نام برده است که یکی از ایان
دو شامل بازاریان سنتی ،بازرگانان ،پیشه وران و روحانیون می شدند و ایندا «طوقاه
متوسط متمکن» را تشکیل می دادند و دیگری را روشانفکران جدیاد تشاکیل مای
دادند که به اعتقاد وی طوقه اول بیش از طوقه دوم قدرت و نفاوذ داشاتند (فاوران،
 .)1 : 811برخی نیز رهوری جنوش مشاروطیت را در عداده علماای تداران و در
رأ
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آن آیت اهلل سید محمد طواطوایی و سید عوداهلل بدودانی دانسته اند .اکناون باه

بررسی نقش این نیرو ها در شکل گیری انقالب مشروطه و واگرایی آندا از گفتمان
مشروطه خواهی میپردازیم.
الف) علما و روحانیت

علما و روحانیت توانستند از میان نیروهای اجتماعی در دوره مشروطه با زمیناه
ها و تمدیداتی که از قول فراهم گردیده بود مشارکت و فعالیت برجسته تر و نقاش
تعیین کننده ای داشته باشند و تعدادی از آندا در شمار رهوران مشروطه به حسااب
1. Sir Persi six
2. NiKi kidi
3. A. K. S L AMPTON
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آیند .اعتقادات مذهوی مردم و نفوذ روحانیت در بین اقشار م تلف جامعه؛ دو عامل
مدمی بود که آندا را قادر ساخت نقش رهوریت بسیج گر را در انقاالب ایفاا کنناد.
آندا از داخل و خارج تآثیر گذار درانقالب مشاروطیت بودناد و حاداقل تاا پایاان
استوداد صغیر نقش محوریشان در بسیج مردم و پیشورد روند انقالب غیر قابل انکار
است .این واقعیت را موافقین و م الفین روحانیت به طور صریح یا تلویحی اذعاان
نموده اند .آن دسته از روحانیون بزرگی که در خارج از ایران بودناد از هماان آغااز
انقالب مشروطه از مشروطه خواهان باه ویاژه رهواران روحاانی آن هواخاواهی و
حمایت می کردند .واقعیت آن است کاه اک ار روحاانیون از مجتدادان رده بااال تاا
درجات پایین تر و طلوه های جوان انگیزه ها و دالیل واحد و یکساانی در مراحال
م تلف انقالب نداشاتند و دالیال ایادئولوژیکی و انگیازه هاای اجتمااعی و گاهاا
ش صی در جانوداری و یا م الفت آندا از انقالب مراحل م تلف خاصه در مراحل
اولیه آن دخیل بوده است.آخوند خراسانى یکی از موافقان ند ت مشروطه باود .او
معتقاد بااه حفاام اسااالم ورعایات مااوازین عاادل بااه عناوان حکاام اسااالمى بااود.
ازنظرآخوندخراسانى توعیت ازحکومت مشاروطه برمتابعات ازحکومات خودکاماه
قاجار ازآن جدت ترجیح دارد که دراین نظام سیاسى حداقل به رعیات ساتمى وارد
نمى شود و یا کمتر وارد مى شود وبرای ریشه کن کردن ظلم چیزی که دروریست
ودع قانون است .درتمایز با برخى علما ،آخوندخراسانى ،ودع قانون رابدعت نمى
شمارد ،چراکه درنظروى آن قانون که قابلیت تغییردارد قاانون عار

اساتواصاول

کلى شریعت مصون است .در دیدگاه آخوند خراسانى امور شارعى در اختیاار فقداا
(فتوا و ق اء) و امور عرفى با مجلس بوده و نظارتش با علما میواشد.
آخوند خراسانى در تویین خود در بحث اختالفى حوزه عمومى ،برخال

ساایر

علما نه تنداا والیات فقداا دراماور مملکتاى را تاییاد نکارد ،بلکاه نیابات فقداا را
درامورحسویه را نیز درزمان غیوت به عقالى مسلمین وثقات مومنین تفویض نماوده
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وعنوان مى کندکه مصداق آن همین دارالشورى کوارى ماى باشادودر مقابل،آخوناد
خراسانى فقدا را مرجع ق اوت شرعى مى داند وحکم غیر مجتددرا غیر نافاذ ماى
داند( .رک:مشروطه ایرانی در نامه های خراسانی) 831،
میرزای نایینی دیگر عالم دینی در این زمان بود که دارای دیدگاه خاصی در باب
مشروعیت حکومت بود و اگرچه مشروطه را ناق

و بسیار دور از حکومت حق ا

که حکومت معصومین (علیدمالسالم) میباشد ا میدانست اما به تناسم مقادورات
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زمانی آن روز و به دلیل اینکه ظلم آن نسوت به نظام پادشاهی سلطنتی آن زمان کام
تر بود ،آن را قابل حمایت می دانسات .در حقیقات ناائینی بارای تحدیاد اساتوداد
پادشاهان قاجار به برپایی نظام مشروطه ردایت داد تا بدین وسیله مردم بتوانناد باا
انت اب نمایندگانی بر دولت مردان نظارت کنند و بر این اساا

باا نوشاتن کتااب

تنویه االمه و تنزیه المله به تویین دیدگاه سیاسی و اجتماعی اسالم در مورد حکومت
مشروطه پرداخت( .ر.ک:تنویه االمه و تنزیه المله) 881،
ب) روشنفکران

جریان روشنفکری در ایران عمدتا متأثر ازپیشرفتدای دنیای غرب بوده اسات و
عوامل متعددی در شکل گیری و تداوم آن موثر بوده است .روشنفکران ایان عصار
غالوا به میزانی که به غرب روی کرده بودناد از ماذهم روی گرداناده بودناد و باه
قولی آندا تحت تاثیر مشروطه خواهی ،ناسیونالیسم و سکوالریسم؛ گذشته را رد می
کردند و حال را زیر سوال می بردند و در جستجوی نگرش نوینی نسوت باه آیناده
بودند .ح ور جریان روشنفکری در شکل گیری و تاداوم و حتای بداره گیاری از
ثمرات جنوش مشروطه کامال ملمو

و غیر قابل انکار است به خصاوص در نشار

اندیشه و مفاهیم مشروطه خواهی و به ویژه در منطقاه آذربایجاان (توریاز) ،کاه در
آنجا نقش روشنفکران چشمگیر تر بوده است .و آن بادان جدات باوده کاه منطقاه
آذربایجان به طرق م تلفی متاثر از اندیشههای انقالبی و قانون خاواهی کشاورهای
همجوار یعنی روسیه و ع مانی بوده است.
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سال دوم
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روشنفکران به لحاظ وابستگی سیاسی به دو گروه وابسته و غیر وابساته تقسایم
می شوند همچنین ب ش روشنفکری در خدمت سلطنت طلوان مستود را عده ای از
مقامدای عالی رتوه دولتی تشکیل می دادناد .آنداا از لحااظ خاانوادگی ،فرهنگای و
خدمت شغلی به دربار وابسته بودند .از ایندا نیز عده ای در حازب محافظاه کاار و
بع ی در مجلس و کابینه بودند .شاهزاده عودالحساین میارزا تحصایلکرده اروپاا و
بزرگ خاندان اشرافی فرمانفرما و داماد مظفرالدین شاه یکی از افراد این دساته باود
(آبراهامیان.) 18 : 813 ،
با تفاسیر ذکر شده ما می توانیم رو شنفکران دوره مشروطه را باه صاورت ساه
طیف جداگانه مورد بررسی قرار دهیم ،.که دو گروه اول یعنی ملکم ،مستشاارالدوله
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و طالوو

در پی ایجاد نوعی این همانی میان اسالم و قوانین غربی بودند و گروهی

چون آخوند زاده نه تندا قائل به برقراری رابطه همنشاینی میاان اساالم و مشاروطه
نوودند بلکه بر این باور بودند که مدم ترین راه نجات ایران تغییر الفوا و تغییر "خط
اسالم" است.
آخوندزاده که مشکل اصلی و مدمترین عامل عقامافتاادگی ایاران را اساالم و
اعراب میدانست حتی پیرامون این باور خود کتابچهای در تغییر الفوا و وجاوب آن
تالیف کرد.
روشنفکران میانه رو :میرزا ملکم خان تنداا راه رسایدن باه ترقای پیشارفت را
نس ه ب رداری از تمام ره آوردهاای توساعه غارب حتای در اختراعاات و سااختار
اجتماعی و اداری و فرهنگی می دانست و در این راه تمامی تالش خود را از تنظیم
و انتشار روزنامه قانون تا تاسیس فراماوش خاناه و مجماع آدمیات باه کاار بسات
شاخصه های تفکر میرزا ملکم خان را می توان در چند محور خالصه کرد.
) ملکم به اسالم آنچنان می نگریست که پدرش میرزا یعقوب دنوال کرده باود،
منظور همان رنسانس اسالمی بود
 )2علم،عقاال،آزادی و دهااا مفدااوم دیگاار از جملااه اصااالحات مااورد تعاار
روشنفکران است میرزا ملکم خان شدیدا در پی استتار عقایاد بااطنی خاود
نسوت به دین بود .و از این طریق به بر روی ت ادهای افکار و تمدن غارب
و اسالم چشم می پوشید (آجودانی) 832:213،
 )8وی هم در عمل و هم در آثار خویش غرب باوری و تقلید بی چون و چارا
از غرب را تولیغ می کرد
روشنفکران التقاطی :میرزا عود الرحیم طالم زاده توریزی (طالوو ) وی که در
صدد شناخت علل عقم ماندگی ایران بود پس از برشمردن دیادگاه هاای م تلاف

جایگاه غیریت سازی

همه آندا را معلول علتی واحد یعنی بی قانونی دانست از دید او بادون قاانون باذر

در ایجاد پادگفتمان

ترقی ن واهد رویید و از سر چشمه خشک خواهد شد و در نتیجه اساتقالل وطان

جنبش مشروطه ...
( 419تا )414

وجود ن واهد داشت (آجودانی ) 831:2 1،او عقیده داشت که از قوانین شرع هزار
سال می گذرد و نمی توان از آندا برای امور سیاسی و کشور داری استفاده کارد .از
طرفی وی یک روشنفکر ناسیونالیسم بود .جاوهر اصالی نظارات سیاسای طاالوو
قااانون خااواهی و قااانون طلواای اساات وی قااوانیین شاارع را باارای نیاااز هااای
سیاسی،اقتصادی و مادی مردم غیر قابل اجر می دانسات (عیودای ) 1 : 811،در
یک جمع بندی فراگیر آرای طالوو

چیازی نیسات مگار صاورتی از تجاددگرایی
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سطحی و غربزدگی شاوه مادرن کاه در مقایساه باا آرای آخوناد زاده دارای وجاه
التقاطی و تا حدودی دینی بود( .زرشنا ) 831:11،
روشنفکران رادیکال :میرزا فتعلی آخوند زاده از اولین ادیوان و نقادان اجتمااعی
به شیوه علمی بود .آخوند زاده با آگاهی از اندیشه سیاسی مدرنیته تناقض سیاسات
غربی و شریعت سنتی را مش

می کند و جدایی آن دو را عنصری مدم ارزیاابی

می کند و با هرگونه تلفیق میان سنت و مدرنیته به مقابله بر می خیازد .آخوناد زاده
در برابر سیطره فرهنگی دینای-عربای ،در صادد طارک ایاده ای ملیات خاواهی و
ناسیونالیزم به واسطه بازگشت باه دوره طالئای ایاران باساتان اسات.ایان رویکارد
تاری ی در راستای هویت ب شی به جامه ای است کاه در مقابال پیشارفتدای ملال
دیگر احسا

فقر و حقارت می کند به هر تقدیر اندیشه ها و برنامه های اصالحی

آخوند زاده تا سالدا بعد تاثیر کامل و قابل توجدی بر مولفه های فرهنگی و سیاسای
ایران نمای گاذارد و گااه از اساا

ماردود شامرده و ناا دیاده گرفتاه مای شاود.

(زرشنا  ) 831:213،آخوند زاده در میاان روشانفکران غارب زده دوره مشاروطه
بیش از دیگران در اهانت به روحانیت شیعه و دیان مواین اساالم هتااک و صاریح
الدجه بود (همان ) 3:بین آخوند زاده و سایر روشنفکران و تجدد خواهان اخاتال
اساسی وجود داشت وی به شدت به اندیشه دینی م الفت ورزید و اعتقااد داشات
مونای تمدن جدید علوم طویعی و فلسفه است .به عوارت دیگر او از تداوم و تحول
اندیشه در غرب بی خور بود (آبادیان ) 1 : 833،دیدگاه های آخوناد زاده را مای
توان به اختصار چنین بر شمرد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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 .اصالک دین و تفکیک آن از ساایر بنیاان هاای جامعاه از منظار آخوناد زاده
انحتار یا حذ

دین نیست بلکه ارائه قرائتی جدید از دینی است که خود را

بتواند با روک زمانه و تحوالت ان منطوق کند.
 .2برای تغییر خط در ایران تالش نمود و می توان او را کسی دانست کاه ت ام
اندیشه اصالک الفوا را در ایران و ع مانی را پاشید.
ج) زنان

حاکمیت سیاسی قاجاریاه در تااریا ایاران ،آغااز دوران جدیادی باود کاه باا
مش صههای خاص خود از سایر ادوار سیاسی مجزا میشود .ودعیت زنان در ایان
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دوران با تأثیرپذیری از ودعیت حاکم بر جامعه تعریف مایشاود .در ایان شارایط

سیاسی ،اجتماعی ،زندگی زنان تا حدود زیادی محدود شده بود .با وجود این ،آناان
در برخی فعالیتهای اجتماعی ،مانند تفریحات دسته جمعی شرکت داشاتند دامن
آنکه آنان در صحنه سیاست ح وری پندان داشتند .به این ترتیم که به عنوان مادر،
خواهر یا همسران شاه ،با نفوذ بر وی بهطور غیرمستقیم و به صورت واسطه قدرت
بر برخی تصمیمات شاهانه اعمال نفوذ میکردند .به ایان ترتیام ،زناان در جامعاه
ایرانی نیروی بالقوه و پندانی بودناد .کاه مداارتهاای اجتمااعی و فرهنگای را در
سطحی محدود به دست آوردند .اما باه دلیال نواودن شارایط اجتمااعی و سیاسای
مناسم نمی توانستند جایگاه مناسم خود را در اجتماع بدست آورند (ناهید: 811 ،
 .)21فوران در باره نقش زنان در انقالب مشروطه می نویسد « :محروم کردنشاان از
حق رأی نیز آنان را از مشارکت در آموزش سیاسای و ساایر اشاکال فعالیات م ال
تأسیس مدرسه و روزنامه باز نداشت ،زنان دهدا انجمن خاص خود را برپاا کردناد
نمونه های زیادی از فعالیتدای زنان در تاریا ایان دوره ثوات شاده اسات (فاوران،
 .)211اجتماعات زنان به طور معمول در مسجد سپدساالر انجام می گرفت و گاهی
سالک نیز همراه داشتند .زنان ابتدا به خاطر مجلس ،قاانون اساسای و ساپس جماع
آوری وجوه بانک ملی و تحریم پارچه های خارجی در ند ت فعال شدند .در این
مرحله تعداد قابل توجدی در پشتیوانی مردان و در خواسات روحاانیون باه مواارزه
پرداختند و به محاض آنکاه هادفدای اولیاه انقاالب حاصال شاد ائاتال

گروهاا

دست وش تزلزل گردید .مواحث بحث انگیز پیرامون تحصایل زناان ،قاانون جدیاد
انت ابات و خواستاری حق رأی برای زنان و م الفت با جنوه هایی از جامعه سانتی
مردساالری از طریق نشریهها و انجمندای م تلف طرک و دنوال شد.
غالم زنان فعال در این دوره ویژگی تقید دینی را در نوشته ها و اظدار نظرهای
خود داشتند ،ولی پیشرفت و آزدایدای زنان در ممالک خارجه را نمونه و الگو ذکار
می کردند این نکته نشان خاستگاه طوقاتی این زنان نیاز مای باشاد .در داخال ایان

جایگاه غیریت سازی
در ایجاد پادگفتمان
جنبش مشروطه ...
( 419تا )414

انجمندا گرایش واحدی وجاود نداشات .اتحادیاه غیوای نساوان مساائل اقتصاادی
سیاسی کشور را نقد می کرد و از حقوق زنان طوقه پایین عمادتا دفااع مای کارد و
ایندا از روحانیون محافظه کار حمایت می کردند .برخی به بحث در ماورد فرهنا
مردساالری ،حجاب ،چند همسری و حق طالق می پرداختند .بررسی نامه ها ،مقاله
ها و گزارشدای روزنامه های دوره انقالب مشروطیت نشان مای دهاد کاه ند ات
موارزه برای حقوق زن عمدتأ ریشه در انقالب مشروطیت دارد (همان.)211 ،
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علل واگرایی نیروهای اجتماعی و ظهور پادگفتمان رقیب

تا قول از انقالب مودع همه نیرو های م الف رژیم مودع سلوی است و همین
امر زمینه را برای ائتال

و همکاری هموار می کند.اما همین که انقالب به پیاروزی

رسید هر یک از نیرو های م الف رژیم ،که تا قول از انقاالب باا هام متحاد شاده
بودند ،درپی منافع خود افتاده در نتیجه اختالفات ایدئولوژیک آنداا بعاد از انقاالب
سر بر می آورد چرا که در اینجا مودع ایجابی گروهدا می باشد و لذا زمیناه بارای
همکاری از بین می رود .در چنین شرایطی اختالفات بروز می یابد و حتی این نیرو
ها که تا قول از انقالب با هم همکاری می کردند ،با یکدیگر درگیر شاده و ائاتال
انقالبی فرو می پاشد ( فوران )88 : 833،و نیرو یا نیروهایی قدرت را در دست می
گیرند و نیرو یا نیرو هاای دیگاری در چاالش باا دولات انقالبای بار مای خیزناد
(تیلی )38 : 831،و رفقای دیروز ،دشمنان سرس ت یکدیگر می شاوند .اکناون باه
بررسی علل عمده واگرایی نیروها از گفتمان مشروطه و به طوع آن عادم توفیاق آن
در مقابل گفتمان رقیم می پردازیم
الف) تقابل عینیت و ذهنیت در نیروهای مشروطه خواه

حامالن و عامالن اصالحات سیاسی در مشاروطه بادون لحااظ کاردن شارایط
متفاوت تاری ی ،مذهوی و فرهنگی ایاران در دوئیات ساازی و دوانگااری نظارات
توسعه غربی گرفتار شدند و آن ها به اشتواه به این نتیجه رسیدند ،آنچه غرب را در
مسیر توسعه و پیشرفت قرار داده است می تواند ایران را نیز از دام استوداد برهاند و
فصـلنامه
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به سر منزل مقصد برساند .این در حالی بود کاه ایاران و غارب دو زمیناه متفااوت
برای پذیرش گفتمان توسعه سیاسی بودند.
ب) عدم شناخت رهبران مشروطه از مبانی مشروطه

روحانیون و روشنفکران به عنوان رهوران مشاروطه نساوت باه مواانی مشاروطه
شناخت کافی نداشتند .علما به علت عدمشناخت از موانی نظری مشروطه غربی باه
ت ادهای اساسی آن با موانی و مفاهیم اسالمی پی نوردند و به این امید به مشاروطه
آری گفتند تا بتوانند در سایه آن قوانین اسالمی را پیاده کنند .روشنفکران نیز از یک
طر

از هسته اصلی و مولفههای اساسای دیان اطاالع نداشاتند و از طار

دیگار

مودوت ظواهر پیشرفت غرب شدند و به اشتواه به این نتیجه رسایدند کاه مایتاوان
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بهراحتی گفتمان توسعه غربی را در جامعه ایران پیاده نمود .در واقع آنها نتوانستند

و یا ن واستند ت ادهای اسالم و مشروطه غربی را درک نمایند و باه هماین خااطر
نتوانستند مشروعیت ،مقوولیت و کارآمادی الزم را بارای گفتماان مشاروطه ایجااد
نمایند و به همین خاطر این گفتمان توسط پادگفتمان خود یعنی استوداد ردا شاهی
به حاشیه رفت .روحانیون و روشنفکران مشروطه خواه نساوت باه مواانی فکاری و
بسترهای شکل گیری مشروطه وت اد آن باا اساالم آگااه نوودناد .باه عناوان م اال
روحانیون نه غرب را دیده بودند و نه موانی مشروطه را از منابع اصالی آن دریافات
نموده بودند .اقتوا

روحانیون مشروطه خواه بر اسا

نوشاته هاای روشانفکرانی

چون ملکم خان ،آقا خان کرمانی ،تقی زاده و ...بود.
این روشنفکران علی رغم ددیت درونی با دین ،صرفا باه خااطر جلاوگیری از
ب رانگی ته شدن احساسات ماذهوی ماردم واساتفاده از پتانسایل رهواری بای بادیل
روحانیون سعی نمودند مرزهای مدم وغیرقابل اغما

میان اسالم ومشاروطه را در

هم شکنند ونه تندا قوانین مشروطه را در ت اد با اسالم تعریاف ننمودناد بلکاه در
یک ساده سازی م حک آن را برگرفته از اسالم عنوان نمودند.که این سااده ساازی
در سایه دنائت و نیرن

سیاسوی روشنفکران شکل گرفت.

ج) هژومنیک بودن فرهنگ سیاسی آمریت

در کنار نابسامانی های اقتصادی وفقار عماومی ،فقادان آگااهی هاای عماومی
وجدل و نادانی مردم به وخامت اوداع می افزود .بی سوادی در کشاور هماه گیار
بود وحکومت که مسئولیتی در قوال عامه مردم بارای خاود قائال نواود ناه تنداا در
جدت افزایش آگاهی عمومی تالشی انجام نمی داد بلکه بارعکس در قواال تاالش
های افراد انگشت شماری همچون میرزاحسن رشدیه که تاسیس مدار

جدیاد را

جایگاه غیریت سازی

در جدت تنویر افکار وافزایش آگاهی های عمومی وجه همت خود قارار داده باود

در ایجاد پادگفتمان

دارالفنون که در نتیجه تالش امیرکویر بر پا شده باود،

جنبش مشروطه ...

سن

اندازی می کرد .مدار

پس از مرگ وی با توجه به هرا

ناصرالدین شاه از رشد وگساترش داناش هاای

( 419تا )414

نوین در میان مردم رونق اولیه خود را از دست داد( .حویوی خوزانی ) 3 ، 831
افراد با سوادی که توانایی آشنایی با غرب را داشاتند باین یاک تاا یاک و نایم
درصد کل جامعه را تشکیل میدادند که جمعیت بسیار اندکی بود( .بیگدلی) 833،
جامعه ایرانی مراحلی که غرب برای رسیدن به حکومت مشروطه گذراناده باود
از سر نگذرانده بود و بع ی از این مراحل را هم به واسطه بافت فرهنگی وماذهوی
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خاص خود هرگز نمی تواند از سر بگذراند .م ال فدام جامعاه مادنی غربای بادون
توجه به اومانیسم وسکوالریسم غربی میسر نیست ،زیرا مسایر تااری ی کاه غارب
برای رسیدن به جامعه مدنی طی نموده از دوگاذرگاه اومانیسام وسکوالریسام مای
گذرد .به این ترتیم مشروطه خواهان باه اشاتواه مسایر غارب را باا تماام شارایط
تاری ی ،فرهنگی ومذهوی متفاوتش برای ایران انت اب نمودند.
یکی از خوط هایی که روشنفکران مرتکم شدند و کارآمدی گفتمان مشروطه را
با چالش مواجه نمود ،نوشتن قانون اساسی مشروطه بر اسا

قوانین اروپاایی باود.

مدم ترین مشکل این بود که در این قانون جایگاه مذهم به درستی تعیین نشده بود
و نقش مقررات مذهوی در تدوین قوانین وادح نوود .متمم قاانون اساسای نیار بار
اسا

قانون اساسی فرانسه و بلژیک تدوین شده بود.

د) ناتوانی در جذب دال های شناور

نکته مدم دیگر این است کاه قاانون باه عناوان دال مرکازی گفتماان مشاروطه
نتوانست دال هایی چون آزادی و مردم ساالری را به درساتی ماورد حمایات خاود
قرار دهد .از طر

دیگر گفتمان مشروطه نتوانست دال های شناوری چون امنیات،

رفاه و آرامش اقتصادی را در نظام معنایی خود مفصلبندی کند.
باید به این نکته توجه داشت که اگر امنیت نواشد ،هرج ومرج ،ترور ،آدم کشای
و...رایج میشود یا خطر حمله متجاوزین وجن

خارجی جامعه را تددید می کناد.

وقتی مردم امنیت ندارند ،آرامش خاطر هم ندارند در این صورت جامعه همیشه در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

تالطم است .به همین خاطر مردم به سمت دولت مقتدر متمایل می شاوند .از بادو
تاسیس دولت ها در ممالک م تلف ،دولت جایگاه حفاظت و حراست از مجموعاه
تحت حکومت خود را بر عدده داشته است حال آن مجموعه یک قویله بوده یا یک
دولت شدر و ...به طور طویعی این دولت بایاد اقتادار داشاته باشاد تاا بتواناد ایان
انتظارات را اجرا کند .دولت مشروطه یک مردم ساالری نیم بند را آورد ،ولی اقتدار
نداشت .بنابراین نتیجه می گیریم که عامل امنیت ،امید به آینده و رفاه اجتماعی اگار
همراه مردم ساالری نواشد ،این مردم ساالری پوسته ای است که فقاط روشانفکران،
چدره های سیاسی ،نمایندگان مجلس یا مطووعاات از آن اساتفاده مای کنناد ،ولای
عموم مردم هیچ استفاده ای نمی کنند و این چنین شد که مردم پشت مشروطیت را
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خالی کردند( .فراهانی )21 ، 838

به واسطه تناقض میان شعارهای مشروطه خواهان با نیازهای ایران سده نوزدهم
بود که ریچارد کاتم در کتاب ناسیونالیسم ایرانی می نویسد« :در حوالی سال 233
مردم از مشروطیت خسته شده بودند وآرزوی یک حکومت با جربزه وحتی چکماه
پوش را داشتند که نظم وامنیت وتوسعه و رفاه ایجاد نماید»( .فراهانی )21 ، 838
چون ردا شاه در آغاز به انجام کارهایی از قویل برقراری نظم وامنیت که ماردم
طالوش بودند دسات مای زد ،ماردم از او اساتقوال کردناد ،بناابراین ماردم واساطه
بازسازی مجدد استوداد در ایران شدند .مردم ثماره مشاروطیت وماردم سااالری را
ندیده بودند .ثمره مشروطیت باید امنیت داخلی وخارجی ،امید باه آیناده ،عادالت،
اقتدار دولت ورفاه و ...برای مردم مای باود ،ولای ماردم چناین چیازی را ندیدناد.
مشروطه خواهان به دلیل این که صرفا روی حکومت مشروطه متمرکز شده بودند و
به امنیت واقتدار دولت ،بدوود حال مردم و ....اعتنا نکردند باعث شدند از این طریق
استوداد بازسازی شود( .فراهانی  )21 ، 838در واقاع مشاروطه خواهاان نتوانساتند
متناسم با اپیستمه خاصی که در عصرمشروطه در حال شاکل گیاری باود گفتماان
سازی نمایند .ثال ا وقتی یک گفتمان نتواند کارآمدی خود ر ا باه اثواات برسااند آن
گاه فاقد مقوولیت می شود؛ یعنی نمی تواند ماورد پاذیرش عماومی قارار بگیارد و
زمانی که مقوولیت یک گفتمان با چالش جدی مواجه شود ،آن گاه دیگار تاوجیدی
برای بقای آن گفتمان باقی نمی ماند ومردم به عناوان اصالی تارین پاساداران یاک
گفتمان ،هیچ دلیلی برای حمایت از آن ندارند .به این ترتیم مشروعیت یک گفتمان
هم که عامل تلفیق بین ارزش و قادرت اسات و عاالوه بار مقوولیات بار مناساوت
 suitabilityواعتوار credibilityنیز داللت دارد از بین می رود .عمار گفتماان نیاز باا
پایان کارآمدی ،مقوولیت ومشروعیت آن به پایان می رسد.

جایگاه غیریت سازی

به این ترتیام مشاروطه خواهاان کاه نتوانساته بودناد گفتماان مشاروطه را از
خاصیت سیادت برخوردار نمایند ،صحنه را بارای بازساازی مجادد اساتوداد آمااده

در ایجاد پادگفتمان
جنبش مشروطه ...
( 419تا )414

نمودند و مردم ایران به واسطه اشتواه رهوران ماذهوی وفکاری خاود باار دیگار در
چنگال استوداد گرفتار شدند.
به رغم تالش مشاروطه خواهاان در گاذار از یاک جامعاه موتنای بار اساتوداد
1. R-Cottam
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وحکومت ش صی ،به یک جامعه موتنی بر قانون ومشروطیت ،اقتدار شااه همچناان
امری محتوم ومفرو

باقی ماند .حتی زمانی که قاانون مشاروطه فرآیناد تقریار و

تدوین را طی می کرد پاره ای بر آن بودند که به قدرت شاه هیچ گزند وخللی وارد
نیاید .امیر بدادر وزیر دربار در جلسه ای که برای تدیه پیش نویس نظام نامه مجلس
وقانون اساسی تشکیل شده بود ،به شاه می گوید" :رأی شما باید بار هماه مطالام
مقدم باشد ،اگر بفرمایید فالن شدر را بچاپید یا فالن آدم را بکشید نواید گفات ایان
خال

قانون است زیرا امر شاه بر همه چیز مقدم است( ".تاجیک )1 ، 833

در واقع شکست مشروطه خواهان در ندادیناه کاردن گفتماان قاانون و تحدیاد
قدرت پادشاه ،آغازی برای شکنندگی گفتمان های مدرن در ایران بود .به طوری که
از دل ف ای بازسیاسی که مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت ایجاد نمود نیاز
کودتای زاهدی متولد شد.
خالء جامعه مدنی و عدم توسعه سیاسی در دوران جنبش مشروطه

تجربه تاری ی در ایران از مشروطه تاکنون بیانگر این مدم اسات کاه گاذار باه
دموکراسی صرفا از باال و توسط ن وگان حاکم اتفاق افتاده است .نکته مدام و قابال
تأمل این است که این تالش ها همواره با ناکامی و شکست مواجاه شاده اسات.در
حالی که ستون اصالحات باید در اجتماع برقرار شود و موتنی بر خواست مردم کاه
مدم ترین مودوع توسعه هستند باشد همواره در ایران اصاالحات حکاومتی باوده
است .یکی از مقلفه هایی که در ایران هماره اصالحات از باال وبه شکل آمرانه را باا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
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شکست مواجه نموده است ،دعف جامعه مدنی بوده است و دولت ها برای جوران
این دعف سعی نموده اند که جامعه مدنی را بسازند این در حالی است که جامعاه
مدنی یک ف ای مستقل بین دولت و مردم است و متشکل از احازاب ،مطووعاات،
سندیکاها ،گروه ها و ...که هر کدام به نحوی از انحااء نمایناده مطالواات ماردم در
برابر دولت هستند می باشد.جامعه مدنی دولتی نه امکان پذیر است و نه مای تواناد
در برابر دولت از مردم حمایت کند .در فقدان جامعه مدنی قدرت حکومت تحدید،
کنترل ومدار نمی شود واحزاب قدرتمند و کارآمد که نماینده خواسات هاای ماردم
هستند یا شکل نمی گیرند ویا اگر هم ایجاد شونداز باال و توسط دولت بوجود مای
آیند ودولت ها با ایجاد احزاب م تلاف واسامی نیروهاای اجتمااعی را در جدات
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منافع خود به کار می گیرند.

چالش های توسعه سیاسی در دوران مشروطه

گفتمان مشروطهخواهی با قراردادن «قانون» در صدر مطالوات و برنامههای خود
به نحو آشکاری حاکمیّت قانون را نیز که بسته کاملی از فراوده های مدرنیّت غربای
بود دنوال مینمود.
آنچه در کانون این مجموعه واقع بود معنای خاود را تنداا در ارتوااا باا ساایر
اجزای آن اعمّ از آزادی ،تفکیک قوا ،حق انت اب ماردم ،نظاام نماینادگی ،تاسایس
پارلمان و ایجاد عدالت انه آشکار میساخت .در واقع حاکمیت قانون بدون توجّه به
سایر عناصر تشکیل دهنده سیستم معنایی مذکور امکان پذیر نوود لذا بایاد تصاریح
نمود که صحوت از حاکمیت قانون بدون توجّه باه جنواه هاای عینای و عملای آن
نمی توانست به یک کلّ فراگیر و نیاز عماومی توادیل شاود ،بلکاه الزم باود تاا در
ارتواا با نشانههای دیگر ارائه و تدوین شود.
بر این مونا اولین چالش انقالب مشاروطه را مایتاوان در ظااهر دوگاناهباودن
عناصر دینی و معنوی هویت ایرانی -اسالمی و عناصر تاری ی ،فرهنگی و سیاسای
آن دانست.آیا مادیت و معنویت ،دنیا و آخرت ،دین و دولت عناصر متقابل هستند؟
تا دوران مشروطه هیچگونه ت ادی مابین این عناصر وجود نداشت .تقابل ظااهری
مابین اهدا

دین اسالم باا ملیات ایرانای و میارا

باساتانی آن کاه فارع بار ایان

تعاردات ظاهری است نیز آن زمانی شروع میشود که چه دیان ومعنویات و چاه
دنیا و ملیت صرفا تودیل به ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک بارای قادرت شاوند و از
آندا برای تحکیم اقتدار و گسترش مشروعیت بدره برداری به عمل آیاد .خاود ایان
ابزاریشدن دین یا میرا

باستانی،عامل اصلی کاهشگریی هاویتی (یاا باه عواارتی

تقلیلگرایی هویتی) نیز هست .چرا که بدرهبرداران از عنصر ملیت و ایرانیت به نفی

جایگاه غیریت سازی

اهمیت شریعت و اسالمیت میپردازند و بدرهبرداران از اساالم وشاریعت باه م اباه

در ایجاد پادگفتمان

ابزار مشروعیت و اقتدار به نفی ایرانیت و میرا

فرهنگی و تااری ی و باساتانی آن

جنبش مشروطه ...
( 419تا )414

دست میزنند.
دومین چالش در این مسئله ندفته است که وقتی به چگونگی ح ور مقلفههای
توسعه سیاسی در ایران در دوران مشروطه نگاه میکنیم متوجه میشویم کاه دولات
دمن تعریف حوزهای به نام جامعه مدنی سعی میکند به خلق آن بپاردازد وهماین
تالش دولت برای تعریف وایجاد این حوزه ،دولت را نساوت باه جامعاه مادنی در
مودع برتر مینشاند .در حقیقت جامعه مدنی بر اسا

نیازها وخواست مردم شکل
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نگرفت ،بلکه گروهی از ن وگان دولتی برای رسیدن به قدرت در صدد سااخت آن
بودند.
سومین چالش مشروطه خواهی در ایران را بدین قارار اسات کاه عاواملی کاه
باعث زوال مشروعیت ،مقوولیت و کارآمادی گفتماان توساعه سیاسای در ایاران از
مشروطه تا کنون شده است را میتوان در ساه ساطح تحلیال کاالن ،میاانی وخارد
بررسی نمود .در سطح کالن میتوان به عوامل خارجی ،در سطح میانی به اشتواهات
و آسیمهای درونگفتمانی و در سطح خرد توان نرمافزاری و س تافزاری رقواای
سنتی گفتمانهای مدرن در ایران اشاره نماود .اماا نقاش عوامال درون گفتماانی از
اهمیت بیشتری برخوردار است چون بر بستر اشتواهات حامالن و عاامالن گفتماان
توسعه سیاسی است که هم رقوای سنتی و هم عوامل خارجی و بیگانه برناماه هاای
خود را عملیاتی می کنند.
چهارمین چالش را میتوان در برداشتهای تقلیلگرایاناه کاه از دیگار عوامال
واگرای نیروها و موثر در غیریتسازی بوده اسات دانسات .بادین صاورت کاه در
انقالب مشروطه به دو گروه تقسیم شاده ،یاک گاروه کساانی بودناد کاه خواهاان
مشروطه مشروعه بودند مانند شیا ف لاهلل نوری و خواسته آندا این باود کاه بایاد
قوانین طوق شریعت اسالم و رفتارها در غالم دین صورت بگیرد و فرهن
بومی خود را حفم کنیم در طر
فرهن

غرب در آن پررن

خواهااان تاارویج فرهنا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال دوم
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دینی و

دیگر روشنفکران ایادئولوژی مطارک کردناد کاه

بود تقیزاده ،ملکم خاان .طاالوو

از کساانی باود کاه

غاارب بااوده و بااراین اعتقاااد بااود کااه باارای رهااایی از

عقمماندگی ایران باید سراپا غربی شد.
نتیجه
می توان گفت هر چند عواملی که باعث زوال مشروعیت ،مقوولیت و کارآمادی
گفتمان توسعه سیاسی در ایران از مشروطه تا کنون شده است را مای تاوان در ساه
سطح تحلیل کالن ،میانی وخرد بررسی نمود .در سطح کالن مای تاوان باه عوامال
خارجی ،در سطح میانی به اشتواهات و آسیم های درون گفتمانی و در سطح خارد
توان نرم افزاری وس ت افزاری رقوای سنتی گفتمان هاای مادرن در ایاران اشااره
نمود .اما نقش عوامل درون گفتمانی از اهمیت بیشتری برخاوردار اسات چاون بار
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بستر اشتواهات حامالن و عامالن گفتمان توسعه سیاسی است که هم رقوای سنتی و
هم عوامل خارجی و بیگانه برنامه های خود را عملیاتی می کنند.
نداد مرجعیت در شیعه هر فرد معتقدی را به روحانیت پیوند مای داد و در اوان
انقالب مشروطه روحانیت موثرترین نیاروی سیاسای باود کاه از ند ات حمایات
کرد.آیت اهلل سید محمد طواطوایی ،آیت اهلل بدودانی ،شیا ف ال اهلل ناوری ،آخوناد
خراسانی و نائینی از رهواران برجساته روحاانی بودناد و در طار

دیگار رهواری

مشرو طه به دست روشنفکرانی بود که ارتواا گستره باا غارب داشاتند و در زماان
مشروطه وارد صحنه سیاست ایران شدند .علما و روشنفکران به علت عادم آگااهی
از تفاوت های موانی مشروطه با اسالم وعادم توجاه باه بساترهای متفااوت ایاران
وغرب برای شاکل گیاری دموکراسای نتوانساتند ،حاامالن وعاامالن قاابلی بارای
مشروطه باشند وچون خود در انووه تناقض های تئوریک گرفتار شده بودناد ،تاوان
دفاع از موانی مشروطه را نداشتند .لذا نتوانستند مدلول هاای دال مشاروطه از قویال
آزادی ،پارلمان ،سلطنت مشروا ومحادود پادشااه را در میاان تاوده ماردم ندادیناه
نمایند .آن ها توان ت ویت این دال هاای شاناور را در جامعاه نداشاتند .ثانیاا آن هاا
نتوانستند قابلیت استفاده شوندگی و کارآمدی را به عناصر و دقایق مشروطه بدهند،
چون آن چه در سده نوزدهم در رأ

نیازهای مردم فقیر واساتوداد زده ایاران قارار

داشت ،امنیت ،رفاه اجتماعی و نظم بود .مشروطه آرزوی داشتن عدالت خانه بارای
رسیدگی به دعاوی مردم را تودیل به نداد مجلس قانون گذاری و تقادای حکومت
خوب داشتن را تودیل به حکومت موتنی بر تفکیک قوا نمود ،لیکن در عمل به جاز
معدودی از روشنفکران ،کسی به این آرمان ها وفادار نماند .حتی آناان کاه باه ایان
باور وفادار ماندند ،خوشخیاالنه میپنداشتند که تندا به وسیله ح ور وجود طوقات

جایگاه غیریت سازی

وندادهای قدرتمند در جامعه می تاوان تمرکاز زدایای وتقسایم قادرت را در میاان

در ایجاد پادگفتمان

طوقات مردم ایران امکان پذیر ساخت واین در حالی بود که فرهن

وسنن جامعه و

جنبش مشروطه ...
( 419تا )414

ندادهای سنتی که قدرت را تعریف وتوجیه می کردند ،هم چنان سنتی باقی ماندناد
و در سوی دیگر ،حرکت اصیل روشنفکری نیز پایگاه های فرهنگی وماادی جامعاه
را در اختیار خود نداشت تا در تالش برای تحقق دموکراسی از آن سود بورد.
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