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تکوین مدرنیته سیاسی در ایران ( ۱۹۰۸-۱۸۹۰میالدی)
سید ساالر اجتهدنژاد

کاشانی۱

(تاريخ دريافت ،1396/07/11 :تاريخ پذيرش)1396/11/01 :

چکیده
موضوع اين مقاله تکوين مدرنیته سیاسي در ايران است .تحلیل جامعهشناختي مدرنیته سیاسي در ايران
به دلیل عدم همخواني دستاوردهای آن با مدرنیته سیاسي در غرب ،مسئلهای چالشبرانگیز بوده است.
در اين مقاله ،برای غلبه بر چالشهای موجود ،مدرنیته سیاسي در ايران به مثابه يکي از صورتهای
چندگانهی مدرنیته در جهان و برايناساس همچون يک واقعیت منفرد تاريخي مورد مطالعه قرار گرفته
است .مسئلهی اصلي اين مطالعه پرسش از چگونگي فرايند شکلگیری مدرنیته سیاسي در ايران در
بازهی زماني190۸-1۸90م است.چارچوب نظری اين مقاله ،با نقد نظريهی مدرنیزاسیون و برپايه
مفروضات نظريهی مدرنیتههای چندگانه طراحي شده است و سه سطح و پنج اليهی تحلیليِ نظام
جهاني ،مواجهه استعماری ،نظام سیاسي اجتماعي ،عاملیت جمعي و عاملیت فردی را دربرميگیرد.
روش تحقیق مورداستفاده در اينپژوهش تحلیل تاريخيـروايتي است .نتايج پژوهش حاکي از آن است
که مدرنیته سیاسي ايران در ايندوران ،برآيندی از عناصر متعدد در پنج سطح تحلیلي بوده است .در
سطح نظام جهاني رقابتها و همکاریهای میان قدرتهای جهاني ،در سطح مواجهه استعماری
رويارويي با تهديدات روسیه و انگلیس ،در سطح نظام سیاسي اجتماعي بحرانهای اقتصادی ،عدم
استقالل و ناکارآمدی دستگاه سیاسي و در دو سطح عاملیت جمعي و فردی چارهانديشيهای عامالن
ايراني برای غلبهبر مشکالت موجود و پاسخگويي به پرسش از شیوهی مطلوب ادارهی زندگي همگاني
عناصری هستند که در طول زمان به فرايند مدرنیته سیاسي ايراني شکل دادهاند .اثرات متقابل عناصر

اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده ،با عنوان :تحلیل مدرنیته ی سیاسي در ايران :مطالعه ی موردی پیدايش
دولت پهلوی اول  ،به راهنمايي دکتر علي ساعي است که در گروه جامعه شناسي دانشکده علوم انساني دانشگاه
تربیت مدرس از آن دفاع شد.
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فوق برهم در طول دوره تاريخي موردنظر پژوهش به شکلگیری اولین پارلمان ايراني در سال  1906و
تعطیلي موقت آن در سال 190۸م انجامیده است.
کلیدواژگان :مدرنیته ،مدرنیته سیاسي ،مدرنیتههای چندگانه ،دولت قاجار ،پارلمان در ايران.

 -۱بیان مسئله
هدف اين مقاله مطالعه چگونگي تکوين مدرنیته سیاسي در ايران در فاصله میان سالهای
 1۸90تا 190۸م است .بر اين اساس پرسش اصلي مورد توجه اين مقاله چنین است :فرايند
شکلگیری مدرنیته سیاسي در ايران در بازه زماني ياد شده چگونه بوده است؟ در پاسخ به اين
پرسش تالش خواهد شد ويژگيهای تحوالت جهاني ،فرايند مواجهههای ايرانیان با غرب و
ويژگيها و فرايندهای حاکم بر عاملیت جمعي و فردی ايرانیان از حیث اثرگذاری بر فرايند
شکلگیری مدرنیته سیاسي ايران در دوره يادشده مورد مطالعه قرارگیرد.
مقصود از مدرنیته سیاسي در سطح خرد شکلگیری عاملیت خودآيین( 1آيزن
 )2000و در سطح کالن بر برآمدن نهادهای مدرني چون دولت ملت 3و جامعه

اشتاد2،
مدني4

(باربیه )13۸3،است .دستیابي ايرانیان به مدرنیته سیاسي و میزان تحقق آن در ايران هم در
سطح خرد (ر.ک به :وحدت )1392 ،و هم در سطح کالن (ر.ک به :جالئيپور )13۸۸ ،مورد
مناقشه بوده است .مدعای اين مقاله آن است که فراتر رفتن از اين مناقشات مستلزم پذيرش
مدرنیته سیاسي به عنوان فرايندی چندگانه است که با توجه به سرگذشتهای تاريخي و
بسترهای فرهنگي در هر جامعه به صورت منحصر به فردی تجليمييابد (آيزن اشتاد2000 ،؛
کايا2004 ،؛ واگنر .)2010 ،از اين منظر مدرنیته سیاسي در ايران به عنوان يکي از صورتهای
چندگانهی مدرنیته سیاسي در جهان برآيند تجربه منحصر به فرد تاريخي ايرانیان در مواجهه با
عوامل متعدد ملي و بینالمللي است .دستاوردهای اين تجربه خا ،شکلگیری گونهای از
مدرنیته سیاسي است که لزوماً با نتايج مدرنیته سیاسي در غرب همساني ندارد.

1
. Autonomous Agency
2
. Eisenstadt
3
. Nation-State
4
. Civil Society
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پژوهشهای جامعهشناختي انجام شده در باب مدرنیته و مدرنیته سیاسي در ايران را ميتوان از
نقطه نظر پیشفرضها و رويکردهای نظری به سه دسته تقسیم کرد .دسته اول از اين
پژوهشها مدرنیته در ايران را با محوريت مفهوم «جامعه در حال گذار» مورد مطالعه قرار
ميدهند .اين پژوهشها ايران را جامعهای ميدانند که از وضعیت سنتي به سوی وضعیت مدرن
در حالحرکت است و در وضعیتي میان سنت و مدرنیته قرار دارد (ن.ک به :نبوی .)13۸9 ،از
جمله اين مطالعات ميتوان به تحقیقات عظیمي ( ،)13۸۸ربیعي ( ،)13۸6محمدی ( )1379و
علمداری ( )13۸9اشاره کرد .دسته دوم شامل پژوهشهايي است که ضمن تطبیق مدرنیته
سیاسي در ايران با مدرنیته سیاسي اروپايي به دنبال شناسايي کاستيهای مدرنیته سیاسي ايراني
در مقايسه با نسخه ايدهآل آن هستند .نمونه آثاری از اين دست را ميتوان در تحقیقات
کاتوزيان ( ،)1374جالييپور ( ،)13۸9تلطف ( )2011و زيباکالم ( )1377يافت .دسته سوم
مشتمل بر پژوهشهايي است که مدرنیته سیاسي در ايران را به عنوان يک واقعیت منفرد
تاريخي و براساس ويژگيهای خاص آن مورد مطالعه قرار ميدهند .نمونه اين رويکرد در
پژوهشهايي چون توکلي طرقي ( ،)13۸2شريفي ( ،)200۸متین ( ،)2013کمالي ( )2006و
میرسپاسي ( )13۸4موجود است .دو دسته اول و دوم به صورت مستقیم يا غیرمستقیم بر
پیشفرضهای تکخطي و اروپامدار از مدرنیته مبتني هستند .در اين رويکرد نقطه نهايي
مدرنیته سیاسي ايراني رسیدن به وضعیتي مشابه با مدرنیته غربي است و علت عدم دستیابي
ايرانیان به اين تلقي خاص از مدرنیته سیاسي قرارگرفتن ايران در شرايط گذار يا وجود
نقصانهايي در وجوه فردی يا جمعي جامعه ايران دانسته ميشود .دسته سوم اين مطالعات
اگرچه بر پايه رويکردهايي خطي و اروپامدار شکل نگرفتهاند،اما مطالعه مدرنیته سیاسي ايراني
در آنها بیشتر به شیوهای تکبعدی به انجام رسیده است .اين پژوهشها به ندرت توانستهاند
عناصر متعددی را که در سطوح تحلیلي مختلف بر فرايند تکوين مدرنیته سیاسي در ايران
اثرگذار بودهاند ،در يک چارچوب تحلیلي سیستماتیک گردهم آورند .تالش محققین در اين
رسانند.
نسخههای مختلف نظريه مدرنیزاسیون از پرنفوذترين چارچوبهای مرجع نظری در
تحلیل مدرنیته در قرن بیستم بودهاند .اين نظريهها در ادامه رويکردهای تکاملي جامعهشناسي
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کالسیک صورتبندیشدهاند (مارتینلي )23:2005 ،و نقطه اشتراک آنها در نظر گرفتن
خطسیری واحد برای ابعاد مختلف مدرنیته در همه جوامع است (بديع .)13۸4:21،اين
نظريهپردازان بر عمومیت و جهانروايي تجربه مدرنیته غربي تأکید ميکنند و برآنند که اين
تجربه در همه جای جهان به شکلي مشابه محقق ميشود (کمالي .)9:2006 ،اين نظريهها
ويژگيهايي ثابت را به دو مفهوم سنت و مدرنیته يا دو نوع جامعه سنتي و مدرن نسبت
ميدهند .در رويکردهای برخي از آنان بر اهمیت عامل يا عواملي خاص در تغییر وضعیت
جامعه از مدرن به سنتي تأکید ميشود؛ از جمله اين عوامل ميتوان به استفاده از ماشینآالت و
منابع انرژی (لوی ،)1966 ،نهادمند شدن سازمان و رويههای سیاسي (هانتینگتون،)196۸ ،
تحرک اجتماعي (داچ )1961 ،و سندروم موفقیت (مککلالند )1962 ،اشاره کرد .در برخي
ديگر از اين نظريهها چون کارهای روستو ( ،)1962لرنر ،)195۸( 1بلک،)1966( 2اپتر)1965( 3
و ارگانسکي )1965( 4يک فرايند واحد برای رسیدن از جامعه سنتي به مدرن پیشنهاد شده
است.
نظريهپردازان مطالعات پسااستعماری به نقد رويکرد اروپامدار حاکم بر برداشتهای
يادشده از مدرنیته پرداختهاند .نظريههای پسااستعماری برآن است که اغلب گفتمان استعماری
خود را از طريق تقابلهايي چون بلوغ /نابالغي ،تمدن /بربريت ،توسعه يافته /در حال توسعه و
پیشرو /بدوی توسعه دهد (گاندی .)13۸۸:53 ،در اين تئوریها که اغلب بر پايه ديدگاههای
ادوارد سعید درباره شرقشناسي توسعه يافتهاند (ساعي ،)1976 ،بر ويژگي محلي آنچه در
نظريههای مدرنیزاسیون جهاني انگاشته ميشود (چاکرابارتي )200۸ 5،و نیز بر تمايز مدرنیته در
جوامع مستعمره در قیاس با جوامع استعمارگر (چاترجي )1997 6،تأکید شده است.
رهیافت مدرنیتههای چندگانه7ديگر رهیافت جامعهشناختي مربوط به تحلیل ابعاد مختلف
مدرنیته است .صاحبنظران اين رهیافت قايل به وجود چندگانگي مدرنیتهها در بسترهای
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تاريخي و جغرافیايي متفاوت هستند و تحقق مدرنیتهای همسان در قالبهای فرهنگي و نهادی
اروپايي را رد ميکنند (آيزن اشتاد1-3 ،؛ کمالي6-26 :2006 ،؛ کايا .)3۸-37 :2004 ،آنان
مدرنیته را راه و روشي از زندگي ميدانند که بر پايه خودآيیني1بنا شده است .در اين وضعیت
انسان قادر به ساختن خود ،جامعه و طبیعت تلقي ميشود .مفهوم خودآيیني بر فرض عاملیت
مستقل انسان در ساختن همه ابعاد حیات فردی و اجتماعي خويش و رها از زنجیرهای اقتدار
سیاسي و فرهنگي سنتي مبتني است (واگنر .)200۸:۸ 2،اين خودآيیني شامل بازانديشي و
جستجو ،سازندگي فعال ،سلطه بر طبیعت و تأکید بر مشارکت خودآيین اعضای جامعه در
ساختن نظم سیاسي و اجتماعي و نهادی آن ميگردد (آيزن اشتاد .)323:2001 ،پیامد اين تأکید
بر عاملیت و خودآيیني انسان ،دگرگوني ادراک انسان مدرن از مفهوم زمان است .در اين مفهوم
جديد از زمان ،آينده عرصه تقديری از پیش تعیین شده نیست .آينده چیزی است که در زمان
اکنون و به عاملیت انسان ساخته ميشود (همان.)3:2000 ،
شیوه زندگي مدرن مستلزم پاسخگويي خودآيین به سه پرسش اساسي چگونگي اداره
زندگي همگاني ،چگونگي ارضای نیازهای انسان و چگونگي برپا ساختن دانش معتبر است.
پاسخ مدرن به اين پرسشها نميتواند از هیچ منبع اقتدار بیروني استخراج شود و هیچ پاسخ
مدرن يگانهای برای اين پرسشها وجود ندارد .واگنر اين سه پرسش را در سه

پروبلماتیک3

اساسي «پرسش درباره قواعد اداره زندگي همگاني پروبلماتیک سیاسي را تشکیل ميدهد.

پرسش مربوط به ارضای نیازها پروبلماتیک اقتصادی و پرسش درباره دانش معتبر پروبلماتیک
معرفتشناختي را ميسازد» صورتبندی کرده است .تفاوت میان انواع مدرنیته حاصل تفاوت
میان پاسخهای داده شده به اين پرسشهاست؛ چنین تفاوتي با پسزمینههای فرهنگيای مرتبط
است که اين پاسخهای مدرن در زمینه آنها توسعه يافتهاند (واگنر)7-4 :200۸ ،؛ بنابراين
مدرنیته سیاسي عبارت از پاسخهای خودآيین عامالن انساني به پروبلماتیک سیاسي يا پرسش
از چگونگي اداره زندگي همگاني است که ميتواند به ارائه پاسخهای چندگانه و در نتیجه
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شکلگیری صورتهای سیاسي مدرن چندگانه بیانجامد (واگنر21:200۸ ،؛ آيزناشتاد،
.)326:2001
در اين پژوهش با پذيرش پیشفرضهای نظری نظريه مدرنیتههای چندگانه ،فرايند
شکلگیری مدرنیته سیاسي در ايران در سه سطح و پنج اليه تحلیلي زير مورد مطالعه قرار
ميگیرد.

 .۱سطح فراجامعهای

۱

نظام جهانی :مدرنیته در کالنترين سطح يک سیستم جهاني واحد است؛ هم از اين حیث که
از ابتدا در بعد اقتصادی بر پايه يک تقسیم کار نابرابر جهاني بنا شده (والراشتاين )3:1974 2،و
هم از اين جهت که در بعد فرهنگي و اقتصادی مبتني بر درکي از تمايز میان شرق و غرب
بوده است (ساعي .)1976 ،مناسبات سیاسي جهاني در سطح نظام جهاني به عنوان يک سیستم
يکپارچه مورد مطالعه قرار ميگیرد.
مواجهه استعماری :چگونگي مواجهه جوامع غیرغربي با استعمار غرب نقشي تعیینکننده
در شکلگیری مدرنیته در اين جوامع داشته است (بهنام .)34۸ :1369،مواجهه مستقیم مردم
جوامع غیرغربي با استعمارگران که شامل هجوم نظامي و حضور قدرت استعمارگر در
مستعمره ميشود به شکلگیری مدرنیته استعماری ميانجامد .اين نوع مدرنیته به وسیله يک
نیروی بیروني تحمیل ميشود .در مقابل مواجهه غیرمستقیم مردم اين جوامع با قدرتهای
استعماری مدرنیته واکنشي را پديد ميآورد .در اين مورد مدرنیته در سايه تهديدهای استعماری
آموخته و به داخل جامعه وارد ميشود (تربورن .)۸9-90 :2010 3،اين سطح کیفیت مواجهه
ايرانیان با قدرتهای استعماری مورد مطالعه قرار ميگیرد.

 .2سطح جامعهای

4
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نظام سیاسی اجتماعی :نظام اجتماعي در تعريف گیدنز شامل دستهای از نهادهای 1بادوام در
طول زمان و مکان است که با يک مکان 2پیوند دارد برخوردار از عناصری هنجاری 3است که
ادعای مشروعیت اشغال مکان مبتني بر آنهاست و اعضای آن از نوعي احساس هويت
مشترک4برخوردارند (گیدنز .)164-5 :19۸4 5،در اين پژوهش با مبنا قرار دادن اين نگرش به
جامعه شرايط حاکم بر نظام سیاسي و مناسبات اجتماعي جامعه ايران به عنوان يک کل
سیستمي مورد مطالعه قرار ميگیرد .ويژگيهای مدرنیته در اين سطح حاصل عناصر دروني هر
جامعه غیرغربي در محدوده دو سنخ مدرنیتههای واکنشي و تحمیلي و در زمینه نظام جهاني
است.

 .3سطح عاملیتی

6

 -3-۱عاملیت جمعی
تحقق خودآيیني مستلزم به کار بستن عاملیت انساني است (باس .)2014 7،ريشه چندگانگي
مدرنیتههای سیاسي را اساساً بايد در همین نوآوریهای خالقانه عامالن در محدودههای جهاني
و مواجهه استعماری جست .عاملیت در سطح جمعي شامل فعالیت گروهها ،نهادها ،احزاب،
دستهها و جنبشهای اجتماعي است که ميکوشند در غالب اقدامي جمعي پاسخي برای
پروبلماتیک سیاسي بیابند و در راه تحقق آن دست به عمل بزنند .عاملیت جمعي در اين
پژوهش عبارت از گردهم آمدن گروهي از افراد با هدف مشترک اظهار نارضايتي از برخي
وجوه زندگي سیاسي و اجتماعي و تالش برای تغییر عناصر سیاسي و اجتماعي به وجود
آورنده نارضايتي و صورتبندی چشماندازهای جديد برای آينده است (ايرمن43:1992 ۸،؛
کینگ.)۸73:2006 ،
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 -3-2عاملیت فردی
اين سطح بر مطالعه کردارهای خالقانه کنشگران در پاسخگويي به پروبلماتیک سیاسي تمرکز
دارد .قرار گرفتن در موقعیتهای بحراني تاريخي و نارضايتي از وضع موجود نظام سیاسي
اجتماعي عامالن را واميدارد برای تغییر وضع موجود راههای چارهای بیانديشند .آنان اين
راهحلها را در قالب مقاالت ،رساالت ،کتابها يا سخنرانيها منتشر ميکنند .عاملیت از دانش
کنشگر از طرحوارههای فرهنگي1برميآيد که به معنای توانايي به کار بردن آنها در

زمینههای2

تازه است .عامالن ميکوشند طرحوارههای فرهنگي آشنا در چارچوب فرهنگي خود را به کار
گیرند و با نوآوری در آنها به پروبلماتیک سیاسي جامعه پاسخ گويند (سوول.)156:2005 ،
مطالعه در اين سطح به کردارهای خالقانه کنشگران ايراني برای پاسخ به پروبلماتیک سیاسي و
طرحوارههای مورد استفاده آنان اختصاصدارد.
نمايي کلي از چارچوب نظری چندسطحي اين پژوهش در مدل شماره يک آمده است.
محققین پژوهش حاضر کوشیدهاند با مطالعه رخدادهای تاريخي هر يک از سطوح بال و روابط
متقابل میان سطوح در بستر زمان به شناختي به نسبت جامع و نظاممند از فرايند شکلگیری
مدرنیته سیاسي در ايران دست يابند.
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سطح فراجامعهای

سطح جامعهای

سطح عاملیتی

شکل  ۱سطوح تحلیل مدرنیته سیاسي

 .۱روش تحقیق
در اين پژوهش از روش تاريخي و تحلیل روايتي1استفاده شده است .تحلیل تاريخيـ روايتي
بر زمینهمندی ،زمانمندی و فرايندی بودن حوادث تأکید دارد .در اين روش توالي

تاريخي2

حوادث و فرايندها در يک بازه زماني مورد بررسي قرارميگیرند و سلسله حوادثي روايت
ميشوند که در مرحله پاياني منجر به ايجاد بروندادی تاريخي شده است (ساعي -154 :1390
 .)155واحد مشاهده در اين پژوهش رخدادهای تاريخي است و واحدهای تحلیل به ترتیب در
اليه اول نظام جهاني ،در اليه دوم مناسبات میان ايران و قدرتهای بزرگ جهاني ،در اليه سوم
سیستم سیاسي اجتماعي ايران ،در اليه چهارم گروههای سیاسي(اقشار ،احزاب و انجمنهای
سیاسي) و در اليه پنجم افراد (نخبگان فرهنگي) است 3.معیار انتخاب اين واحدهای تحلیل

مورد بررسي اثرگذار بوده است ،شناسايي و به اختصار ارائه شده است .هدف از اين بخش شرح جزئیات کنشهای عامالن
فردی در اين دوران نیست ،بلکه کوشیده شده است نمونههايي از اثرگذاری عمل عامالن بر تحوالت سیستمي اين دوران

115

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

1
. Narrative Analysis
2
. Historical sequences
 .3در سطح عاملیت فردی تنها نمونه هايي از عمل عامالني که رويکردهای آنان به نحوی بر فرايند اصالحات سیاسي در دوره

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،10شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1397

اهمیت و اثرگذاری آنها بر فرايند تکوين مدرنیته سیاسي در ايران بوده است .بازه زماني مورد
مطالعه اين پژوهش از سال 1۸90م آغاز ميشود و در سال  1909پايان ميپذيرد .سال 1۸90م
از آن رو به عنوان نقطه آغاز مطالعه انتخاب شده که در اين سال نخستین اقدام جمعي ايرانیان
در حوزه سیاسي در قالب نهضت تنباکو بهوقوع پیوسته است .سال 190۸نقطه پاياني اين
مطالعه ،مقارن با تعطیلي مجلس و پايان مقطعي مهم از تاريخ مدرنیته سیاسي ايران است؛
مقطعي که در آن شاهد ظهور و افول اولین پارلمان ايراني هستیم.

 .2تحلیل تجربی
در اين بخش با بهرهگیری از مدل نظری يادشده به مطالعه مستقل روندهای تاريخي در سطوح
تحلیلي مورد نظر پرداخته ميشود.
 -5-۱نظام جهانی
نقطه آغازين اين مطالعه تاريخي (سال 1۸90م) با سقوط بیسمارک در آلمان مقارن است .پس
از اين واقعه سیاست خارجي آلمان به سوی توسعه طلبي خارج از مرزهای اروپا کشیده شد
(کندی .)117 :1370،گسترش نیروی نظامي آلمان در راستای اين هدف باعث نگراني ساير
قدرتهای بزرگ اروپايي و به ويژه انگلستان شد (نقیبزاده .)۸0-77 :136۸ ،اين نگراني
موجبات نزديکي انگلستان با فرانسه و روسیه ،علیه آلمان را فراهم ساخت (کندی:1370،
 .)1۸9شکست روسیه از ژاپن در سال  1905ضعف داخلي و بینالمللي آن را به دنبال داشت
(هابسبام )41 :13۸0،و همین امر روسیه را نیز به همپیماني با انگلستان ترغیب ميکرد .معاهده
 1907میان اين دو قدرت نتیجه اين فرايند بود که براساس آن رقابتهای استعماری آنها برای
مدتي در آسیا کاهش يافت (مگداف .)61-60 :137۸ ،شکست روسیه از ژاپن در وقوع انقالب
دوم عثماني نیز با تالش ترکان جوان بهپیروزی رسید (حضرتي.)1۸4 :13۸9 ،
توضیح داده شود؛ بنابراين مراد از بحث عاملیت فردی در اين مقاله ،تعمیم يافتههای اين بحث به کل تحوالت عاملیتي دوره
مورد نظر نیست.
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 -5-2مواجهه استعماری
در طول قرن نوزدهم و اوايل بیستم ايران صحنه رقابت دو قدرت جهاني روسیه و انگلیس بود
(آبراهامیان .)7-76 :13۸9 ،در سال  1۸90امتیاز توتون و تنباکو منعقد شد (آژند.)5۸ :1367 ،
اين امتیاز مخالفت شديد روسیه را برانگیخت و سرانجام با اعتراض عمومي لغو شد (فوران،
 .)249-50 :13۸6در همین سال روسیه در رقابت با انگلستان موفق به کسب امتیاز تأسیس
بانک استقراضي روسیه در ايران شد (مهدوی .)290 :1393،دولت ايران در سالهای  1900و
 1901برای رفع مشکالت عديده خود از روسیه وام گرفت (ذوقي .)23-22 :136۸ ،انگلیس
که با وابستگي بیش از پیش دولت ايران به روسیه منافع خود را در خطر ميديد در سال 1901
موفق به دريافت امتیاز استخراج و بهرهبرداری از نفت برای دارسي شد (مهدوی-297 :1393 ،
 .)۸روسیه متقابالً درصدد دريافت امتیاز لولهکشي نفت از دريای خزر تا خلیج فارس برآمد
(ذوقي .)25-23 :136۸ ،انگلیس در رقابت با روسیه در مراحل اول انقالب مشروطه از
مشروطهخواهان حمايت کرد و در سال  1906میزبان تحصن آنان در سفارت اين کشور در
تهران بود .روسیه در اين زمان به دلیل مشکالت پس از شکست از ژاپن فاقد توان ايجاد مانع
جدی در برابر نهضت مشروطه بود (مهدوی .)304 :1393 ،انعقاد قرارداد  1907میان روسیه و
انگلستان اندکي از رقابت تنگاتنگ آنها در ايران کاست و به موجب آن ايران به سه منطقه
شمالي تحت نفوذ روسیه ،جنوبي تحت نفوذ انگلیس و مرکزی بيطرف تقسیم شد (غني،
 .)25 :13۸0پس از رهايي روسیه از پیامدهای شکست از ژاپن ،اين دولت در حمايت از شاه و
علیه مشروطهخواهان دست به اقدام زد .در سال  190۸لیاخوف به پشتگرمي سفارت و دولت
روسیه مجلس شورای اسالمي را به توپ بست و در سال  1909نیروهای روسي شهر تبريز را
تصرفکردند که به مرکزی برای مقاومت در برابر محمدعلي شاه تبديل شدهبود (ذوقي:136۸ ،

 -5-3نظام سیاسی اجتماعی
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مشروعیت قاجار در سده نوزدهم به داليلي چون شکست ايران از روسیه،شکست سلسله
اصالحات و واگذاری امتیازهای گوناگون زير پرسش رفته بود .بحران دولت در اوايل قرن
بیستم جنبههای سیاسي (ضعف در برابر غرب ،سرکوب و خودکامگي در داخل) ،اقتصادی
(وابستگي به وامهای خارجي ،بازرگاني خارجي ،نبود کنترل بر گمرک) و ايدئولوژيکي (آگاهي
تودهها به اينکه دولت از حفظ هويت اسالمي يا منافع ملي عاجز بوده است) داشت (فوران،
 .)269 :13۸6نظام سیاسي اجتماعي ايران پیش از آغاز قیام مشروطه به سبب ناکارآمدی دولت
قاجار در اداره کشور و سلطه خارجي روزگاری سخت و بحراني را از سر ميگذراند (آدمیت،
 .)4 :13۸7در اين دوران وابستگي شديد دولت ايران به روسیه و انگلیس ،نفوذ آنان را در امور
داخلي ايران گسترش داده بود (شمیم .)426 :13۸7 ،اوضاع اقتصادی ايران فاجعهبار بود و
بخش بزرگي از جمعیت در فقر به سر ميبردند (کسروی .)139،141 :13۸2 ،زورگويي
کارگزاران دولت و خودکامگي دربار مردم را به ستوه آورده بود (شاکری )۸1-76 :13۸4 ،و
آشوب و بيقانوني در کشور فراوان به چشم ميخورد (کاتوزيان .)5-۸4 :1391 ،بروز شکاف
و چند دستگي در میان مشروطهخواهان پس از پیروزی اولیه مانع از حل اين مشکالت شد و
دست آخر به سرکوب مشروطه توسط محمدعلي شاه به حمايت روسیه انجامید (فوران،
.)262-۸ :13۸6
 -5-4عاملیت جمعی
آغاز دوره تاريخ مورد مطالعه اين پژوهش مقارن با شکلگیری نخستین حرکت تودهای تمام
عیار در تاريخ اجتماعي ايران» (فوران )253 :13۸6 ،و «آغاز بیداری در توده ايران» (کسروی،
 )14 :13۸2در سال  1۸90است .در اين نهضت روشنفکران برانگیزندگان اصلي ايده مقاومت،
تجار عاملیت اصلي محقق ساختن نهضت و روحانیون رهبران آن بودند و همکاری میان اين
ترابيفارساني .)1۸7 :13۸0 ،اهداف اصلي نهضت به طور کلي بر مقاومت در برابر سلطه
خارجي و نیز دولت فاسدی استوار بود که راه را برای اين سلطه هموار ميکرد (الگار:1369 ،
 .)307نهضت تنباکو مقدمه قیام مشروطه بود .نارضايتي گسترده نیروهای اجتماعي گوناگوني
را در جنبش مشروطه در کنار هم قرارداد .اين فراگیری موجب شده است که برخي محققین
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سه قشر برای اولین بار در جريان اين قیام صورت گرفت (کشاورزی315 :1379 ،؛
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انقالب مشروطه را مبارزه ملت در برابر دولت بینگارند (کاتوزيان .)65-59 :1391 ،در
صفبندی نیروهای اجتماعي يک طرف اتحاد مشروطهخواهان (پیشهوران ،روشنفکران،
کارگران ،بعضي از بازرگانان و روحانیان و طبقههای حاشیه شهری) و طرف ديگر
سلطنتطلبان (دربار قاجار و وابستگان ،پارهای روحانیان ،قبايل و طبقههای حاشیه شهری)
قرارميگرفتند (فوران .)272 :13۸6 ،اصالح حکومت و ايجاد يک دولت مقتدر برای غلبه بر
عقبماندگي ايران ،حاکمیت قانون و محدود ساختن حکومت (کاتوزيان)103 -101 :1374 ،
و برقراری مساوات و حريت (آدمیت )162-13۸7:156 ،از جمله اهداف مهم مشروطهخواهان
بود که آنها را در قالب تأسیس مجلس شورا و عدالتخانه پیگیری ميکردند .عاملیت جمعي
ايرانیان پس از تشکیل مجلس اول شورای ملي در قالبهای متنوع ادامه يافت .شمار انجمنها
در اين دوره افزايشپیدا کرد .انجمن اجتماعیون عامیون ،انجمن تبريز ،انجمن آذربايجان و
ساير انجمنها از جمله مهمترين دستههای سیاسي در ايران دوران بودند (اتحاديه .)1361 ،در
درون مجلس نیز گروههای جمعي فعالیت ميکردند .رقابت اصلي در مجلس اول میان
آزادیخواهان و میانهروها بود .هدف آزادیخواهان به برقراری مجلس و مشروطه ختم
نميشد ،بلکه خواهان اصالحات اساسيتر اجتماعي بودند ،اما میانهروها رويکردی
محافظهکارانهتر داشتند (اتحاديه.)132-126 :1361 ،
 -5-5عاملیت فردی
در پاسخ به اوضاع ناگوار نظام سیاسي اجتماعي ايران در اين دوران عامالن فردی بسیاری
اقدام به چارهانديشي کردند که آثار آنان بر تحوالت اين عصر تأثیر نهاد .انديشمنداني چون
میرزافتحعليآخوندزاده و طالبوفتبريزی بر مواردی چون قانونگذاری و برقراری حکومت
قانون ،وجود پارلمان و حکومت مشروطه ،يادگیری علم و دانش ،نفي استبداد ،پروتستانتیزم
قانونپذيری حکومت و جامعه را راه چاره ايران ميدانست (آجوداني .)4-13۸6:52 ،او برای
حاکمیت قانون به موضوع تفکیک قوای وضعکننده قانون و اجراکننده آن نیز اشاره کرده و
حاصل چنین تفکیکي را اجرای صحیح و غیرسلیقهای و بيتخلف قانون دانسته است (نظری،
 .)1۸0-1۸3 :1390يکي از ويژگيهای تفکر عامالن اين دوران استفاده از طرحوارههای
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فرهنگي ايراني اسالمي برای طرح مضامین جديد سیاسي است .برای مثال مستشارالدوله
کوشید بسیاری از عناصر موجود در اعالمیه حقوق بشر را با مضامین قرآني تشريح و توجیه
کند (مستشارالدوله )13۸۸ ،و محمدحسین نائیني با استفاده از مفاهیم موجود در فقه و اصول
شیعي کوشید مفاهیمي چون آزادی و پارلمان را بازتعريف کند (نائیني.)13۸2 ،
مهمترين وقايع و روندهای تاريخي رخ داده در سطوح پنجگانه تحلیل در بازه زماني مورد
نظر در جدول  1آمده است.

جدول  .۱تحلیل چندسطحي مدرنیته سیاسي در ايران (190۸-1۸90م)
نظام جهاني

مواجهه ی استعماری

نظام سیاسي
اجتماعي

عاملیت جمعي

عاملیت فردی

بیسمارک ←

اقتصاد ايران

آغاز

✓ اعطای امتیاز رژی

✓ بحران

امتیاز رژی ←

اسدآبادی

اقتصادی

نهضت تنباکو

✓میرزای شیرازی

توسعهطلبي

← اعتراض روسیه +

✓ ناکارآمدی

✓ ائتالف

✓ آخوندزاده

استعماری

اعتراضات مردمي ←

نظام اداری

روشنفکران،

✓ طالبوف
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✓ سقوط

✓تسلط روسیه بر

✓ فقر عمومي

✓ اعتراض به

✓ سید جمالالدين
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آلمان ←

لغو امتیاز رژی ←

✓ وابستگي

روحانیان ،تجار و

✓ کرماني

نگراني

تعیین غرامت ←

مفرط دولت به

پیشهوران علیه

✓ ملکم

انگلستان،

استقراض از بانک

قدرتهای

دولت قاجار با

✓مستشارالدوله

روسیه و

شاهي برای پرداخت

خارجي

هدف محدود

فرانسه از

غرامت

کردن سلطنت و

✓آخوند خراساني

قدرت يافتن

✓ تأسیس بانک

✓
سرکوبگری و

✓نايیني

مبارزه با سلطهی

آلمان ←

استقراضي روسیه

خودکامگي

خارجي

✓نسیم شمال

نزديکي

✓ روند بيوقفهی

دولت

✓ شکلگیری

سیاسي اين

اعطای امتیازات

✓ بيقانوني

انجمنهای مخفي

سه قدرت

اقتصادی و سیاسي به

✓ مقايسهی

برای انقالب:

علیه آلمان
✓ بريتانیا

دولتهای روسیه و

وضع ايران

ـاجتماعیونعامیون

انگلستان توسط دولت

کشورهای

ـ انجمن تبريز

بزرگترين

قاجار

خارجي در

ـ انجمن

قدرت

✓ کاهش نسبي نفوذ

نتیجهی افزايش

آذربايجان

استعماری

روسیه در ايران به دلیل

روابط ايرانیان با

ـ انجمنهای

جهان و

شکست در جنگ و

ديگر کشورها

محلي

روسیه رقیب

پیامدهای داخلي و

✓ دخالتهای

رقابت دو جناح

منطقهای آن

خارجي آن برای دولت

گستردهی

«آزادیخواهان» و

در آسیا

تزاری

قدرتهای

«میانهروها» در

خارجي در

مجلس

✓ملکالمتکلمین

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

121

✓صوراسرافیل
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✓ پیمانهای

✓ حمايت ضمني

اتحاد میان

انگلستان از

✓حاکمیت قانون

انگلیس و

مشروطهخوان و

✓محدودساختن قدرت شاه

فرانسه ،و

بستنشیني در سفارت

✓برانداختن استبداد

انگلیس و

اين کشور

روسیه برای

✓ توافق روسیه و

✓برانداختن سلطهی قدرتهای خارجي

مقابله با

✓برقراری عدالت

انگلیس دربارهی ايران

گسترش

در قرارداد ← 1907

✓پیشرفت و ترقي کشور

قدرت آلمان

افزايش مجدد قدرت

و بر هم

روسیه در ايران ←

خوردن توازن

ايستادگي روسیه در

قوا در نظام

برابر مشروطهخواهان

بینالملل

← عدم حمايت

✓ شکست

انگلیس از

روسیه از ژاپن

مشروطهخواهان به

در سال 1905

عنوان نتیجهی

✓ مشروطهی

توافقاتش با روسیه ←

روسیه

به توپ بستن مجلس

✓ مشروطهی

توسط نیروهای روسي

دوم عثماني

امور ايران

برآیند اهداف و راه حلها:

✓آزادی و برابری
✓تأمین امنیت مالي و جاني در برابر
خودکامگي دولت
✓تأسیس عدالتخانه
✓تأسیس پارلمان

← هجوم نیروهای
روسي به
مشروطهخواهان تبريز

آخرين گام در تحلیل در دوره تاريخي مورد نظر در ارتباط قرار دادن يافتههای مربوط به
سطوح مختلف تحلیل و ارائه روايتي چندسطحي از مدرنیته سیاسي در ايران آن روزگار است.
میان اين سطوح در مدل  2آمده است.
در سالهای مقارن با آغاز اين دوره تاريخي جهان عرصه رقابتهای شديد استعماری بین
قدرتهای بزرگ بود .بريتانیا همچنان بر بخشهای بزرگي از جهان سلطه داشت و آلمان پس
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از شکوفايي صنعتي و اقتصادی به دنبال دستیابي به جايگاه خود در میان قدرتهای استعماری
بود .بازيگران بزرگ رقابت استعماری در ايران اين دوران انگلستان و روسیه بودند .تا پیش از
آن در صحنه نظام جهاني اگرچه دولتهای استعمارگر درگیر رقابت با يکديگر بودند ،اما
موازنهای نسبي میان قدرتها برقرار بود .ورود آلمان به صحنه رقابت استعماری ميتوانست
اين موازنه را برهم زند و اين عاملي بود که موجب نگراني قدرتهای جهاني ميشد.
همزمان با اين تحوالت ،ايران عصر ناصری درگیر اعطای امتیازات متعدد به روسیه و
انگلستان بود .هر امتیازی که به يکي از اين دو داده ميشد به اعتراض قدرت رقیب ميانجامید
و دولت قاجار ناچار بود امتیازی معادل به رقیب نیز اعطا کند .سنگیني آثار اين امتیازات بر
دوش اقشار مختلف مردم در سال  1۸90به شکلگیری نخستین جنبش اجتماعي جديد ايراني
در اعتراض به امتیاز رژی انجامید .اين جنبش زمینهساز ائتالفي گسترده علیه دولت قاجار میان
تجار ،روحانیان و روشنگران گرديد .وضعیت نابسامان کشور از مدتي پیش ذهن بسیاری از
نخبگان ايراني را درگیر پرابلماتیک سیاسي در ايران کرده بود .عقبماندگي مفرط از غرب و
حتي ممالک همسايه ناکارآمدی دستگاه سیاسي و اداری ،خودکامگي شاه و وابستگان او ،عدم
وجود قانون و سلطه قدرتهای خارجي بر کشور برخي از شاخصهای نظام سیاسي اجتماعي
ايران در اين دوران بود .به تنگ آمدن عامالن ايراني از چنین وضع نابساماني آنان را واداشت
به مسئله دولت و سیاست در ايران بیانديشند .در اين دوران نخبگاني پديدار شدند که
کوشیدند شکل مطلوب اداره امور همگاني و نظم سیاسي را ترسیم کنند و جهت يا هدف
حرکت اعتراضآمیز ايرانیان را نشان دهند .اين دسته از عامالن فردی با وامگیری برخي از
عناصر و مفاهیم سیاست مدرن تالش خود را به کار بستند تا اين عناصر و مفاهیم را که تا آن
زمان سابقهای در فرهنگ ايراني نداشتند ،با استفاده از طرحوارهها يا عناصر آشنای فرهنگ
اسالمي بازتعريف و به اين ترتیب فهمپذير و قابل پذيرش سازند .اينهمه زمینههای الزم برای
جنبش مشروطه را مهیا ميکرد.
قدرتهای بینالمللي در نظام جهاني تضعیف کرد و از سوی ديگر به اعتراضات داخليای
دامن زد که درنهايت به تحقق مشروطیت روسي ياری رساند .در حالي که روسیه با اين جنگ
و پیامدهای ناگوارش درگیر بود ،مبارزات مشروطهخواهان ايراني نیز شدت گرفت .مبارزاتي
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شکست روسیه از ژاپن در سال  1905از يکسو موقعیت روسیه را به عنوان يکي از
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که در سال  1906به صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملي توسط مظفرالدين شاه انجامید.
گرفتاریهای داخلي و بینالمللي روسیه در اين سالها مانع از آن گرديد که نقش بازدارنده
اثرگذاری بر روند نهضت مشروطه در اين مرحله برجای نهد .در مقابل سفارت انگلستان در
اين مرحله با مشروطهخواهان همراهي نمود و اجازه بستنشیني در سفارت اين کشور در
تهران را به آنان داد .به اين ترتیب جنبش مشروطه به نخستین پیروزی خود دست يافت که
تشکیل پارلمان بود .مشروطهخواهان ميخواستند حکومتي مبتني بر قانون در ايران تشکیل
دهند تا قدرت خودکامه شاه را محدود کند و سلطه بيمهار قدرتهای خارجي بر کشور را
براندازد.
تداوم روند توسعهطلبي استعماری آلمان موجبات نزديکي و تفاهم انگلیس و روسیه را
فراهم ساخت .قرارداد  1907در چنین بستری میان روسیه و انگلیس منعقد شد و يکي از
تفاهمهای مهمي که به موجب اين قرارداد میان دو دولت حاصل گرديد ،تفاهم در مورد ايران
بود .با قرارداد  1907روسیه بار ديگر و اين بار با قدرت بیشتر به دخالت در ايران و مقابله با
مشروطه پرداخت .روسها در اين مقطع با اطمینان از اينکه اقداماتشان به موجب قرارداد با
مخالفت انگلیس مواجه نخواهد شد در ائتالف با محمدعلي شاه به سرکوب مشروطهخواهان
پرداختند و تا تصرف تبريز و به توپ بستن مجلس شورای ملي پیش رفتند ،اما سرانجام در
سال  1909مشروطهخواهان تهران را فتح کردند ،محمدعلي شاه را از سلطنت برکنار کردند و
دوره دوم مجلس شورای ملي را تشکیل دادند.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

124

تکوين مدرنیته سیاسي در ايران ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي ساعي و همکاران
مدل  ۱تکوين مدرنیته سیاسي در ايران ()190۸-1۸90

پارلمان ايراني در نتیجه تحوالت رخ داده در سطوح تحلیلي يادشده و اثرات متقابل آنها
برهم در سال  1906به عنوان يکي از راهکارهای انديشیده شده برای پروبلماتیک سیاسي ايران
تشکیل شد و در سال  190۸بر اثر همین تحوالت موقت تعطیل گرديد .دستاوردهای اين
پژوهش که با هدف تحلیل چگونگي تکوين مدرنیته سیاسي ايران از  1۸90تا 190۸م به انجام
رسید در مدل  2آمده است .در اين مدل وقايع مهم يا شرايط حاکم بر سطوح تحلیل و روابط
میان آنها در جريان تحوالت مدرنیته سیاسي ايراني آمده است.

 .3نتیجهگیری
اقسام مدرنیتههای چندگانه جهاني در بعد سیاسي تحت شرايط تاريخي فراجامعهای ،جامعهای
و عاملیتي خاص خود تکوين يافته است و از اينرو از ويژگيهای خاص خود نیز برخوردار
است .به عبارت ديگر مدرنیته سیاسي ايران در دوره تاريخي مورد نظر حاصل عاملیت عامالن
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فردی و جمعي ايراني در محدوده الزامات ناشي از سطوح جامعهای و فراجامعهای بوده است.
اين عاملیت دربرگیرنده پاسخهای خودآيین عامالن به پروبلماتیک سیاسي ايران است،
پاسخهايي که سرانجام در وجه نهادی به شکلگیری نخستین پارلمان ايراني ميانجامد .از
سوی ديگر يافتههای اين مطالعه نشان ميدهد مدرنیته سیاسي در ايران در مقطع تاريخي مورد
نظر مدرنیتهای واکنشي است .يکي از مهمترين مسائلي که در اين مقطع وضعیت ايران را در
ذهن عامالن فردی و جمعي پروبلماتیک ميسازد ،مسئله دخالت قدرتهای خارجي و نقض
استقالل ايران از يک سو ،و شکلگیری درکي از عقبماندگي ايران در قیاس با جوامع اروپايي
از سوی ديگر است .بخشي از اهداف عامالن فردی و جمعي در اين دو دوره پر کردن فاصله
میان ايران و قدرتهای اروپايي و قطع دخالتهای استعماری آنها در ايران است.
برآيند تحوالتي چون رقابت استعماری قدرتهای بزرگ و ورود آلمان به اين رقابت
نزديکي انگلیس روسیه و فرانسه در برابر آلمان و قرارداد  1907روسیه و انگلیس در سطح
نظام جهاني ،رقابت استعماری روسیه و انگلیس در ايران ،واگذاری امتیازات گوناگون به اين
دو ،ضعف موقت روسیه در ايران و همکاری موقت انگلیس با مشروطهخواهان در میدان
مواجهه استعماری و وجود وضعیت پروبلماتیک در سطح نظام سیاسي اجتماعي ايران به دلیل
فراگیری مسائلي چون بيقانوني ،استبداد ،وابستگي به قدرتهای خارجي و ناکارآمدی نظام
سیاسي موجب برانگیختن واکنشهايي در میان برخي از نخبگان ايراني جهت يافتن
راهحلهايي برای مسائل سیاسي موجود گرديد .در سطح عاملیت جمعي مشارکت روحانیان،
روشنفکران ،تجار وپیشهوران در نهضت مشروطه برای دستیابي به اهدافي مثل حاکمیت
قانون ،محدود ساختن قدرت شاه ،برانداختن استبداد و سلطه خارجي و برقراری عدالت و در
سطح عاملیت فردی طرح راهحلهايي برای پروبلماتیک سیاسي ايران از جمله حاکمیت قانون،
محدود کردن خودکامگي شاه ،برانداختن وابستگي ،تأسیس پارلمان و تالش برای ترقي
اقتصادی و فرهنگي در آثار افرادی چون آخوندزاده ،طالبوف ،ملکم ،مستشارالدوله و نائیني از
پیامدهای نهادی اين فرايند انجامید .عناصر اثرگذار بر تکوين مدرنیته سیاسي ايران در اين
مقطع تاريخي در شکل  3به تصوير کشیده شده است.
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The subject of this article is the generation of political modernity in Iran.
The sociological analysis of political modernity in Iran, due to lack of
consistency between its consequences and Western political modernity. Has
been a challenging issue. In order to overcome these challenges, political
modernity in Iran is studied as one of multiple forms of modernity in the
world, and therefore as a unique historical fact. The main problem of this
study is the question of how the generation of political modernity in Iran
occurred during the period of 1889-1909. The theoretical framework of the
paper has formulated based on the theory of multiple modernities. The
framework contains five analytical levels: world system, colonial
confrontation, sociopolitical system, collective agency and individual
agency. The research method used in this research was historical-narrative
analysis. The results of the research indicate that the political modernity of
Iran in this period of time has been the result of several elements at five
levels of analysis: Competition and cooperation among the world powers at
the level of world system, Confronting Russian and British threats at the
level of colonial confrontation, Economic crises, lack of independence and
inefficiency of the political system at the level of sociopolitical system, and
the Iranian agents’ solutions for existing problems and answering the
question of the ideal way of ruling the public life at the levels of individual
and collective agency. The interplays of the above elements during 1890 to
1909 has led to the formation of the first Iranian parliament in 1906 and its
temporary closure in 1908.
Keywords: Modernity, Political Modernity, Multiple Modernities, Qajar
state, Parliament in Iran.
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