از هنجار فرهنگی تا قانون (نزاع جریانهای سیاسی بر سر
مبانی هنجاری و جایگاه قانون در دوران مشروطه)

تاریخ دریافت7931/77/71 :

تاریخ تأیید7931/9/93 :

صابر جعفری کافیآباد
میثم مهدیار

*

**

در این پژوه درصدد نشان دادن شکاف عمیق میان قانون روی کاغذ و قانون در مع اای
ه جارهایی هستیم که زندگی و حیات فکری دوران مشروطه را ساامان مایبخشاید یاا از
سامان می انداخت .چهارده اثر از دوران مشروطه و از جریانهای مختل سیاسی انتخاا
شدهاند و بر اساس چارچو مفهومیای مرکب از نظریاههاای جامعاهش اسای حقاو و
جامعهش اسی سیاسی ،به روش نحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتهاند .یافتهها حااکی از
حاکمیت نوعی وضعیت آنومیک و نابه جاری بر سر ب یانهای ارزشی ا ه جااری اساتقرار
یا عدم استقرار قانون اساسی در آن دوران است .در چ این وضاعیتی شکسات جامعاه در
مستقر ساختن قانون به طور پیشی ی پی بی یپذیر بود.

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

نخستین قانون اساسی گرچه به طور رسمی به امضای شاه قاجاار رساید ،اماا نا هاای
سیاسی و فره گی به دلیل اختالفات ه جاری میان جریانهای سیاسی و فره گای مختلا
در میان مردم و بهویژه نخبگان ،دستنخورده باقی ماند .قانون ،صرف نوشتههاای مصاو
رسمی در مجلس و کتا های حقوقی نیست؛ قانون ،وجهی زیسته نیز دارد که خاود را در
ه جارها و ارزشهای جامعهای نشان میدهد که قرار است قانون بر آنها به کار بسته شود.

کلیدواژهها :مشروطه ،قانون اساسی ،چارچوبهاای رسا ی قاانون ،قاانون اساسای مجلا،،
ارزشهای دموکراتیک ،ارزشهای اقتدارگرایانه.

* دانشجوی دکتری جامعهشناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران (.)saberjafari65@gmail.com
** دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی (.)m.mahdyar@gmail.com
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نخستین قانون اساسی ایران در سال 7921ش 7391 /م به تصاوی رساید .ب ا هاای
بنیادین و داغ پیش و پ ،از تصوی این قانون ،نشان میدهد بهرغم فراهم شدن برخای
بنیانهای ساختاریای که دستکم به صورت رس ی و در قالا قاانون اساتررار یافتناد،
اج اعِ اجت اعی کافی بر سر حاک یّات قاانون اساسای وجاود نداشات« .تأسای ،نظاامی
سیاسای ،نشااندهناد نیااز باه ناوعی تصا یمگیاری ج عای اسات کاه و ینان چناین
تص یمگیریای ،موضعگیری برحس ارزشها و موضوعات قانونیای است که برای مردم
ذیننع در این نظام اه یت دارند» ) .(Hydén, 2004: 24نخستین قانون اساسی گرچاه باه
طور رس ی به امضای شاه قاجار رسید ،اما تنشهای سیاسی و فرهنگی به دلیل اختالفات
هنجاری میان جریان های سیاسی و فرهنگی مختلف در میان مردم و باهویاهه نخبگاان،
دستنخورده باقی ماندند .در واقع میتوان گنت بهرغم وجود نوعی عزم ج عی بار تیییار،
خاستگاه هنجاری ا ارزشی این تیییر در جریانهای سیاسی مختلف ،متییر بود .نکته قابل
توجه آن است که در این مراله ،منظور از قانون و حاک یت قانون ،نه مواد و تبصارههاای
م توایی آن؛ بلکه آن ساختار و نظام سیاسیای است که در دوره مشروطه ایران ،به عنوان
راهحل برون رفت از بسیاری از مشکالتی در نظر گرفته میشاد کاه گریباانگیر ایاران آن
زمان بود .تعارضها و ترابالتی را که به ل اظ م توایی در قانون به معنای م ض حروقی
آن وجود داشت ،می توان در پهوهش مبسوط دیگری پای گرفات کاه امیادواریم در ایان
پهوهش ،مردمات پرداختن به چنین ب ثی را فراهم آوریم.
از آنجا که ت رکز ما در این مراله ،صرفاً بر یک نرطن تاریخی خاص (انرالب مشروطه)
نیست و میخواهیم دوران مشروطه را بررسی کنیم (حدود دو دهه قبل و یک دهه پ ،از
تصوی انرالبیِ نخستین قانون اساسی و الزام شاه به امضای آن) ،در طول ایان دوره ،باه
ترتی از دو چارچوب قانونی میتوان سخن گنات )7( :سالطنت اقتدارگرایاناه و ( )9ناوع
خاصی از مجل .،میتوان عامترین مسئلهای را که میخواهیم به آن بپردازیم ،بدین شکل
صورتبندی کرد :چرا هیچ یک از این چارچوبهاای قاانونیِ یادشاده ،نتوانساتند شارای
اجت اعی پایداری را ایجاد و از آن ح ایات کنناد و اکثار اهادان قاانون اساسای و دوران
مشروطه م رق نشد؟
پاسخ قاطع به این پرسش ،بسیار دشوار است و ارائن پاسخی جامع ،م ال مین اید.
چارچوبی که برای بررسی این سؤال برگزیدهایم ،دوجانبه اسات .اگرچاه مایخاواهیم

رابطه و استناد علت مسئلن یادشده را به واگرایی اصالحناپاییر جریاانهاای نخبگاانی آن
زمان نشان دهیم ،اما در این مسیر به ارزیابی درباره کلیت جامعه از منظر ه ین نخبگاان
بر اساس تعلرات هنجاری ا ارزشیشاان متوسال خاواهیم شاد .نخبگاان (روشاننکران و
عدهای از عل ا) در شکل دادن به فهم مردم از شرای جدیدی که در عصر مشروطه با آن
روبه رو بودند ،نرشی حیاتی اینا کردند .این جایگاه ویه نخبگان ،به دلیل ارتباط گسترده و
در مواردی ع یق آنان با ت دن غرب و پرسش از ماهیت آن بود .ترریباً ه ه جریاانهاای
نخبگانیِ مؤثر اجت اعی ،فارغ از وابستگیهای سیاسی شان ،از شرای زمان خاود ناراضای
بودند و این از مهم ترین حرایری است که سعی داریم در این مراله نشان دهیم .با ماروری
کوتاه بر ادبیات مکتوب آن دوره ،میبینیم بیشتر تنشهاا باه ب ا هاا و اساتد لهاای
هنجاری مربوط میشود.
 .2پرسشهای فرعی تحقیق

 .3اهداف تحقیق

در این مراله ،ابتدا به معرفی جریاانهاای فرهنگای ا اجت ااعی ماؤثر در دور مشاروطه
خواهیم پرداخت .در گام بعد ،به منظور ترسیم نظام فکری هنجارینِ مبتنی بر ارزش آنهاا،
به کاوش در باب بنیانها و انتظارات ارزشی ایشان میپردازیم .بخش ع اد کاار ماا باه
ارزیابی و درک این جریانها از شرای آن زمان مربوط میشود که البته چالش اصالی آن
دوره ،استررار یا عدم استررار قانون اساسی و پیامدهای آن بود .در نهایت نیز به اختالفات
هنجاریِ مبتنی بر ارزش نظام های فکری در میان این جریانهاا خاواهیم پرداخات .اگار
بخواهیم تصویری ع ومی و البته سادهشده و ترلیلیافته از مسئله ارائه دهیم ،طرفین دعوا
را میتوان این گونه تصویر کرد :هنجارهای مدرن در برابر هنجارهای سانتی ،هنجارهاای
دینی در برابر هنجارهای سکو ر و در نهایت ،هنجارهاای اقتاداری در برابار هنجارهاای
لیبرال/دموکراتیک ،که ما به بیان این دوقطبی ها در چارچوب منهومی میپاردازیم .بیاان
رابطن «نظام فکری هنجارین مبتنی بر ارزش در جریانهای گوناگون سیاسی نخبگانی» با
«ارزیابی آنان از شرای زمانن خود برحس تعاابیر هنجااری مبتنای بار ارزش» ،ماا را در
رسیدن به این هدن یاری خواهد کرد.

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

 چه جریانهای اجت اعیِ نخبگانیای در دوران مشروطه حاضر بودند؟ نظام فکری ا هنجاریِ مبتنی بر ارزش آنها چه بود؟ -درک و ارزیابی آنان از شرای موجود برحس نظام فکری هنجاریشان چگونه بود؟
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 .4مالحظات نظری

در سیاست ،با ارزش و ارزش گیاری مواجهیم .سیاست ،انتخابی بین گزینههای مختلاف و
نیز موضوعی مربوط به مطلوبیات اسات؛ یعنای موضاوعی بارای اباراز اهادان فاردی و
اجت اعی .در این چارچوب ،قانون چیزی دانسته میشود که جوزن اسر 7،فیلساون حراو
آل انی« ،ارزشهای ع لیاتیشده» مینامد و یک گام از خود سیاست به ع ل نزدیاکتار
است .قانون در اجرای سیاست دخیل است و به اقاداماتی جهات مایدهاد کاه از طریاق
مج وعه ای از شرای ارزشی پدید آمدهاند .با این حال آنگونه که دیدهایم ،اجرای واقعای
به موقعیت هایی بستگی دارد که بر اساس آنها حاوز اجت ااعی ل ااظ مایگاردد و البتاه
تص یم نهایی به هنجارهای تخصصی متداول وابسته است ).(Hydén, 2004: 83
به نظر می رسد مدل هنجارها ،زمینن مناسبی برای بیان دوباار پرساش ایان ت ریاق
فراهم آورد و به ما ک ک کند تا فرضیههای ع ومی را در سه م ور صورتبندی کنیم.
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1. Josef Esser.

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

( )7به نظر میرسد یکی از د یل ع ده بارای چناین ماوقعیتی (اینکاه هایچیاک از
چارچوبهای حروقی پیشگنته ا پادشاهی اقتداری و مجلا ،تاازهتأسای ،ا نتوانساتند
وضعیت اجت اعیِ پایداری پدید آورند و اکثر اهدان مشروطه ت رق نیافت) فرادان اج ااع
بر سر یک نظام هنجاری جامع و واحد بود .نکتن بسیار مه ی که باید بدان توجه کرد ،این
است که فرض بر آن است که اقناع و گنتوگوی مساال تآمیاز میاان مناابع مختلاف و
ارادههای ج عیِ جریانهای مختلف سیاسی در خصوص بنیاانهاای هنجااری ا ارزشای
مختلف وجود نداشت و اکثر اوقات یکی از جریانها غال میشد و بریه باید از آن پیروی
میکردند .پ ،می توان نتیجه گرفت گرچاه در شارای پایادار ،بسایاری از جریاانهاا باا
بنیانهای هنجاری مختلف می توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند ،ولی باه صاورت
نظاممند تنها یکای از آنهاا مایتواناد غالا باشاد؛ درغیاراینصاورت ،م کان اسات باا
ناهنجاریهایی مواجه شویم که تعادل نظام را بر هم میزنند .دربار چارچوبهای قاانونی
دور مشروطه به نظر میرسد از یک سو ،رابطن آنها بر سر هنجارهای سیاسی ا اجت اعیِ
مبتنی بر بنیانهای ارزشی متناوت مخدوش شده باود و از ساوی دیگار ،هایچیاک از دو
چارچوب قانونیِ رس ی ،بنیان استواری برای اع ال غلبن یکسویه خود بر دیگری نداشت
و این موضوع ،خود به ناپایداری آن چارچوبهای قانونی انجامید.
( )9از نظر شرای شناختی ،در کنار ه ن عوامل پیشگنته ،به نظر میرسد بیاطالعای
جدیای در خصوص این مسئله وجود داشت که به واقع قانون اساسای چیسات .باه نظار
میرسد این نرل قول از کسروی برای تبیین مورد دوم ،یعنی شناخت ،کنایت میکند:
صادقانه بگویم ،عل ای نجف و آن دو سید (رهبران مشروطه :سید م د طباطباایی و ساید
عبداهلل بهبهانی) و سایر عل ا که بر قانون اساسی پافشااری مای کردناد ،هایچ ایاده و فهام
دقیری از قانون اساسی و پیامدهای آن نداشتند (کسروی.)921 :7999 ،

( )9از نظر شرایطی که نظام سیاسی به ل اظ رس ی برای استررار قانون اساسی فراهم
کرد ،میتوان گنت دستکم حکومت ،مجبور یا متراعد شد در بادی امر قاانون اساسای را
تصوی کند و مجال ،اول و دوم به صورت رس ی و ساختاری تشکیل شد.
 .5چارچوب مفهومی

چارچوب منهومی به دنبال ارائن ن ایی کلی از «نظام فکری هنجااری مبتنای بار ارزشِ»
یک فرد یا گروه دربار «نظام سیاسی و شرای اجت اعی» است.
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این چارچوب منهومی دو بعد ع ده دارد .در بعد اول تالش کردهایم جنبههای متناوت
نظام سیاسی را که هر فرد یا گروهی میتواند دربار آن دیدگاههایی داشته باشاد ،نظام و
نسق بخشیم .این صورت بندی به ما ک ک خواهد کرد تا تعابیر هنجاریِ مبتنی بار ارزشِ
متناوت نخبگانی را که به دنبال بیان مواضع خود بودند ،تنکیک و قاعدهمند کنیم.
در بعد دوم ،الگوی دستهبندی عامی نا ر به هنجارها و ارزشها را بارای شاناخت دو
گونن عامِ تعابیر هنجاریِ مبتنی بر ارزش ارائه خواهیم داد )7( :گونن دموکراتیک؛ ( )9گونن
اقتدارگرایانه .در برخی موارد ،هنجارها حول هستهای از جهات کنش شکل میگیرند که با
ارزش های بنیادین معیّنی ه گرا و مرتب هستند .در این موارد از «ایدئولوژیهاا» ساخن
میگوییم ).(Hydén, 2004: 22
در کنار الگوی ارائهشده در بعد دوم ،جنبهای دیگر را به چارچوب منهومی افازودهایام.
جنبن اخیر را «ارزیابی شرای موجود برحس گزارههای هنجااریِ مبتنای بار ارزش» ناام
نهادهایم .این بخش که استناد ت لیلی و کاربردی دارد ،میتواناد باه ماا در نشاان دادن
شکان میان آرمانشهرهای موجود در اذهان سوژههای مورد بررسی و ادراک انض امیای
که ایشان از واقعیت اجت اعی آن زمان داشتند ،یاری رساند.
الف) بُعد اول

چارچوب منهومی مطالعه برای طبرهبندی تعابیر هنجاریِ مبتنی بر ارزش که ن ایند نظام
فکری هستند ،ع دتاً از نظریات برآمده از کارهای آل وناد و پااول درباار نظاام سیاسای
تشکیل شده است؛ اگرچاه از آثاار ورباا ،پاای ،اینگلهاارت و دیگاران نیاز بارای ارتراای
قابلیتهای چارچوب بهره بردهایم.
آل وند و پاول مدعی اند هر روش جامع برای ارزیابی دیدگاه هاای هار گاروه یاا فارد در
خصوص نظامهای سیاسی ،باید دیدگاههای آنها را درباره سه سطح پوشش دهد )7( :ت امیت
نظام سیاسی؛ ( )9فرایندها؛ ( )9سیاستها و برنامههای کالن (آل وند و پاول.)99-91 :7911 ،
به صورت کلی ،در سطح اول باید ارزشهای اساسی و نهادهای بنیادین نظام سیاسای
را در نظر بگیریم :روشی که در آن ،رهبران و سیاست داران و ن ایندگان و دیگر مسئو ن
رس ی باید با رأی مستریم یا به صورت انتصابی انتخاب شوند تا مشروعیت داشته باشاند؛
روشی که در آن مردم یا شهروندان باید ن و ع لکارد خاود را تنظایم کنناد تاا مشاروع
شناخته شوند و  . ...در سطح دوم ،باید ت ایالت مردم برای ورود به فرایندهای اجت اعی و
سیاسی را در نظر بگیریم :اع ال نیازها ،ح ایت از برخی گروه ها و مخالنات باا دیگاران،

انواع گوناگون ارتباطات سیاسی و . ...
البته در چارچوب منهومی طرح شده برای ایان ت ریاق کاه در آن درصادد تجزیاه و
ت لیل «نظام فکری هنجاری مبتنی بر ارزشِ» نخبگان برحسا «تعاابیر و گازارههاای
هنجاااری مبتناای باار ارزش» هسااتیم ،ایاان سااطح را بااه دو قسا ت ترساایم کااردهایاام:
( )7فرایندهایی در سطح نخبگان؛ ( )9فراینادهایی در ساطح ماردم عاادی (شاهروندان).
آنگونه که لوسین پای ابراز کرده است:
حتی در پایدارترین نظامها و در میان ترکی های ج عیتی متجان ،نیاز اخاتالن آشاکاری
بین نخبگان و مردم عادی وجود دارد (پای و ه کاران717 :7929 ،؛ پای.)29 :7919 ،

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

در سطح سوم ،مهمترین عوامل ،مسائلی ه چون سیاستها و برنامهها هساتند کاه از
دولت انتظار میرود اهدان و چگونگی ت رق آنها را تعیین کند.
بدین ترتی  ،بر اساس دیدگاه آل وند و پاول و با ل اظ تنظی اتی که ما در ساطح دوم
انجام داده ایم و آن را به دو بخشِ فرایندهای سطح نخبگانی و فراینادهای ساطح ماردم
عادی ترسیم کردهایم ،می توان از چهار سطح نظام سیاسی ساخن باه میاان آورد کاه در
ارزیابی دیدگاه های هر گروه درباره نظام سیاسای بایاد ل ااظ شاوند )7( :ت امیات نظاام
سیاسی؛ ( ) 9فراینادهای ساطح نخبگاانی (جایگااه ،شارای و نراش سیاسای نخبگاان)؛
( )9سیاستگیاری و برنامههای کالن؛ ( )2فرایندهای سطح مردم عادی (جایگاه ،شرای و
نرش سیاسی مردم عادی).
ب) بُعد دوم

گیدنز در رهیافت سیاستهای رهااییبخاش خاود تاالش دارد باا شایوه دموکراسای بار
اقتدارگرایی فایق آید .در واقاع مخالنات باا اقتادارگرایی ،بخشای از تئاوری گارایش باه
دموکراسی است (گیدنز .)931 :7929 ،این سیاست مع و ً خواستار لیو اساتث ار ،ناابرابری و
اقتدارگرایی است و بر اولویت اصول اساسی عدالت ،براباری و مشاارکت تأکیاد مایورزد
(ه و .)932 :7912 ،گیدنز یکی از وجاوه تاالش بارای گساترش دموکراسای را ،مرابلاه باا
اقتدارگرایی تعریف میکند و لیپست نیاز دموکراسای و اقتادارگرایی را در برابار یکادیگر
مطالعه مین اید .کسانی که ن ره ک ی از دموکراسی باه دسات مایآورناد ،در مرابال باه
اقتدارگرایی گرایش بیشتری نشان میدهند (لیپست.)12 :7929 ،
ه ان گونه که مالحظه شد ،دوگانان دموکراتیک/اقتاداری ،بنیااد مناسابی اسات کاه
میتوانیم بر اساس آن« ،تعابیر یا گزارههای هنجاری دموکراتیک» و «تعابیر یا گزارههای
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هنجاری استبدادی» را بسازیم .این دوگانه و طرفین آن به عنوان «ن ونههاای آرماانی»
ع ل میکنند .تعابیری که ت ت هریک از طرفین این دوگاناه قارار دارناد ،بایاد مااهیتی
هنجاری داشته باشند و وضعیت مطلوب و ایدئال گویند تعبیر را دربربگیرد .گرچه اینگونه
تعابیر هنجاری ،ربطی به حریرت و هست ها ندارند و صرفاً دربار بایدها از دیدگاه گویناده
سخن میگویند ،اما افزودن بخش «ارزیابی شرای موجود برحس تعابیر هنجاری مبتنای
بر ارزش» به ما فرصت ارزیابی شرای موجود (هساتهاا) را در ارتبااط باا نظاام فکاری
هنجاری مبتنی بر ارزش (بایدها)ی گوینده میدهد .به عبارت دیگر ،رابطهای که هر ک،
با دوگانن با برقرار میکند ،نظام هنجاری مطلوب وی را نشان می دهد و ارزیاابی وی از
شرای کنونی ،فهم وی را از نظام هنجاری موجود به دست میدهد.
در اینجا نکتهای وج ود دارد که باید مدنظر قارار گیارد .از نظرگااه ماا در ایان مرالاه،
طرفین دوگانن با  ،رج ان هستیشناختی بر یکدیگر نداشته ،صرفاً اعتبار ت لیلای دارناد.
مبتنی بر ب آخر و با ضرب دو بعد چارچوب منهومی در یکادیگر ،مایتاوان چاارچوب
منهومی ت ریق حاضر را به صورت زیر تصویر و تشریح کارد .بار اسااس ایان چاارچوب
منهومی ،در کنار بسیاری از اطالعات جزئی دیگر دربار هر اثار ،مایتاوان باهراحتای دو
مطل مدنظر این پهوهش را استنباط ن ود.

سطوح نظام سیاسی
کلیت نظام
سیاسی

ب یانهای ارزشی و

نخبگان سیاسی

سیاستها و

وضع سیاسی

برنامهها

مردم

ارزیابی ه جارهای آرمانی
نعابیر ه جاری
ب یان
ارزیابی
نعابیر

دموکرانیک
(مشارکتی)
ب یان اقتداری

دموکرانیک

1

7

11

11

اقتدارگرایانه

2

8

11

22

مثبت

1

1

11

21

م فی

1

12

11

22

مثبت

1

11

17

21

م فی

1

12

18

21

جدول :چارچوب منهومی
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1. ideal types.

او ً ،میتوان «نظام فکری هنجاری مبتنی بر ارزشِ» حاکم بار هار اثار را از الگاوی
غال دو ردیف اول چارچوب منهومی گزاره های هنجاری استخراج کرد .منطرااً در قالا
چارچوب منهومی ،میتوان پیشبینی ن ود که نظامهای هنجاری ع وماً خارج از سه شکل
نباشند :دموکراتیک ،استبدادی و ترکیبی از این دو.

نظامهای فکری هنجاری مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک ،با توجه به در نظر گارفتن
یا نگرفتن جنبن فرایندهای نا ر به سطح مردم عادی ،میتوانند در داخل خود به دو قسام
ع ده ترسیم شوند :از این منظر ،اگر فرایندهای مردم عادی در نظام فکاری دموکراتیاک
نرش تعیینکنندهای نداشته باشند ،باید «نظام فکری دموکراتیک نخبگانی» نام بگیرناد و
اگر این فرایندها به صورتی جدی در نظام فکری دموکراتیک ل ااظ شاوند ،بایاد آنهاا را
«نظام فکری دموکراتیک مردمم ور» نام نهاد.
ثانیاً ،ارزیابی شرای موجود برحس تعابیر هنجاری مبتنی بر ارزش ،میتواند از طریق
الگویی صورتبندی شود که بر چهار ستون بعدی ارزیاابی تعاابیر ،غالا اسات .مرایسان
الگوی حاکم بر دو ستون نخست و ارزیابیای که از چهار ستون بعدی برمایآیاد ،باه ماا
ک ک میکند از زاوین دید نخبگان مختلف ،رواب بین نظامهای فکری هنجااری آرماانی

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

شکل :انواع گوناگون نطامهای فکری هنجاری مبتنی بر ارزش
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مبتنی بر ارزش آنان را در عصر مشروطه ،با هنجارهای ع ومی مردم و جامعه معاصرشان
فهم و کشف کنیم .ذکر این نکته ضروری است که هر تعبیر نا ر به ارزیابی ،باید با یاک
تعبیر هنجاری مبتنی بر ارزش که نخبگان معرفی کردهاند و در دو ساتون نخسات نظاام
فکری هنجاری ،تعلق ذهنی شان بدان ثبت شده است ،مرایسه شود؛ یعنای اگار موقعیات
هنجاری او در یک شاخصه دموکراتیک باشد ،ارزیابی وی از شرای جامعه با توجه به این
شاخصه ،باید در قال آن موضع دموکراتیک صورت پییرد .اگر تطابق قابلقبولی میان آنها
وجود داشت ،ارزیابی وی مثبت است؛ وگرنه مننی خواهد باود .ایان ت لیال در خصاوص
الگوی اقتداری نیز صاد است.
با ترکی مؤلنههای مختلف جریانهای اجت اعی ،تصویری کلی از جامعاه باه دسات
میآید .بسته به قدرت مؤلنههای گوناگون جریانهای اجت اعی ،مع او ً یکای از شارای
زیر درکپییر اسات :غلبان نظاامهاای هنجااری اقتاداری و غلبان نظاامهاای هنجااری
دموکراتیک یا استیالی آنومی و ناهنجاری .در وضاعیت ساوم ،گنت اان غاالبی در بنیاان
هنجاری جامعه وجود ندارد و میتوان گنت چنین جامعهای در حال گیار از وضعیت فعلای
خود است و بسته به میزان توقف در چنین وضعیتی میتوان درباره شاخصهای آن جامعه
سخن گنت.
 .6روش تحقیق

روش مورد استناده در این ت ریق ،ت لیل م توای مض ونی اسات .در گاام اول ،تاالش
کردهایم با استناده از کدگیاری باز ،ت ام مضامین مشخص متون منتخ را صاورتبنادی
کنیم .البته خود را به این نوع کدگیاری م دود نکردهایم ،اما برای تنکیک میزان مشخص
بودن مضامین و برای تعبیرپردازی مناس آنها ،ه واره میان متاون منتخا و چاارچوب
منهومی در رفت و آمد بودهایم .نیز زم باود تعااریف ع لیااتی و شاخصاههاای ساطوح
مختلف هر بعد چارچوب منهومی مشخص شوند.
در گام بعد ،به وسیلن کدگیاری م وری و از طریق دو گام طبرهبندی و مرابله ،کدهای
اولیه را که از مضامین استخراج شدهاند و شاخصاههاا را نشاان مایدهناد ،در  92سالول
چارچوب منهومی جا دادهایم.
این امکان برای ما وجود ندارد که ت ام کدهای ع لیااتی و گاامهاای طایشاده را در ایان
ت ریق ذکر کنیم ،ولی در ادامه ،مهم ترین مرحلن ع لیاتی ساختن سلولهای چارچوب منهومی
را ارائه خواهیم کرد .جدول های بعدی ،مرحله دوم طبرهبندی کادهای اولیاه اساتخراجشاده از
متون منتخ را با استناده از شاخصههای برآمده از ادبیات ت ریق نشان میدهد.

ب یانهای ارزشی
نعابیر ه جاری
ج بههای
مختل

ب یانهای ارزشی مشارکتی

نعداد
زیرمقولهها

ب یانهای ارزشی اقتداری

نعداد
زیر مقولهها

«کلیت

نظام سیاسی»
مب ااای مشااروعیت
حکومت ،رهباران،
قوانین و سیاستها

مردمی بودن و اتکا به مردم ،انتخابی،
شورایی

4

نکالیفی که مب اای
برعهااااااااد آن

استفاده ،تأمین منافع و م الح ملی

حکومررت چرریل تکلیفرری در برابررر
4

مبادلااااه میااااان
شهروندان و اولیای
امور

بر مبنای منرافع و م رالح فررد یرا

قانون اساسی ،نظارت دوطرفه (باال به
پایین و پایین به باال) ،نهادچای نظارتی

6

مستیل

نظام برای باال نگاه
داشااتن کااارایی و

پذیرش ارالحات

4

کلاااای نظااااام و

قدرت

ضرورتهای آن

چررریلگونررره جررررد و تعررردیل،

2

انح ارگرایی

نوزیاااع قااادرت،
نقسیم کار سیاسای

باال به پایین و یکطرفه ،تنها فرد یا

اررار بر الگوچای موجرود بردون

ثبات نظام سیاسی
توزیع قدرت ،تیسیم کار ،چماچنگی منابع

گروه اقتدارگرا ،نظرارت رررفاا از

5

گروه اقتدارگرا حق نظارت دارد

رویکردهااای کلاای
انعطافپذیری ،انطباقپذیری ،ظرفیت

مررردم نرردارد دلبخواچانرره ،تررأمین

5

منافع فرد یا گروه اقتدارگرا

میگذارد
قواعااد حاااکم باار

انح اری

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

مشروعیت حکومت

پاسخگویی ،شفافیت ،ممانعت از سوء

مررردم نی رری ندارنررد ،انت ررابی،

3

قرررردرت متمرکررررت ،متابعررررت
3

بی چون وچرای بخش چای مختلف

1

از اعمال یکجانبه قدرت

جدول :شاخصههای بنیانهای ارزشی برحس ابعاد مختلف کلیت نظام سیاسی
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ب یانهای ارزشی نعابیر
ه جاری

ب یانهای ارزشی

نعداد

مشارکتی

زیرمقولهها

ج بههای مختل
«فرآی دهای نظام

نعداد

ب یانهای ارزشی اقتداری

زیر
مقولهها

سیاسی در سطح نخبگان»

روابط درونی گروهها و
اشخاص

تسرراچل و مرردارا ،احترررام

2

متیابل

عدمتساچل ،خودخواچی

2

متابعت از سرطود براال ،مالزمرت و
نقاضاهای سیاسی

حررق نظررارت ،اعتررراو و

2
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ارالد

چمراچیِ رِرف ،و تأیید بری چرون و
چرررررای و ررررعیت موجررررود و

2

سیاستچای نظام
نیش چای انسراام بخ ری،
آموزشرررری ،مرررردیریتی،
حمایتهای سیاسی

ارتباطی ،رفترار مسرالوالنه،

ریانت از سلطۀ چژمونیرک فررد یرا
8

تعهررد و پیررروی از قواعررد

گروه اقتردارگرا ،دلبخواچانره ،چردف

8

وسیله را توجیه میکند

م روع

شرایط عمومی برای
مشارکت در سطح
نخبگان نظام سیاسی

رررداقت بررا مررردم ،نگرراه

نگاه ابتاری به مردم ،نگاه غیرمنطیری

منطیی و آگاچانه به عررۀ

و جبری به عررۀ سیاست ،نتدیکری

سیاست ،شایستگی ،روحیه

برره منررابع متمرکررت قرردرت و جل ر

جمع گرایانه ،باور به خررد

6

حمایررت آنهررا ،روحیرره فردگرایانرره،

جمعرری و پاسررخگویی برره

عردمبراور برره خررد جمعری و عرردم

مردم

پاسخگویی و بیتوجهی به مردم

6

جدول :شاخصههای بنیانهای ارزشی برحس جنبههای مختلف فرایندهای نظام سیاسی در سطح
نخبگان (جایگاه ،وضعیت و نرشهای سیاسی)
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ب یانهای ارزشی نعابیر
ه جاری

ب یانهای ارزشی
مشارکتی

نعداد
زیرمقولهها

ش اسایی اولویتها در
نأمین
حقو اجتماعی

رفرررراه ،امنیررررت،
م رارکت ،عرردالت
اجتماعی و ...

4

ش اسایی اولویتها در
نأمین
حقو مدنی
سیاستها و برنامههای
(خرد و کالن) برای
پیشرفت کلی نظام
سیاسی

آزادی دین ،عییده،
بیررررران ،قلرررررم،
اجتماعات و ...
توسعه و پی ررفت
فرچنگی ،سیاسری،
اقت ررادی (عررررۀ
ملی و بینالمللی)

ج بههای مختل
«سیاستها و برنامهها»

ب یانهای ارزشی اقتداری

نعداد
زیر مقولهها

در سیاست چا و برنامره چرا ،اررل برر
تأمین و تثبیت م الح و منافع فرد یرا
گررروه اقتدارگراسررت و در رررورت
لتوم حیوق اجتماعی و مردنی مرردم
نیت در این راه چتینه میشوند

3

1

1

سیاست چای کلری نظرام سیاسری برر
مبنای تأمین م الح و منرافع فررد یرا
گروه اقتدارگرا تنظیم میگردند.

5

5

جدول :شاخصههای بنیانهای ارزشی برحس جنبههای مختلف سیاستها و برنامهها

ج بههای مختل
«وضعیت سیاسی مردم»

روابط درونی مردم
با یکدیگر

ب یانهای ارزشی مشارکتی
تسرراچل و مرردارا ،احترررام متیابررل و
دگرخواچانه

نعداد
زیرمقولهها

2

بهره منردی از حیروق و آزادیچرای
نقاضاهای سیاسی

م رروع ،حرق نظرارت ،اعترراو و

4

مشارکت

4

نیررشچررای حمررایتی مررردم در

اجتمرراعی ،دفرراع از منررافع ملرری در

3

برابر بیگانگان ،رفتار مسالوالنه

مشارکت یا مانع

تأیید و پذیرش بیچونوچرای

2

سیاستچای نظام سیاسی

پایبنرردی برره وحرردت سیاسرری ر

نمایالت کلی مقوم

عدمتساچل ،خودخواچانه
انفعال ،بری تفراوتی ،متابعرت و

ارالد

حمایتهای سیاسی

ب یانهای ارزشی اقتداری

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

ب یانهای ارزشی نعابیر
ه جاری

نعداد
زیر
مقولهها

حفظ و تأمین منافع و م رالح
فرد یا گروه اقتدارگرا تعریرف

3

میشود ،رفتار غیرمسالوالنه

روحیۀ جمع گرایانه ،احساس کارایی
و آگاچی باال ،رفتار منطیی و ارادی

روحیۀ فردگرایانه ،عدماحساس
4

کارایی و آگاچی پرایین ،رفترار

4

قضا و قدری و جبرگرایانه

جدول :شاخصههای بنیانهای ارزشی برحسب جنبههای مختلف تمایالت فرایندی و وضعیت
سیاسی مردم
 .7نمونهگیری

از آنچه تاکنون گنته شد ،به این نتیجه میرسیم که به عنوان یک کار اولیه ،باید تصویری 38

جامع و در عین حال منصل از جریانهای نخبگانی آن زمان باه دسات آوریام .جامعاه و
ن و ساختاریابی آن ،میتواند ارزش ها و افاراد حاضار در شابکن درهامتنیاد انساانی را
تشخص بخشد و آن را ترویت کند ) .(Hydén, 2004: 5از آنجا که دسترسی مستریم به آن
نخبگان نیست ،تنها راه ارتباط با افکار ایشان ،در قال گزارهها و اسناد ثبتشده (کتابها،
رسالهها ،اعالمیهها ،نامهها ،مانینستها و  )...است.
برای رسیدن به تصویری جامع از نخبگان عصر مشروطه (به عنوان جریان اصلی) که
به انداز کافی تنصیلی باشاد ،ترریبااً ت اام ت ریراات شاناختهشاده و دساتهبنادیهاای
برجستهای را که از سوی پهوهشگران مختلف صورت گرفته است ،مطالعاه و نتاایر را در
جدول زیر ذکر کردهایم:
مؤلفان
بررسیشده

رویکرد کلی در نقسیمب دی نخبگان
دوران مشروطه
روشنفکران
ناسازگار
سنتی
م روعهخواه

 .1بهرغم وحدت رویۀ کلی در
تیسیم بندی ،این نویسندگان از
تعابیر مختلفی در عنوانبندیِ
تیسیمبندیچای ان استفاده
کردهاند.
 .2سیدمیررالح حسینیجبلی با
رویکرد و معیاری متفاوت،
روشنفکران را به سه گروه

سیدمیررالح
حسینی جبلی،
لطفاهلل آجودانی،
نوروز چاشمزچی،
نارر جمالزاده و
شهریار زرشناس

(الف) جریان دیپلماتچای
سیاسی (ب) جریان فرچنگی و
(ج) جریان سیاسی ر فرچنگی

نخبگان
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سازگار

اختالفات

تیسیم کرده و درباره علما نیت از
علمایی که سیاست سکوت را
برگتیدند ،به عنوان گونهای

علمای شیعه
م روطهخواه

متمایت نام برده است.
 .3نوروز چاشمزچی به علمای
سنتی اشارهای نداشته است.
 .4ناررجمالزاده ررفاا به
بررسی علمای شیعه پرداخته
است.
 .5شهریار زرشناس ررفاا به
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بررسی روشنفکران پرداخته
است.

م روطهخواچان

«م ررروعه» را مبنررای تیسرریمبنرردی
خود قرار داده ،با میید ساختن ایرن
دو نروع بره قیررد «مطلرق» ،از گونررۀ

نخبگان

غالمحسین
زرگرینژاد،
سعید حااریان و
مظفر نامدار

 .1مظفر نامدار چرچند «م روطه» و

سومی به نام «م روطۀ م روعه» نیت

م روعهخواچان

نام میبرد.

 .2سعید حااریران برا تعرابیری
متفاوت ،چمان رویکرد نامدار را
دارد.

جریان استبداد

موسی نافی،
متینانی و

نخبگان

محمدرادق
علینیی ذبیحزاده

جریان روشنفکران غربگرا و

با ررف نظر از اختالفات جتئی،

انامنچای سری و فراماسونری

تیریباا در تیسیم بندی یادشرده و

جریان م روطهخواچان مذچبی

حتی تعابیر بره کرار بررده شرده

جریان م روعهخواه
نیروی غربگرای آزادیخواه:

محمدتیی بهار و
شمساهلل مریای

نخبگان

علیر ا تاجداری،

حتب اجتماعیون ر اعتدالیون

 .1علیر ررا تاجررداری «نیررروی
بررومیگرررای میاومررت :شرری
فضل اهلل نوری و چروادارانش» را
نیت در ایرن تیسریمبنردی ادغرام

نیروی غربگرای عدالتخواه:
حتب دموکرات ایران

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

علمای ناف و ایران

یکسان چستند.

میکند.
 .2شررمساهلل مریارری «نیررروی
ملررریگررررا» را نیرررت در ایرررن
تیسیمبندی ادغام مینماید.

جدول :طبرهبندی ترسیمبندیهای انجامشده از نخبگان دوران مشروطه بر اساس اشتراکات و
اختالفات

در این پهوهش با ارائه دستهبندی کلی از عل ا و روشننکران دوران مشروطه ذیل پنر
شاخه اصلی ،به فراخور اه یت و تعداد متون در دسترس از نخبگان هر جریاان ،باه طاور
هدف ند ،آثاری برای ت لیل م توا انتخاب گردید که در ادامه میآید .مطالعات انجامشاده
(نک :حسینی جبلی7939 ،؛ آجدانی7929 ،؛ هاشمزهی7921 ،؛ مریجای7921 ،؛ ج االزاده7911 ،الاف؛

ج الزاده7911 ،ب؛ نامدار7929 ،؛ زرگرینهاد ،)7939 ،نخبگان دوره مشروطه را به گروههای زیر
ترسیمبندی میکنند که ما از آن بهره خواهیم برد:
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الف) نخبگان مذهبی (علمای شیعه)

نخبگان میهبی (عل ای شیعه) در دوران مشروطه به سه شاخه اصلی «مشروطهخواه»،
«مشروطن مشروعهخواه» و «سنتی» ترسیم شدهاند .در میان جریانشناسیهای مختلنای
که از نخبگان و عل ای دوران مشروطه صورت پییرفته ،اتنا نظر قابال قباولی نیاز روی
این ترسیمبندی وجود دارد ،که ما هم از آن پیروی میکنایم و باه طاور خالصاه باه آن
میپردازیم:
( )1علمای سنتی
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این دسته از عل ا ،کسانی بودند که به منید بودن مشروطه با دیده شک مینگریستند و آن
را رد میکردند .از مشهورترین شخصیتهایی که در ت لیل های مختلف به ایان گاروه از
عل ا منتس میشوند ،حاج شیخ ابوال سن نجنی مرنادی و م دحساین بان علایاکبار
تبریزی هستند (آجدانی93 :7929 ،؛ ج الزاده7911 ،الف .)13-19 :از آثار مکتوب متعلق به ایان
جریان ،مایتاوان باه رساالههاای د ئال باراهین النرقاان فای بطاالن قاوانین نواساخ
م ک اتالررآن نوشته مرندی و کشف ال راد من ال شروطه و ا ساتبداد نوشاته تبریازی
اشاره کرد (آجادانی )29-29 :7929 ،که در ایان پاهوهش ،هار دوی ایان رساالههاا ت لیال
م توایی خواهند شد.
( )2علمای مشروطهخواه

این عل ا ،مشروطه را برای کنترل سالطنت مناسا و کاافی ،و آن را مطاابق باا اساالم
میدانستند .آنها منافاتی میان مشروطه و مبانی اسالمی ن ییافتند و باه مریاد کاردن آن
نیازی ن یدیدند .آخوند خراسانی ،مالعبداهلل مازندرانی ،میرزا حسین نائینی ،ساید عباداهلل
بهبهانی ،سید م د طباطبایی ،حاجآقا نوراهلل اصنهانی ،آقانجنی اصنهانی ،م داس اعیل
غروی م التی ،حاج سید نصراهلل تراوی اخاوی ،ماال عبدالرساول کاشاانی ،ع ادالعل اا
خلخالی ،سید عبدال ساین ری ،میارزا یوساف شا ،ا فاضال خراساانی معارون باه
ترشیزی ،ثرها سالم تبریزی و سید ج الالدین اسدآبادی در شا ار ایان افرادناد (حساینی
جبلی711 :7939 ،؛ آجدانی29-11 :7929 ،؛ مزینانی23 :7923 ،؛ ذبیحزاده7929 ،؛ ج الزاده7911 ،الف:
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19-17؛ نامدار .)777 :7929 ،آثار منتخ از این جریان بدین قرار است :تنبیه ا ماه و تنزیاه
ا مه نوشته میرزای نائینی ،رساله انصافیه نوشته مال عبدالرسول کاشانی ،رساله مکال اات
حاجی مریم و مسافر نوشته روحاهلل نجنی اصنهانی ،اللئالی ال ربوطه فی وجوب ال شروطه

نوشته م داس اعیل غروی م التی و عروۀ الوثری نوشته سید ج الالدین اسدآبادی.
( )3علمای مشروطة مشروعهخواه

این جریان ،منید بودن ابزار مشروطه را برای کنترل قدرت سلطنت قبول داشت؛ ولای باه
پیشنهاددهندگان مشروطه و عامالن آن ،یعنی ت صیلکردگان و روشننکران غربی اعت ااد
نداشت و تأکید میکرد مشروطه باید پسوند «مشروعه» داشته باشد تا التزام آنان به دیان
ثابت شود .رهبران جریان مشروطن مشروعه را شیخ فضلاهلل نوری و در کناار وی آخوناد
زنجانی و حاجی خ امی (ق امی) تشکیل میدهند (مزینانی91 :7923 ،؛ نجنی .)779 :7929 ،در
مرایسه با جریان مشروطهخواه ،آثار مکتوب ک تری از این جریان در دساترس اسات کاه
بدین قرار میباشد :رساله تذکرۀ الیافل و ارشاد الجاهل نوشته آیتاهلل حاجی میرزا ابوتراب

ب) روشنفکران

برخالن نخبگان میهبی ،اختالن ک تری در آرای روشننکران درباره مشروطه وجود دارد؛
ولی در عین حال ،میتوان میان دو نوع از روشننکران «سازگار» و «ناسازگار» ت ایز جدی
قایل شد که در اغل بررسیها نیز با عناوین و صورتبندیهای مختلف بدانها اشاره شده
است (حسینی جبلی7939 ،؛ هاشمزهی7921 ،؛ مریجی7921 ،؛ آجدانی7921 ،؛ بهار7912 ،؛ ج االزاده،
7911ب؛ نامدار7929 ،؛ زرشناس7929 ،؛ تاجداری.)7921 ،

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

شهیدی قزوینی ،رساله حرمت مشاروطه نوشاته شایخ فضالاهلل ناوری و لاوایح آقاشایخ
فضلاهلل نوری نوشته نویسندگان مختلف متعلق به جریان مشروطن مشروعهخواه.

( )1روشنفکران سازگار

این گرایش از روشننکران ،به اندیشههای مشروطهگری رنگ اسالمی میزد تا با شرای و
فرهنگ جامعه سازگار شود .در این جریان ،معنای واقعی مشروطهگری غربی پنهان نگااه
داشته شده ،در مواردی مشروطه و اسالم یکی معرفی میشد .شخصیتهایی چون میارزا
ملکم خان نا مالدوله در دوره دوم فکری خود و میرزا یوسفخاان مستشاارالدوله در ایان

جریان قرار میگیرند (آجادانی .)771 :7921 ،آثار منتخ این جریان بدین قارار اسات :یاک
کل ه نوشته میرزا یوسف خان مستشارالدوله و روزنامه قانون حاوی نوشتههای میرزا ملکم
خان نا مالدوله (از آثار مربوط به دوره دوم فکری او).
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( )2روشنفکری ناسازگار
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روشننکران متعلق به این جریان ،به استثنای طالبون که ک تر خاود را ضداساالم نشاان
میداد ،صری اً با آموزههای میهبی مخالف بودناد و دیان و مایه را ،مهامتارین ماانع
پیشرفت برمیش ردند .برخالن مصل تاندیشیهای جریان اول ،شااخصهاای مختلاف
اندیشه سکو ر را بهروشنی میتوان در آرای این اندیش ندان ردیابی کرد .شخصیتهاایی
چون میرزا ملکم خان در دوره اول فکری خود ،فت علی آخوندزاده ،میرزا آقاخان کرمانی و
طالبون را میتوان برجستهترین نخبگان فکری این جریان دانست که صاح نوشتههای
اثرگیاری بودند .آثار زیر برای بررسی آرای این گروه انتخاب شد :مکتوباات ک االالدولاه
نوشته فت علی آخوندزاده و مکتوب یا سه مکتوب نوشته میرزا آقاخان کرمانی.
بدین ترتی  ،در مج وع چهارده متن (ده متن متعلق باه عل اای شایعه و چهاار ماتن
متعلق به روشننکران) به عنوان ن ونه هدف ند برای ت لیال م تاوای مضا ونی ت ریاق
انتخاب گردید.
 .1یافتههای پژوهش

از آنجا که با توجه به م دودیت مراله ،آوردن تجزیه و ت لیل هر چهارده رساله امکانپییر
نبود ،از هر جریان یک مورد را از باب ن ونه برمیگزینیم .البته باید توجه داشت که الگوی
هر مورد از یک جریان ،با موارد دیگر آن تا حدود زیادی مشابه اسات و باه ه این دلیال
می توان با ه ان یک ن ونه ،شناخت اج الی خوبی از آن جریان به دست آورد.
الف) علمای سنتی

نتایر مربوط به رسالن د یل البراهین النرقان فی بطالن قوانین نواسخ م ک ات الررآن در
جدول زیر آمده است:

سطوح نظام سیاسی
سیاستها
و برنامهها

وضع سیاسی مردم

مجموع

6

9

2

8

25

2.6 %

3.8 %

8.8 %

3.4 %

18.8 %

اقتدارگرایان

166

22

6

12

286

ه

81.8 %

9.5 %

2.5 %

5.1 %

89.1 %

ب یانهای ارزشی و
ارزیابی ه جارهای آرمانی
دموکرانیک
نعابیر ه جاری

799

کلیت نظام
سیاسی

نخبگان
سیاسی

ب یان
دموکرا

مثبت

نیک
نعابیر
ارزیابانه

(مشار

م فی

کتی)
ب یان

مثبت

اقتدار
ی

مجموع

م فی

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

5

14

5

2

26

4%

11.3 %

4%

1.6 %

21.1 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

88

8

1

8

98

81.5 %

6.5 %

8.8 %

8%

88.8 %

265

54

14

22

354

84.8%

15.2%

3.9%

6.2%

188%
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ه ان گونه که از جدول برمی آید ،قس ت اصلی و ع د گزارههای هنجاری که شایخ
ابوال سن مرندی نجنی دولتآبادی در رسالهاش عنوان کرده (بیش از  %23/7گزارههاای
او) ،ت ت ارزش های اقتداری دستهبندی شدهاند .اگرچه تعابیر دیگری نیز وجاود دارد کاه
ت ت ارزش های دموکراتیک دسته بندی گردیده ( ،)%79/2اما الگوی اقتداری باه طارزی
ثابت و ترریباً استواری بر دیدگاههای مرندی در میان چهار جنبه نظام سیاسی ،غال است؛
ازاین رو ،با تخ ین مناسبی می توان گنت نظام فکاری هنجااری مرنادی بار ارزش هاای
اقتداری مبتنی است.
در گام بعد ،نتایر نشان میدهد ت ام ارزیابیهای مرندی ،فارغ از بنیانهای ارزشیشان
مننی هستند .این وضعیت و اینگونه ارزیابی از شرای جامعه از سوی مرنادی ،نارضاایتی
وی و فاصلن میان آرمانشاهر ذهنای او و شارای موجاود را در واقعیات و جامعاه نشاان
میدهد .از این نظر میتوان موضع انترادی او را در خصوص شرای موجود استخراج کرد؛
فارغ از اینکه ارزیابیهای وی در میایرت با ارزشهای اقتداری است ( )%12/2یا در موارد
اندک ،در تضاد با ارزشهای دموکراتیک است (.)%97/9
در برهان دوم رساله د یل البراهین النرقان فای بطاالن الراوانین نواساخ م ک اات
الررآن که در میمت قانونگیاری و بدعت ش ردن آن تنظایم شاده اسات ،مایتاوان باه
بهترین شکل رویکرد هنجاری این جریان را درباره قانون مشاهده کرد .به نظر مرندی ،هر
آنچه بشر «تا روز قیامت احتیاج داشته و خواهد داشت ،خداوند تعالی وقتی که این میه
اسالم را ناسخ میاه قرار میداد و تا قیامت برای آن را میخواست و پیی بر ماا را خااتم
پیی بران میفرمود ،البته بایستی ت اماً به ما فرموده و دستور داده باشد و چیازی فروگایار
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نکرده باشد» (نجنی مرندی ،7939 ،ج .)919 :7با توجه باه چناین رویکاردی ،وی هار گوناه
تالش برای صورتبندی قواعدی که داعیه انتظاام اماور را در قالا «اقتضاائات زماناه»
داشته باشد« ،نسخ و تبدیل احکام و مرررات شرع مرادس و خصاومت باا دیان اساالم»
(ه ان )911 :میداند و کسانی را که به دنبال چنین تیییراتی هستند ،افرادی برمیش ارد که
«هر روز مخالنت تازهای اهر ساخته ،در م لکتی که قرآن حکمفرماست ،به اختراع قانون
پرداخته ،مرررات الهیه را نسخ و متروک میگیارند» (ه ان).
ب) علمای مشروطهخواه

جدول زیر به بررسی فراوانیهای رسالن انصافیه مالعبدالرسول کاشانی پرداخته است.

سطوح نظام سیاسی

سال بیست و یکم /شماره هشتادو یکم  /بهار 7831

سیاسی

ارزیابی ه جارهای آرمانی

دموکرانیک
نعابیر ه جاری
اقتدارگرایانه

مثبت

دموکرانیک
(مشارکتی)
نعابیر
ارزیابانه
ب یان
اقتداری

مجموع

799

نظام

ب یانهای ارزشی و

ب یان

کلیت

م فی

مثبت

م فی

نخبگان

سیاستها

سیاسی

و برنامهها

185

81

61

39.3 %

وضع
سیاسی

مجموع

مردم

38

268

26.5 %

22.8 %

11.2 %

188 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

%

38

19

15

33

184

35.5 %

18.2 %

14.4 %

31.8 %

188 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

142

98

86

66

381

38.2%

24.2%

28.4%

18.8%

188%

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

ه ان گونه که نتایر نشان مای دهاد ،ت اام تعاابیر هنجااری کاشاانی در رساالهاش،
ت ت عنوان ارزشهای دموکراتیک قرار داده میشوند .ه این الگاو باه گوناهای ثابات و
ترریباً یک میزان بر ه ه دیدگاههای وی دربار چهار جنبان نظاام سیاسای غالا اسات؛
ازاینرو ،با قطعیت میتوان گنت نظام فکری هنجاری او بر ارزشهای دموکراتیک مبتنی
است.
نتایر نشان میدهد مطلق ارزیابیهای کاشانی برحس بنیانهای ارزشی دموکراتیاک
وی مننی هستند .این وضعیت و این گوناه ارزیاابی از شارای جامعاه از ساوی کاشاانی،
نارضایتی او و شکان میان آرمانشهر ذهنی وی را که جامعهای کامالً دموکراتیک اسات،
با واقعیات موجود جامعه آن زمان که طبق نظر وی کامالً استبدادی است ،نشان میدهاد.
ناسازگاری مطلق ارزیابی وی با بنیانهای ارزشی دموکراتیک او ،موضاع اعتراضای وی را
در خصوص شرای موجود جامعه نشان میدهد.
بخش هایی از رساله مال عبدالرسول کاشانی بهخوبی از موضع هنجاری این جریان در
برابر قانون پردهبرداری میکند .مردمه رسااله وی باا شارافت انساان بار حیاوان کاه باه
«آزادی» انسانی منوط است ،آغاز میگردد .کاشانی حدود ایان آزادی را بناا بار موافرات
عرل ،قانون معرفی میکند؛ اما درباره اینکه چه قانونی را مادنظر خاویش دارد ،ایانگوناه
اقرار میکند« :اشهد اهلل قوانینی از قوانین م دی کاملتر ،کافیتر ،پاکتر و جامعتر
معرول نیست» (کاشانی ،7939 ،ج .)122 :9او با ه ین معیار ،از دساتاوردهای غربیاان در
دستیابی به دستورالع لی مدوّن برای تنظیم رواب حروقی و اجت اعیشان ت جید میکناد.
کاشانی با استنهامی این امر را اینگونه مطرح میسازد:
در این مدت مدید که پارل نتهای دولتهای مت دنه زح تها کشیدند ،قوانین وضاع
کردند ]و[ ناسخ و منسوخ هم داشتند] ،آیا[ از قوانین شریعت ما تجاوز کردند یا نه؟ (ه ان).
سپ ،اینگونه به این پرسش پاسخ میدهد« :بلکه هر قانونی از آنها وقتی به صا ت
پیوست که موافق با قانونهای ما شد» (ه ان).
ج) علمای مشروعهخواه

جدول نتایر مربوط به تذذکرۀ الغافذ و ارشااد الجاهال شاهیدی قزوینای در زیار آماده
است:
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سطوح نظام سیاسی

نظام

ب یانهای ارزشی و

سیاسی

ارزیابی ه جارهای آرمانی
دموکرانیک
نعابیر ه جاری
اقتدارگرایانه
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798

ب یان

مثبت

دموکرانیک
نعابیر

(مشارکتی)

ارزیابانه
ب یان
اقتداری

مجموع

کلیت

م فی

مثبت

م فی

نخبگان

سیاستها

سیاسی

و برنامهها

وضع
سیاسی

مجموع

مردم

2

3

4

6

15

1.8 %

2.8 %

3.8 %

5.5 %

13.8 %

68

15

28

8

93

62.9 %

13.8 %

18.5 %

8%

86.1 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

4

6

5

1

16

8.5 %

11.3 %

9.4 %

1.8 %

38.1 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

23

8

14

8

38

43.3 %

8%

26.4 %

8%

69.8 %

98

24

43

8

161

68.2%

14.9%

26.8%

4.3%

188%

آن گونه که از جدول برمیآید ،بخش ع د تعابیر هنجاری قزوینی در رسالهاش (بیش
از  )%21/7ت ت عنوان ارزشهای اقتداری دستهبندی میشود و اندک تعابیری نیز وجاود
دارد که ت ت عنوان دموکراتیک قرار می گیرد ( .)%79/2الگاوی دموکراتیاک باه طارزی
ثابت و ترریباً به یک اندازه بر دیدگاههای وی در خصوص چهار جنبن نظام سیاسی غالا
است؛ ازاینرو ،با تخ ین خوبی میتوان گنت نظاام فکاری وی بار ارزشهاای اقتاداری
مبتنی است.
در گام بعد نتایر نشان میدهد ت اام ارزیاابیهاای وی فاارغ از بنیاانهاای ارزشای

دموکراتیک یا اقتداریشان مننی هستند .این وضعیت و اینگونه ارزیابی از شرای جامعاه
از سوی قزوینی ،نارضایتی وی و فاصلن میان آرماانشاهر ذهنای او و شارای موجاود در
واقعیت و جامعه را نشان میدهد .از این نظر ،میتوان موضعی انترادی را به شرای موجود
استخراج کرد؛ فارغ از اینکه ارزیابیهای وی در میاایرت باا ارزشهاای اساتبدادی باشاد
( )%13/2یا در تضاد با ارزشهای دموکراتیک (.)%99/7
در رساله حرمت مشروطه نوشته شیخفضلاهلل نوری که باه واقاع یکای از مهامتارین
رسالههای دوران مشروطه ش رده میشود ،میتوان بهخوبی موضعگیری رهبر این جریان
را درباره قانون به طور واضح مشاهده کرد .این رساله که در سال  7991نوشته شده ،در
واقع پاسخی منصل به پرسشی است که از دلیل موافرت اولیه شیخ فضلاهلل و مخالنت و
مهاجرت متعاق او پرسیده شده است .این پرسش خواستار تصریح شیخ فضلاهلل در ایان
امر است که:
مرتضی میهبی دارد و مشاروطه را باا قاوانین قرآنای و ماوازین شاریعت آسا انی مخاالف
]میبیند[ یا آنکه اننعال و مخالنت موج دیگری از عوارض عادیه و دواعی اتناقیه ]دارد[؟
(شیخفضلاهلل نوری.)912 :7939 ،

پاسخ شیخ فضلاهلل را به این پرسش ،که مشخصاً موضع هنجاری وی را در خصوص
قانون مشروطه نیز مشخص میسازد ،میتوان بهصراحت در بند نهایی رساله یافت:

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

آیا ]اتخاذ این رویه (موافرت اولیه و مخالنات و مهااجرت متعاقا وی)[ موجا شارعی و

و حاصل ال رام 7این است که شبهه و ریبی ن اند که قانون مشروطه با دین اسالم حضارت
خیرا نام ا علیه آ ن الت یه و السالم ا منافی است و م کن نیست که م لکت اسالمی در
ت ت قانون مشروطگی بیاید ،مگر به رفع ید از اسالم .پ ،اگر کسی از مسال ین ساعی در
این باب ن اید که با مسل انان مشروطه شویم ،این سعی و اقدام در اض الل دین اسات و
چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است؛ هر که باشد ،از عارن یا عامی،
از اولیالشوکه یا ضعیف (ه ان).
د) روشنفکران سازگار

کتابی شامل چهل ش اره از روزنامن قانون نوشتن میرزا ملکم خان به ن ایندگی از این گروه

 .7و ماحصل مطل .
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انتخاب شده است.

سطوح نظام سیاسی

نظام

ب یانهای ارزشی و

سیاسی

ارزیابی ه جارهای آرمانی
دموکرانیک
نعابیر ه جاری
اقتدارگرایانه
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798

ب یان

مثبت

دموکرانیک
نعابیر

(مشارکتی)

ارزیابانه
ب یان
اقتداری

مجموع

کلیت

م فی

مثبت

م فی

نخبگان

سیاستها

وضع سیاسی

سیاسی

و برنامهها

مردم

مجموع

285

193

96

122

616

32.3 %

38.4 %

15.1 %

19.2 %

98.1 %

18

8

8

8

18

1.5 %

1.2 %

8%

8%

2.8 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

%

51

38

55

28

181

29.8 %

21.6 %

32.1 %

16.3 %

188 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

%

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

%

286

238

151

158

885

34.2%

29.5%

18.8%

18.6%

188%

آن گونه که از جدول برمیآید ،بخش ع د تعابیر هنجاری ملکم خان در روزناماهاش
( )%31/7ت ت عنوان ارزشهای دموکراتیک دستهبندی میشوند .این الگو به طرزی ثابت
و ترریباً مشابه بر دیدگاه های وی راجع به چهار جنبن نظام سیاسی غال است؛ ازاینرو ،با
تخ ین خوبی میتوان گنت نظام فکری وی دموکراتیک است.
نتایر نشان میدهد ت ام ارزیابیهای وی در قال بنیانهاای ارزشای دموکراتیاک او
مننی هستند .به نظر یک ناه خوانی در جدول دیده میشود؛ زیرا در حالی کاه در برخای
موارد ( ،)%9/2گزاره های هنجاری وی اقتداری هستند ،اماا در مراام ارزیاابی ،او ارزیاابی

اگرچه سب این نظم و ترقیات و این آبادی [میربزمین] را از عدل میدانستم ... ،و با اینکه
بنیان دین اسالم بر عدل و انصان است ... ،پ ،چرا ما [مسل انان] چنین عر ماناده[ایم] و
چرا اینطور از عالم ترقی خود را دورتر داشتهایم (تبریزی )97 :7921 ،چارا ساایر ملال باه

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

مننی خود را از وضعیت بر اساس ارزشهای دموکراتیاک بیاان مایکناد .ایان مسائله را
میتوان این گونه تنسیر کرد که گرچه این دساته از روشاننکران باه تنکار اقتدارگرایاناه،
پایبندی شخصی نداشتند ،خیلی خوب فه یده بودند بنیان هنجاری ایران اقتضاا مایکناد
برای ه راهی با جامعه ،باید به تعهد به برخی ارزشهای اقتداری وان ود کرد .این وضعیت
و این گونه ارزیابی از شرای جامعه از سوی ملکام خاان ،نارضاایتی وی و شاکان میاان
آرمانشهر ذهنی او را نشان میدهد که گونهای جامعاه دموکراتیاک اسات؛ اماا واقعیاات
موجود جامعه در آن زمان طبق نظر وی کامالً اقتداری است .ناسازگاری مطلق ارزیاابی او
که در تعارض باا بنیاان ارزشای دموکراتیاک وی قارار دارد ،موضاع اعتراضای وی را در
خصوص شرای آن زمان جامعه نشان میدهد.
مانینست و تجلی موضع هنجاری ایان جریاان را در خصاوص قاانون مشاروطه ،باه
بهترین شکل میتوان در رساله یک کل ه میرزا یوسفخان مستشارالدوله یافت .از کنار هم
قرار دادن بخشهایی از سخنان وی نیز میتوان بهروشنی دغدغه اصلی و پاساخهاایی را
که او برای این مسئله ارائه میکند ،بازشناخت:

چنان ترقیات عظی ه رسیدهاند و ما در چنین حالت کساالت و باینظ ای بااقی مانادهایام»
(ه ان.)99 :

مستشارالدوله در قال مکال های خیالی «با یکی از دوستان کاه از تاواریخ و احادیا
اسالم اطالع کامل داشت» (ه ان) ،از زبان وی به پرسش با اینگونه پاسخ میدهد:
بنیان و اصول نظم فرنگستان ،یک کل ه است و هر گونه ترقیات و خوبیهاا در آنجاا دیاده
میشود ،نتیجه ه ان یک کل ه است (ه ان).

آن دوست خیالی که در واقع ن اینده ایدههای خود مستشارالدوله است ،در جواب ایان
پرسش که« :آن یک کل ه چیست؟ معنای آن را به مان بیاان کنیاد» ،ایانگوناه پاساخ
میدهد:
آن یک کل ه را من میگویم و ش ا در رساله خاود درج ن اییاد؛  ...یاک کل اه کاه ج یاع
انتظامات فرنگستان در آن مندرج است« ،کتاب قانون» است (ه ان.)91 :
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هـ) روشنفکران ناسازگار

در اینجا از باب ن ونه ،مکتوبات ک ال الدوله به قلم فت علی آخوندزاده را بررسی میکنیم.

سطوح نظام سیاسی
ب یانهای ارزشی و

کلیت نظام

نخبگان

سیاستها

سیاسی

سیاسی

و برنامهها

ارزیابی ه جارهای آرمانی
دموکرانیک
نعابیر ه جاری
اقتدارگرایانه
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793

ب یان

مثبت

دموکرانیک
نعابیر

(مشارکتی)

ارزیابانه
ب یان
اقتداری

مجموع

م فی

مثبت

م فی

وضع
سیاسی

مجموع

مردم

95

94

68

83

322

29.5 %

29.1 %

18.6 %

22.6 %

188 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

%

56

88

84

86

383

18.4 %

28.8 %

24.4 %

28.3 %

188 %

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

8

8

8

8

8

8%

8%

8%

8%

8%

151

181

134

159

625

24.1%

28.9%

21.4%

25.4%

188%

طبق جدول ،ه ه تعابیر هنجاری آخونادزاده در رساالهاش ت ات عناوان ارزشهاای
دموکراتیک دستهبندی میشوند .این الگو به طرزی ثابت و ترریباً مشابه بار دیادگاههاای
وی راجع به چهار جنبه نظام سیاسی غال است؛ ازاینرو ،با تخ ین خوبی میتوان گنات
نظام فکری وی دموکراتیک است.
نتایر نشان میدهد ه ه ارزیابیهای وی در قال بنیانهاای ارزشای دموکراتیاک او
مننی هستند .این وضعیت و اینگونه ارزیابی از شرای جامعه از سوی آخوندزاده ،نارضایتی
وی و شکان میان آرمانشهر ذهنی او را که جامعهای کامالً دموکراتیک است ،با واقعیات

ال اساتبدادی اسات ،نشاان مایدهاد.
موجود جامعه در آن زمان که طباق نظار وی کاام ً
ناسازگاری مطلق ارزیابی او که در تعارض باا بنیاان ارزشای دموکراتیاک وی قارار دارد،
موضع اعتراضی وی را در خصوص شرای آن زمان جامعه آشکار میسازد.
در این جریان ،ک تر موضع هنجاری مت ایزی درباره سایر مشروطهخواهاان مشااهده
میشود؛ ولی آنچه قابل توجه است ،تأکیدی است که میارزا آقاخاان کرماانی در مکتاوب
سوم مکتوبات خود دارد که اعتبار حکومت را به قانون میداند:
به ه ان درجه و میزان که دیانت در طبیعات یاک ملات ماؤثر اسات ،حکومات نیاز ماؤثر
خواهد بود؛ زیرا که حکومت عبارت از قانون و سیاست دولتی است که ( ...کرمانی9999 ،م:
.)997
 .9نتیجه

ب یانهای ارزشی و ارزیابیها
آثار مورد بررسی
کش

بر ارزش

موجود

مشارکتی
نخبهگرا



-

-





-

-

-





-

؟؟؟
-






-

؟؟؟

المشروطه و االستبداد
دالیل براهین الفرقان فی بطالن
نذکره الغافل و
ارشاد الجاهل
لوایح آقا شیخ فضلاهلل
حرمت مشروطه

کثرتگرا

اقتداری

اعتراضی

انطباقی

-

المراد من

قوانین نواسخ محکمات القرآن
علمای مشروعهخواه

نظام فکری ه جاری مبت ی

ارزیابی شرایط

-

1
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علمای س تی

جریان سیاسی

نتایر نشان می دهد پنر گونه نظام فکری هنجاری مبتنی بر ارزش متناس با جریانهای
نخبگانی آن زمان وجود دارد.

 .7ه ان طور که در ت لیلهای آثار مورد بررسی نیز اشاره شد ،ن یتوان ا هارنظر قطعی درباره مبنای ارزشی این
نویسندگان بر اساس معیار دوگانه ارزشی ا اقتداری ارائه کرد.
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علمای مشروطهخواه

ن بیه االمه و ن زیه المله

-

رساله انصافیه

-



-

-



-



-



-



-

عروه الوثقی

-



-



-

یک کلمه

-



-



-

روزنامه قانون

-

مکالمات حاجی آقا مقیم و
مسافر
اللئالی المربوطه فی

روش فکران

سازگار

روش فکران

ناسازگار

وجو
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-



-

المشروطه

سه مکتو
مکتوبات کمالالدوله

-



-



-



-



-



-



-



-

جدول :طبقهب دی چهارده متن نحلیلشده

«اعتراض» ،عنصر مشترک ه ه انواع نظام های فکری نخبگان مطالعهشده است کاه
تلوی اً به شرای نارضایتی در نظام سیاسی اشاره دارد .باا ایان حاال ،باا در نظار گارفتن
منشأهای ارزشیِ مختلف اعتراض و تناسیر متناوت معترضان از شرای  ،میبینیم نظامهای
فکری هنجاری مختلف ،راهبردهای اعتراضی متناوتی ارائه کاردهاناد .راهبارد اعتراضای
عل ای سنتی ،واپ ،گرایانه بود .راهبرد عل ای مشروعهخاواه ،بازاندیشای بیرونای و نگااه
بازتابی به تجدد ،و راهبرد عل ای مشروطه خواه ،بازاندیشی درونی و نگاه بازتابی باه خاود
بود .در میان روشننکران نیز ،سازگارها توجیهگرایی و ناسازگارها افراط را پیشه خود کارده
بودند.

متغیرهای
اعتراض
جریان

خاستگاه ارزشی
اعتراض

سیاسی

نفسیر و درک معترض از
وضعیت اعتراضی
(مشروطه)

چشمانداز عملی

استرانژی

اعتراض

اعتراضی

م روطه سراسر حرام،
علمای س تی

شارع اسالم

مخالف اسالم و عامل

اقتدار متمرکت

واپسگرایانه

نابسامانیچاست.
م روطه تا حدودی قابل
علمای

است و در برخی موارد

دوقطبی)

(بیرونی)

تعارو ذاتی دارد.
آموزهچای م روطه ،چمان
علمای
مشروطهخواه

آموزهچای اسالم است
شارع اسالم

مخالفان م روطه

استیرار م روطه

مانعتراشان پی رفت و

بازاندی انه
(درونی)

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

مشروعهخواه

شارع اسالم

قبول و سازگار با اسالم

(م روعه /اقتدار

بازاندی انه

عامالن نابسامانیچا چستند.
توجیه این مطل

که

روش فکران

ارزشچای فرنگی

ارزشچای م روطه

سازگار

(تاددی)

(تاددی) و آموزهچای

م روطۀ لیبرال

توجیهگرایانه

اسالمی ،انطباق تام دارند.

روش فکران
ناسازگار

(ارزشچای
تاددی  /ایران
باستان)

آموزهچای اسالمی ر دینی
مانع استیرار م روطه،
پی رفت و ارزشچای

م روطۀ لیبرال

رادیکالی

جدید چستند.

نفاوت مواضع اعتراضی جریانهای مختل

سیاسی ا فره گی

ه ان گونه که از جدول برمی آید ،فهم عل ای سنتی از شرای زمانه آن بود که قانون 777

اساسی ،کالً حرام و خالن اسالم است .آنان قانون اساسی را عامل ه ه ب رانهای زمانه
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خود میدانستند و به ه ین دلیل ،راهبرد اعتراضیشان ،واپ،گرایانه و ارتجاعی مین اود.
بهترین هدن متصور برای این جریاان ،نظاامی سیاسای مبتنای بار حاک یات مت رکاز و
اقتداری بود.
فهم عل ای مشروعهخواه از شرای زمانه این بود که قانون اساسی ،پییرفتنی و موافق
با اسالم است و تنها در مواردی تعارض درونی میان این دو رخ میدهد .ازایانرو ،راهبارد
اعتراضی آنها ،بازاندیشی بیرونی بود؛ بدین معنا که بازاندیشی باید بر دادهها و رفیتهای
داخلی نظام سیاسی مت رکز باشد .آنچه در آن زمان برای نظام سیاسای اماری جدیاد باه
ش ار می رفت ،قاانون اساسای و اقتضاائات آن باود .بادین ترتیا  ،آنهاا ابتادا موضاعی
م افظه کارانه و سپ ،مننی در قبال مشروطه در پیش گرفتند .بهترین هدن متصور برای
این جریان ،نظامی سیاسی مبتنی بر حاک یت دوگانه شاه و عل ا بود که در آن ،باه جاای
قانون اساسی ،عل ا نرش کنترلکننده شاه را داشتند.
فهم عل ای مشروطه خواه از شرای زمانه این بود که میپنداشاتند دکتارین اساالم و
مشروطه ،یکی است و مخالنان مشروطه ،عامل ب ران و مانع پیشرفت هساتند .ازایانرو،
راهبرد اعتراضی آنها ،بازاندیشی درونی بود؛ بدین معنا که بازاندیشی بایاد بار درون نظاام
سیاسی مت رکز باشد و قانون اساسی برای ه ین امر است و این امکان را فراهم میسازد.
شرای داخلی باید برای تأسی ،قانون اساسی مساعد گردد و موانع درونی نظام سیاسی را
بر سر راه قانون اساسی باید برداشت .بهترین هادن متصاور بارای ایان جریاان ،نظاامی
سیاسی مبتنی بر تدوین قانون اساسی بود.
فهم روشننکران سازگار از شرای زمانه این بود که فارغ از رابطه میان دکتارینهاای
مشروطه و اسالم ،به دلیل بستر فرهنگی جامعه ،باید اینگونه وان ود کرد که گویا این دو،
رابطه نزدیکی با هم دارند .ازاینرو ،راهبرد اعتراضی آنان ،نوعی توجیهگرایی بود؛ بدینمعنا
که نرش ع ده نظام سیاسی و قانون اساسی ،تظاهر به موافرت قاانون اساسای باا اساالم
است .شرای باید برای تدوین قانون اساسی مهیا شود؛ ولو به قی ت نادیده گرفتن برخای
قس ت های قانون اساسی برای تظاهر به ه اهنگی آن با اساالم .باه ه این دلیال ،آنهاا
کامالً م افظهکارانه با قانون اساسی برخورد کردند .بهترین هدن متصور برای این جریان،
نظام سیاسی لیبرال مبتنی بر قانون اساسی گزینشی بود.
فهم روشننکران ناسازگار از شرای زمانه خود این بود که فاارغ از چاارچوب فرهناگ
اسالمی جامعه ،حضور آموزههای اسالمی ،مخالف مشروطه و پیشرفت و ارزشهای مدرن

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

است .ازاینرو ،راهبرد اعتراضی آنها گونهای افراط گرایی در برابر جامعه بود؛ بدین معنا که
نرش ع ده نظام سیاسی و قانون اساسی باید نسخ اسالم و کنار گیاشتن آن باشد .شرای
باید برای تدوین قانون اساسی مهیا شود؛ حتی اگر مردم در برابار آن مراومات کنناد .باه
ه ین دلیل ،آنها موضعی کامالً افراطی و تند در برابر اسالم اتخاذ کردند .بهتارین هادن
متصور برای این جریان ،نظام سیاسی لیبرال فارغ از شرای و مبتنای بار قاانون اساسای
سکو ر بود.
چنین تبیینی از شرای در عصر مشروطه ،نشان میدهد خروجای ایان شارای  ،غلباه
ناهنجاری و آنومی هنجارین است .هیچ نظام فکری هنجاریِ خاصای بار دیگاران تناو
ندارد و ن ی تواند آنها را کنترل کند .چنین شرایطی تا حد زیادی میتواند توضیح دهد چرا
هیچیک از چارچوب های حروقی ذکرشده (سلطنت و مشروطه) ،نتوانساتند شارای پایادار
اجت اعی را ایجاد و از آن ح ایت کنند و بیشتر اهدان قاانون اساسای و دوران مشاروطه،
بدون ت رق باقی ماند.

778

منابع
 آجودانی ،لطفاهلل ( ،)1386روشنفکران ایران در ع ر م روطیت ،تهران :انت ارات اختران. ررررر ( ،)1383علما و انیالب م روطیت ایران ،تهران :انت ارات اختران. آخوندزاده ،فتحعلی (بیتا)« ،مکتوبات کمالالدوله» ،بیجا :بینا. -آلموند ،گابریل و جی .بینگهام پراول (« )1385جامعرهپرذیری سیاسری و فرچنر

سیاسری»،

ترجمه علیر ا طی  ،اطالعات سیاسی ر اقت ادی ،شماره .113-114
 اینگلهارت ،رونالد ( ،)1383تحول فرچنگی در جامعه پی ررفته ررنعتی ،ترجمره مرریم وترر،تهران :انت ارات کویر.
 ررررر و کریستین ولرتل ( ،)1389نوسرازی ،تغییرر فرچنگری و دموکراسری ،ترجمره یعیروباحمدی ،تهران :انت ارات کویر.
سال بیست و یکم /شماره هشتادو یکم  /بهار 7831

 بهار ،محمدتیی ( ،)1388تاریخچهای ازاحتاب سیاسی ایران :انیراو قاجار ،تهران :انت اراتامیرکبیر.
 -پای ،لوسین (« ،)1388فرچنر

سیاسری و توسرعه سیاسری» ،ترجمره مایرد محمردی ،نامره

فرچن  ،سال  ،2شماره 1و .2

 تاجداری ،علیر ا ( ،)1386من أچای اجتماعی و گفتمانچرای نیروچرای سیاسری در انیرالباسالمی و م روطه ،پایاننامه دکتری جامعهشناسی ،دان گاه عالمه طباطبائی.
 تبریتی ،محمدحسین بن علیاکبر (« ،)1398ک رفالمرراد مرن الم رروطه و االسرتبداد» ،در:رسایل م روطیت م روطه به روایت موافیان و مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد،
تهران :مؤسسه تحیییات و توسعه علوم انسانی.
 تبریتی ،میرزا یوسفخران ( ،)1385یرک کلمره ،بره اچتمرام علیر را دولرتشراچی ،تهرران:انت ارات بال.
 جبلی ،سید میررالح ( ،)1398تحلیل جامعرهشرناختی جریانرات روشرنفکری در ایرران ،قرم:موسسه آموزشی پژوچ ی امام خمینی.
 -جمالزاده ،نارر (« ،)1386اندی ه سیاسی علمای شیعه در زمینه م روطه خواچی (از جنربش

تحریم تنباکو تا بره ترو بسرته شردن مالرس ] ،»)[1988-1891 / 1288-1288پایراننامره
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دان گاه تربیت مدرس.

778

 -ررررر (1388الف)« ،تنوع گفتمانی علمای شیعه در آغاز اسرتیالی مغروالن» ،مالره پژوچ ری

دان گاه امام رادق

 ،شماره  6و .8

 ررررر (1388ب)« ،تنوع گفتمانی علمای شیعه در ع ر م روطیت» ،ماله پژوچ ی دان رگاهامام رادق

 ،شماره .8

 زرشناس ،شهریار ( ،)1383نگاچی کوتاه به تاری روشنفکری در ایران :ظهور روشرنفکری درایران و نسل اول روشنفکران در دوره م روطه ،تهران :کتاب ربح.
 زرگرینژاد ،غالمحسین ( ،)1398رسایل م روطیت م روطه به روایت موافیران و مخالفران،تهران :مؤسسه تحیییات و توسعه علوم انسانی.

 شهیدی قتوینی ،حاجی میرزا ابوتراب (« )1398تذکرۀ الغافل و ارشراد الااچرل» ،در :رسرایلم روطیت م روطه به روایت موافیان و مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،تهران:
مؤسسه تحیییات و توسعه علوم انسانی.
 علینیی ،ذبیح زاده ( ،)1382رچبران مذچبی در انیالب م روطه ایرران ،قرم :مؤسسره آموزشری غروی محالتی ،شی محمداسماعیل (« ،)1398اللالالی المربوطه فی وجروب الم رروطه» ،در:رسایل م روطیت م روطه به روایت موافیان و مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد،
تهران :مؤسسه تحیییات و توسعه علوم انسانی.

 -کاشانی ،حاج مالعبدالرسول (« ،)1398رساله ان افیه» ،در :رسایل م رروطیت م رروطه بره

از هنجار فرهنگی تا قانون ...

پژوچ ی امام خمینی.

روایت موافیان و مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینرژاد ،تهرران :مؤسسره تحیییرات و
توسعه علوم انسانی.
 کرمانی ،میرزا آقاخان (2888م) ،سه مکتوب ،با میدمه و ویرایش بهرام چوبینره ،اسرن آلمران:نیما ورالگ.
 کسروی ،احمد ( ،)1338انیالب م روطه ایران ،تهران :ن ر ردای معارر. مریای ،شمساهلل (« ،)1386شناخت جریانات روشنفکری در ایران» ،ماله سیاسرت ،شرماره.38

 متینانی ،محمدرادق ( ،)1389تمایتات م روطهخواچی غررب گررا و دینری (و تیرارن آن براانیالب اسالمی ایران) ،قم :بوستان کتاب.
 نائینی ،میرزا حسین ( ،)1388تنبیهاالمه و تنتیهالمله ،به کوشش روداهلل حسینیان ،تهران :مرکتاسناد انیالب اسالمی.
 -ناظمالدوله ،میرزا ملکم خان ( ،)1369روزنامه قانون ،تهران :انت ارات کویر.

778

 نامدار ،مظفر (« ،)1383نسبت جریانات فکری انیالب م روطه با مدرنیتره» ،مالره آمروزش،شماره .6
 نافی ،موسی (« ،)1388رویکرد تطبییی به افکار اررالحی ع رر م رروطه و نسربت آن براجامعه امروز ایران» ،ماله اندی ه حوزه ،شماره .28

 نافی ارفهانی ،حاجآقا نوراهلل (« ،)1398مکالمات حاجی آقای میریم و مسرافر» ،در :رسرایلم روطیت م روطه به روایت موافیان و مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،تهران:
مؤسسه تحیییات و توسعه علوم انسانی.

 نافی مرندی دولتآبادی ،شی ابوالحسن (« )1398رساله دالیل البراچین الفرقان فی بطرالنالیوانین نواس محکمات الیرآن» ،در :رسرایل م رروطیت م رروطه بره روایرت موافیران و
مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،تهران :مؤسسه تحیییات و توسعه علوم انسانی.

 نوری ،شی فضلاهلل (« ،)1398رساله حرمت م روطه» ،در :رسایل م روطیت م رروطه برهسال بیست و یکم /شماره هشتادو یکم  /بهار 7831

778

روایت موافیان و مخالفان ،به کوشش غالمحسین زرگرینرژاد ،تهرران ،مؤسسره تحیییرات و
توسعه علوم انسانی.
 -ررررر ( ،)1362لوایح آقا شی فضلاهلل ،به اچتمام چما ر وانی ،تهران :تاری ایران.

 چاشم زچی ،نوروز ( ،)1386شرایط اجتماعی و الگوچرای روشرنفکری در آسرتانه دو انیرالبمعارر ایران ،تهران :مؤسسه تنظیم و ن ر آثار امام خمینی.
- Hydén, Håkan (2004), about the relationship between norms and rules:
Compendium in sociology of law, Department of Sociology of Law, Lund
University.

