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Abstract 

 

The goal of this study is to analyze the introduction and expansion of factors of political 

modernity in the Qajari government era. Cultural exchange with the west led to a 

flourishing in the field of political modernity. Intellectuals knowing about such concepts 

were the first to indirectly mention these concepts. Intellectuals played the greatest role 

in this transition and in spreading political modernity factors in Iran. These included the 

necessity of having a parliament and bureaucracy, constitution, centralized government, 

civil society, legitimacy and Separation of religion from government. In the time of 

constitutional era,  much effort was made to meet these demands and for the very first 

time such demands were asked for in the traditional system of tyranny in Iran. Due to 

political modernity, he design of these discussions and the development of these 

developments began during the Qajar government, especially Nasser al-Din Shah, but to 

put these demands into practice was time consuming and needed time to pass. 
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 قاجار  شاهحکومت ناصرالدین در ی:اسیس تهیمدرن یهاطرح و گسترش مؤلفه 

 1مسعود غفاری

 2علی ناصری

 دهیچک

.  استت   هیقاجار  حکومت  دوران در یاست یست  رهیمدرن یهامؤلفه  و گسترر  طرح یچگونگ  تحلیل پژوهش، نیاز ا  هدف

 به  آشتنا  ی. روشتنفکرانشتد  منجر  یاست یست  رهیمدرن  مباحث  رونق  و رشتد بهقاجار   هدور در  ی و مدرنرانیمواجهه فرهنگ ا

 بر را  یخواهتحول نیا بار  نیشترریب روشتنفکران. کردند  مطرح را  یمباحث نیچن  یحیتلو صتور  به ابردا این مباحث، در

 جادیمباحث شتامل لوو  ا  نیداشترند. ا رانیدر ا  یاست یست  رهیمدرن یهادر گسترر  مؤلفه یفراوان  نقشو   دندیکشت یمدو  

جدایی دین از   و  ت یمشتترو   قدرتمند، ارتش  ،یمدن معهجا  ،حکومت مرمرکو  ،ی، قانون استتاستت و بوروکراستتی مجلس

 نیاول  یبرا و  گرفت   صتور   هاخواستره نیا به  یابیدستر  یبرا  یاریبست  یهاتال  مشتروطه دوران در.  شتدیم  حکومت 

و با توجه به مدرنیره ستتیاستتی طرح این مباحث   .مطرح شتتد یمطالبات  نیچن رانیا  یستتنر استتربدادبر   یدر نظا  مبرن  بار

ولی  ملی شتدن و تثبیت این   آغازشتدهشتاه  ناصترالدین  خصتو بهاین تحوال  در دوران حکومت قاجارها    گسترر 

 بر و اکثراً نیاز به گذر تاریخ داشت.مطالبا  زمان

 ی.اسربداد نظا ،  یاسیس رهیمدرن ،انقالب مشروطه  ه،یقاجار  حکومت   ؛یدیکل  واژگان
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 :مقدمه .1

بر همه   شیبه درجا  گوناگون، کماب  ریاستتت که از دو ستتده اخ رانیا  اجرما ی خیتار  در  بحث  نیتریمحور رهیمدرن

در جهت    ینظرو هم  یمخرلف، هم  مل  یهاها در حوزهاز کشتاکش  یاریانداخره استت. بست   هیستا رانیجامعه ا  یهاجنبه

 در  تنها کهاستت  یدیمرفاو  و جد یاست یست  یایدن رهیبوده استت. مدرن رهیمدرن یها د  کست  تجربه  یحر ایکست   

خا     تحوال   جادیبا ا  یو فرهنگ یاقرصتاد  ،یاجرما   ،یاست یست   یهابلکه، در حوزه شتودیخالصته نم یمباحث فلستف

 مدرنیره   در .پردازدیخود م  یبه نوساز  همواره  ییایپو  و  شتراب باستنت    برخالفو   شتودیم  ویمرما  یاز ستامان ستنر  ،خود

دهد  آن را تشتکیل می  یاجرما  قرارداد و یمدن  مشتارکت   با که  استت  انستان  اراده این و شتده  ینیزم قدر  یمبانی  است یست 

 یمیمفاه  یاست یست  رهی. در مدرنباشتدیم  یشتهروند حقوق ،یآزاد  ت،یامن و  ت یرضتا چون  یاتیتمن و اهداف  دنبال  به و

.  ابندییم  یاژهیا ربار و  یو خصتتوصتت   یها باهم حوزه  مومو دولت و تعامل آن نیحوزه قدر  د ،یمدن جامعهچون  

  ر یستا به جیتدربه  ،شتدند جادیا  مدرن که ابردا در اروپا یهااستت. دولت   ی در غرباست یست   رهیدولت مدرن برآمده از مدرن

اصتلی که ایجاد   ستؤال  .برآمدنداز دولت مدرن    یاز مناطق جهان درصتدد الگوبردار  یاریو بست   افرندی یتستر  جهان نقاط

آنچه    افت؟یمطرح شتد و گسترر     از حکومت قاجاریهای  در ایران در چه دورهستیاستی   رهیمدرن شتود این استت کهمی

و در  شتد مطرح جیتدربه  شتاهنیدر دوران ناصترالد  یاست یست   رهیمدرنفکر و اندیشته    شتود.فرضتیه اصتلی مطرح می   نوانبه

ی مدرنیره ستتیاستتی و تاییراتی که هامؤلفهبرای نشتتان دادن تحوال  ایران   به خود گرفت. یدوران مشتتروطه بعد  مل

 گیرند.می  یموردبررساند سیاسی ایران ایجاد کرده درصحنه

 پیشینه پژوهش: .2

ایدئولوژی  کراب »  .استتت  شتتدهانجا های در این زمینه نیو با توجه به اهمیت موضتتوم مدرنیره در ایران، پژوهش

 ناصتر ایدوولوژی مشتروطیت و  قالنیت  نیترمهم(، در این کراب او  1357)  ت یآدم« فریدون نهضت  مشتطوتی  ایطا 

مدرنیته   تأملی درکراب »دو  ستلطنت قاجار استت.   مهیبر ناو بیشترر   دیتأک دید  اجرما ی آن را در دمکراستی ستیاستی می

در باب مدرنیواستیون    های فکری روشتنفکران ایران( استت. این کراب به دنبال جدل1385« اثر  لی میر ستااستی )ایطانی

نیو در کراب    (1387)  بروجردیاستت که هدف اصتلی آن تحلیل مباحث روشتنفکران در دوره انقالب استالمی استت.  

 پردازد.پنج دهه اخیر روشنفکری می  گراییبومیهای به بررسی اندیشه  «روشنفکطا  ایطانی و غطب»

بتاشتتتد. او در کرتاب خود بته برخورد  ( می1387اثر دکرر  بتا  میالنی )  تجتدد و تجتدد یتتتیری در ایطا  کرتاب »

« ماشتتاهللا   مشتطوته ایطانی» اثر دیگرکند.  پردازد. البره او این برخورد را از دید ادبی نگاه میایرانیان با تمدن غرب می

 رویاروییکراب »  پردازد.به تفاو  مشروطه به معنی غربی آن و آنچه در ایران روی دارد می شرریاو ب  (1387) یآجودان

انرقادی   یشناسجامعهمدرنیت در ایران بر اسا  چارچوب   های فرهنگی« است که به دیدگاهفکطی ایطانیا  با مدرنی 

 .باشد( می1393این کراب اثری از فرزین وحد  ) کندنگاه می

« نا  The Iranian Press and Modernization under the Qajars» یدکررتوان از رستاله  همچنین می 

نقش مطبو ا  درروند   یابیو ارز یبررست   رستاله نیا  یهدف اصتلاستت.    (2000برد که پژوهشتی از حستن بشتیر )

کمک    سترمیقرن ب  لیدر اوا رانیانقالب مشتروطه ا یروزیدر قرن نوزدهم استت که به پو  در دوره قاجار    رانیا  ینوستاز

 .کرد
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بدون تفکیک و تفاو  برای مفاهیم مدرنیستم، مدرنیواستیون و مدرنیره توجه اصتلی این آثار به وضتعیت مدرنیره 

عد فرهنگی و هنری بُ   نوانبهمدرنیستتم   به مدرنیره  آنکهحالاستتت    بوده  کلی در ایران معاصتتر  صتتور بهستتیاستتی؛ 

  و مدرنیره ستیاستی   ینیشتهرنشت صتنعری و توستعه  مانند توستعههای اقرصتادی و اجرما ی  برنامه  مدرنیواستیونو  مدرنیره

و   ظهور  کیفیت   ،مدرنیره سیاسی یهامؤلفهشناخت   مورد در آثاردر این   شود.تشکیل دولت مدرن تقسیم می   نوانبه

و به طرح کلیا  مدرنیره ستیاستی در دره مشتروطه بسنده    دهنداراوه نمی  دقیق  تأثیرا  و تحوال  ناشتی از آن تحلیلی

. نوآوری این مقاله در این استت که مدرنیره با توجه به تاییر و تحوالتی که در غرب داشتره استت آثار آن بر کنندمی

ها از مشکال  داخلی به دنبال راه  رفت برونهای شرقی برای  سرزمینروشنفکران   نیبنیدرا، داکردهیپشرق نیو نمود  

دولت مدرن   مدرنیره ستیاستی و در ابردای آشتنایی ایرانیان با مدرنیره، اکثر توجها  به اند.و دستراوردهای غرب بوده

 مدرنیره ستیاستی و یهامؤلفهشتناخت   مجوا به  صتور به ذ تما  و کمال آن داشترند. در این اثرستعی بر اخ هاآنبود و 

 است.  شدهپرداخرهمدرنیره سیاسی در ایران ای بحث ریشه

 ارچوب نظطیچ .3

و قدر   یرشتتخصتت یغستترزمینی بودن، کنررل ابوار قهر، ستتاخرار    ؛ویژگیچهار  این پژوهش   چارچوب نظری

از دیگر منابع   هامؤلفهابعاد کامل هرکدا  از این  توضتی     برای ؛ کهاستت  ددیود هلمدرنیره ستیاستی    یه یت در نظرورمشت 

 است.  شدهگرفرهمدرنیره سیاسی کمک  ٔ  نهیدرزممهم 

 :روش تحقیق .4

محصتول حل    جاهمهی ستیاستی، در  شتناست جامعهیکی از مباحث     نوانبهپیدایش ستاخت دولت مدرن   ازآنجاکه

های محلی، گسرر  روابط اقرصاد بازاری و پایان یافرن نوام میان دولت و مذه  به سود  مناز ه میان شهریاران قدر 

ی ستیاستی برای توضتی  دولت مدرن در ایران بهره خواهیم برد شتناست جامعهشتهریاران بود. در این پژوهش از رو  

 کنند.ر و زمینه  مل دولت، ماهیت آن را تعیین میبسر   نوانبهی  اجرما  یروهاینچراکه، جامعه و  

 یاییی تهیمدرن .5

های زندگی بشتری در تاریخ غرب بعد از یک دوره نستبراً ایسترا در جامعه تاییر و تحوالتی روی داد که همه  رصته

این تحول ،  ایمبودههای ها شتاهد نوآوریرا مرحول ستاخره و در این  رصته  و فرهنگ  اقرصتاد  ا م از ستیاستت، اجرمام،

 به  ستنت   از گذار به صتنعری  تتتت   فنی و  فرهنگی  ستیاستی،   لمی،:  انقالب  (. چهار3:1387نامند )احمدی،را مدرنیره می

 و  آمریکا و  انگلستران در نخستت   مدرن، دولت  پیدایش  با  ستیاستی  انقالب در  گستستت   طورکلیبه.  شتدند  منرهی مدرنیره

: همچون مخرلفی هایاندازه  و ابعاد در ستنری ستیاستی هایاما نظا ؛  (396:1392باربیه،)  شتد مشتخ  فرانسته در  ستاس

هانرینگرن،  ) دهندمی ادامه  خود حیا   به  کمابیش و...  ایقبیله  هایپادشتتاهی  شتتهرها،دولت  ای،دهکده  هایدمکراستتی

 .(217ت   216: 1386

 از جدیدی  نظا  رأ  در که را مطلقه  پادشتاه. بود  اروپا در  ستیاستی مدرنیره به  ابییدستر  برای  ایمقدمه مطلقه دولت 

  گستترر    با(. 129:1394،لده)  داشتتت  ناپذیرتقستتیم و برتر قدر   د وی  ستتیاستتی  قدر  تجمیع  با  بود  فرمانروایی

  جایگوین  مسترقیم دولری هایستیسترم نظامی،  ستاخرار تاییر  مرعاق    اروپایی  کشتورهای از  بستیاری در  مطلقه هاینظا 

 دستتترگتاه  از  نو ی  ایجتاد  خودمخرتار بته  متدارانقتدر   برتکیته جتایبته  اینتک  کشتتتور زمتامتداران. گردیتد آن  غیردولری  نوم
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 ستیسترم  نظیر  ابوارهای تعبیه طریق  از و  مرد  منازل  حری و  والیا   جوامع، تکتک  ستاحت  در که گماردند  همت  دولری

  ؛ (69:1393تیلی،) کردندمی رخنه  و  نفوذ  کنررل، ا مال اشتتکال  دیگر و   مومی آموز   احوال،ثبت   وظیفه،نظا  مالیاتی،

 دیود هلد ازنظر ستیاستی مدرنیره هایمؤلفه کردند؛  هموارمدرنیره ستیاستی   ایجاد برای را راه مطلقه  هایدولت   بنابراین

 .شودمجوا تشری  می  صور بههسرند که هرکدا   زیر  موارد  شامل

 یطزمینی بود .  1-5

های مدرن استتت که مرزهای ها مد ی حاکمیت بر ستترزمینی هستترند، اما تنها با نظا  دولت دولت ی اگرچه همه

 روی دارند،  قدر  بهنستبت   که  فراوانی  حستاستیت   با  ستیاستی  پردازاننظریه .(134:1394شتوند )هلد،دقیق تثبیت می

 دولت   تکوین  مراحل نخسترین در  (.41:1377چاندوک،)  استت  قدر  تبلور  دولت  که دانندمی زیرا  کنند،می تکیه دولت 

 تأمین ستتر بر قدر   خودمخرار  مراکو  میان داومی  هایدرگیری داخلی،  ستتیاستتی فراگرد   مده و  اصتتلی آهنگ  مدرن،

 ما  که کند  حل را اصتلی  ستیاستی مستلله  این توانستره  مدرن  دولت  اما  بود؛  ایشتان از هریک  هایمصتونیت  و قضتایی  حقوق

هتای متدرن دارای توانتایی ا متال قتدر  بر تمتا  دولتت   (.172:1384پوجی،)  ایم.نتامیتده  داخلی  حتاکمیتت   یتا  وحتد   را آن

 اند.های خارجی پذیرفرهگسرره سرزمینی خود هسرند و این توانایی را  الوه بر مرد  این سرزمین، دیگر دولت 

 کنتطل ابرار قهط. 5-2

  آرا  با  تنها(  داومی پلیس و ارتش یک یپشتروانه  با)  قهر ا مال  ابوار و  قهریه  قوه  انحصتار داشترن  اخریار در  اد ای

 قرن تا مدرن دولت  رکن  این.  شد  میسر ملی  هایدولت  در  تت  رقی    اقردار و قدر  مراکو  شکسرن هم  در  تت  مرد  کردن

 فقط  دولت، یابنده  گسترر  و  طویل و  ریض  دسترگاه درون در(. 134:1394،لده)  داشتت ن  وجود  کامل طوربه نوزدهم

 هتایگیریتصتتتمیم  امتا  متاننتد؛می  بتاقی  ارتبتاط  در  جبر  قضتتتیته  بتا  پلیس،  و  نظتامی  بخش  یعنی  اجرایی  قوای  از  بخش  دو

 دیگر  صتتتالحیت  در ایشتتتان قدر   کارگیریبه  چگونگی و هاآن مالی تأمین مستتتلله و  هاستتتازمان آن درباره  کلیدی

دولت  هایمؤلفهبه یکی از    مدرن  دولت  نیروی نظامی در  (.173:1384پوجی،) استت   اجرایی و  گذاریقانون  هایارگان

 باید دارای این رکن اساسی باشند.  المللیبینهای مدرن برای ایجاد نظم و امنیت داخلی و مدرن هم تبدیل شد. دولت 

 قدرت غیطشخصییاختار  .5-3

قدر ، همراه با   ایمحدودشتدهیعنی نو ی ستاخرار قانونی   –و حاکم   غیرشتخصتیفکر تشتکیل یک نظا  ستیاستی   

توانستت در شترایطی غلبه پیدا کند که حقوق، تعهدا  و وظایف ستیاستی، در نمی  -اخریارا  قانونی  الی بر یک قلمرو

ه  شتد. این مستللستنری از قبیل اشتراف درک می  امریازصتاح  های  پیوند تنگاتنگ با حقوق مالکیت، دین و د اوی گروه

 (134:1394د،)هل  های هجدهم و نوزدهم مورد مناقشه بود.حری در قرن

  حق  توستتعه و پارلمانی مجالس  طوالنی توستتعه  ملی  حکومت  مهم  هایویژگی ترینمهم پارستتونو  تالکو   ازنظر

 قرار  الگو  با  هاییجنبه چنین.  استتتت  مجالس  گذارانِقانون وبرتری مقننه  قوه  نمایندگان انرخاب  برای شتتتهروندی رأی

 و  بحث  برای  جایگاهی فقط پارلمان.  (305:1381واتور،)  اندیافرهگستترر   ستتو،این به 1688 ستتال از  انگلستتران دادن

اجرای این تصتمیما  به (.  177:1384پوجی،)  استت  ستازی  تصتمیم جاندار و زنده  فراگرد  مستند  بلکه نیستت   وگو گفت 
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  بوروکراتیک  ستیاد  مدرن، دولت  کارآمدی به وجود آمد. در  بوروکراستیستاخرار اجرایی قوی نیاز داشتت، بنابراین  

  آن  استتا   بر که تبعیت   و اطال ا   منظم و معین  نظا   یعنی استتت،  حاکم  دوایر از امور انرقال و  مرات  ستتلستتله اصتتل

 به  ترپایین اداره از  رجوم  امکان فرمان تحت   فرد  ستیسترمی  چنین. هسترند  مافوق ادارا   سترپرستری تحت   مادون ادارا 

  هتای ستتتاختت   تمتا   در  اداری  مراتت  ستتتلستتتلته  ستتتیتاد ،  نوم  این  حتالتت   ترینیتافرتهتکتامتل  در. دهتدمی  را  متافوق  اداره

  روشتن  معنای.  استت   نهادی  ماهیت  با  ستیاستی  بنگاهی دولت   وبر تعبیر به(.  282:1374وبر،)  یافت  توانمی  بوروکراتیک

  شتناخره   ا ستاالریدیوان  تشتکیال  با  و  شتدنش  نهادی فرآیند  با  مدرن دولت   هویت   که  استت  این  وبر  ماکس ستخن

 دولت  همین  اما  شتد  گذاشتره بنیان  واحد  مرکویت   استا  بر  مدرن  دولت  هرچند  بنابراین  ؛(42:1394دورماگن،) شتودمی

  (. 175:1384پوجی،)  داشتتترند  گوناگونی  هایصتتتالحیت  و   الیق که گردید تقستتتیم  مرعددی  ادارا  و  هاارگان به نیو

ستتازی در  غیرشتتخصتتیها مطرح شتتد، این بنیان این دولت    نوانبههای مدرن  ستتازی قدر  در دولت  غیرشتتخصتتی

های مدرن  در دولت   بخشتتینظمبرای ا مال تصتتمیما  و کنررل و  و ؛گیری رخ دادمرکو تصتتمیم   نوانبه هاپارلمان

 این نهادها را بوروکراسی نامید.ایجاد کردند که وبر مجمو ه   نهادهای  مجمو ه

 مشطوعی  .5-4

  مثابه به هاانستان  که بود  دولت   حق و الهی  حق  قبیل از  اد اهایی رفرن  میان از و  شتدن  کشتیده چالش  به از  پس  تنها

. اماراتور  یا شتاه  یک مکلف  اتبام  صترفاً  نه  تتتت  یافرند را جدید  نظم فعال شتهروندان به  شتدنتبدیل  امکان  مرد  و  افراد

 مرضتمن  ناگویر  وضتعیت  این. کردندمی  کست   را آن باید  مدرن  هایدولت   که شتد  تبدیل  چیوی  به شتهروندان  وفاداری

 دولت (.  134:1394هلد،) بود شتهروندانش  منافع  و نیازها  نماینده یا  و بازتاب  دولت  زیرا بود؛  دولت   مشترو یت   اد ای

 نهند  گردن  او اقردار به شهروندانش  خواهدمی  آنکه یعنی  است،  روروبه  مشترو یت   مستلله با  حکومت  از نظامی   نوانبه

 از تمکین که  ا رقاد این  انگیوه به  بلکه  شتخصتی، زیان و  ستود  محاستبا  خاطر  به یا منطقبی   اد  یک  باانگیوه  نه  اما

 (.163:1384پوجی،) است   حق  یک دولت،

دولت مدرن بر استتا     (.289: 1392هلر،)  گیردمی  قانون از را خود  مشتترو یت   مدرن  دولت  وبر  ماکس  بیان به 

کند، این مجموم قوانین بنیادی را استت که ستاخرارهای استاستی را مشتخ  می  ایجادشتدهمجمو ه قوانین و مقرراتی  

ندان به اقردار دولت بنابراین دولت مدرن باید دارای مشتترو یت بر پایه قانون باشتتد و شتتهرو ؛نامندقانون استتاستتی می

خواستت ملت تأستیس   پایه برکه دولت   یک ملت باید توافقی صتور  گیرد   نوانبهگردن نهد. همچنین بین شتهروندان  

 شود و این دو بر هم منطبق باشند.

  تنهایی به  نمایندگی  ت مدرن استت.های مشترو یت بخش دولدر مدرنیره ستیاستی شتهروندی یکی دیگر از ریشته

 که  همچنان  هم خصتوصتی پهنه و   مومی  قلمرو میان جدایی  بلکه کند،نمی  کفایت  ستیاستی مدرنیره به  یابیدستت   برای

  استتتت  فردی  حقوق  شتتتنتاخرن  رستتتمیتت   بته  مستتترلو   درواقع  این  و  نمتایتدمی  ضتتتروری  جتامعته،  و  دولتت   جتدایی

  صتاح   ستیاستی  جما ت   مثابهبه فرد.  استت   شتهروندی  بارز  هویت  و  ملت   تتتت  دولت  نوین  جهان  (.165:1392باربیه،)

 زندگی در  آن استا   بر که  شتودمی شتهروندی منولت   صتاح    ملت   تتتت  دولت   ضتو .  شتودمی شتهروند  نا  به  ایچهره

  ا ضتای   چشتم  در.  استت   شتهروند قانون،  و دولت   چشتم در فرد.  زندمی  فراوانی  اقداما  به  دستت   مدنی نیو  و  ستیاستی
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 و  کنندمی ایجاد  ا رماد و پیوند  افراد بین  حقوق این  بنابراین،  ؛شتتودمی  بازشتتناخره  حقوق  حامل   نوانبه مدنی جامعه

 (.190 ت  191:  1377چاندوک،) کنندمی پذیرامکان را  اجرما ی مرقابل  کنش

   مومی  و  مدنی خصتتتوصتتتی،  حوزه  تفکیک  و فردی  حقوق به  توجه نیازمند ابردا در  حکومت، بر مرد   حاکمیت 

 به دهیشتکل  طریق از  هم  و  هسترند  خود خصتوصتی زندگی بر  حاکم هم  مرد (.  139 تتتتت  168: 1392باربیه،  )  استت 

  بنابراین   ؛(62  تتتتت  72: 1377چاندوک،  ) کنندمی  مشتتارکت  جامعه  مدیریت  در  مدنی هایانجمن و  ستتیاستتی  احواب

  شتود می ناشتی  ملی  ستیاستی جامعه  یک  در  فرد  کامل   ضتویت  از که انستان  استاستی  یبرابر یعنی  ضتمنی طوربه  شتهروندی

ای طوالنی بعتد از دوره  (.123:1380دیگران،  و  پتای) یتابتدمی  تجستتتم  شتتتهرونتدان  تمتامی  برای  رستتتمی  حقوق  در  و

یک فرد بدون    نوانبههای مدرن از اهمیتت باالی برخوردار شتتتد و دیگر به افراد جامعته  شتتتهروندی در درون دولت 

شتد. فضتای کافی برای طرح و ا مال خواستره شتهروندان در دولت مدرن فراهم شتد  حقوق و مستلولیت مدنی نگاه نمی

 صی کاسره شد.و از توانایی مداخله دولت در  رصه خصو 

های  های به صتور بگان واکنشدر بین نخ  شتدنداداره می ستنری  صتور بهکشتورهای که هنوز مدرنیره ستیاستی 

 ر آن حاکم هسترند نیوها بیک کشتور که هنوز مانند گذشتره ایلیاتی   نوانبهایران در دوره قاجار    .برداشتت  در مخرلف

 داشت.دولت مدرن در بر  های زیادی را نسبت به فکر و  ملواکنش

 ایطا  در ییایی مدرنیته  هایمؤلفهمصادیق . 6

   لو   و  صتتنایع در  گوناگون  ترقیا   مرمدن،  بورگ،  دستترگاه  دیدن  با کردند ستتفر  مررقی  به کشتتورهای که  ایرانیانی

 تجلیا   مفرون و  جل    بود؛ ملی  حکومت   محصتول  جمله  که را مجلل  ابنیه و  زیبا  شتهرهای  و  اخررا ا  و  اکرشتافا 

، 3 تا 1 زاده، جملک. )پروراندندمی  ستر  در  را گیرندجای  مررقی  ملل ردیف در روزی اینکه  رؤیای  و  شتدند  نوین دنیای

  قاجاری   شتاهان  حری  که بود مدرن دنیای به   ویمت   ایرانیان  ستیاستی آگاهی  گسترر   اصتلی  مستب    بنابراین(  85:1383

:  1363هاردینگ،. )داشترند اروپا به را  هایستفر  شتاه  مظفرالدین و  شتاهناصترالدین  و  نماندند  ق    هاستیاحت  این  از  هم

  مهمی  مظاهر استربداد اصتول به  حمله و  مشتروطه و آزادگی فکر بعد به  شتاهناصترالدین  ستلطنت  آخر  دهه از(  61تتتت  62

ملکم خان، با    (.29:2535آدمیت،) رستیدند  فعال  درجا  به مبلاان  و مرفکران  ترینبرجستره که  استت  دوره این در. دارد

برد جل  نظر شتاه، یک دفرر تنظیما  برای دربار تنظیم کرد. ملکم خان برای این مقررا  اصتطالح قانون را به کار می

مبرنی باشتد؛    کند که این قوانین جدید باید بر دو اصتل استاستیتا آن را از شتریعت و  رف مرمایو ستازد. وی تأکید می

یافت، تفکیک حکومت به های مشتخصتی پایان میتوستعه رفاه  مومی و برابری همه شتهروندان. سترانجا  دفرر با توصتیه

اجرایی که هر دو برگویده شتاه باشتد؛ با توجه به افکار  مومی؛ تنظیم و تدوین  لت یهی و یک  گذارقانونیک شتورای  

می؛ ایجتاد اداره مستتترقتل مالیتاتی؛ ایجتاد نظتا  آموز  همگتانی؛ احدا  ای و داوقوانین پیشتتتین؛ تشتتتکیتل ارتش حرفه

(.  85:1392های جدید بین شتهرهای اصتلی؛ و تشتکیل بانک دولری برای تأمین مالی توستعه اقرصتادی )آبراهامیان،بورگراه

یو، روسو، اگوست  کرمانی، است که در آثار  تأثیر ژرف  قاید منرسک آقاخانروشنفکر دیگر در این دوره زمانی میرزا 

دانستره از و آنچه از دانشتمندان انگلیستی می  و هابو هم آشتنا بوده و هربر  استانستر نمایان استت. با افکار الک   کنت 

و اتفاقاً پیش از اگوستت    ی و اخال  داردبسترگدلطریق تألیفا  فرانستوی گرفره استت. نستبت به منرستکیو و روستو  
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بررستتتی کرد   بتاهمرا    هتاآنجمع کرد و ارتبتاط   مرعلقتا  متدنیتت یکجتامنرستتتکیو بود کته در همته مظتاهر و    ،کنتت 

(. شاید به همین دلیل بوده که در تاریخ جدید ایران، به دوره زمانی مابین آغاز آشنایی جامعه 105-106: 1357)آدمیت،

 (.112:1385،یسااسریمشود )ایرانی با غرب مدرن و وقوم انقالب مشروطیت، » صر بیداری« گفره می

های  صتر روشتنگری غرب شتدند و پیکار با  آرمان  آورا یپدر  صتر مشتروطیت بود که گروه کوچکی از دانشتوران  

استربداد ستیاستی و استربداد دینی را بر  هده گرفرند. به قول مرحو  میرزای ناوینی در تنبیه االمه و تنویل المله »استربداد 

دانیم  صتر روشتنگری و دوران جدید فرهنگ اروپایی نیو با مبارزه با  که می رطو هماندو شتعبه دارد: دینی و ستیاستی«  

 صتر روشتنگری استت، در برابر این   آورا یپبود. پس آد  روشتنگر، یا روشتنفکری که    برپاشتدهاین دو شتعبه از استربداد 

و  منورالفکره آنان را ابردا  کند و درستت از همین روستت ک مبارزه می  هاآنخیود و  لیه  دو شتعبه از استربداد به پا می

 (.373-374: 1372اشرف،خواندند )ساس روشنفکر 

 طلباناصتالح  دیدند. درمجموممدرنیره ستیاستی را تنها راه برای توستعه و پیشترفت در ایران مناست  می  روشتنفکران

  دسترگاه   نوستازی  بنابراین،  ؛دانسترندمی دولت   نهاد  شتکل در را مدرنیره  ویژگی  ترینابرکاری و  تریناستاستی  روشتنفکران و

های  نریجه طرح مدرنیره ستیاستی در نوشتره  (.71:1382کارشتنا ،)  بود دوره این در  اصتالحا  مفهو   ترینمحوریدولت 

طرح های ریشتهنیره ستیاستی باید دید. پس با توجه به اهمیت مدر  ازآنپسو   انقالب مشتروطه توان درروشتنفکران را می

 .دهیممورد واکاوی قرار می ایران ران در آ

 یطزمینی بود  .6-1

ی زور تا ، به صتتالح و رهایی ایرانیان به این ا رقاد آوردند که فقط با گردن نهادن بر ستتلطهطی ستتالیان طوالنی   

 استتربدادی بودن حکومت در ایران، ا مال قدر  و نظار  در  باوجوداما   ؛(154:1380خواهند رستتید )قاضتتی مرادی،

انتد رو بودهی یکی از مشتتتکالتی بود کته قتاجتاریته بتا آن روبتهراستتتربته  نینشتتت لیت امنتاطق    ازجملتهبستتتیتاری از نواحی  

 (.298:1362)لمبرون،

iدولت  بین  انگلیسی زبان در  که تفاوتی به توجه  با iمیرزا  قلی  رضا  قاجاریه،  دوره  در  هاستفرنامه  نوشترن آغاز  با i  و  

iحکومت  i i  نویسد:می 

 اما ؛ ا   دولت  دیگری و  استت   خا  دولت  یکی:  استت  قستم  دو بر آمده  افواه و الستنه در  ایشتان از که  دولت   لفظ»

  آن نفو   گویند  که  ا  دولت   و ؛باشتتدمی دولت   ارکان از بعضتتی و وزرا و  پادشتتاه منظور  گویندمی که  خا  دولت 

  ا   شتامل شتودمی تلفظ  ایشتان میان در دولت  لفظ که  استت   آن  اغل   و  دارند مرصتور را همگی فقیر الی  شتاه از  مملکت 

  استت  بوده قرار  افراد براین اول روز  قانون و دارند دولت  در  مشتارکت  همه و   ا  استت   دولری دولت   آن  زیرا باشتد  بوده

 (.215:1382طرقی، توکلی) «انددانسره   مو   مشارکت  و آرا اتفاق در نیو را  خود مکنت   کثر  و  اسرقامت   سب   و

 قرن  اواستتط تا.  کندمی بیان  حکومت   ماهیت  مورد در  خود مشتتاهدا   گونهاین ایرانی  یک که  بود بار اولین  برای

  شتتاه  در  کهن ستتنن و مذه   نفوذ  نمایانگر که وزیر  چند و الوزراهلل رویس از  بود  مرشتتکل ایران  کابینه  میالدی، نوزدهم

  داخله،  جنگ،  مالیه، وزارتخانه شتش به را آن ا ضتای  کابینه اصتالح با  شتاهناصترالدین.    1850  /   1228 ستال در.  بود
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 شتتتدنتد  افووده  تعتداد  این  بته  افرختاری  وزرای   نوانبته  ای تده  تتدریجبته ولی  ستتتاختت، محتدود  اوقتاف  و   تدلیته  ختارجته،

 (.8:1363دسرره،)

 برای را مشروطه و  اساسی قانون و پارلمانی  حکومت   اروپایی،  لیبرالیسم از  جدیدی  دریافت  غرب،  با بیشرر  مراوده

  صتتاحبان  و  تاجران از  بستتیاری  ازجمله تر،غیرمذهبی  طلباناصتتالح میان در. آورد ارماان به جامعه از  مهمی هایبخش

 در که  درآید مدرن جامعه صتور به  باید ایران  که  گرفت  شتکل جمعی تلقی این  خواه،ترقی   لمای از  بعضتی و صتنعت 

  حاکمیت  خارجی بعد مورد در( 42 تتتت  43:  1385آفاری،. )شتود کنررل  حاکمیت مرکوی  توستط  حکومت   اخریارا   آن

 مجلس و وزرا  هیلت   و ملت   افراد تما  استت   بدیهی استت، آمده  استناد در هاگیریتصتمیم  در وطن استرقالل حفظ یعنی

 (37  تتتت  38:  1362مسترشتارالدوله،. )دهند  انجا   توانندمی را  آنچه وطن  استرقالل  ر ایت   در  باید ملی  شتورای  مقد 

 به  که بودند نگارانروزنامه و  نویستتتندگان طلبان،اصتتتالح از  تعدادی  خواهمشتتتروطه انقالبیون محرکه  نیروی  بنابراین

  (. 38:1377 ِلم،) رستدمی  نظر  به ضتروری  امروزی و  نیرومند ایران یک  ایجاد برای ملی  حاکمیت   و  مشتروطیت  نظرشتان

پس دیگر حاکمیت از آن خداوند نیستت که آن را به پادشتاه منرقل کند؛ بلکه حاکمیت باید توستط مرد  به حاکم داده 

ملت     نوانبهکنند که شتود و حاکم باید در مقابل مرد  پاستخگو باشتد و این مرد  در مرزهای مشتخصتی زندگی می

 سرند.ه  شدهشناخرهایران 

 کنتطل ابرار قهط .6-2

رخ داد. به همین دلیل نخسترین اقدا  چشتمگیری که    جنگ ایران و روستیه جهیدرنردر ایران برخورد با مدرنیره  

حکومت ایران برای مقابله با ستلطه اروپایی مدرن انجا  داد، ا وا  دانشتجویان ایرانی به اروپا و استرخدا  کارشتناستان  

مشتتتاوران نظتامی، بود. پس اولین رویارویی ایرانیتان با مدرنیرته توجه اصتتتلی به  رصتتته نظتامی بود    ژهیوبهو    اروپایی

ارتش منظمی ایجاد شتد که هم تمرین     1299/   1850های در ستال  ریرکبیام(. در دوران صتدرا   58:1393)وحد ،

  نظا  ستوارههوار  100گردید. ارتش مذبور استماً از و هم حقوق بیشترری به نفرا  آن پرداخت میدید نظامی بهرری می

اما بعد از برکناری  ؛  هوار نفر نبوده استت  20بیش از  هاآنشتد اما احرماالً تعداد واقعی تشتکیل می نظا ادهیپهوار  30و 

که فستاد در تما  شتلون دولری    1247/   1868های  لامیرکبیر راه انحطاط پیمود. نهاد فاستد و پوستیده نظامی در ستا

فرد دیگری کته اقتدا  بته نو ستتتازی ارتش کرد  (.218:1394نمتانتد )فوران،    یت نصتتت یبرخنته کرده بود ارتش نیو از آن 

بود او برای امنیت داخلی و آموز  نظامی درصتدد استرخدا  چند افستر اتریشتی و خریداری چند تو  و  الدولهنیام

تفنگ از اتریش برآمد. ولی ستتفار  روستتیه به دستترور کنت موراویف، وزیر خارجه روستتیه، به استترخدا   چند هوار 

افستران اتریشتی و خرید تو  و تفنگ از اتریش ا رراک کرد و مرذکر شتد که استرخدا  معلمین نظامی از خارج نود 

ر پاستخ نوشتت که معلمین نظامی استرخدا  هم ناچار د الدولهنیامی خواهد داشتت، اکنندهناراحت دولت روستیه تأثیرا  

 (.15:1370نخواهند شد )نهضت مشروطه ایران بر پایه اسناد،

کرد و های مدرنی که با نیروی بخار کار مینخسترین کارخانه ی استت کهقدربهاین دوره   اهمیت نیروی نظامی در 

 .ه 1253 /   1216سال جنگی بود که در ی و مهما  سازاسلحههای  ساهساالر تأسیس کرد کارخانه  خاننیحسمیرزا 

 ایران،  جامعه  مرنوم  هایجناح  تعادل در آن  نقش دلیل به  مستتتل   نیروهای(.  104:1393ق از اروپا وارد شتتتد )وحد ،

 از  پیروی با. بودند  رستیده ار  به  افشتار  و  صتفویه دوره از که کردندمی  خدمت   ستنری  ستازمانی  ستاخرار حفظ  برای
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 دولت   حال،در ین. کردند حفظ را ایران  جامعه  ایقبیله  ماهیت   نامنظم،  نیروهای  ای،قبیله  رفرار و  دهیستازمان  الگوهای

 تحرک   و  قتدر   پتذیری،انعطتاف  دلیتل  بته  هتاآن  چراکته  بگیرنتد؛  قتدر   ازحتدبیش  قبتایتل  کته  دهتد  اجتازه  توانستتتت نمی

د قواق از یگاربر  بنابراین، (.Rabi, 2012:353) بودند  شتاه اقردار  برای  اصتلی  تهدید طوالنی  مد  به  خود  ستازمانی

که مرحدالشتکل و با خواسترگاه    ی. ارتشت شتودیم  محستوبمنظم    یارتشت  یلتشتک  یحکا  قاجار برا یهاتال  یننخستر

  قواق   هوارنفری 10  بریگارد  غیرازبه تت  ارتش    1900  /   1279 سال در. شدحکا  قاجار    یلیاتیقشون ا  یگوینجا یمل

 شتخصتی  محافظ که شتدمی محدود  نفر هوار  دو به  تتتتت   داشتت   خوبی  نستبراً  کارایی و دیدمی تمرین هارو  نظر زیر

 منضتتبط و مجهو  کامالً  نیرویی از قواق  بریگارد داشتترن  اخریار در با  ایران  حکومت (.  218:1394فوران،) بودند دولریان

  بود  نیرویی هر از برتر  اغراق بدون و  بود  یافرهدستت   ایمالحظهقابل  کارایی  به    1899  /   1288 از  ویژهبه  که داشتت 

  آن  تعلیما  و تشتتکیال  فرماندهی،. نبود ایران ارتش  جایگوین  قواق  بریگارد اما ؛بودند  آن  تربیت  به  قادر  هاایرانی که

 همین به.  بود  آن  بر روستیه ستلطه  تثبیت   و  آن از  حمایت   ایران،  حاکم  طبقه بر  بیشترر  هرچه نفوذا مال  جهت  در همگی

  اخریتار   یتد  در  ایران  قواق  بریگتارد  برای  فرمتانتدهتان  انرختاب     1895  /    1284  در  گیریشتتتکتل  بتدو  از  نیرو  این  ختاطر

 (.111-112: 1369طوسی،  ) بود قفقاز نظامی فرماندهی

(  1329محر   )    1290 در را  ژاندارمری  توانستت، و  بود  منظم ارتش ایجاد پی در  خود  کوتاه  مر در دو  مجلس

 در کرد؛  هاراه  امنیت  حفظ  برای نیروی  تشتتکیل  درخواستتت   ستتوود دولت  از   1289 در  ایران دولت . آورد  وجود به

 در  حکومری ژاندارمری  تشتتکیل درواقع(.  30:1380غنی،)  داشتتت   ژاندار  7000 و  افستتر 200 ژاندارمری 1293 ستتال

  با   یافرهستازمان قدر  ا مال  دسترگاه  نو ی تا  بود مشتروطیت   دوره در ایران  حکومت   توستط اصتولی  کوشتشتی  راسترای

  شاه نیناصرالددر دوره   ت یدرنهاپس    (.67:1374کرونین،. )باشد ایرانی  مقاما   پاسخگویی واقعاً  که نهند بنیان  ملی پایه

بر کشتور   شتد با همان قدر  نظامی ایلیها برای ایجاد نیروی نظامی قوی انجا  شتد چراکه در دوران جدید نمیتال 

بعد از اشتاال ایران   کهینحو بهای انجا  دادند  مشتروطه خواهان کمررین تال  را برای ایجاد ارتش حرفه  حکومت کرد.

 مؤلفهبا توجه به اهمیت این  پس  ر مورد درخواستت بوده استت.در جنگ جهانی اول لوو  ایجاد ارتشتی قدرتمند بیشتر

مهم مدرنیره ستیاستی در دوران پهلوی اول توجه بیشترری به آن شتد و در این دوره به معنای واقعی ایران دارای ارتش 

 شد.

 قدرت یطشخصییاختار غ .6-3

 گوید؛ی در اروپا میرشخصیغطالبوف در مورد انرخابا  و ساخرار   

کنند، مگر در امور اداره بلدیه دخل و تصتترف نمی  وجهچیهبه»در حکومت مشتتروطه یا حکومت جمهوری   

همچنین از دها  کوچک تا شتتهرهای   ؛ واداره بخواهد قراری که خالف قانون استتت وضتتع نماید  کهنیا

اند« انرخاب نموده ا ضتارویس او  را  ره مخصتوصتی دارند وبورگ از دو خانوار تا پانصتد و هوار خانوار ادا

 (.54:2536)طالبوف،

  و  باشتد  طایفه   امه صتالح  بر مبنی باید  شتود  صتادر  حکومت  از که  استت   حکمی هر  قانون  خان؛میرزاملکم  ازنظر

  شده تشکیل قانون  اجرای  اخریار  و قانون  وضع  اخریار  نوم دو  از حکومت . بیاید  الز   طایفه افراد  بر  بالمساوی  آن اطا ت 

  اجرای   اخریار از  المحاله  باید قانون  وضع  اخریار. است   قانون  اجرای مسرلو   قانون  وضع(. 31  ت  32:  1381اصیل،)  است 
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 مطرح(.  124:1381اصتیل،)  شتود برپا  اجرایی  دسترگاه  ابردا  بایستری  قانون  دسترگاه استرقرار از بعد لهذا. باشتد جدا  قانون

 بر  مبنی  شتاهنشتاه فرمان  که روز همان از. شتد مشتروطه  انقالب  به منجر  درنهایت  روشتنفکران  توستط  مباحث  این کردن

  حقوق   قلمرو در.  درآمد  اساسی  قانون دارای مشروطه  کشورهای شمار در ایران  شتد، صتادر  ملی  شتورای مجلس تأستیس

 حد تا آن  مرمم  نوشترن و  استاستی  قانون تصتوی    و اصتالح همچنین و  کرد اجرا  را خود ذاتی  حقوق ملی مجلس  استاستی

  قانون  دولت  از  ملی  مجلس  آغاز در. داشتت    هده بر بالفعل  مشتروطیت   اصتول  تنظیم در را مؤستس  قوه  اخریارا  معینی

: آمده مجلس  نامهنظا  پانوده  اصتل در مجلس اهمیت   مورد در  مثال نوانبه  ؛(384:2535آدمیت،) کرد مطالبه را  استاستی

 روی از مداقه  و مذاکره از پس  داندمی  ملت   و ملک  صتتالح را آنچه مستتاول   مو   در دارد  حق ملی  شتتورای مجلس

  توستتط به  ستتنا مجلس  تصتتوی   با و  اطمینان و  امنیت   کمال در  آرا  اکثریت   ر ایت  با  و  کرده   نوان درستتری و  راستتری

: شتانودهم  اصتل در و  شتود گذاشتره  اجرا به  موقعبه و  موشت   همایونی صتحه به  که برستاند  رک  به دولت  اول شتخ 

 به  باید هاوزارتخانه  استتاستتی و  ستتلطنت  و  دولت  مبانی  تشتتکیل مملکری  و دولری امور انرظا  برای  که  قوانینی  کلیه

 (.40:1361کرمانی،) برسد  ملی  شورای مجلس تصوی  

 بوروکطایی در ایطا  .6-3-1

در    دن به یک بوروکراستیهای برای رستیبنابراین تال تصتوی  قوانین مجلس نیاز به بازوی اجرایی قوی داشتت 

  فرنتگ   ملتل  از  هرقتدر  صتتتنتایع،  اخررا تا   در:  کنتدمی  یتاد  آن  از  گونتهاین  ملکم  نیو  بتارهانجتا  شتتتد. دراین  این دوره

 هوار سته  دو این در ما  که زیرا ایمدورمانده و  غافل  بیشترر مرتبه صتد دیوان،  دسترگاه ترتی   فقره  این  در  ایم،افراده ق  

 ترتی     لم  در ولی. داریمتفنگ و  تو  کمان،  و تیر  وک  کهچنان ایم،کرده  ترقی الجملهفی  صتتتنایع   والم  در  ستتتال

 طورهمان هم امروز  گرفریم،می  مالیا ( طور هر)  این از قبل  ستال هوار دو  چنانکه. ایمنکرده ترقی اصتالً  دیوان  دسترگاه

 اداری   دسرگاه  ویژهبه  اروپایی، اداری  دسرگاه کارآمدی  تأثیر تحت  شد به خان ملکم(.  29-30:  1381اصتیل،)  گیریممی

  پیشرفره   هایکارخانه بلکه  اشیاهلل  تولید  برای  یافرهتوسعه  هایکارخانه تنهانه  اروپاییان وی، ازنظر.  است  داشره  قرار دولری

 (63:1393وحد ،. )دارند نیو هاانسان تولید  برای

 نویسد:می  خود  خاطرا  در دیوانی  دسرگاه بوروکراسی یا  به موردنیاز در نیو  مسرشارالدوله صادق

 شتورآب از  کلیه  اصتالحا   ستایه در و  داشتریم  مقا  نا   درخور امروز  بودی مرت    دیوان  دسترگاه  اگر که الحق»

  و شترف  هایگنج  آنچه  ابنای فطری  وجود وطن طبیعی غناوم از و  حاصتل شتیرین  شتهدهایی  چه  جنوبی و  شتمالی

 .(257:1361صادق، مسرشارالدوله) «آرزوست هم این  اما ؛بودیم  کرده  کامل  و ظاهر سعاد 

 که  نهاد  او، چنین که  گرفت   انجا   ستاهستاالر  توستط ایران در  بوروکراستی ایجاد برای هاتال  ترینمهم از  یکی شتاید 

  مالیا ،  وزار   جنگ، وزار   خارجه، وزار   داخله، وزار : ستتانبدین.  شتتود پا بر وزارتخانه نه و صتتدرا ظم یک

 صتتتدرا ظم  نود ولی آزاد  کارها و دربار  وزار  زرا ت،  و  تجار   وزار  فواید، وزار    لو ، وزار   دلیه، وزار 

  بعد. نرستید  الز  نریجه به  کارانمحافظه مخالفت  دلیل به هاتال  این  البره( 11:1363، 1 کستروی، ج. )باشتند  پاستخگو 

کسروی،  . )گردید  مشخ   نیو  آنان کارهای  و هازیرمجمو ه  و  شدند  انرخاب  وزرا  اول  مجلس  در  و  مشروطه  انقالب  از

 و تدوین  مدرن  شیوه به  قسمت  هر  اخریارا   و وظایف  که بود  بار اولین  برای زمان این در( 230  تتت  231: 1363، 1 ج
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 تا شتد  تال   خارجی  کارشتناستان  استرخدا   با.  گرفت   اخریار در را  امور  کلیه بر  نظار   حق مجلس و  گشتت  مشتخ 

  پستتت و  گمرک  در  اصتتالحاتی به ایران ادارا  در  بلژیکی  مأمورین یستتاله 17 تال  و  کنند مرحول را  بوروکراستتی

 شتدند؛  موفق هاآن. شتد آغاز ایران  ادارا   در جدیدی  دوره بلژیکی،  مأموران کار  شتروم  با درواقع.  شتد منجر اینریجه

 باشتد، همین هاآن نریجه  اگر حری. ستازند  آشتنا  مرخصت  مأمورین  محاستبا  و  بایگانی  اداری، کار  نحوه با را  ایرانیان

اراده ملت به معنای اصل    مثابهبهدر مدرنیره سیاسی تشکیل پارلمان   (.261:1363دسرره،) دانستت   مثبت    ملی را آن باید

تشتکیل مجلس   کند. در انقالب مشتروطه ایران نیوی میدهجهت را  هامؤلفهی دیگر نو به ؛ وشتوددولت مدرن فهم می

شتد ای اصتلی انقالبیون محستوب میشتد چراکه استا  انقالب مشتروطه و خواسترهخود تحول  ظیمی محستوب می

نهتادهتای  و    ستتتنری بوده  شتتتد بتههمچنین ایران دوران قتاجتار یتک جتامعته  هتا بود.  مجلس، کتانون درگیری  کتهیطوربته

های برای تشتکیل یک بوروکراستی کارآمد مطرح شتد و در دوران مشتروطیت خواستت  درنریجهحکومری ضتعیف بودند. 

 های هم برای رسیدن به آن انجا  شد.تال 

 قانو  ایایی .6-3-2

.  باردازند   گیری در  مواستا   و  مستاوا   منشتور  اجرای به  تا  اندبرخاستره  فرنگستران مرد  ایرانی  نظر روشتنفکران در

: دانستترندمی اروپا آبادانی  و اقردار مایه را   امل دو بیشتترر نوزدهم قرن در ایرانی طلباناصتتالح(  255:1357آدمیت، )

 :نویسدمی نیو آخوندزاده(  41:1394کاتوزیان،. )قانون  حاکمیت  و جدید  فناوری

  چون  وزیرانی  سترنوشتت  که  کیستت   نیسترند مصتون  استربدادی  حکومت   آفا  از نیو دولت  معربر  رجال حری»

  حکومت  آثار هااین همه.  نداند را  امیرکبیر خانتقی  میرزا و مقا قاوم ابوالقاستم میرزا  و شتیرازی  ابراهیم میرزا

  کراب  یک دیوان، دسرگاه  سراسر  در: نویسدمی  قاجار اسربدادی  اداری  نظا   نقد در  همچنین او. است   قانونبی

 (.138  ت  139: 1349 آدمیت،)  «نیست  دست  در  قانون

 نویسد:همچنین در مورد لوو  وجود قانون طالبوف می

  نقطه  به   مومی اخالق  ستوهلل  شتده،  بیرون خود  دایره از استال   استت؛ مانده  معوق  شترم احکا   و امور  که  اآلن»

 غرق  مشتترف  حواد  توفان  امواج  میان  در  هاملیت   کشتتری و  نموده غروب  معرفت  آفراب  رستتیده، آخری

  اجرای  و  قانون  وضتع  معرفت  آفراب  طلوم و  اخالق تهذی   و خال   وستیله و نجا   ستاحل فقط.  باشتدمی

 (.209-210: 2536طالبوف، ) «بس  و است  آن

 نبود  گذاشتره باطل را نعما  این همه  که  چیوی خداداد،  نعما  از  استت   مملو  استت: ایران آمده  قانون روزنامه در

  سترتی .  قانون بدون کنیممی تعیین  حاکم.  نیستت  قانون  که زیرا  نیستت   چیوهیچ مالک  ایران  در  کسهیچ.  استت   قانون

 خوانه.  قانون بدون کنیممی  حبس را  خدا  بندگان.  قانون  بدون  فروشیممی هم را دولت  حقوق.  قانون بدون کنیممی ل و

 یک معروف  رستاله  نویستنده مسترشتارالدوله  .(1: 1369ملکم،)  قانون بدون کنیممی  پاره شتکم.  قانون بدون بخشتیممی

 نجا  راه  تنها  بگوید  استتت   خواستترهمی   نوانی  چنین انرخاب با  او.  استتت   قانون  کلمه یک از  وی منظور  استتت؛  کلمه

 قتانون  مورد  در  را  خود  دیتدگتاه  آخونتدزاده(.  40:1387آجودانی،  . )شتتتودمی  خالصتتته  قتانون  یعنی  کلمته  یتک  در  ایران
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 و مطلقه  حکومت   بستاط و نویستدمی  «قانون استاستی» که  استت   ملت  و  استت   ملت   قانون واضتع  که  دهدمی  شترح طوراین

 تر،روشتن تعبیر  به. آوردمی  وجود به را  قانونی  حکومت   یا دولت   قانون، همان  استا  بر  و چیندبرمی را ظالم  ستلطنت 

iملت   تتتت  دولت   مفهو  همان   ، 1871  /   1249 نامه در آخوندزاده v در  را کار  چاره  و کندمی مطرح  ستاده زبان به  را  

 شعر در  ایگسررده  صور به  بعد  هاسال  زاده،آخوند  خواست  همین. بیندمی  ملی  حکومت  و  ملی دولت   برپایی و ایجاد

  حکومت: مشروطه را  انقالب دسراورد ترینبورگ همین دلیل است که به(  51:1387آجودانی، ) یافت  انعکا  مشروطه

  ستاخت پروسته طول در  کشتورها دیگر  استاستی  قانون  واژگان  ستایر(.  50:1394کاتوزیان،)دانند استاستی می قانون  پایه بر

  آن  برای که  قانون  نوم مورد در  ستردرگمی  نوم هیچ  تر،دقیق  بار   به. شتد پذیرفره ایران در  ستر ت به  استاستی  قانون

 Amir)  استت   توجهقابل نیو اولیه  ستازنده  مؤستستان توستط  ستیاستی جامعۀ مفهو .  ندارد  وجود بود،  مدرن  جایگوینی

Arjomand, 2008:36).   ولی به هر صتور  در مرمم قانون استاسی مواردی از آن را حذف یا اصالح و موادی را به

 ایران دارای قانون اساسی شد.  درنهایت های مشروطه خواهان  آن اضافه نمودند. با توجه به تال 

 

 ها و نهادهای مطدمیانجمن. 6-3-3

 از یکی   نوانبه  اصتناف  بود،  مدنی جامعه رشتد  و ملی دولت   تأستیس  آن تاریخی معنای  به که  مشتروطه دوره در

 تازه آزادی نیو،  نوشترار  و بیان آزادی   رصته در(. 26 تتتت   28: 1375اشترف،) شتدند  ستیاستت   گود وارد  ستیاستی  هایمهره

 در  انقالبی  هتایانجمن.  آورد  همراه  بته  را   مومی  هتایانجمن  و  هتاروزنتامته  نتاگهتانی  شتتتکوفتایی  احواب،  و  مطبو تا 

 در  احواب هرچند(. 101:1392کدی، )  گردید بستیار نفوذ  صتاح    حکومت  و  ستیاستت  در و  شتد  تشتکیل ایران ستراستر

  طورکلی، به  کرد  اضتافه باید ولی. بودند  ضتعیف دولت   با و مرد  با  ارتباط  ازلحاظ بخصتو   و نیافرند  کافی رشتد ایران

  نظا  اتحادیه)  گشترند مشتروطه  ارکان از یکی و  شتدند ظاهر  اروپایی احواب  قوا د همان تحت   وبیشکم ایران  احواب

 .(17:1361مافی،

 به  محال   و تهران  اصتناف و  دادند  تشتکیل انجمن ایاال  و  والیا  از یک هر اهالی  مشتروطیت،  برقراری از پس

  تشتکیل  تهران در انجمن  دویستت  حدود در زمانی اندک  در  چنانکه  گماشترند،  همت  محلی و  صتنفی هایانجمن تأستیس

  قووین  دروازه برادران انجمن  مظفری، انجمن آذربایجان، انجمن  طالب اتحادیه در  مخصتتوصتتاً هاآن از هریک  و  یافت 

 که  بلژیک   1831  استتاستتی  قانون(. 407:1383ستتو ،  و  دو  اول زاده، جلدملک) داشتترند   ضتتویت  نفر هوار چندین

  اجرمام   بیان،  آزادی مذهبی،  آزادی  اتبام،  فردی  آزادی ازجمله،  مدنی حقوق  از  تعدادی بود، اساسی قانون مرمم سرمشق

  با  ؛بود  کرده تضتمین را   مومی رایگان  آموز  از  برخورداری  حق و  قانون برابر در(  مرد) شتهروندان  برابری  تشتکل، و

 شتتتدمی  محتدود   لمتا  و  شتتترم  توستتتط ستتتاس  و  داده  قتانون  توستتتط  حقوق  این  مورد،  هر  در  کته  مهم  تفتاو   این

 به  بستیاری  شتباهت   و گشتره تدوین محکم بستیار  ملت   حقوق  نامهنظا  دارد،  قیده نیو  براون ادوارد(.  147:1385آفاری،)

 25 و مرد   منرخ   نماینده 35 از  مرشکل  سنا مجلس  استت،  مستلول مجلس  برابر  در  دولت   هیلت . دارد  انگلستران  منشتور

 (.132:1376براون،) هسرند  حکومت  مالی  ترکیبا  از انرقاد حق  دارای که  بود خواهد  حکومت   برگویده  نماینده
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 یا  تبلیاا  روزنامه،  کراب، هرگونه  که  گرفت  تصتمیم  شتاه  که  استت   ایگونهبه  شتاهناصترالدین  صتر در  مطبو ا  

. نداشتت   انرشتار  اجازه  شتاه تأیید  بدون  یافت،می انرشتار  کشتور داخل در مکانی هر در و  چاپخانه هر در که  موضتو اتی

 شتد؛می  تأستیس  کشتور از خارج در  حکمت   و ارشتاد، اخرر، قانون مانند  هاییروزنامه که  بود ستانستور  و کنررل  نوم این

  مؤثرترین   از(  Bashir, 2000:141-142)  بودنتد  محبوب  بستتتیتار  انرقتاد  و  نوشتتترن  رو   برای  هتاآن  براین،   الوه

 روزنامه این.  بود لیبرال و  افراطی  خواهمشتروطه روزنامه یک  که بود  مستاوا  روزنامه  مشتروطیت  انقالب  در  هاروزنامه

 مشتروطه در  پیشتکستو   قهرمانان زمره در داد،می نشتان مشتروطه  بنیان تقویت  در  که  ایالعادهفوق جستار   به توجه  با

 بردمی نا  روزنامه 400  حدود   1289 تا ایران  هایروزنامه  نشتتر آغاز از  رابینیو (.  234:1372رابینیو،) دارد  جای اول

 نیو روزنامه 4  ارمنی، زبان به روزنامه  10 فرانسته، زبان به روزنامه 8  فارستی، زبان به  روزنامه 378 هاروزنامه این  از که

های این دوره را دوره آزادی  (.260-272:  1372رابینیو،) استت   منرشترشتده زمانی  دوره این در آستوری و کلدانی  زبان به

ها، مطبو ا  به نحوه اصتتناف، انجمن  بارهکیبهکه بیان شتتد  طورچراکه همانشتتده استتت.    نیو نامیده حدوحصتتریب

 ای رشد کردند.گسررده

  یمشطوع .4-6

خواستتت مرکوی   قرار گیرد. دیموردتردافرد که درواقع قوا د استتاستتی حکومت  بحران مشتترو یت زمانی اتفاق می

دستراورد انقالب نیو بود. این به معنای  نیتربورگبود که   افرهیلیتعدستلطنت محدود یا  سیتأست ایران مشتروطه  انقالب  

، انقالبیان ترقیدقمشترو یرش زاییده حمایت مرد  بود. به  بار   که لاو حکومت زور و جایگوینی ان با حکومری بود  

ها ناگویر در جنبشی تبلور  این خواست  ا مال قدر  مطلق و خودکامه ناممکن باشد.  درانخواسرار حکومری بودند که  

بر استا     (.101:1393کرد )کاتوزیان،می  باشتد مبارزه شتدهنیتدویافت که برای قانون استاستی که بر استا  تفکیک قوا  

نهاد  شیرا در پ  یاست یستامان ست  و های نظا  ستنری قاجار مرولول شتدپایه  در مشتروطیت، مشترو یت همین قانون استاستی  

»حکومت مرد   رانیملت ا  ت یداشتت و بر استا  حاکم وندیپ 1789حقوق بشتر   هیا الم یو حقوق یکه با اصتول فلستف

حقوق بشتر استا  حکومت   هیاصتول ا الم  ت یمشتروط  یرگ یبود. با چ  شتدهپرداخره یو انستان یعیطب  نیبر مرد « و قوان

ها  حوب یهاها و اهداف و آرمانو استاستنامه یفراهم آورد و در مرمم قانون استاست  رانیرا در ا یاست یست یره قانون و مدرن

ت   423: 1369ی،طرق  ی)توکل  افت یجا    ت یدوران مشتروط ا یاز نشتر  یاریبست   یهاو مرامنامه  یاست یست   یهاو ستازمان

نودیکی با ایران داشترند    ییآشتنانویستد: برای کستانی که یک دیالما  رو  در مورد وقایع بعد از مشتروطیت می (.422

در کشتور که تا به ان زمان زیر ستلطه حکومت مطلقه استربدادی    مشتروطه  محل تردید نبود که برقراری رژیم  گونهچیه

)الکستتویچ  بوده استتت.    خواهانِ یآزادالعاده  فوقوجود نداشتتت  آنجاجو قانون شتتر ی در قانونی    گونهچیهبود و 

 (.44:1362زینوف،

 بر مرگ  و استال  بادزنده  شتعارهای به نیو ایران  ملت  بادزنده  شتعار مشتروطه  انقالب دوران در آفاری،  ژانت   نوشتره به

 یک از  جووی را  خود ایرانیان  بیشترر زمان آن تا.  گرفت   کمدستت  نباید را  جدید شتعار این  اهمیت . شتد اضتافه الدولهامین

 و  مستتیحیان  یهودیان، یعنی  مذهبی،  شتتدهشتتناخره  هایاقلیت   جوبه  اما دانستترندمی مذه ،  یا قومی،  گروه یک  یا  منطقه

  تنها نه «ایران ملت  بادزنده»  ملی و غیرمذهبی شتعار  ترتی ،اینبه.  بود  شتیعی استال  همان  ملت  اصتلی  هویت  زردشتریان،

 نمودمی  برابری  ایرانیتان  اکثر  مستتتلط  و  غتالت    هویتت   بتا  بلکته  رفتت،می  فراتر  قومی  و  ایمنطقته  هتایهویتت   از
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همچنین در این دوره مبتاحث ستتتکوالری نیو مطرح شتتتد که خواهان جدایی دین و دولت بودند. (.  82:1385آفاری،)

 (.Bayat,1991:139و   Gheissari,1998:4، 32:1357آخوندزاده،،  3:1343)برای اطال ا  بیشرر ر ک: کرمانی،

  خواه آزادی مخرلف  درجا  به و بودند  ناستیونالیستم  اکثراً  های کهانجمن ظهور  گسترر   و مشتروطه  انقالب از پس

  با  را خود  ا ضتای تا  دادند  تشتکیل  گفرگو  و  بحث   جلستا  و  ستخنرانی  منظم  هایبرنامه هاانجمن از  بستیاری. بودند

 ؛(354  تتتت  355:  1371کاتم،) کنند  آشنا دمکراتیک و  آزادیخواه  ناسیونالیسم  مکر   با و پارلمانی نظا  یک  هایضرور 

ید واقع شتتد. این تولول در موردتردبنابراین، مشتترو یت ستتنری که در ایران دوران قاجار وجود داشتتت در این دوره 

 های سکوالر نیو به آن اضافه شد.دیدگاهمشرو یت با ناسیونالیسم همراه شد و همچنین 

 

 رصته ستیاستی و  کنندهتعیینطرح مدرنیره ستیاستی در دوران قاجار زمینه تحوالتی را در ایران به وجود آورد که  

  میرزا آقاخان کرمانی،  ،میرزا ملکم، الدینجمتالستتتیتد  های افرادی ماننتد نوشتتترته  فکر وتاییرا  آینتده آن در ایران بود.  

  شتاه ناصترالدیندر اواخر ستلطنت   های مخرلفبه شتکلمدرنیره ستیاستی   هایمؤلفهو ... با ث شتد  آخوندزادهطالبوف، 

برداشره شد   هایقد حری در بعد  ملی نیو  در چندین سال بعد باشد.    بیان شتود و موج  تحوال  ستیاستی و اجرما ی

 در  جباخانه  و  قورخانه ستتاخرن  برای  هایکوشتتش  موردنیاز استتلحه و  مهما  تهیه  یبرا شتتاهناصتترالدین دوره مثالً در

  vمشتهورترین   که رستید چا   به روزنامه چندین شتد، دایر ایران در  چاپخانه  تعدادی  شتد، انجا   مناطق ستایر  و تهران

  مدرسته آن ترینمعروف که جدید ستبک به مدار  ایجاد  گوناگون،  هایکراب ترجمه. استت   اتفاقیه  وقایع روزنامه هاآن

  گونه این  باوجود( 203-381:  1370، 1اردکانی، ج . )کارکرد به  شتتتروم صتتتنعری  و فنی نظتامی، باهدف  بود؛ دارالفنون

 .بود  موجود وضع حفظ طرفداران  مر وب  بیشرر  هرچه  شاهناصرالدین رفره،همروی اما هاتال 

  شتاه نیناصترالددر دوران ستلطنت    مدرنیره ستیاستی یهامؤلفهریشته طرح و گسترر    که بیان شتد  گونههمانند هرچ

  هتای نو وجته  ملی بته خود گرفتت. بود کته این افکتار و انتدیشتتته  بعتدازآنو  مشتتتروطته  انقالبدر ریشتتته داشتتتت امتا 

و  همچنین  ند وبیشترری داشتر  نمود ان مشتروطیت دولت در این دور  یرشتخصت یغستاخرار  مفهو  مشترو یت و    کهیطوربه

. هرچند مدرنیره ستیاستی در ایران مطرح شتد  نیروی قهر نیو در دوره پهلوی اول  ملیاتی شتدند و کنررلبوروکراستی  

 بستتیاری از  اتفاق نیفراد ولی بدون شتتک ریشتته و استتا   در ایران دوره قاجاریه  کامل طوربه  در غرب بود  آنچهولی 

 در ایران بوده است. ،سیاسی بعدیتحوال  
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 یطیگجهینت  .7

  ،یاست یدر  رصته ست  یقی م یدربردارنده تحوالت  دی صتر جد نیدر اروپا مطرح شتد ا  دیجد ی نوان  صتربه رهیمدرن 

مطلقه    یهامدرن از دوران حکومت   یاست یدر نگر  ست   یو دگرگون رییبود. تا یو هنر  یو فرهنگ  یاقرصتاد  ،یاجرما 

ابوار قهر برخوردار بود و   یستتنر میمدرن، از مفاه شیشتتد. در دولت پ  یبه دولت مدرن منره  ت یشتتروم شتتد و درنها

 جهیو درنر  شتمندانیاند  یهامطلقه نگر   یهادر دوره حکومت  یصتور  پراکنده وجود داشترند ولبه یها محلحکومت 

. دیبود اراوه گرد یدیارکان جد  یاز حکومت که دارا ینینو   یهاوهیقرار گرفت و شت  دیمرد  نستبت به گذشتره موردترد

 دوره  نیا  درانتد.  زدهمتدرن بته دولتت متدرن رقم  شیدولتت پ  ت یت وضتتتع  از  را  یمطلقته رونتد انرقتال  یهتاحکومتت   درواقع

صتتور  ارکان و ابوار مدرن  به ...گمرک و ،یریگ   ا یمال  ،ینیستترزم  یمرزها جادیا  ارتش،  ،یبوروکراستت   قدر ،  تمرکو

صتور  گستررده مطرح شتد که  الوه بر ابوار دولت مطلقه،  به  یاست یست  رهیمطلقه، مدرن  یهادولت   یاز فروپاشت  بعددرآمد.  

گرفت.  قرار   ر یموردپذ  یاست یست  رهیمدرن  ی نوان اصتل استاست سترنوشتت به  نییو اصتل حق تع  یفرد  ت یحقوق و مستلول

. البره ندیآیبه شتمار م  ت یمشترو   منبع و  کنندیم  ت یا مال حاکم  یندگ یپارلمان و نظا  نما  قیدوره مرد  از طر نیدر ا

 .شوندینم کیاز هم تفک  قیصور  روشن و دقدارند و به گریکدیبا   یدگ یتن درهمکی  یاسیس رهیمدرن یهامؤلفه

 هتایتال   ایرانیتان و  نمتانتد  بهرهبی  برخورد این  از نیو  ایران شتتترق،  و  غرب بین  برخوردهتای  بتا  و  قتاجتار  دوران در

  )دینی و غیردینی(  روشتنفکران رویداد این اصتلی دارانپرچم  شتکبی.  دادند  انجا   خود  نابستامان وضتعیت   از  رسترن  برای

 از یکی  هاینوشتره  اگرچه.  داشترند تأکید  کشتور  در  ستیاستی  مدرنیره  ایجاد ضترور   بر همگی که بودند  مشتروطه دوره

  موج   آثارشتان  آن در  انرشتار و هامؤلفه این  با آنان  آشتناییاما   ؛دهدنمی  نشتان را  ستیاستی مدرنیره ابعاد همه  روشتنفکران

 به را  روحانیون و   لما حری  که  یافت   گستترر  حدی در  یافرگی مومیت   این. شتتد  هاآن  هایخواستتره  یافرن   مومیت 

 هایآزادی  گسترر   بوروکراستی، پارلمان و  قانون،  مرد ،  حاکمیت   مثل  هایخواستره  درنهایت .  کرد جذب  خود  ستمت 

  ها خواسره  این حری. آورد  فراهم  را مشروطه  انقالب  موجبا   و کرده  رسوخ  مرد    امه افکار  در... و ناسیونالیسم  مدنی،

  شتتتاه ناصتتترالدین دوره در  بنابراین  ؛گرفت برمی در را مدرنیره  جوان    ستتتایر و  نبوده  ستتتیاستتتی  مدرنیره به منحصتتتر

  متدرن  دولتت   هتایمؤلفته  حتدودی  تتا  بود کته  مشتتتروطته انقالب  امتا در  ؛گردیتد  فراهم  متدرن  دولتت   فکری  هتایزمینتهپیش

 .گرفت   خود به   ملی وجه  ایران در  هایکاسری  با هرچند

د در غرب روی دادهند که آنچه در این دوره در ایران اتفاق افراد با مدرنیره ستیاستی که  های پژوهش نشتان مییافره

نباید این  ،شتدمی  پردازینظریهدر مورد آن طوالنی   زمانمد   با توجه به فرهنگ ستیاستی ایران  فاصتله بستیار دارد و باید

  . مدرنیره ستتیاستتی دستتت یابند  هایمؤلفهبه   کامل  صتتور بهانرظار را از جامعه ایران دوره قاجار داشتتت که بروانند  

ساز بسیاری از تحوال  معاصر زمینهقاجار،    شاههای مدرنیره سیاسی در اواخر دوران ناصرالدینمؤلفهطرح ،  وجودبااین

 در ایران بوده است.
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i . به انگلسران سفرکرده بود.    1253/   1837نوادگان فرحعلی شاه بود که در سال از 
ii. State 
iii .Governmemt 
iv .Nation- State 
v .( 1370:222، 1وسیله میرزا صال  شیرازی به چا  رسید. )اردکانی، ج نخسرین روزنامه در دوره محمدشاه به 

 


