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 چکیده 

کی از مسائل مهم فلسفه سیاسی مدرن تلقی می  از دیرباز یهای این دو  امعه مدنی و چگونگی جدایی و نسبتمسئله دولت و ج

های  فیلسوفان قرار گرفت که با همستانام هنگامی مورد توجه اندیشمندان و  در قرن هیجدهو  غرب  جهان  شود. این مسئله در  

ودند  جود آورده بدر جوامع بوهای مختلفی را  محدودیت های فلج کننده خود آسیب  های فشرده و منظم و پیش مدرن با مرتبه

گیری مدرنیته سیاسی در ایران پس از گذشت  شکلند.  درن ترکیب یافته از افراد آزاد دادم  رفته رفته جای خود را به جامعه  و

به صورت یکی از  ،  یته در غربساله نظام پادشاهی و با تقارن سیر تحول مدرن  2500تمدن عظیم چند هزار ساله و سلطنت  

مواجهه ایران با تمدن نوین غربی در    هایاولین نشانهاگرچه  ه وقوع پیوست.  ن بیته سیاسی در جهاهای چندگانه مدرنصورت

نیز دستخوش تحوالت سیاسی و اجتماعی با غرب قرار   هو زندی  هافشاریسلسله    دوراندوران سلطنت صفوی به وقوع پیوست و  

اما تاریخی،  داشت  برهه  ز  این  از  روشن  صورت  مشروطمان  به  بانقالب  ایران  در  طوره  ورسمی    ه  شد  تحوالت   آغاز  سیر  با 

است اشغال کشور توسط  از جمله  یافت  عمارگران و ظهورمختلفی  ادامه  تا  . انقالب اسالمی  نموده  پژوهش تالش  چگونگی    این 

اولین  شکل تشکیل  نشانهگیری  و  مدرنیته  با  در  پارلمان  های  رویارویی  همچنین  و  آن  تحولی  سیر  و  اسایران  تعماری دوران 

اند مورد تحلیل  یدهنیته سیاسی غرب و جهان به آن رسربه شیوه آنچه که در مدمدرن    و تشکیل نظام سیاسیشورهای غربی  ک

بر پایه آنچه که    و  راندر پاسخ به چرایی سیر تحول مدرنیته سیاسی در ایتحلیلی    –توصیفی    که به روش  د و بررسی قرار ده 

 بود مورد تحلیل قرار گرفته است. آمده  ه سیاسی در جهان غرب بوجودمدرنیت

 

 ایران انقالب اسالمی، استعمار، مشروطه  انقالب، مدرنیته سیاسیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

از تحوالت عظیمی که در جهان غرب در مسیر سیر تحول مدر بوقوع  اگرچه پس  به دنبالنیته سیاسی  کشور ،  آن  پیوست و 

با جرقه نیز  رویکرد  های سیاسی  ایران  انقالب با  با  ایران  در  اما مدرنیته سیاسی  مواجه شد  و حکمرانی  نگرش سیاسی  تحول 

ه سبب ها قبل و بهای فکری این تغییرات از سال ا به عرصه وجودی خود نهاد. زمینهمشروطه در زمان ناصرالدین شاه قاجار پ 

های بیداری سیاسی ایرانیان در این برهه از زمان آغاز شانهاولین ن  های غربی بوجود آمد وهای کشوریرانیان با پیشرفتآشنایی ا

ماه( تصمیمات و    20)تقریبا  تاسیس شده بود توانست در طول عمر کوتاه خود   1285گردید و مجلس شورای ملی که در سال  

بیقانون انجمنسابقههای  تشکیل  جمله  از  والیتیای  و  ایالتی  مالیات   -های  دریافت  بر  بو-نظارت  و...  موازنه  راستای دجه  در 

هایی که در  مذهبی و صنفی و تعارض  -ها و گروههای سیاسی اتخاذ کند اما ناهمگونی ائتالف مدرنیته سیاسی    تحول به سوی

ش باعث  آمد  بوجود  گروهها  این  یک سری کسریبین  دچار  ماهیت مشروطه  ناهماهند  و  خود  گی ها  پیشرفت  مسیر  در  هایی 

تاثیرات   به هر حال  و سیاگردد ولی  روند حاکمیتی  بر  آورد و همچنین میشگرفی  ایران بوجود  بر وقایع  سی  ادعا نمود  توان 

توان سیر تحول مدرنیته سیاسی میاز سوی دیگر    نیز تاثیرگذار و الهام بخش بود.ترکیه    1908سیاسی سایر کشورها از انقالب  

ایران   ته تقسیم کرد. دسته اول از این پژوهشها مدرنیته درها و رویکردهای نظری به سه دس فرضاز نقطه نظر پیشرا  در ایران  

یت  دانند که از وضعای میدهند. این پژوهشها ایران را جامعهرا با محوریت مفهوم »جامعه در حال گذار« مورد مطالعه قرار می

هایی  ه دوم شامل پژوهش حرکت بوده و در وضعیتی میان سنت و مدرنیته قرار دارد. دستسنتی به سوی وضعیت مدرن در حال

مدرنیته تطبیق  که ضمن  کاستی  است  شناسایی  دنبال  به  اروپایی  سیاسی  مدرنیته  با  ایران  در  سیاسی سیاسی  مدرنیته  های 

ایده با نسخه  پژوهشآل آن هستنایرانی در مقایسه  بر  را به د و دسته سوم مشتمل  ایران  هایی است که مدرنیته سیاسی در 

منف واقعیت  قرار میعنوان یک  مورد مطالعه  آن  ویژگیهای خاص  براساس  و  تاریخی  به صورت  رد  و دوم  اول  دسته  دهند. دو 

این رویکرد نقطه نهایی مدرنیته خطی و اروپامدار از مدرنیته مبتنی هستند. در  های تکفرضمستقیم یا غیرمستقیم بر پیش 

ع  با مدرنیته غربی است و  ایرانی رسیدن به وضعیتی مشابه  از مدرنیته  سیاسی  تلقی خاص  این  به  ایرانیان  عدم دستیابی  لت 

شود. دسته سوم هایی در وجوه فردی یا جمعی جامعه ایران دانسته میا وجود نقصانسیاسی قرارگرفتن ایران در شرایط گذار ی

  ایرانی در آنها بیشتر به   اما مطالعه مدرنیته سیاسی،  اندطالعات اگرچه بر پایه رویکردهایی خطی و اروپامدار شکل نگرفتهاین م

ا که در سطوح تحلیلی مختلف بر اند عناصر متعددی رها به ندرت توانستهبعدی به انجام رسیده است. این پژوهششیوهای تک

ایفرآ در  سیاسی  مدرنیته  تکوین  بودهیند  اثرگذار  دیگر ،  اندران  از سوی  آورند.  گردهم  تحلیلی سیستماتیک  چارچوب  یک  در 

-روشنفکری دراین دوره می ساز تغییر اندیشه  عوامل ساختاری و ذهنی است زمینه  وطه که ناشی ازانقالب مشر  حوادث پس از

ه درکی منجسم و کاملتر  ود را حل نمایند و بشود. روشنفکران این دوره بدون اینکه قادر باشند مشکالت اندیشه ورزان سلف خ 

ای را بنا ن و ایدئولوژیک نمودن تاریخ رویهدرنیته سیاسی به مدرنیزاسیوهای مدرن دست یابند. با تقلیل بخشیدن ماز اندیشه

از  ،  نهندمی بعد  نسل  و  جامعه  به شدت  می که  متأثر  را  آجودانی،  نمایدخود  تعبیر  به  از   اگر  ایرانی  روشنفکران  اول  نسل   «

،  آجودانی)شده بودانه و شبه متشرعانه  ها و تفسیرهای متشرع آشناسازی،  هاآن نوع باز آفرینیسرناگزیری خود سلسله جنبان  

به قول ژانت آفاری قادر به باز نمودن گره  ،  ای گرفتار شدند کهاز مشروطه دردام قانون اساسیروشنفکران پس   (47ص.،  1385

ران  روشنفک( 138پاییز و زمستان . 4-3، و سوم شماره سال بیست ، ژانت آفاریعارض میان قوانین عرفی و احکام شرع نبودند )ت

دهی  درشکل،  شوند وه براینکه درتنگنایی گرفتار میعال ،  ل دوم نیز با تفسیری ایدئولوژیک و تک ساحتی از مدرنیته و تاریخنس

های مرجع نظری های مختلف نظریه مدرنیزاسیون از پرنفوذترین چارچوبنسخهمؤثرند.    به گفتمان ضد مدرن پس از خود نیز
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-شناسی کالسیک صورتها در ادامه رویکردهای تکاملی جامعه روند. این نظریهمیبه شمار  در تحلیل مدرنیته در قرن بیستم  

سیری واحد برای ابعاد مختلف مدرنیته در همه  ( و نقطه اشتراک آنها در نظر گرفتن خط  23:2005،  اند )مارتینلی شده  بندی

وم سنت و مدرنیته یا دو نوع جامعه سنتی و مدرن نسبت ها ویژگیهایی ثابت را به دو مفهجوامع از جمله ایران است. این نظریه

خودآیینی بنا شده    دانند که بر پایهشی از زندگی میاه و رودهند. از سوی دیگر برخی دیگر از صاحب نظران مدرنیته را رمی

املیت مستقل شود. مفهوم خودآیینی بر فرض عجامعه و طبیعت تلقی می،  است. در این وضعیت انسان قادر به ساختن خود

و فرهنگی سنتی مبتنی است   جتماعی خویش و رها از زنجیرهای اقتدار سیاسی انسان در ساختن همه ابعاد حیات فردی و ا

سلطه بر طبیعت و تأکید بر مشارکت خودآیین ،  سازندگی فعال،  شامل بازاندیشی و جستجواین خودآیینی    (8:2008،  )واگنر

   .گردداجتماعی و نهادی آن می اعضای جامعه در ساختن نظم سیاسی و

 

 و انقالب مشروطه ظهور مدرنیته سیاسی  -2

قلمرو عمومی از پهنه خصوصی متمایز گردید و انسان رهیده از قید و بندهای  ،  هادر حکومت  تحول بنیادین و نوپدید  در روند

عضو دولت شهروند  جامعه مدرن به عنوان رو شد در واقع انسان بهیعنی شهروند و فرد رو، پیش مدرن با دو چهره متفاوتجهان 

توان مدرنیته سیاسی را اینگونه تعریف  شود. بر این اساس میدهنده جامعه مدنی فرد نامیده می  است و هم چون عنصر تشکیل

میان   و  خصوصی  و  عمومی  پهنه  در  مدنی  جامعه  و  سیاسی  دولت  میان  جدایی  به  دقیق  طور  به  سیاسی  مدرنیته  که  نمود 

و  ا  شهروند  سنجهفرد  دارای  و  است  آزادیستوار  وجود  مانند  عمومیهای  قوا،  های  همگانیرای،  تفکیک  گرایی  کثرت،  گیری 

دولت مدرن به دو عنصر »   ی معتقد است کهاندیشمند فرانسو،  موریس باربیه  باشد.یابی حقوق و غیره و ... مییتاولو،  سیاسی

ن جامعه به معنای دقیق آ،  ی سیاسی ربط دارد و دومص آن که به قلمرودولت به معنای خا،  نخست،  گرددمتمایز تقسیم می

را جامعه مدنی می ایکه معموال آن  نتیجه  پهنه متفاوت بوجود مینامند. در  به  آید یکن تقسیم دو  پهنه عمومی که دولت  ی 

-متمایز تقسیم می  و موجودشود. انسان نیز به همین سان به دپهنه خصوصی که به جامعه مربوط میرود و دیگری  شمار می

از این حیث که به  .خصوصی است    یو از سویی دیگر فرد  ین لحاظ که عضو دولت شمرده شدهشود از سویی شهروند است از ا

دارد.)باربیهجامعه   تعلق  مولفه( همانگونه که مالحظه می18ص،  1383،  سیاسیمدرنیته،  مدنی  از  باربیه  و  شود  های سازمانی 

کند و  برجسته می،  تعامل کنشگران آزاد و مختار  ای برایرفته و جامعه مدنی را همچون عرصهاسی فاصله گساختاری نظام سی

که کم و  گیری همگانی و غیره  قوا یا رایمانند تفکیک،  های فرمانرواییها یا روشوید: مدرنیته سیاسی با تکنیکگباره می در این

کان  توان آن را به وجود آزادی سیاسی تعریف کرد که به شهروندان امیی نمحت  شوداند تعریف نمیبیش به تازگی پدیدار شده

توان در دولت پیش مدرن هم وجود داشته باشد از این رو مدنیته  ن آزادی میزیرا ای،  دهد مشارکت در زندگی سیاسی را می

روند و فرد  هنه خصوصی و میان شهمیان پهنه عمومی و پ ،  سیاسی به طور دقیق بر جدایی میان دولت سیاسی و جامعه مدنی 

ام در کشورهای غربی به ثمر  د مدرنیته سیاسی که در قرن هیجدهاین تعریف و رویکرد در مور  (.19استوار است )همان ص  

   نشست به صورت رسمی در دوره قاجاریه در ایران نیز نمود شکلی به خودش گرفت.

های ایران از روسیه ر و پادشاهی ناصرالدین شاه و پس از شکست ن قاجادر زما،  در ایران  های روشنفکری سیاسیاولین جریان

ه سبب آشنایی ایرانیان با  ها قبل و ب های فکری این تغییرات از سالینهزمساز انقالب مشروطه شد. اگرچه  شکل گرفت و زمینه 

تی ایرانیان با مدرنیته است که از انقالب مشروطه نقطه عطف رویارویی هوی  های کشورهای غربی بوجود آمده بود اماپیشرفت

شود. در واقع مشروطیت در تاریخ  یاد میا سپر اندیشه و هویت سنتی  به عنوان انقالبی برگرفته از مفاهیم مدرن در تمایز ب آن  
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  سیاست و مذهب،  اقتصاد،  مذهب،  ایران به عنوان نقطه عطفی در تحوالت سیاسی در قرن بیستم به شمار میرود که بر اجتماع

چراکه تحوالت ن جدید دانست  توان به عنوان مرز بین ایران قدیم و ایراشت. در واقع انقالب مشروطه را میایی گذاتاثیر به سز

شاهنشاهی  -سیاسی تاریخ  در  را  فرایندهای جدیدی  توانست  رخداد  این  از  و   2500اجتماعی حاصل  آورد  بوجود  ایران  ساله 

تحوالت سیاسی اجتماعی فرهنگی قبلی    ایرانی با غرب محسوب شود چون  -سالمیااولین مواجهه مستقیم بین فرهنگ سنتی  

آمد بوجود  برهه های مختلف  در  رویکرد سنتیناگرچه  ایجاد  و  تداخل  اما  از حصول -د  مانع  ایرانی موجود  با فرهنگ  مذهبی 

ایجاد تحول حک و  اداری در جامعه می  -ومتینوسازی سیاسی  و  انقالب  شد.حقوقی  رو  این  را می  از  عنوان تومشروطه  به  ان 

حکومت و  ،  جامعه،  انیان درباره سیاستگفتمان هویتی جدیدی در تاریخ ایران دانست که به نحوی عمیق در باورهای سنتی ایر

  20تاسیس شده بود توانست در طول عمر کوتاه خود )تقریبا  1285مجلس شورای ملی که در سال    تغییر بوجود آورد.تاریخ  

...  موازنه بودجه و-نظارت بر دریافت مالیات  -های ایالتی و والیتیای از جمله تشکیل انجمنسابقههای بیونو قان  صمیماتماه( ت

-مذهبی و صنفی و تعارض-ها و گروههای سیاسیی اتخاذ کند اما ناهمگونی ائتالف مدرنیته سیاس  در راستای تحول به سوی

ش باعث  آمد  بوجود  گروهها  این  بین  در  که  کسری  د هایی  سری  یک  دچار  مشروطه  ناهماهنگیماهیت  و  مسیر  ها  در  هایی 

گمان انقالب مشروطه را  تی و سیاسی ایران بوجود آورد. بیبر روند حاکمی پیشرفت خود گردد ولی به هر حال تاثیرات شگرفی  

دانست مشروعیت قامی ایران  در  و مدرن  دو گفتمان سنتی  رویارویی  نقطه عطفی در  عنوان  به  به  توان  نوزدهم  جار در سده 

از روسیه ایران  از جنبههای گوناگون شرااصالحات و واگذاری امتیازشکست سلسله  ،  دالیلی چون شکست  های گونان  یطی را 

 توان به: راهم آورد که از مهمترین آنها می برای بروز انقالب مشروطه ف

ی دولت قاجار در اداره کشور و  روطه به سبب ناکارآمدپیش از آغاز قیام مش  : نظام سیاسی اجتماعی ایرانسیاسیجنبه    -الف

می سر  از  را  بحرانی  و  سخت  روزگاری  خارجی  )آدمیتسلطه  دولت  (  4:  1387،  گذراند  شدید  وابستگی  مثال  عنوان  به 

 یدا کند. قاجار( به روسیه و انگلیس باعث شده بود نفوذ آنان در امور داخلی ایران گسترش زیادی پ )ایران

باری ،  گانی خارجیبازروجود  ،  به وامهای خارجی  شدید   وابستگی :  ادیتصاقجنبه    -ب   فاجعه  اوضاع  بر گمرکات  نبود کنترل 

 (141:1382، بردند. )کسرویاز جمعیت ایران در فقر به سر می برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده بود و بخش بزرگی

تودهها:  ایدئولوژیکیجنبه    -ج   مردم    آگاهی  اینکهمختلف  از  به  اسال  دولت  هویت  استحفظ  بوده  عاجز  ملی  منافع  یا   می 

-مردم را به ستوه آورده بود و آشوب و بی ،  زورگویی کارگزاران دولت و خودکامگی دربار( از سوی دیگر    1386:   296،  فوران)

 (  84:1391، خورد )کاتوزیانقانونی در کشور فراوان به چشم می

مشروطه مزید بر علت شد  از طرفی دیگر آنچه که در تحقق انقالب  مذهبی:    -سیحرکت های جمعی و وجود رهبران سیا  -د

گیری نخستین حرکت  شکل  های مختلف مردم با داشتن رهبرانی سیاسی و مذهبی بود در واقعهای جمعی و تودهوجود حرکت

،  قاومتبرانگیزندگان اصلی ایده م. در این نهضت روشنفکران  (253:1386،  در تاریخ اجتماعی ایران« )فورانعیار    تودهای تمام 

سه قشر برای اولین بار در جریان    تجار عاملیت اصلی محقق ساختن نهضت و روحانیون رهبران آن بودند و همکاری میان این 

قیا )کشاورزیاین  گرفت  صورت  سیاسی  (.315:1379،  م  رهبران  مهمترین  جمله  پرچم-از  که  مشروطه مذهبی  نهضت  دار 

آخوندزاده و طالبوف تبریزی که بر مواردی چون   اندیشمندانی چون میرزافتحعلیتوان به  شوند میسوب میخواهی در ایران مح

قانون برقراری حکومت  و  و حکومت مشروطه،  قانونگذاری  پارلمان  دانش ،  وجود  و  علم  استبدادن،  یادگیری  پروتستانتیزم ،  فی 

خان نیز قانونپذیری حکومت و جامعه را  ( ملکم292:1384،  کسراییکردند اشاره نمود. )اسالمی و علمگرایی تجربی تأکید می

( همچنین او برای حاکمیت قانون به موضوع تفکیک قوای وضع کننده قانون و  52:1386،  دانست )آجودانیراه چاره ایران می
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از  تخلف قانای و بین نیز اشاره کرده و حاصل چنین تفکیکی را اجرای صحیح و غیرسلیقهاجراکننده آ ون دانسته است یکی 

برای طرح مضامین جدید سیاسی است. برای    های فرهنگی ویژگیهای تفکر عامالن این دوران استفاده از طرح ایرانی اسالمی 

ا در  موجود  عناصر  از  بسیاری  کوشید  مستشارالدوله  کند  مثال  توجیه  و  تشریح  قرآنی  مضامین  با  را  بشر  حقوق  عالمیه 

ائینی با استفاده از مفاهیم موجود در فقه و اصول شیعی کوشید مفاهیمی چون آزادی  حمدحسین ن( و م1388،  )مستشارالدوله

پارلمان را بازتعریف کند )نائینی بر مقاومت در    به طور کلی  مشروطه  اهداف اصلی نهضتاز سوی دیگر مهمترین    (1382،  و 

توان ( همچنین می307:1369،  د )الگارکرسلطه هموار می  خارجی و نیز دولت فاسدی استوار بود که راه را برای این برابر سلطه

را در جنبش    نارضایتی گسترده نیروهای اجتماعی گوناگونی خواهی ایرانیان بود.    نهضت تنباکو مقدمه قیام مشروطه،  بیان کرد

برابر دولت    لت درانقالب مشروطه را مبارزه م  هم قرارداد. این فراگیری موجب شده است که برخی محققینمشروطه در کنار  

( که مهمترین هدف آن اصالح حکومت و ایجاد یک دولت مقتدر برای غلبه بر عقب ماندگی  59:1391،  )کاتوزیان  بیان کنند. 

پارلمان  156:1387،  حاکمیت قانون و محدود ساختن حکومت و برقراری مساوات و حریت )آدمیت،  ایران ( در قالب تاسیس 

ها و تشکالت سیاسی فراوانی را در پی داشت عالوه بر این  ه آثاری همچون تشکیل انجمن . کبودبرای تحقق عدالت در جامعه  

ایدهدر خود   از اعضا  ها و دیدگا مجلس نیز گروههای مختلفی با  به عنوان مثال برخی  ههای سیاسی متفاوت بوجود آمده بود 

روی و آزادی و استمرار مجلس در چارچوب میانه  تمایل به اصالحات اساسی در جامعه داشتند و برخی دیگر تمایل به ایجاد

 کردند. اهداف مشروطه فعالیت می 

 

 ایران تعماراسبا  مواجهه  مدنیته سیاسی در    -3

ایراندر   در  مشروطه  انقالب  با  مقارن  کشورهای  ،  سالهای  بود.  بزرگ  قدرتهای  بین  استعماری  شدید  رقابتهای  عرصه  جهان 

شوروی سابق نیز بعلت همجواری با ایران خود را    ن بر بخشهای بزرگی از جهان سلطه داشت.استعمارگر از قبیل بریتانیا همچنا

ایران میدانست عال اقتصادی به دنبال دستیابی به  ،  وه بر این مستحق تصرف در منافع ملی  آلمان پس از شکوفایی صنعتی و 

انگلستان و  ،  گران بزرگ رقابت استعماری در ایرانزیبا،  جایگاه خود در میان قدرتهای استعماری بود. اما در این برهه تاریخی

واقع   در  بودند.  قرنشوروی  اوایل  و  نوزدهم  قرن  رقابت  در طول  ایران صحنه  بود   بیستم  انگلیس  و  روسیه  جهانی  قدرت  دو 

تعدد به روسیه و  بیشتر درگیر اعطای امتیازات م،  ایران در دوره ناصرالدین شاه،  ( همزمان با این تحوالت76:1389  ،)آبراهامیان

بود امتیازی   انجامید و دولت قاجار ناچارشد به اعتراض قدرت رقیب می. هر امتیازی که به یکی از این دو داده میانگلستان بود

را با دولت بریتانیا منعقد کرد که این    ایران امتیاز توتون و تنباکو  1890در سال  ،  معادل به رقیب نیز اعطا کند.به عنوان مثال

جام با اعتراض عمومی لغو شد در همین سال روسیه در رقابت استعماری با  یاز مخالفت شدید روسیه را برانگیخت و سرانامت

( و دولت ایران در سالهای  290:1393،  ه کسب امتیاز تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران شد )مهدویانگلستان موفق ب

با وابستگی بیش از پیش دولت ایران   ود از روسیه وام گرفت. انگلیس کهبرای رفع مشکالت عدیده اقتصادی خ  1901و    1900

برداری از نفت برای دارسی شد. دریافت امتیاز استخراج و بهرهموفق به    1901دید در سال  به روسیه منافع خود را در خطر می

ان ( نفوذ استعمارگر25:1368،  مد )ذوقیکشی نفت از دریای خزر تا خلیج فارس برآروسیه متقابالً درصدد دریافت امتیاز لوله

نمی محدود  اقتصادی  مسائل  در  خودنمایی می صرفا  نیز  سیاسی  وجه  در  بلکه  نموشد  عنوان  به  با  ،  نهکرد  رقابت  در  انگلیس 

از مشروطه خواهان حمایت کرد و در سال   انقالب مشروطه  اول  این    1906روسیه در مراحل  آنان در سفارت  میزبان تحصن 

میان روسیه و انگلستان اندکی از رقابت تنگاتنگ آنها در    1907انعقاد قرارداد  ،  تهران بود. اما پس از تحوالت بسیارکشور در  
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جنوبی تحت نفوذ انگلیس و مرکزی بیطرف تقسیم ،  به موجب آن ایران به سه منطقه شمالی تحت نفوذ روسیهایران کاست و  

)غنی  نظ25:1380  ،شد  صحنه  در  آن  از  پیش  تا  د(.  استعمارگر  دولتهای  اگرچه  جهانی  بودند ام  یکدیگر  با  رقابت  اما  ،  رگیر 

توانست این موازنه را برهم زند و این عاملی  ه رقابت استعماری میموازنهای نسبی میان قدرتها برقرار بود. ورود آلمان به صحن

 .شدبود که موجب نگرانی قدرتهای جهانی می

زات به کشورهای بیگانه به دلیل عدم کفایت سیاسی و قدرت حاکمیتی شاهان قاجاری تیاام  سنگینی آثار اعطای این   از طرفی 

نخستین جنبش اجتماعی جدید ایرانی در اعتراض به   1890بر دوش اقشار مختلف مردم بود که در نتیجه باعث شد در سال

روحانیان و روشنگران گردید. وضعیت  ،  رتجاان  امتیاز رژی انجامید. این جنبش زمینه ساز ائتالفی گسترده علیه دولت قاجار می

بود.   کرده  ایران  در  سیاسی  تحول  یک  ایجاد  درگیر  را  ایرانی  نخبگان  از  بسیاری  ذهن  پیش  مدتی  از  کشور  دالیل  نابسامان 

خودکامگی شاه و  ،  ناکارآمدی دستگاه سیاسی و اداری،  عقب ماندگی مفرط از غرب و حتی ممالک همسایهمختلفی از جمله:  

نظام سیاسی اجتماعی ایران   عدم کفایت  هایعدم وجود قانون و سلطه قدرتهای خارجی بر کشور برخی از شاخص،  ان اوستگواب

ایران  را واداشت به مسئله دولت و سیاست در  آنان  نابسامانی  از چنین وضع  ایرانی  به تنگ آمدن عامالن  بود.  این دوران  در 

کوشیدند شکل مطلوب اداره امور همگانی و نظم سیاسی را ترسیم کنند و    ند کهشد  داربیاندیشند. در این دوران نخبگانی پدی 

اعتراض یا هدف حرکت  با وام  جهت  از عامالن فردی  این دسته  ایرانیان را نشان دهند.  از عناصر و مفاهیم  آمیز  گیری برخی 

تا آن   را که  این عناصر و مفاهیم  تا  بستند  کار  به  را  ایرانی نداشتندابقهن سزماسیاست مدرن تالش خود  با  ،  ای در فرهنگ 

های همه زمینهپذیر و قابل پذیرش سازند. ایناسالمی بازتعریف و به این ترتیب فهم  ها یا عناصر آشنای فرهنگاستفاده از طرح

ف خود اهدابه    ضت مشروطه در دوران استعماریکی دیگر از عواملی که باعث شد نه  .کردالزم برای جنبش مشروطه را مهیا می

المللی در ایران های بیناز یکسو موقعیت روسیه را به عنوان یکی از قدرت 1905 از ژاپن در سال شکست شوروی ، نزدیکتر شود

در حالی که    و ،  محقق گردانیدرا  که درنهایت مشروطیت روسی  ،  در خود شوروی  اعتراضات داخلی  تضعیف کرد و از سوی دیگر

پیا و  این جنگ  با  نامدهاروسیه  بودی  نیز شدت گرفت وخواه  مبارزات مشروطه،  گوارش درگیر  ایرانی  به  1906 در سال    ان 

خواستند حکومتی مبتنی بر قانون  خواهان میصدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین شاه انجامید. مشروطه

تداوم  اما    .براندازد  قدرتهای خارجی بر کشور را  اریدکامه شاه را محدود کند و سلطه استعمدر ایران تشکیل دهند تا قدرت خو

موجبات نزدیکی و تفاهم انگلیس و روسیه را فراهم ساخت.  ،  در جهان و به تبع آن در ایران  طلبی استعماری آلمان  روند توسعه

رداد میان دو  که به موجب این قرا  های مهمیدر چنین بستری میان روسیه و انگلیس منعقد شد و یکی از تفاهم   1907قرارداد  

روسیه بار دیگر و این بار با قدرت بیشتر به دخالت در ایران و   1907تفاهم در مورد ایران بود. با قرارداد  ،  اصل گردید دولت ح

با  انگلیس    مقابله  با مخالفت  اقداماتشان به موجب قرارداد  اینکه  از  اطمینان  با  این مقطع  پرداخت. روسها در  مواجه مشروطه 

خواهان پرداختند و تا تصرف تبریز و به توپ بستن مجلس شورای   اه به سرکوب مشروطهائتالف با محمدعلی شنخواهد شد در  

محمدعلی شاه را از سلطنت برکنار کردند  ،  خواهان تهران را فتح کردند   مشروطه  1909 اما سرانجام در سال  ،  ملی پیش رفتند

 . کیل دادنددوره دوم مجلس شورای ملی را تش و

 

 هگذار ایران از رویکرد سنتی به مدرنته و رمدرنی-4

های خارجی و  که با خشونتی همراه با شکست-سنت  ورود ایران به عصر جدید و ایجاد شکاف و انقطاع در سیر طبیعی تاریخ و

و مدرنیته مدرنیته انجامید. در حالی که سنت  ایران را وارد دورانی کرد که به رویارویی بزرگ میان سنت و  -استعمار همراه بود
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فلسفی بنیادهای  نظر  است،  اقتصادی،  سیاسی،  از  ماهوی  تعارض  دارای  یکدیگر  با  فرهنگی  و  تعارضی همه ،  اجتماعی  چنین 

ن  ترین نهادهایی که در نقطه آغازین و اصلی ایدر بر گرفت؛ از جمله یکی از عمدهجامعه را در اشکال مختلف ذهنی و عینی  

بندی ر دینی و تفاسیر مذهبی قابل دستهت که تا قبل از تجدد تنها از منظوده است. روحانیدین و روحانیت ب،  تعارض واقع شد 

اند و اصل دین و اعتقادات سنتی را مورد  ه درون دینی بلکه برون دینی بودهپس از آن با مسایل جدیدی مواجه گردید که ن،  بود

یرانیان و  ایران با غلبه غرب و عقب ماندگی ارود مدرنیته به  تر شده است که وتعارضی زمانی جدیده بودند. چنین  هدف قرار دا

های جدید و حل مشکالت توام بوده است. انقالب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به ناتوانی آن ها در پاسخگویی به بحران

سیاسی و از جمله سبب شد که میان نیروهای  ،  گرددمیسمی میان سنت و مدرنیته محسوب  عصر جدید و تعارض جدی و ر

موریس باربیه در تحلیل و ارتباط دین با سیاست به سه شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقالب شکل گیرد.    روحانیت

اند که البته آن را غلبه دین بر دولت است که منشا قدرت قدرت را خدا مید،  کند اولین ویژگیویژگی مهم در این باره اشاره می

های مذهبی و محافظه  توسط اندیشمندانی همچون رفورمیستت این رویکرد خود یعنی روحانیون واگذار کرده اسبه نمایندگان 

شود. ویژگی دوم غلبه دولت بر دین بود و از دین به عنوان ابراز پرقدرتی کالون و دومیستر حمایت می،  لوتر  کاران سنتی مانند

اسی و خدمت نمایندگان دینی به نمایندگان سیاسی را یت دین از قدرت سیکردند در واقع تبعردن استفاده می برای حکومت ک

اسپینوزا و هابز بودند. البته این دو رویکرد پس از مدل زمانی اندکی با  ،  مدنظر داشتند اندیشمندان پیرو این رویکرد ماکیاول

ن  ه دین با دولت همراه باشد هویت دیت حاکمان مبدل گشت لذا تا زمانی ککمی تحول در واقع دین به عنوان ابزاری در دس

شد.  خواهد  مشخص  دولتمردان  توسط  باربیه  نیز  موریس  آقای  نظر  مد  ویژگی  رابطه ،  سومین  و  سیاست  از  دین  جدای 

ست و افراد آزادند بدون هیچ فشاری باورهای  نظر ایشان برآن بود که دین موضوعی فردی ا  لیبرالیستی بین آن دو بود درواقع 

ضروری است تا حوزه دین از سیاست کامال جدا  ،  گیری مدرنیته سیاسیته باشند. از نظر ایشان برای شکلداش  مذهبی خود را

دورۀ تاریخی که نمایانگر تالش برای برکشیدن خرد   هر  (3138،  )باربیه  باشد و این دو حوزه در کار هم دخالت نداشته باشند.

ب بنیادین  حقوق  از  پاسداری  برای  مبارزه  و  استانسانی  »عناصر،  شر  دیگردربرگیرندۀ  از سوی  است.  مدرنیته«  از  هرگونه ،  ی 

این دو اصل ممکن خواهد بود.    سازیاز رهگذر پذیرش و درونی،  با مدرنیته  دینی   -ها از جمله سنت ایرانیمواجهۀ اصیل سنت 

اراده و این مبارزه در هر  ،  حال از همینصورتی متفاوت به خود میای  دورهاین  از شیوهو است که بایرگیرد و  های متفاوت  د 

این درونی  مدرنیته بایستۀ  معنا سخن گفت.  به یک  است.  فرهنگی  و  تاریخی  بستری  و مدرنیته  باید  ،  سازی وجود  میان دین 

دین و    موقعیتی مدرن باشد و هم اینکه،  تربیان دقیقنهاد برآمده از آن نظمی مدرن یا به  ،  برقرار شود که هم خوانی  نوعی هم

یاسی به ثمر  مدرنیته س، ایرانی در آن مورد توجه قرار گیرد. در ایران و عصر مشروطه نیز که پس از تحوالت جهان غربرهنگ ف

سیا،  رسید تحوالت  ایجاد  با  رفته  ویژگی  حاکمیتی  -سیرفته  سری  دییک  خاص  سیاسی -نیهای  مدرنیته  با  ایران  فرهنگی 

کی دیگر از ی  نمود.شرایط یکسانی را پیش بینی می،  ار پیشرفت خود با آنهکه می بایست در مسی  جهان غرب نمود پیدا کرد

عمومیت داشتن آن است اما  ،  قانون  ایه ویژگی  د در توضیح باید بیان نمود که یکی از مهمترینها حاکمیت قانون بواین ویژگی 

تواند ریشه در د. چنین قانونی مینی نداررل چندانترجی است که انسان به آن نظارت و کقانون یک بازدانده خا،  از منظر سنتی

مجلسی  تواند آن را بسازد به همین ترتیب در  اما نمی،  کنانسان قانون را کشف می،  ن رویکردسنت یا مذهب داشته باشد. در ای 

  ( در واقع 1375:148،  )هانتینگتون  توان قوانین را اعالم کرد و نباید به فکر وضع قوانین بودنگاه شکل گرفته تنها می  که با این

که جهان به شکل شاید نخستین باری  ،  شود. از این جهتهای مدرنیته سیاسی محسوب میقانونمندی یکی از مهمترین مولفه 

شد. این تفاوت به بسیاری از گر ندی در سیمای یونان و ایران جلوهغرب تقسیم گردید این تقسیم بروشن و بارزی میان شرق و  
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ها را به یک واقعیت بنیادی تقلیل داد. در غرب فساد و بی رحمی  توان همه آنهرچند می،  گرددباز می  های این دو جامعهجنبه

وق دولت و نیز جامعه را تعیین و تعریف میکرد و برای استقالل  حق،  کمتر از شرق نبود ولی در یونان به عنوان یک چارچوب

داد به عنوان مثال حکام در بیشتر اوقات  یقابل نقص به دست مدیرپا و اساس غیر  ،  شهروندان و طبقات حاکم توجیهی رسمی

مگر آنکه مشروعیت  از خطر کشته شدن و منار زده شدن به دست فردی که موفق شود قدرت را به چنگ آورد در امان بودند  

ایران جان و مال 1380:25،  حکومت شان مورد تردید جدی قرار می گرفت. )کاتوزیان به طور    کمتر  مردم   ( در حالی که در 

دی بودیم  های استبداعبارت دیگر در ایران شاهد حکومت  شده و بیشتر به اراده سلطان بستگی داشته است. بهقانونی حفظ می

های دیکتاتوری وجود داشت. یعنی در غرب دست کم قانونی برای استناد یک پادشاه وجود داشت اما در غرب بیشتر حکومت

مساوی با خواست پادشاه بود. تنها در جنبش مشروطه بود که برای اولین بار قوانینی مدون برای در حالی که در ایران قانون  

   شد.اداره امور کشور تصویب 

های پیشامدرن موضوع تقکیک قوا و تقسیم قدرت  های مدرن از دولتکالسیک تمایز بین دولت  هایمولفهعالوه بر این یکی از  

نام لرد  ساد ناشی از تجمع قدرت امری بسیار ضروری است. به بیان یکی از اندیشمندان به  است این اقدام برای جلوگیری از ف

الک و منتسکیو به لحاظ نظری ریشه در افکار جان  قوافساد مطلق. اما اصل تفکیک،  طلقآورد و قدرت مقدرت فساد می،  اکتون

تقالل آن ها از قوه مجریه است که در انقالب فرانسه و آمریکا  اما از نظر تجربی مصداق بارز آن ایجاد پارلمان و دادگاه و اس  دارد

اجرایی و قضایی  ،  گذاریقانون،  ومت به سه بخش اصلیکقدرت حقوا به روند تقسیم  وقوع پیوست. به عبارت دیگر تفکیکبه  

قوا  انست اصل تفکیکهای دیگر تضمین شده است. نهضت مشروطه در ایران نیز توارد که در استقالل هر بخش از بخشاشاره د

از مهمترین مولفه اولین بار در متمم قانون اساسی بگنجاند بر همین  های مدرن محسوب میهای دولترا که یکی  شود برای 

: قوه مقننه که وظیفه وضع و تهذیب  شوند که شامللکت به سه شعبه تجزیه میقوای مم،  بیست و هفتماساس و طبق اصل  

و از قبیل شاه   قوانین را بر عهده دارد  افرادی  حق انشاء  ،  اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از سه منشا،  از 

موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی دارد مخالفت با   لی استقرار آن موقوف بستگی به عدم قانون را دارد و

  قوه قضاییه و حکمیه ،  س شورای ملی است. دومین قوهاما وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از وظایف مجل

به محاکم عدلیه در عرفیات. و در  است که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و  

مآ و  وزراء  توسط  احکام  و  قوانین  یعنی  است  پادشاه  که مخصوص  اجراییه  قوه  اجرا میخر  پادشاه  بنام  دولت  به امورین  شود 

رعایت مساوات و  ،  وارد بیان شده در سایر موارد از قبیل احترام به مالکیت خصوصیکند. عالوه بر مترتیبی ک قانون معین می

های  آزادی بیان و عقیده و آزادی،  اهاهای سیاسی و شورانتخابات و حق رای و مشارکت،  ندیعدالت در مباحث حقوق شهرو

ان بوجود آمد. البته باید به این نکته اساسی و  های مدنیته سیاسی تغییراتی در جامعه ایره ویژگیمدنی و... نیز از حالت سنتی ب

های زیادی از لی به حالت مدرن سیاسی با مخالفتمهم توجه نمود که سیر رسیدن به این تغییرات و گذر از حالت سنتی قب

جلسات    ه با انجام رویکردهای مختلف و همچنین برگزارید کو شرلفان مشروطه و حامیان دربار روبهسوی علما و همچنین مخا

سرانجام تحولی عظیم در رویکرد سیاسی حکومتی ایران در آن  ،  های مذکوردیدگاههای مخالفان و موافقان طرحمتعدد و بیان  

پدیدار گشت.   مدرنیته را یافته بود؛  ترین نوع مواجهه با  اصیل،  ایرانی در دوران مشروطیترسد جامعۀ  به نظر میبرهه زمانی 

های شیعی برای مبارزه با استبداد و خودکامگی و دفاع از حقوق  شهری و آموزههای ایرانلما از آموزه که اندیشمندان و ع انی  زم

سنت ایرانی با مدرنیته آمیخت و مفهوم ارزندۀ »مشروطۀ ایرانی« را ،  افراد یاری جستند. این همان نقطۀ پیوندی بود که در آن

آورد.  ب بار  فرهنگه  چند  »رویدادی  عنوان  به  )آفاریمشروطه  ایدئولوژیکی«  چند  و  ایرانی 18:1379،  ی  مدرنیته  فرایند  در   )
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از آن محسوب می از رخدادهای پس  مثابه مینیاتوری  به  تضادهای ساختاری و  از تحوالت و  بازنمای بسیاری  شود.  آغازگاه و 

توان به بحث ناسیونالیستی  از جمله این تضادها می  نشده است.ز هم حل و فصل  انداخته و هنو  تضادهایی که بر کشور سایه

-اکسترهای شریفترین امیدها و آرما نویسد »از درون خکتر کاتوزیان در این باب میبودن مشروطه اشاره نمود به عنوان مثال د

خوشن چند  هر  گرایشهای  که  بود  مشروطه  انقالب  مخباورانه  ناسیونالیسهای  ایرانی  تلف  نوین  )کاتوزیانم  شد«  ،  آفریده 

(. مجادالت ایدئولوژیک عصر مشروطه نشان دهنده استمرار منازعات میان نوگرایان و سنت گرایانی است که از سده 110:1382

لبی  یرونی )توسعه طگیری کرده و ناسیونالیسم نخبه گرایانه/ دولت محور ایرانی نیز واکنشی به یک امر بنوزدهم آغاز به شکل

درونی )استبداد داخلی( بود که درپی رویارویی با مدرنیت و خطر از بین رفتن »وحدت ساختاری« »انسجام نظام«   استعمار( و

توان اینگونه بیان داشت  ( در واقع به طور کلی می1391،  میرزاییپیشامدرن و نیز به خطر افتادن استقالل ایران شکل گرفت )

ایرا  که نخمشروطه  نمایانگر  »م نی  مواجهه  سنتیستین  فرهنگ  )عنایت  -ستقیم«  جدید  ایران  در  غربی  فرهنگ  و  ،  اسالمی 

و نیز عدالت ،  حکومتی مبتنی بر انتخابات،  ایرانیان در صدد برآمدند تا قانون،  بود و برای اولین بار در تاریخ ایران  (285:1380

در برابر تجاوز  ، ایجاد نهادهای مردمی و خودکفایی اقتصادی، رایی آگاهانهگاجتماعی را جایگزین قدرت استبدادی کرده و با ملی

امپریالیستیقدرت )امانت،  های  نمایند  در    (29:1382،  مقاومت  شد.  تدوین  اساسی  قانون  نخستین  که  است  دوره  همین  در 

راتی شده بود.  تی مشروطه( اشانالیسناسیو)برخی اصول قانون اساسی و در ادامه متمم آن به حقوق مردم به عنوان حقوق ملت

مختلف اقشار  آحاد   « اصل  این  مبنای  قومی   -بر  تفاوتهای  از  اجتماعی،  دینی،  مذهبی ،  نژادی،  فارغ  زیست  نحوه  و  زبانی    -و 

را تشکیل می انتسابی نفی میشهروندان جامعه سیاسی  اشرافی« و  مزایای   (91:  1384،  )اکبری  شوددهند و همه حقوق و 

قامت محل اتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به  میهم » هیچ یک از ایرانیان را نعالوه بر این مطابق اصل چهارد

   معینی کرد مگر در مواردی که قانون تصریح کند«.

از کودتای   پهلوی پس  رضا  آمدن  رویکار  پایه9129با  به  استحکام بخشیدن  از  پس  قدرت خویشو  دوره مدرنیزاسیون  ،  های 

هدف   با  بارضاشاهی  نگاهی  با  خویش  رویکردهای  مقوله   القای  به  تجدد  و  میان سنت  ایران)ترکیه( شکاف  مرزهای  از  خارج 

یک تنه و به دور از مشاوران و ،  یافترضاخان اقتدار و فشار را در سکوت همگانی می،  اگرچه  مقابله دین با بی دینی تغییر کند. 

عالوه  ،  دینیترجمه تجدد و مدرنیزاسیون به بی  .یجاد تحول در کشور شداش در پی اار مدرنیزاسیون آمرانهخود ب،  روشنفکران

اقداماتش جری،  بر خط کشی فوق  از این شکافحکومت رضاشاهی را در  دینی را نیز به طور بی  توانست  تر کرد و با استفاده 

بهره این رهگذر  از  ببررسمی گسترش دهد و  فراوانی  به مقابل  .دهای  اول حکومت رضاشاه  با مخالفان مسلح حکومت بخش  ه 

سپری شد و به اصطالح آغاز روند مدرنیزاسیون ارتش که با شعار تشکیل ارتش نوین ادامه یافت و رضاشاه را به تقویت  مرکزی  

عه بود و امکان تردد کاال  ها از جاممجبور به حذف ناامنی،  بنیه ارتش واداشت. وی برای جلب نظر مردم و حتی نخبگان سیاسی

آورد و رفته رفته نظامیان را در شئون مختلف کشور مسلط کرد. از این رو طبیعی    شهرها به دور از تعرض اشرار فراهمرا بین  

که تسلط نیروهای امنیتی بر جان و مال و    به آزادی و حقوق شهروندی چندان روی خوش نشان ندهند چرا،  بود که نظامیان

آ  ، ناموس مردم فراهم  را  عموم  نارضایتی  رضاشاه مدرنیزاسیون مورموجبات  بود  به ورده  کرد.  آغاز  را در چند شاخه  نظرش  د 

فراماسون فروغی«  »محمدعلی  قبیل  از  افرادی  کارگیری  به  با  مثال  برد.  ،  عنوان  بهره  ایران  در  مدرنیزاسیونش  راه  ابتدای  در 

یارات از  نحالل تشکیالت قضایی و دریافت اختبه شخص شاه بود. او در ابتدا با ایکی از وفادارترین افراد  ،  همچنین علی اکبر داور

به تدریج از ،  فرستادخت. او در قوانینی که به مجلس میبه اصالح و تدوین قوانین و تشکیالت قضایی پردا،  مجلس شورای ملی

،  یژه بلژیکگیری از قوانین کشورهای اروپایی بوو در برابر با وام  کاستقضایی مینقش مذهب و به تبع آن روحانیان در امور  
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عقد و  ،  معامالت،  روحانیان در امر قضاوت،  برد. تا پیش از آنحاکم مذهبی و شرعی را از میان میاختیارات م،  فرانسه و ایتالیا

موارد با احکام شرعی در تعارض افتاد. »رضا  در بسیاری از  ،  ازدواج و امور حسبیه دخالت فراوانی داشتند؛ اما وضع قوانین جدید 

دولت و مذهب را از یکدیگر تفکیک نمود. وی مقامات  ،  کسی بود که مطابق با اوضاع عصر جدید به ترتیب عملیشاه نخستین  

مذهب اسالمی دین رسمی کشور بود ولی طبق ،  روحانی را از کسی نگرفت و برعکس در دوران سلطنت او طبق قانون اساسی

اساسیهما قانون  به  ،  ن  و  گرفته  روحانیون  از  را  قضایی  سپرد. همچنینقدرت  دولت  مقامات  ،  دست  مداخالت  عمده  قسمت 

روحانیون محافظه کار سابق را ،  روحانی در آموزش و تعلیم مردم قطع شده و وظیفه تعلیم و تربیت بر عهده دولت قرار گرفت

زنان دست آزادی  از مخالفت خود با  را مجبور ساخت که همت  بردارند  وادار ساخت که  را منحص  و روحانیون  امور  خود  به  راً 

از طرف دیگر   (.220ص،  1350،  مأموریت برای وطنم،  پهلوی)  مصروف نمایند.«،  مذهبی که مفهوم واقعی وظیفه روحانی است

از آموزش رسمی حذف کند.  و  ،  ها را تعطیلانست مکتب خانه رضاشاه با تأسیس مدارس جدید و توسعه آنها تو روحانیون را 

توانستند به تدریس در مدارس ادامه دهند که از کسوت روحانیت  کسانی می ،  ون متحدالشکل شدن لباسضمن آنکه بنابر قان

با مذهب و سنت رویارویی  تقابل و  بپذیرند. چنین نظامی در  را  بود. خارج شده ضوابط وزارت معارف  رایج مذهبی  و در    های 

  در دوران حکومت رضاشاه به نفع روشنفکران پایان گرفت. ،  دتقابل روشنفکران و علما که از دوره مشروطه آغاز شده بو  نتیجه

ها و  بود تا مردم از وقایع عزاداری  1318دستور منع انتشار تقویم قمری در سال  ،  یکی دیگر از کارهای رضاشاه در مبارزه با دین

از طرف  ،  1319  ماه محرممقابله با دین به جایی رسیده بود که در    (213ص  ،  1374،  مکی)   های مذهبی غافل بمانند. جشن

، شد که کارناوال به راه بیندازند که مصادف با دهه اول محرم و شب عاشورااجباراً خواسته می،  ها از سران اصناف و بنگاه ،  دولت

کامیون عدهدر  بپرداها  رقص  و  پایکوبی  به  فواحش  و  طرب  عمله  اثر  ای  سوء  بسیار  مردم  نظر  در  عمل  این  و  ختند 

نه در بحث آموزش به عنوان نمو،  در سایر موارد،  های مذهبی عالوه بر افراط در محدودیت  (.451ص    3501،  پهلوی)داشت.«

نمی رعایت  بودند ،  شد عدالت  برده  بهره  شهری  مناطق  در  رسمی  آموزش  امکانات  از  که  افرادی  شمار  که  اما  ،  چرا  بود  زیاد 

زنان در این دوره توانسته بودند از مزایای آموزش عمومی استفاده    بهره ماندند. اگرچهامتیاز بیساکنان مناطق روستایی از این  

بایست جایگزینی برای آن دستگاه آموزشی می،  آموزش و پرورشکنند با این حال و به موازات حذف عناصر مذهبی از سیستم  

می ازفراهم  ایده  آورد.  رو  بعد  این  در  حتی  ناسیونالیستی  میهای  تبلیغ  مدارس  در  آن  رضاافراطی  مدرنیزاسیون  شاهی  شد 

روبه گسترش داشت و کم  را دربر میکم همه بخشروندی  آزادیها  از  این مسیر خبری  در  اما  های سیاسی و تعاطی  گرفت؛ 

های سیاسی هماهنگی  ادی و اجتماعی با نوسازی در عرصهاقتصهای توانست میان مدرنیزاسیون در عرصهافکار نبود. این دولت ن

کار نمیرا  ایجاد کند زی این  به  نگ اساساً ضرورتی  تطمیع میدید. روزنامه  یا  قاران و مدیران جراید  تهدید و  یا  به  شدند  تا  تل 

ه بود. مجلسی که باید با عقل  آوردند. حتی مجلس شورای ملی نیز به مجلسی کامالً وابسته تبدیل شدترویج ایدئولوژی روی می

ه بود. و هرچه را شد؛ به محفلی برای خیمه شب بازیهای رضاشاه تبدیل شددر خدمت اهداف بلندمدت کشور با،  و خرد جمعی

جز این انتظاری  ،  آمده بودند  از وکالیی که به اشاره او در مجلس گرد،  رساند. به عبارت دیگربه تصویب می،  دادکه او فرمان می 

چهنمی می  رفت.  اعتراف  نیز  شاه  محمدرضا  عظیم  پسرش  خدمات  که  »رضاشاه  که  کردکند  ایران  به  گرانبهایی  مجلس  ،  و 

 خویشتن را از اختیارات قانونی خویش نسبت به مجلس محروم داشته بود.«،  شورای ملی را منقاد خویش ساخته و با این رویه

غذایی و ساختمانی شد تا ضمن تأمین نیازهای  ،  کار ایجاد صنایع نساجیرضاشاه در بعد صنعتی دست به    ( 315)همان: ص  

در نتیجه مدرنیزاسیون رضاشاه بیشتر در جهت   .به نیازمندیهای بی پایان ارتش پاسخ گوید،  ریق صنایع مصرفی عمومی از ط

از تالش نتیجه حاصل  ترتیب  بود. بدین  افزایش کارآیی آن  پ های بیتقویت دولت مرکزی و  باید در توسعه وقفه  را  اول  هلوی 
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سعه تجارت و نیز معرفی طبقه جدیدی از مردم دانست که با هدف تجارت افزایش امکانات حمل و نقل و تو، نظام اداری،  شهرها

  1318درصد ساکنان پایتخت در    60سوادی  با این حال آمارهای موجود از بی  و داللی و دیوان ساالری در شهرها گرد آمدند. 

دار نمی  .دحکایت  تقدیر  توبه هر  عوامل  فراهم کننده  را  رضاشاه  و توان مدرنیزاسیون در دوره  بیش  او  دانست.  ایران  در  سعه 

های نظامی و برقراری امنیت بود و آمریت او در انجام پروژه مدرنیزاسیون دولتی که تنها پیش از همه در پی افزایش توانمندی

ا  درصد مردم ایران ر  78ا را اندکی تغییر داد و از پرداختن به مناطق روستایی که  فقط شهره،  منبع درآمد آن از پول نفت بود

از دیگرغافل ماند. دیدگاه،  در خود جای داده بود ترکیه بود در عرصه  های رضاشاه که همه تقلید  های مختلف  کشورها بویژه 

زیر خاکستر شد. زنان نیز در مدرنیزاسیون  چند به صورت آتش    هر،  ای عکس داد و منجر به مخالفت عمومیاجتماعی نتیجه

فرص این  عررضاشاهی  در  تا  یافتند  را  بحث کشف  صهت  که  وی  حکومت  دوم  دوره  در  بویژه  کنند  خودنمایی  اجتماعی  های 

ای ز گذشته ایران باستان برای آیندها،  حجاب مطرح شد. رضاشاه پهلوی همه ترفندهایش را به کار بست تا به هر ترتیب ممکن

گری  ش تاریخ توانسته بودند تا زردشتیالگویی بلندمرتبه ترسیم کند. او و روشنفکران تمجیدگرش با نب،  م و دست نیافتنیمبه

باور عمومی و عمیق مردمی یعنی مذهب و دین اسالمی کنند و هر آنچه را که به سنتها و ارزشهای    ستایی را جانشینو باستان

گرفته   عالوه بر این به تقلیدی از اقداماتی که در ترکیه صورت  .کردندسرزنش می،  تحقیربسته بود با انگ  ایرانی و اسالمی وا

بایست زهر چشمی از مردم گرفته شده باشد. آن فرمایش که هر مملکتی رژیمی  هم آلوده زندگی پرتکلف کردند. میما را  ،  بود

ندای تثلیث در سراسر مملکت در ،  مرعوب؛ ناطقین،  مغلوب؛ مجلس،  جلوه شد. عامه،  به تمام معنی ،  رژیم ما یکنفره است،  دارد

رواج یافت. مشتریان فواحش میدان  ،  نواهی،  از قلم افتاد. اوامر منسوخ،  یانت که اساس اخالق استمیهن. د،  انداختند؛ خدا شاه 

،  ب صفوینوا)  فرت عقال شد.«در استخر رامسر اوج گرفت. این نویها سوغات مسافرت ترکیه بود و سبب ن،  یافتند. موج آزادی

هیچ نشانی از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی همراه  ،  ل شدآنچه از مدرنیزاسیون مطلوب رضاشاه در ایران حاص  (106ص    1375

گردید،  نداشت تبدیل  زده  به شهرنشینی مصرف  بعدها  که  مقدماتی شد  تشویق  یکباره صرف  نفتی  درآمدهای  از    .بلکه  پس 

اول را،  پهلوی  پهلوی  از    هم  حکومت محمدرضا  تقسیم کرد.  به چند دوره  هرگون  1332تا    1320باید  بدون  ه که شاه جوان 

الملکی که  همان ذکاء،  نی چون محمدعلی فروغیزمام امور کشور را به دست گرفته بود اما در عمل کسا ،  تجربه و توانمندی

بود یاری رضاشاه آمده  به  بر  ،  دوبار  نیز مقدمات  بار  بود که  این  پدر تسهیل کرد و همو  بر جای  را  تخت نشینی فرزند جوان 

سایه رسیده  شاه،  همچون  قدرت  به  می  تازه  تعقیب  برنامهرا  و  کاریکرد  میهای  گوشزد  را  دوره  اش  باید  را  دوره  این  نمود. 

کیم دیکتاتوری پهلوی  ید دوره تحرا با 1341تا    1332اجرایی طرح آمریکایی اصل چهار ترومن در ایران نیز بدانیم. دوره دوم از  

مقدمه و  دوردوم  و  دانست  نهایی  به دوره مدرنیزاسیون  ورود  برای  بهمن    1341از  ،  ه سومای  رفراندوم ششم  با  و    1341که 

های یکسره آمرانه و  ب شد و در ادامه به تثبیت برنامهتعقی  1342انقالب سفید آغاز شد و با سرکوب نهضت اسالمی در خرداد  

ت و سرانجامش  تر از پدرش انداخبس خطرناک  یدر کشور انجامید و او را به ورطهمیز و استبداد فردی محمدرضا شاهی  آتحکم

روسها در آذربایجان و قضیه  های متفقین و ماندنمسائل مختلفی از قبیل اشغال ایران به دست ارتش .کشاند 1357را به بهمن 

تجربگی  ه واسطه بیطلبانه در ایران بویژه بهای توسعهبرنامه،  یس با شوروی بر سر ایرانوری و نیز درگیریهای امریکا و انگلپیشه

ایجاد ،  نتیجه حاصل از این وضعیت در کشور  .های سیاسی انداخته بودکشور را در بحران،  ت احزاب سیاسی داخلیو اشتباها

تازه بود که نسل  از روشنفکران که در دوره رضاشاه  فضایی  استبدادی ویای  اندام  ،  بویژه در دوره دوم حکومت  مجال عرض 

بودند محفل،  نیافته  ایجاد  فرفرصت  و  سیاسی  اندیشه  هنگیهای  تولید  تا ضمن  یافتن  یافتند  برای  تالش  به  تازه  آثاری  و  ها 

ن حادثه در این دوره پس  تری مهم  .هایی برآیند که در طول دوره استبداد رضاشاهی فرصت پرداختن به آنها را نیافته بودند پاسخ
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ایران در  ترومن  اصل چهار  اجرای  ب،  از  را  این حادثه  باشد.  نفت  به  واقعه ملی شدن صنعت  نقطه عطفی در مدرنیزاسیون  اید 

نفت صنعت  شدن  ملی  نهضت  دانست.  رضاشاه  سقوط  از  پس  درآمده  تعلیق  بستر ،  حالت  و  بود  آورده  خود  به  را  ایرانیان 

 شور را فراهم می ساخت. مدرنیزاسیون سیاسی در ک

احزاب  و تشکیل  و سربرآوردن مطبوعات  رضاخانی  استبداد  از مرگ  ناشی  نوس،  آزادی  به روند  زیادی  بسیار  میزان  به  را  ازی 

با  ،  این فرصت را فراهم آورد تا شاه،  و بازگشت مجدد محمدرضا پهلوی به قدرت  1332مرداد    28تأخیر انداخته بود. کودتای  

ی از  بیش  درتجربه  بدون دخالت کلی  پایه،  حکومت  ک دهه  تحکیم  فکر  به  ایاکنون  بیفتد.  نقطه  های حکومت خود  کودتا  ن 

شاه    1330ای بر توسعه سیاسی باشد. در میانه دهه  توانست مقدمهیاسی به وجود آمده در کشور که میس  د بر تحرکپایانی بو

تأسیس   بخشید؛  تحکیم  مقدماتی  با  را  خود  دیکتاتوری  کشوررسماً  امنیت  و  اطالعات  مدرنیزاسیون   -ساواک  -سازمان  روند 

اینک فرصت  ،  نظر امریکا در قالب اصل چهار  س از اجرای دستورات موردگرفته شد. او پ حمدرضا شاهی نیز از همین دوره پی م

برخی اصول قانون اساسی  ای برای اصالح  ترین اقدام او تشکیل کنگرهای تازه بزند. مهممغتنم شمرده بود تا دست به تجربهرا  

ای که  های این دوره است. دورهیژگیهای امریکایی از دیگر وبود. تشکیل احزاب سیاسی تازه در کشور بر مبنای دستورالعمل

و ... به قدرت بازگشت و دولت مورد حمایت  ،  های اطالعاتی و جاسوسی غرب یعنی سیاشاه با کمک آشکار و مستقیم سازمان

را   اتفاق مردم  این  بود.  بود،  سرنگون ساخته  برخوردار  آن  از  ایران  تقدیسی قدرت که سالیان سال  از موقعیت  را  زیر  ،  شاه  به 

یعنی  ،  کردند ا نیز این نغمه را همواره کوک میهدانستند و اتفاقاً حکومتشاه را سایه خداوند می،  ای عمومیشید. چه در باورهک

این ویژگی از  بود  نتوانسته  ای  شاه حتی  از  ببرد.  بهره  پروژه مدرنیته  با حمایت همهدر  جانبه کشورهای ن پس محمدرضا شاه 

 .دست به کار خاموش سازی مخالفانش شد،  ود را آغاز کرد. او نیز همانند پدرمدرنیزاسیون نامتوازن خ، غربی

همه چیز به »ید با کفایت  در این دوره  ،  به نام انقالب سفید ختم شدهویتی  ر پایان این دوره به رفراندوم بی مدرنیزاسیون شاه د

از حتی اطرافیانش دست به   گیریبود که بدون بهرهفت و البته همو گر»بزرگ ارتشتاران« باید انجام می ذات اقدس همایونی« و 

فتتاح درمانگاه و  تا ا،  های پایین ارتش و نیروهای مسلحرتبه تا ردهاز عزل و نصب افسران عالی،  امور  شد. شاه در همهکار می

آغاز  ،  عالوه بر اینکه شاه همه چیز است و غیر از او چیزی نیست.    کرد و چنان در همه جا گسترانده بودند مدرسه دخالت می 

های ایالتی و والیتی و مصوبه شرایط انتخاب شوندگان در مجلس شورای ملی و حذف  این دوره با تصویب قانون تشکیل انجمن

و در پی آن سرکوب شدید نهضت اسالمی همراه بود. شاه بعدها از انقالب سفیدش چنین یاد کرده بود:    ،شرط سوگند به قرآن

ن یک ضرورت تاریخی بود برای اینکه جامعه ایرانی را از صورت قرون وسطایی به صورت یک جامعه پیشرو »انقالب ]سفید[ ایرا

 ( .162ص ، پهلوی) و کوشای جهان امروز درآورد.«

توان مدرن شمرد دانست که نه تنها آن رژیم را نمیهایی  م واجد ویژگیتوان مدرنیسم را در دوره پهلوی اول و دونهایت میدر  

رژ ایران شکل که  در  هیچ مدرنیزاسیونی  اساساً  عبارت دیگر  به  و  نداشت  را در خود  عناصر مدرنیته  از  یم سلطنتی هیچ یک 

یا مدرنیزاسیون دروغین بود. زیرا منشأ بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و فرهنگی    نگرفته بود بلکه هرچه بود شبه مدرنیسم

بدون هرگونه آگاهی و اطالع  ،  های غرب و تقلید افراطی از آنی در برابر رنگینکاسالم-ترک میراث سنتی ایرانی،  رژیم گذشته

مدرنیسم را در سه بخش اصلی  ب یا شبهمدرنیسم کاذتوان عوامل شکست این  در پایان میهای پیشرفت در غرب بود.  ریشه  از

ها  ریشگی برنامهبی-3،  کارگزاران حکومتی  اعتنا بهتحقیر عمومی و عدم-2،  برنامگی و فقدان مرکز مدیریتبی-1  تقسیم کرد:

 برای ایجاد تحول.
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 مدرنیته سیاسی و انقالب اسالمی-5

اجتماعی و  ،  ی مدرنیزاسیون غربی که تمامی روابط اقتصادیایران در دوره پهلوی در معرض یک برنامه  یدر صورتی که جامعه 

تاثیر رویکردهای مدرنیته غرب قرار دا را تحت  اجتماعی فرهنگی کشور  بود و شکل زندگی مردم و ساختارهای  فرهنگی    -ده 

های  گیری انقالب اسالمی براساس ارزشان که خواهان شکلگرایگروهی تحت عنوان گروه اسالم،  کرد سنتی آنها را تهدید می

 توانز این منظر میا  بر مبنای اسالم و برگشت به سنت ایرانی داشتند.  اسالمی بودند سعی در تغییر حکومت و ایجاد رویکردی

ی پهلوی . گفتمان مدرنیزاسیون دورهامالً ناهمخوان و متعارض بودگفت انقالب اسالمی حاصل چالش دو گفتمان با عناصری ک

هویت اسالمی بازیابی شد. این مسئله رویکردها  ،  سبب ایجاد دوگانگی هویت در مردم ایران شده بود که با وقوع انقالب اسالمی

ر روحانیت باعث  جدایی دین از سیاست و تضعیف و تحقی،  به چالش کشید. از سوی دیگری غرب در ایران را  و اهداف فرهنگ 

ت پهلوی در  رنیزاسیون حکومهای بروز انقالب بر پایه اسالم و برگشت به سنت و فرهنگ ایرانی در مقابله با مدشده بود تا زمینه

هایی با سایر انقالبهایی که تا آن  . اما این انقالب تفاوت دره( به وقوع بپیوندایران با رهبریت شخصی مذهبی به نام امام خمینی )

ها  پردازان بیشتر با نگاه مدرنیته به انقالبنظریه،  در واقع تا پیش از انقالب اسالمی  .زمان در جهان به وقوع پیوسته بود داشت

می مینگاه  تلقی  شدن  نو  و  شدن  مدرن  جهت  در  انقالب  یعنی  حالی،  دش کردند؛  انق در  نهکه  اسالمی  مظاهر    الب  با  تنها 

پرداخت مقابله  به  غربی  که ضمن ،  مدرنیسم  بود  این  انقالب  بنابراین هدف  را مطرح کرد.  به خویشتن  بازگشت  بلکه جنبش 

 .در جهت توجه بیشتر به اندیشه و تفکرات بومی تالش کند، های مدرن روزگیری از تکنولوژی بهره

امام خمی به  دیدگاه  اسالمینی)ره(  انقالب  رهبر  س  عنوان  مدرنیسمدرباره  و  ایشان   نت  بود.  برخوردار  توجهی  قابل  جایگاه  از 

انقالب اسالمی  گذشته از آن  شناخته  عنوان دانشمندی برجسته در علوم و معارف مختلف اسالمی  بوده بهکه بنیانگذار و رهبر 

های فقهی  اندیشه  توان بیان داشتدر واقع می  . واالی امام بود  گی و شخصیتاین امر بیانگر چند بعدی بودن زند که    ندشدمی

از انقالب  اهداف  پیشبرد  برای  امام  می   سیاسی حضرت  عبور  »متصلب«  سنتی  مدرنیته اندیشه  به  آن  کردن  »پویا«  با  و  کند 

اندیشه    ساختار  اسپریگنزاساس مدل    سعی در ایجاد نوعی نگرش اسالمی در مبحث مدرنیته دارد. بر یا تجدد اسالمی  اسالمی  

گرایی  و بحران که در زمان امام جامعه را فرا گرفته بود شامل »سنت  نظمیاینگونه ترسیم شده بود که بی  سیاسی حضرت امام 

غرب و  علل  ارتجاعی  و  بود  افراطی«  بیگرایی  استبداد  نظمی  این  و  خارجی  استعمار  شامل  سیاسی  اوضاع  نادرست  کارکرد  و 

آزادی اسالمی  بودداخلی   با طرح  امام  پویا کردن فقه سنتی »متصلب«،  لذا حضرت  با  از حافظه جمعی سنت  ،  توان گسست 

ایران ترسیم کرده و سنت و مدرنیسم   ایران تصویر مطلوبی برای جامعهوالیت مطلقه فقیه و انقالب اسالمی ،  احیای فقه سیاسی

یعنی یک پا در سنت داشت و یک پا در جهان مدرن. به همین دلیل ،  ر بوددوران گذا  را با هم تلفیق کردند. امام خمینی فقیه

کرد و از سوی دیگر بر لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان  بود که امام از یک سو بر فقه جواهری و اجتهاد سنتی پافشاری می

  ای های اسالمی است و مدرنیتهم و آموزهپایه اسال  مام خمینی بردرواقع رویکرد نهضت انقالب ا  فشرد.در استنباط فقهی پای می

د مطهری نیز به تشریح نظر است نه مدرنیته غربی. در این باره اندیشمندانی همچون شهیکه در محتوای دین مبین اسالم مد

خارجی هم دارد نگاه   ای از تاریخ که وجوددورهنفسه به عنوان یک خود مدرنیته را فی ، به عنوان مثال ایشان، پردازدمدرنیته می

نگاه نمی نمی این شکل  به  به مدرنیته خیلی هم خوشکند و چون  لذا  از متفکرین که یک  کند  بین است. در عوض بسیاری 

شود بعد از قرون  فرضا گفته میشوید.  کنید طبیعتا به مدرنیسم بدبین میچینند و وقتی شما آن مقدمات را قبول  مقدماتی می

محور قرار ،  غرب آمد برعلیه خدا قیام کرد و انسان را بجای خدا،  نی وجود داشت و کلیسا حاکم بودیوسطی که یک حکومت د 

و...این کانت  بعد  و  شد  شروع  دکارت  از  یعنی  کردند  غربی  فالسفه  هم  را  کار  این  و  واقع  داد  در  بشر  و  کردند  باز  را  راه  ها 
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رتی هرآنچه از راه تجربی کرد و بعد علم را جانشین آن کرد به عبا  م اعتبار اعالو فلسفه قدیم را کنار گذاشت و بیمتافیزیک  

دهند و  م غربی را در فلسفه غربی قرار میین ریشه علاآمد اصیل دانست و هرچه که غیر از این بود باطل شمرد. بنابربدست می

-ا قبول داشته باشیم طبیعتا میره  در نتیجه وقتی ما این مسأل،  هم علیه دین بوده است  چون خود این فلسفه )فلسفه غرب(

در حالی که آقای مطهری مقدمه چینی را  ،  محصولش جامعه غربی فعلی است در نتیجه مدرنیته چیز بد و شیطانی است، گوئیم

یعنی به قدری کلیسا  ،  به شکل دیگری انجام داده است: ایشان گفته است که اوال قرون وسطی به طور طبیعی قابل دفاع نبود

 چون کلیسا   دان همه از دست چنین تفکر دینی ناراضی بودند. ه عامی تا فیلسوف و عالم و ریاضید بود که از تودبعملکردش  

علم  آزادی،  بین دین و  برسدهای دنیوی که بشر میدین و همه نعمت،  دین و  آنها  به  بود  تواند  برقرار کرده  طبیعتا  ،  تضادی 

دین را  ،  رامی داشته باشد اگر ببیند دین در این راه مزاحم و مانع استآبشری که به طور فطری دنبال این است که زندگی  

و منجر شد به اینکه آنهایی که عاقل بودند  ،  گذارد این اشکال خیلی بزرگی بود که کلیسا در قرون وسطی انجام دادکنار می 

را  به همین دلیل دکارت کتاب تأمالت  ،  درتوان با جهل اداره کچرا که معتقد بودند جامعه را نمی،  برای جامعه خود فکری کنند

افتاده شده است و بعد  های جامعه غربی را عنوان کرد و اینکه چرا این جامعه عقب  ها و بدبختیو در آن کتاب مصیبت،  نوشت

ها را جوانی که این حرف  طبیعتا یک،  دین به عنوان یکی از عوامل عقب افتادگی مطرح شد بنابراین تا اینجا و با این مقدمه

  شان بود مخالفت کردند. لکه با آن دین رایجی که در جامعهب،  دین هم نبودندها کار بدی نکردند و ضد گوید غربی می،  شنودمی

است کرده  را  دفاع  بزرگترین  دکارت  از  مطهری  آقای  روشنفکران  ،  کمااینکه  از  خیلی  که  دارد  بحثی  کتاب»المنایی«یک  در 

به این دلیل که چرا شهید مطهری دکارت را مسلمان می دانسته. ایشان یک بحث دارد راجع عصبانی کرده است.  داخلی ما را  

نده که خود را مسلمان دو اگر ب،  گویند: معنای حقیقی اسالم یعنی تسلیم بودن در برابر حقیقتدر این بحث می،  اسالم فطری

اد ایستادم و آن را قبول نکردم طبق دیدگاه قرآن من ولی من مقابل انتقدانم به من انتقادی شد و آن هم درست بود  آتشه می

م  من تا آنجا که وقت داشتم رفت  دکارت یک بحثی دارد و می گوید:،  گویندایشان در ادامه بحث می،  حقیقت اسالم را ندارم

کنم که  ی ادعایی نمیام ولیدهتر داملام مسیحیت را از همه کام و در این مکاتبی که خواندهمکاتب و ادیان مختلف را خوانده

-مثال در ایران که من از آن بی  ترین است چه بسا یک مکتبی و مذهبی در جایی باشد)که نام هم برده( مسیحیت لزوما کامل

عرضه،  خبر هستم به من  آن مذهب  قبول  اگر  قابل  آن مذهب  استشود و حس کنم  انتخاب می ،  تر  را  آن  آقای    کنم. حتما 

دکارت مسلمان فطری  ،  گوید اگر وی به این حرف خود مومن باشد و صداقت داشته باشدرت میدکا  مطهری براساس این حرف

 گوید مدرنیته صدها مورد مثبت و خوب برای یادگیری دارد.داند و میلذا مطهری مدرنیته را بد نمی است.

اسالم در ذات خود   است  ایشهید مطهری معتقد  به  است وی  تحلیل می مدرن  ادن شکل  فهم  کند که  اندازه  به  یان گذشته 

با که  داشته  بشری  کارکرد  بودند  مواجه  نوح،  اندآن  چ،  ابراهیم،  دین  است  بوده  موقت  مسیحیت  و  بشر یهود  وقت  هر  که  را 

ر دین  تحلیل شهید مطهری از ختم نبوت د،  رسد به دین خاتمشد تااینکه میآمد دین جدیدتری عرضه میفهمش باالتر می

شریت بجایی رسید که عقلش کامل شد و توانست با »خط« تجربیات خود را حفظ و به دیگران منتقل  اسالم این است که ب

خواهد وی را هدایت کند. به این دلیل اسالم  کند و چون چنین شد اسالم دینی است منطبق با ذات بشری که تا قیامت می

شود و چیزهای جدیدی می  کتشاف کنید باز تمام نمیدر آن ا  است که هرچه قدر  اسالم مانند طبیعت،  گاه کهنه نمی شودهیچ

ای غربی بدانیم و در چنین یکی این که مدرنیته را پروژه،  پذیر استشده دو گونه تلقی امکاناز مدرنیته به معنای یاد  ،  یابد 

نه تنها جایگاه و  ،  شود  ای غربی دانستهمدرنیته پروژهبرداشتی با آن اقدام به آمیزش فکری و عینی داشته باشیم. در صورتی که  

ای از  ها و عمر آن نیز از سوی آنها طراحی گردیده و مطابق برنامهآموزه، بلکه ساختار، گرددخاستگاه آن از جانب غرب معین می
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ی صاحبان این پروژه خواهند  آید. طبعا در این حالت دیگران عاملین و کارگزاران استخدام شدهپیش ریخته شده به اجرا درمی

کمبو و حق  نموده  عمل  برنامه  طبق  باید  که  جامعهد  و  اگر کشور  یعنی  ندارند.  آن  در  را  تصرف  را ترین  مدرنیته  بخواهد  ای 

های فکری و فرهنگی خویش نهادینه و بومی نماید. زیرا در این تصویر تواند آن را در درون هنجارها و خاستگاهنمی،  برگیرد

نمیمدرنیت وه  آن صورت  از  غیر  ت  تواند  برایش  پروژه  نموده سیرتی که صاحبان  باشد.  ،  اندرسیم  داشته  با  انمود  ستاد مطهری 

حقوق بشر ... به شدت مخالف است. چون این تلقی و فرایند هر  ،  حتی عدالت،  ی دیگراز مدرنیته و یا هر مقوله چنین تصوری  

،  تشخیص،  ترین آسیب را به قدرت تمیزآورد و بزرگمنفعل و تابع بار می،  محدود  عمالً آن را،  قدر هم که تکامل یافته باشد 

اراده و  وارد میگزینش  آن جامعه  ارادهی  در حالی که  مهمکند.  انسانی  استاد  ی  از دیدگاه  تکامل جامعه  و  تغییر  عامل  ترین 

این اسالم با  ت. بنابرسکون و واگرایی بیش نیس  بلکه  ،نه مدرنیته،  ی یک فرد و جامعهباشد و بدون تردید پیامد تعطیل ارادهمی

شود گفت که فکر فرماید: از نظر اسالم به هیچ وجه نمیافتد. ایشان میهمساز نمی،  ای که او را غیرفعال بسازدچنین مدرنیته 

ی وضع  منعکس کننده  ای است کهصرفا یک پرتو و یک مجلی و یک آینه،  ی انسان و ایمان انساناراده،  وجدان انسان،  انسان

ی فراوانی  ها در اجتماع ... تکیهاختیار و آزادی انسان،  تبلیغ،  دعوت،  تربیت،  ... به همین دلیل اسالم روی اخالق   محیط است.

عزتمی و  اساس  و  اصل  را  آن  بلکه  و  ذلتکند  و  انسانها  اختیاری  شرایط  تابع  را  میها  آیات  ها  در  که  است  این   ... داند. 

و   223، 1370، 2( )مطهری 96)اعراف /  قُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا َعلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الَْأرْضِ«د: »وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفرمایمی

است    (224 پروژهواضح  مدرنیتهکه  غربی شدن  تابع می،  ی  را  عقل جوامع  و  را  ،  سازداراده  آن  اسالم  بنابراین    تابد.برنمیکه 

ریزی نموده و بر خالف آنچه که مدرنیته غرب ی که بر پایه دین مدرنیته را طرح ن است و انقالب اسالماسالم ذاتا یک امر مدر

های که غرب با جدایی دین از سیاست طالب آن است  قرار داده متفاوت است ولی آرمان  جدایی دین از سیاست ( مالک عمل)

ها اشاره شده است اگرچه نوع  پیش با پیدایش اسالم به آنسال  1400الب اسالمی بر پایه دین و اصول مدون در در اسالم و انق

حقوق فردی و اجتماعی مردم پس از پیامبر)ص( به دلیل بروز انحراف خالفت و غصب والیت از ائمه مصومین آنچنان که در  

سالمی و مذهب  زین ایران به عنوان اولین حکومت شیعه بر اساس موااسالم بیان شده است تحقق نیافت اما انقالب اسالمی ا

به عنوان مدرنیته   عشری تا جایی که توانست سعی در اجرای احکام الهی و پرهیز از تضعیف حقوق فردی و اجتماعیشیعه اثنی

دانند و در نتیجه خود  وکراسی میاسالم را موافق دم،  به عنوان یک متفکر اسالمی  )ره(خمینی  امامنمود به عنوان مثال:    اسالمی

دموکراسی را نیز به وضوح از حکومت استبدادی متمایز ،  یرند. ایشان ضمن موافق نشان دادن اسالم با دموکراسیپذآن را می

اسالم... یک    خواهیم که یک مملکتی باشد دموکراسی باشد. شما حساب بکنید که ببینید کهگویند که ما میسازند: » میمی

استب و  قلدری  رژیم  یک  یا  است  بوده  دموکراسی  بودهرژیم  منبع)   ؟«دادی  راستای    (184  ص،  همان  در  صحیح    اجرایو 

پایه اساسی اشاره می،  دموکراسی در کشور پایه مشبـه دو  پایه مقبولیت مردم و تبعیت  کنند: یکی  روعیت حکومت و دیگری 

طاغوتی خواهد بود  دند تا زمانی که یک حکومت شرعیت الهی پیدا نکند تمام شئون آن  امام معتقد بو،  در باب مشروعیت  .آنها

هایی که ارگان  واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و،  مشروعیت پیدا کند. به نظر امام،  مگر اینکه توسط شرع مقدس

های مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه اکثر کار،  ل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکندوتا از قب،  دارد

شود و اگر بدون شرعیت الهی  اهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میبدون مجوز شرعی خو

ایند»  فرمامام می،  ( اما در باب مقبولیت18ص  ،  خواهد بود.)هماندولت به جمیع شئونه طاغوتی و محرّم  ،  کارها را انجام دهند

ت را در دست دارد و ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از  اینجا ملت است که حکوم،  کند اینجا آرای ملت حکومت می

 (3ص 1378، پهلواندارد )حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ن 
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پذیرند بلکه به آن نه تنها آزادی را می  )ره(امام خمینی  در مورد حق آزادی افراد است.،  ههای اساسی مدرنیتیکی دیگر از بحث

. ولی آزادی مورد نظر ایشان  کردنداهداف مبارزه خود تلقی می   ند و در طول دوران مبارزه سیاسی آن را یکی ازتعلق خاطر دار

،  دانندبه دوران جدید نمیایشان مفهوم آزادی را متعلق  ،  با مفهوم آزادی غربی متفاوت است و به دلیل همین تفاوت و تمایز

متفاوت  ،  موضع ایشان در مقابل آزادی بسته به این که قید آزادی چه باشد  .اندبودهبلکه معتقدند پیامبر اسالم بنیانگذار آزادی  

، ا... ضمن قبول و حمایت از آنه،  افکار،  اقتصادی،  است. اما در برخی از مهمترین انواع آزادی مانند آزادی سیاسی و اجتماعی

حدود و ثغور آن از حدود و ثغور آزادی غربی متفاوت  ولی  ،  مطلوب ایشان است،  اند. اصل آزادیهای برای آنان قائلمحدودیت

 شوند: های مورد نظر امام به طور عمده به دو دسته تقسیم میاست. محدودیت

ا همیشه بر مبنای  سیاست مسیاسی است.  ،  مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعی ،  محدودیتهایی که ناظر بر مصالح جامعه  -الف

   . یمکنیاست که این اصل را هرگز فدای چیزی نم دماستقالل و حفظ منافع مر، حفظ آزادی

است.  محدودیت  -ب اسالم  دیانت  به  جامعه  و  حکومت  التزام  از  منبعث  می»های  پیشنهاد  ما  که  حکومتی  طرز  اما  ،  کنیمو 

  از جمله دستگاههای دولتی است.  ام  جمهوری اسالمی است و اساسش بر آزادی و استقالل کشور و عدل و تعدیل تم  حکومت

آزادی در حکومت    -الف(  1378،  آزادی از دیدگاه امام خمینی)ر اشاره کردتوان به موارد زیهای آزادی از نظر امام میشاخص

 .آزادی مطبوعات -ه . های مذهبیآزادی اقلیت -د. بآزادی احزا -ج. آزادی در اظهار عقیده  -ب.اسالمی

همه انسانها اعم از زن و  ،  و بر اساس موازین اسالمیاست. از نظر امام    مفهوم برابری،  مورد تأکید مدرنیته  یکی دیگر از مفاهیم

از جمله شاخص،  مرد است.  پاکی  و  تقوا  آنان  برتری  و مالک  برابرند  با هم  و سفید  ادامه های  سیاه  در  و  اسالم  ازنظر  برابری 

را   اسالمی  انقالب  موروثیمیرویکرد  امتیازات  لغو  به  قانو،  توان  مقابل  در  قوه  برابری  و  دادگستری  به  همگان  دسترسی  و  ن 

م  اسالنمود. امام در این زمینه فرمودند:    های دینی اشارههای برابر و برابری سیاسی و برابری برای اقلیتوجود فرصت،  قضائیه

  1385،  قومیت و ملیت از دیدگاه امام ) همه چیز است؛ و جمهوری اسالمی حق همه گروهها را با عدالت اسالمی ادا خواهد کرد  

  ن هیچ فرقی بی  در .  استدر اسالم    و مرد   حقوق زندر مورد برابری  ،  های برابری( به عنوان مثال یکی از مهمترین مولفه24ص

نسبت با آنها تساوی  ،  ها را در مقابل مردها قرار دادهاسالم زنفرمایند: »  باره میدر اینزن و مرد در اسالم نیست. امام خمینی  

یک احکام خاص به زن است که مناسب با زن است. این نه ،  حکام خاص به مرد است که مناسب با مرد استدارند. البته یک ا

. انقالب اسالمی  (29ص  1386،  ایگاه زن در اندیشه امام خمینی)ج  »ن و مرد فرقی گذاشته استاین است که اسالم نسبت به ز 

ه مدرنیته غربی بلکه به عنوان یک رویکرد جدید بر پایه مدرنیته  ایران به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد اهداف مدرنیته آن هم ن

ساس فرامین الهی  نمودن جایگاه اشخاص در اجتماع بر ا  دینی با فرهنگ ایرانی اسالمی سعی در حفظ منزلت افراد و مشخص

جرای دقیق حقوق فردی و  ترین دین یعنی اسالم در عصر معاصر پا به عرصه ظهور گذاشت. اگرچه در راستای ا برگرفته از کامل

وان مجریان وابسته  و ت  اجتماعی نواقصی متصور است لیک این نقصان نه به ماهیت اصلی دین بلکه به نوع اجرا و وجود امکانات

به عنوان حقوق فردی و مقابال حاست که می آنچه که  تا  اجرای صحیح آن تالش نمود  راستای  اجتماعی مورد تواند در  قوق 

 باشد به ثمر برسد. تاکید اسالم می 

 

 نتیجه گیری: 

با تشکیل اولین پارلمان قانون گیری مدرنیته سیاسی در ایران با نهضت مشروطه در دوره قاجار به صورت مشهود و  شکل  روند

از سیر تحول مدرنیته سیاسی در جهان  برگرفته  این رویکرد سیاسی در آن دوران  اگرچه  پا به عرصه وجود گذاشت.  گذاری 
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گانه جهانی در بعد سیاست  های چنده در ایران یکی از اقسام مدرنیتهتوان بیان داشت رویکرد مدرنیتت گرفت اما میغرب نشا

می تکویشتلقی  به  تاریخی  خاص  شرایط  تاثیر  تحت  که  ویژگی ود  دارای  و  است  رسیده  رشد  و  فراجامعهن  خاص  و های  ای 

اسی در ایران بیش از پیش نیازمند تشکیل رویه سیاسی متفاوت از آنچه که  که نیاز به تغییر رویکرد سی  چرا  باشد. ای میجامعه

ایران حاکم   مردم  بر  پادشاهان  انقالب  در طول دوران سطلنت  زمان  پارلمان در  با تشکیل نخستین  را خواستار شد که  بوده 

ایران اشغال  و  جهانی  جنگ  همچون  عظیمی  تحوالت  اگرچه  بخشید.  رسمیت  خویش  هویت  به  کشورهای    مشروطه  توسط 

این    شده بوداستعماری روند تکامل مدرنیته در ایران را کاهش و یا گاها متوقف ساخت اما با بینش سیاسی که در مردم حاصل  

ای جدید و با توسل به زور و خودکامگی  در زمان حکومت پهلوی با شیوه 1299سیر تکاملی رو به فزونی یافت و پس از کودتای 

رویکردهای جدایی دین از سیاست و انزوای دینی مردم    .غییرات خارج از اهداف اصلی مدرنیته ادامه یافتسلطنتی باعث بروز ت

استبد بر مبنای دین و فرهنگ اسالمی  و سایر فشارهای  انقالبی عظیم  بروز  با    ایرانی شد.   -ادی خود مسبب  انقالب اسالمی 

ارویکردی اسالم بر  اگرایانه و  برگرفته  الهی  تعالیم  زوایای  ترین و جامعز کاملساس  آسمانی که تمامی  ادیان  ترین دین میان 

رهبری امام خمینی)ره( رویکردی جدید از مدرنیته را در ایران حاکم   دارد بهفردی و اجتماعی افراد را به صورت دقیق بیان می

ها و امتیازات ها و آزادیمچنین حقهی برای مردم دانسته و هساخت که منشا همه حقوق و تکالیف را برگرفته از ذات اقدس ال

 نیده است.مشروع افراد را در چارچوب اسالم با تلفیق دموکراسی و مردم ساالری دینی به تکامل رسا
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