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 چکیده

پديد آمده و اين  نظرهای فراوانيأ تاريخ معاصر ايران اختالفدر صد سال اخیر بر سر تعیین مبد
که از رخدادهايي چون تأسیس حکومت آمیز تبديل کرده است چنانای مناقشهموضوع را به مسئله

و ...  1299تای سیه، پادشاهي ناصرالدين شاه، انقالب روسیه، کودهای ايران و روصفويه، جنگ
يخ معاصر أ تاريخ معاصر ايران ياد شده است. بنابراين، مسئله اصلي اين است که تارعنوان مبدبه

وردار ي و اهمیتي برخشود؟ کدام رويداد تاريخي ايران از چنان شايستگايران از چه زماني آغاز مي
ه کرد؟ اری اقامأ تاريخ معاصر ايران شمرد و در دفاع از آن داليل استورا مبداست که بتوان آن 

شده های مطرحترين ايدهتبییني و با رهیافتي انتقادی به بحث دربارة مهمنگارنده با روش توصیفي
 يد وه مدرنیته را عامل اصلي پديد آمدن جهان جدپردازد. نگارندأ تاريخ معاصر ايران ميدربارة مبد

های ير همة ملتشمارد و معتقد است مدرنیته سرنوشت گريزناپذگیری تاريخ معاصر ميمبنای شکل
ترين سطح اما گسترده های ايران و روسیه آغاز شد؛جهان است. در ايران مواجهه با مدرنیته از جنگ

خدادی را ه تنهشروطتغییرات و اصالحات مدرن در جامعة ايران تنها به مدد مشروطیت رقم خورد. م
ايران را  های حیات سیاسي، اجتماعي، فکری، مذهبي، اقتصادیتوانست همة عرصهبود که مي

أ طیت مبدو، مشرورمین دگرگون سازد و انسان ايراني مدرن و تمدن جديد ايراني را پديد آورد. از ه
 تاريخ معاصر ايران است. 
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Constitutional revolution origin of contemporary  

history of Iran 

Alireza Mollaiy Tovani1 

Abstract 

In the last hundred years, there have been many discuss over 

determining the origin of Iran's contemporary history, and it has turned 

this issue into a controversial issue. As events such as the establishment 

of the Safavid government, wars between Iran and Russia, the kingdom 

of Naser al-Din Shah, the Russian Revolution, the coup d'état of 1921, 

etc., have been mentioned as the origins of Iran's contemporary history. 

Therefore, the main issue is that When does the contemporary history of 

Iran begin? Which historical event in Iran is so worthy and important 

that it can be considered as the origin of contemporary Iranian history? 

The author discusses the most important ideas about the origin of Iran's 

contemporary history with a descriptive-explanatory method and with a 

critical approach. The author considers modernity to be the main cause 

of the emergence of the new world and the basis of the formation of 

contemporary history, and she believes that modernity is the inevitable 

destiny of all the nations of the world In Iran, the confrontation with 

modernity started with the Iran-Russia wars. But the broadest level of 

modern changes and reforms in Iranian society was achieved only with 

the help of constitutionalism. The constitution was the only event that 

could transform all fields of political, social, intellectual, religious, and 

economic life in Iran and create a modern Iranian man and a new Iranian 

civilization. Therefore, constitutionalism is the origin of Iran's 

contemporary history. 

Keywords: historical periodization, contemporary history, modernity, 

constitutionalism, Iran. 
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 مقدمه

انداز آينده پیوند بندی با تفسیر گذشته، درک وضع کنوني و ترسیم چشمازآنجاکه دوره
یاسي تبديل های فکری و سنظرها و میدان کشاکشدارد، خواه ناخواه به کانون اختالف

ان اين امر عماًل ماند. به همین دلیل، در ايرشود و همواره مبهم و پرمناقشه باقي ميمي
فته وژيک ياو ايدئول ای يافته و مرزهای آکادمیک را درنورديده و ابعاد سیاسيهجنبة فرارشت

بندی های متفاوت از دورهها و روايتهای گوناگون و ارائة استداللاست. طبعاً طرح رهیافت
امنة دش افزوده است. آمیز تبديل نموده و بر پیچیدگي و ابهامتاريخي آن را به امری مناقشه

 است.  های ديگر بیشترأ تاريخ معاصر نسبت به دورهربارة تعیین مبداين مناقشه د

که ها جريان دارد. چنانالبته اين مناقشه، خاص ايران نیست. در تاريخ اروپا اين مناقشه
نبش جرخي برخي انقالب فرانسه، برخي اعالمیة استقالل آمريکا، برخي رنسانس و ب

ط اند. برخي هم معتقدند امر مدرن، به معنای واقعي فقتهأ تاريخ معاصر دانسپیرايي را مبددين
هايي مانند مانزهمه از انتهای قرن پانزدهم از ابتدای سدة بیستم وجود داشته است. بااين

تر از آن اختراع صنعت چاپ وجود ( و مهم1492اولین سفر کريستف کلمب به قارة جديد )
عاصر، مأ تاريخ معتقد است برای تعیین مبد د. اونزأ تاريخ معاصر باشنتوانند مبددارند که مي

گ بود البي بزرتر است زيرا انقاختراع صنعت چاپ در آغاز سدة پازدهم میالدی از همه مهم
نز، غییر داد )اوتپیرايي را تسريع کرد و هم تاريخ جهان را که به سهم خود هم جنبش دين

1393 :22-23.) 

های ايران و روسیه، پادشاهي حکومت صفويه، جنگدر ايران رخدادهايي چون برآمدن 
أ عنوان مبدو به قدرت رسیدن رضاشاه به 1299ناصرالدين شاه، انقالب مشروطه، کودتای 

های آموزشي ريزیهای درسي و برنامهاند. افزون بر اين، در متنتاريخ معاصر معرفي شده
أهای های سیاسي، مبداز گفتمان رشتة تاريخ نیز از زمان تأسیس دانشگاه تا کنون متأثر

نظرها اين پرسش را مطرح متفاوتي برای دورة معاصر تعیین شده است. گسترة اين اختالف
أهای گوناگون چیست؟ چرا با کند که سرآغاز تاريخ معاصر کجاست و علت انتخاب مبدمي

أ ه مشروطیت مبدشود؟ مدعای نگارنده اين است کتغییر اين مبدا معناهای متفاوتي ايجاد مي
طورکلي شود. بهای نوشته ميتاريخ معاصر ايران است و اين نوشتار در دفاع از چنین ايده
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های زير حائز اهمیت است: نخست، موجب خودآگاهي أ تاريخ معاصر از جهتتعیین مبد
ايم و شود. يعني موقعیت ما را در جهان معاصر و جايگاهي که در آن ايستادهتاريخي مي

های ديگر ها و تمدنبتي که با گذشته و آيندة خود داريم و نیز نوع پیوندی که با ملتنس
 دهد.کنیم را نشان ميبرقرار مي

أ تاريخ معاصر، درک ژرفتری از منطق و سیر تحول ها و مبددوم، با شناخت ويژگي
کنیم دا مياعي پیهای تاريخي آن و نیز روابط و کُنش نیروهای اجتمتاريخي کشور و مسئله

شويم. يمشنا آو با نحوة تکاپوهای نیروهای اجتماعي در روند تحقّق تمدن کنوني خود 
های و های جامعه و نیز تنگناها و توانمندیدرنتیجه، شناخت ژرفتری از ظرفیت

ن نت و تجددماآوريم و اين امر ما را در فهم و بازخواني سهای آن به دست ميمحدوديت
 کند.ياری مي

، 1پريشيأ تاريخ معاصر، از خطای نابهنگامي يا زمانها و مبد، با شناخت ويژگيسوم
 شود.های پیشین و برعکس، خودداری ميهای پسین به دورههای دورهنسبت دادن ويژگي

ها و نل بحراه علچهارم، با شناخت ژرف دورة معاصر و راهِ دشواری که در پیش داريم ب
شويم و به سهم خود ئولیت اجتماعي و تاريخي خود آگاه ميحوادث بزرگ جهان جديد و مس

 کوشیم.مان ميدر شدنِ تاريخي

أ شده دربارة مبدهای مطرحتبییني، ضمن نقدِ کوتاهِ ايدهاين نوشتار با روش توصیفي
محوری در  کوشد ابتدا معنای معاصر را شرح دهد و سپس عاملتاريخ معاصر ايران مي

ر قالب ين بحث دأ آن را در تاريخ ايران به بحث بگذارد. پیشینة امبدتعیین دورة معاصر و 
گیرد يقرار م رد ارزيابيهای متفاوت دربارة مبدأ تاريخ معاصر در متن مقاله موای از ايدهرشته

 تا از تکرار مطالب اجتناب شود.

 معنای معاصر بودن الف. چهارچوب مفهومی؛ مبنا و

را بديهي « معاصر»اند، مفهوم أ تاريخ معاصر سخن گفتهمبداز کساني که دربارة  بسیاری
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توان دربارة معنا نشود، نمي« معاصر»اند. روشن است اگر مفهوم انگاشته و آن را معنا نکرده
، «جاری»، «رايج»ممکن است معناهای چون « معاصر»دورة معاصر سخن گفت. واژة 

ذهن متبادر کند. اما در اين نوشتار، بیانگر و مانند آن را به « جديد»، «دورههم»، «متداول»
 تر از معنای ظاهری آن است.تر و ژرفمعنايي به مراتب گسترده

ترين ويژگي يا معنای اند مهماز کساني که دربارة معنای معاصر سخن گفته بسیاری
 اند که در يک فرايند تاريخي رخمدرن/ معاصر را چیرگي امر نو بر امر کهن/ سنتي دانسته

داده است. فرايندی که طي آن، دنیای آتالنتیک مدرن از سلطة سنت، نظام فئودالیته و 
 ,Robertsها رهیده و عصری متمايز از تاريخ میانه/ قرون وسطي را آغاز کرده است )خرافه

آوا است و با فکر يا ايدة نوآوری، پیشگامي، پیشرفت و توسعه هم (. فرايندی که521 :1980
گیرد )آزبورن، ماندگي، عدم توسعه و... قرار ميپرستي، عقبگرايي و کهنهتهدر برابر گذش

1380 :56.) 

ت، واژة معاصر با دانسته و معتقد اس« دورههم»جعفريان کلمة معاصر را به معنای  رسول
ي در ديشة ترقآمیخته و مترادف است. اين مفاهیم برگرفته از ان« مدرن»و « نو»کلمة 

گیرد. بنابراين، تاريخ قرار مي کهنههای گذشته يا يي است که در برابر دورهفلسفة جديد اروپا
ة . برپاياست معاصر يعني تاريخي که متعلق به ماست و با هويت اکنوني ما گره خورده

شوند. بر ها همه نو ميها و تکنیکها، خصیصهها، انديشههای جديد در دورة نو انسانفلسفه
برابر عصری که  شود که زندگي ما نو شده درای آغاز مياز دوره همین مبنا تاريخ معاصر

 (.288 -287: 1376جعفريان، کهنه، منقضي و سپری شده است )

کند: نخست وجود دارد که تفکرِ تقابل کهنه و نو را معنا مي اصليطورکلي، سه ايدة به
که کند. دوم، اينکه عقل و دانش بشر قادر است همة مشکالت انسان را در زمین حل اين

که حرکتي ها و قدرت نوآوری بشر نامحدود است و سوم، اينتوانمندی، استعداد، قابلیت
قفه در تاريخ بشر آغاز شده است. اين حرکت برخاسته ومستمر و مستقیم برای پیشرفت بي

فرد در ادارة نفس منحصربهاز يک وضعیت انقالبي در ذهن بشر است و از يک اعتمادبه
ها را بپذيريم ويژگي برجستة دورة معاصر نويسد اگر اين ايدهن حکايت دارد. باومن ميجها

های مادی و معنوی و نیز خلق دانش و هاست که با آفرينشدگرگوني دائمي در همة عرصه
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دهد. جرياني که مثابة جرياني سیال و پويا نشان ميباورهای تازه همراه است که خود را به
ها و نهادهای اجتماعي فقط سپارد. اين جريانهای ديگر ميد را به جريانسرعت جای خوبه

 (.28-27: 1380تا زماني معتبرند که در خدمت پیشرفت قرار داشته باشند )باومن، 

وجود ندارد.  «دنیای بیرون»ای است که ديگر ياسپرس معتقد است، دورة معاصر، دوره
های نا و امکاصورتي واحد درآمده است. خطره بسته و تمام کرة زمین بههمهمة جهان به

اند و هر وضعي، تبديل شده جهانيای پديد آمده و همه مسائل اساسي بشر به مسائل تازه
رود. سوی وحدت پیش ميروز به(. بشر روزبه169: 1363وضع تمام بشريت است )ياسپرس، 

ی مین برجازآن سوی کرة  که رخدادهای اين سوی کرة زمین آثار خود را به سرعت برچنان
 ژگي اصلي دارد:(. به باور ياسپرس وضع کنوني عالم دو وي4/1: 1352گذارند )پالمر، مي

های سنتي )ياسپرس، اند و دوم، از هم پاشیدن ارزشها عامل اصلي تاريخ شدهنخست، توده
1363 :169.) 

« معاصر»فهوم مکه  ها فراهم نیست اما مسلم استاکنون فرصت نقد و ارزيابي اين ايده
ها و تحول در برابر انديشههای مدرن و روبهارزشها و ناظر بر وضعیتي است که انديشه

تدريج جايگزين آن گیرند و طي يک فرايند بهقرار مي« کهن»يا « قديم»های ارزش
رود و بشر يؤال مشوند. در چنین وضعیتي هر نوع اعتبار و اقتدار گذشته و سنت، زير سمي

شود که پیش از آن ای ميهای نو و فتح قلمروهای تازهها آمادة رفتن به میدانر همة زمینهد
معة جديد، تمدني جديد و های جديد، جاها، انسانبه مخیلة افراد راه نیافته بود. در اين میدان

 ت.ها مدرنیته اسأ و منشأ همة آنآيد که مبدمناسباتي جديد پديد مي

دولت  شکیلن با اسالم هیچ رويداد ديگری حتي حملة مغول و تپس از برخورد ايرا
اند و نه برای ايرانیان گر بودهساز و تعیینصفويه به اندازة رويارويي با مدرنیتة غربي نه دوران

امل تاريخ معاصر و ع رو، بايد مدرنیته را مبنا و محوراند. از همینچالش تمدني ايجاد کرده
 ن دانست. تمدني ايراگسست تاريخي

جايي است که در پي ديالکتیک ذهن  ايراننگارنده بر اين باور است که تاريخ معاصر 
شود. مدرنیته سنتي انسان ايراني با دنیای جديد/ مدرنیته، سنتزِ انسانِ مدرنِ ايراني زاده مي

از يک سو، عامل گسست ما از گذشته و دنیای سنتي و دورة میانه است و از ديگر سو، عامل 
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پیوستگي بین آغاز دورة جديد و دوره اکنون ماست. مدرنیته از چنان قدرتي برخوردار است 
دهد و متناسب با میراث های جهان را زير تأثیر خود قرار ميکه سرنوشت همة اقوام و ملت

کند و ای مواجه ميها را مسائل و موضوعات تازهتاريخي و تمدني کشورهای گوناگون آن
های آورد. از اين منظر، مدرنیته عامل پیونددهندة ملتتنیده پديد ميدرهم جهاني پیچیده و

 دهندة تحوالت جهان جديد است. جهان و شکل

گمان، ست. بيهمزاد ا« معاصر»بنابراين، مدرنیته روح جهان جديد است و با مفهوم 
ها و لهاز مسئ سیاریدورتر ساخته و ب سنتانکشاف تاريخي مدرنیته ما را از کانون تأثیرات 

ه کي است ا جايهای دو سدة اخیر کشور را رقم زده است. بنابراين، تاريخ معاصر مچالش
های تاريخي، ايم و میراثعنوان يک واقعیت پذيرفته و در راهِ آن کوشیدهمدرن شدن را به

وت از ای متفاکنیم تا راهِ تازهيا مي /فرهنگي و مذهبي خود را در پرتو آن بازخواني کرده
ن مدرن را شکوفا های فرهنگي و تمدني انساگذشته برای زيستن بیابیم و بسیاری از ظرفیت

 ست.کنیم. در تاريخ ايران، چنین تحولي را تنها انقالب مشروطه رقم زده ا

است که  های گوناگوني داده شدهچیست، پاسخ مدرنیتهتا کنون به اين پرسش که 
ا موجب مداری است زيرسانهستة مرکزی مدرنیته ان ها نیست. امااکنون مجال طرح آن

الم هستي و عسان به ه انتغییر نگاه انسان به انسان، تغییر نگاه انسان به جامعه و تغییر نگا
ست. افت شده معر ونیز تغییر نگاه انسان به سیاست و مذهب و تغییر نگاه انسان به دانش 

ای متفاوت و امعهفاوت، جهاني متفاوت و جبرآيند عملي اين تغییر نگاه، زايش انساني مت
 ابراين،. بندرنتیجه، مناسبات اجتماعي، اقتصادی و سیاسي متفاوت با دورة سنت است

دهندة آن های قوامهای جامعة قديم و بنیادمدرنیته قیام نظری و عملي انسان علیه شالوده
ها و ای علمي، دانشگاهههای نوين، رشد فزايندة رشتهآور فناوریاست. درنتیجه، پیام

 دهند.هايي است که هر روز سیمای جهان را تغییر ميآزمايشگاه

قات اجتماعي شکنندة ساختارهای جامعة کهن و موجد طبدرهمازنظر اجتماعي مدرنیته 
های محلي، قومي، جديد و نیز پیدايش شهروندان صاحبِ حق و ايجاد ملت است که هويت

درن و نهادهای مکند و جامعة مدني را به هويت ملي تبديل ميای و حتي مذهبي کهن قبیله
 آورد.مستقل از دولت را پديد مي
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لهي حکومت را آور دموکراسي است. يعني مبنای مشروعیت اازنظر سیاسي مدرنیته پیام
م، مه مردهن آزادی ساخت. مدرنیته پشتیبا مبتنيشکست و آن را بر قرارداد اجتماعي  در هم

اسي انون اسقچوب افراد، حقوق مدني و حکومت برخاسته از ارادة ملت در چهار برابری همه
لمان و نهادهای های سیاسي، احزاب، پاراست که دستاورد عملي آن اصل تفکیک قوا، آزادی

 مدني است. 

داری و ظام سرمايهآور اقتصاد باز و غیردولتي و گسترش نپیام مدرنیتهدر عرصه اقتصاد 
اندوزی و آباداني اين جهان است. مدرنیته انسان را به سودجويي و ثروت رواج رفاه مادی

 خشید. بشدة اديان را در همین جهان تحقق برانگیخت و مدعي شد که بايد بهشت وعده

ر اصالحات جداگری )سکوالريسم( است که ريشه داز منظر ديني مدرنیته منادی دين
يي قائل شد. مداخلة گرايي برای بشر جايگاه خدامذهبي دارد. مدرنیته براساس انديشة انسان

ا است و بکيني ددين در عرصة سیاست و اجتماع را کاهش داد، از نفوذ نهادها و رهبران 
ارکردهای کهای عمومي و خصوصي تمايز قائل شد گسترش فرايند عرفي شدن، میان حوزه

ا اداشت تا ون دين ردين را تنها به حوزه زندگي خصوصي انسان محدود ساخت، و متولیا
گي روف زندا مصآرمان اصالح زندگي اين جهاني را به فراموشي سپارند و همة همت خود ر

 آن جهاني کنند.

گرايي، گرايي، تجربهگرايي، علمعقلهايي چون طورکلي، مدرنیته دارای مؤلفهبه
گرايي، شک گرايي،خواهي، فردگرايي، عملگرايي، پیشرفتستیزی، دنیاگرايي، انسانسنت
گرايي، گرايي، آزادیجداگری، برابریگرايي، دينگرايي، مليگرايي، تکثرگرايي، نسبيفايده
رای بیدان گشوده ستیزی و رهايي از تعصب است. اکنون مدرنیته تنها مگرايي، خرافهقانون

 ن است.جها انديشه و عمل انسان و حتي تنها راهِ برای زيستن و ايجاد يک تمدن در

های ايران و روسیه آغاز شد که نگارنده ايران رويارويي با مدرنیتة غربي در پي جنگ در
عصر جديد »ای که تا انقالب مشروطه ادامه دارد. داند، دورهأ دورة جديد ايران ميآن را مبد

همانند دورة جديد غرب، يک دورة گذار برای عبور از دنیای قديم به دنیای معاصر « ايران
های سیاسي، فکری، اجتماعي، اقتصادی و مذهبي تدريج همة عرصهورة جديد بهاست. در د

ايرانیان با مدرنیته درگیر شد تا بسترهای گذار به دورة معاصر در يک کشاکش دشوار نظری 
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 و عملي فراهم آمد. 

ترين نشانة دورة جديد، ظهور انديشة تغییر است که پس از جنگ با روسیه در میان مهم
ای است که ايرانیان در مدار و دوره 1گرفت. اما دورة معاصرنخبگان سیاسي شکلطیفي از 

کنند و در اين گیرند و خود را بخشي از جهان مدرن تعريف ميچرخة تمدن جديد قرار مي
عمل مستمر »پردازند. در دورة معاصر انديشة تغییر به گری ميگری و بازیعرصه به کُنش

های دورة يزناپذير تبديل شد. اين به آن معنا است که حکومتو به يک ضرورت گر« تغییر
ترين سطح مواجهه با مدرنیته و آغاز معاصر اساساً نوسازند. انقالب مشروطه برآيند گسترده

شود زيرا گسست در انديشه و عمل ايرانیان است و از آن پس، تاريخ معاصر ايران آغاز مي
تبديل شده و رابطة میان انسان ايراني و جهان جديد را ناپذير ما مدرنیته به سرنوشت اجتناب

 صورت پیکار دائمي برای بازانديشي و تغییر سنت رقم زده است. به

ترين با توجه به آنچه گفته شد، مشروطه تنها رخدادی است که توانست بزرگ
ته سهیم یاث مدرنمیر دستاوردهای نظری مدرنیته را پیش پای ايرانیان نهد و ايرانیان را در

که  ران استت ايسازد. مشروطه سرآغاز راهي تازه، تمدني تازه و افقي تازه در حیات مل
ها يدة تنوع مدرنیتهاای که از يک سو، مستلزم پذيرفتن . مدرنیتهريختمدرنیتة ايراني را پي

گیری کلاست و از ديگر سو پذيرش گوناگوني کارگزاران يا عامالن مدرنیته در ش
 ی متفاوت در جهان است.هامدرنیته

 ر ایرانأ تاریخ معاصشده دربارۀ مبدهای مطرحترین دیدگاهمهمب. 

ينک اأ تاريخ معاصر ايران مطرح شده است که دربارة مبد گوناگونيهای تاکنون ديدگاه
ر سخن خواهیم کنیم و سپس از ايدة اصلي اين نوشتاشش ديدگاه را به کوتاهي معرفي مي

 گفت: 

  ن حکومت صفویه. برآمد1

در سه دهة اخیر برخي از پژوهشگران ايراني در چارچوب گفتمان انقالب اسالمي 

                                                           
1. Contemporary history 
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: 1391اند برآمدن حکومت صفويه را سرآغاز تاريخ معاصر ايران بشناسانند )نجفي، کوشیده
(. البته افرادی بیرون از گفتمان حکومت اسالمي مانند عباس 15: 1370؛ جعفريان، 22

ريزی گیری هويت ملي و پيامانت نیز برآمدن صفويان را سرآغاز شکل جوادی و عباس
هايي چون نويسد، نقش شخصیتاند. عباس امانت ميدولت ملي و مدرن در ايران شمرده

گیری ايران مدرن به اندازه آقامحمدخان قاجار، شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی در شکل
قاجار و پهلوی و جمهوی اسالمي( قاطع و  گذارن سلسلهرضاشاه و امام خمیني )بنیان

پژوهان حکومت (. پیش از اين نیز بسیاری از صفویAmanat, 2017: 2کننده است )تعیین
صفويه را از اين جهت که به دورة فترت پیشین پايان داد و تشیع را در ايران رسمیت 

هینس تعبیر دولت ملي را  که والترای متمايز در تاريخ ايران شمرده بودند. چنانبخشید. دوره
 (.1362برای صفويان وضع کرد )هینس، 

 . برآمدن حکومت قاجاریه2

أ تاريخ معاصر ايران برخي از پژوهندگان تاريخ ايران، برآمدن حکومت قاجاريه را مبد
: ص الف(، 1342اصغر شمیم )شمیم، (، علي1/1: 1368اند. سعید نفیسي )نفیسي، دانسته

: ص ح(، عبدالحسین نوايي )در پاسخ به 1391)تکمیل همايون،  همايونناصر تکمیل
ها پیوستگي تحوالت روزگار اند. آن( از اين گروه25: 1370مدعیات جعفريان رک: جعفريان، 

عنوان علت اين امر المللي را بههای بینخود با عهد قاجاريه و حضور ايران در صحنة سیاست
قمری همزمان  1209أ تاريخ معاصر ايران سال نويسد، مبدالدين مدني مياند. جاللياد کرده

های خارجي در ايران و مقارن با انقالب کبیر فرانسه است )مدني، با شروع طوفاني سیاست
نويسد، عصر قاجار مرحلة حساسي از تاريخ ايران در گذار از مسیر (. ورهرام مي5/2: 1362

های سیاسي کشورهای بزرگ است ین رقابتسوی اصالحات اداری و قرار گرفتن بسنتي به
های جامعة ايران در (. محمدعلي اکبری مسائل دورة قاجاريه را چالش13: 1385)ورهرام، 

(. احسان طبری برآمدن آقامحمدخان را سرآغاز 9: 1384عصر مدرن دانسته است )اکبری، 
ين ايران شمرده است پیدايش کنوني ايران و ملت بورژوازی امروز ايران و سرآغاز تاريخ نو

شناسان غربي ازجمله نیکي (. افزون بر پژوهشگران ايراني، برخي از ايران9)طبری، بي تا: 
( نیز 11-10: 1361( و آپتون )آپتون، 9: 1375(، لمبتون )لمبتون، 9: 1381کدی )کدی، 
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ايران از گذار های مشابهي مطرح کرده و دورة قاجاريه را مرحلة انتقال جامعة درحالديدگاه
 اند.قرون وسطا به دورة مدرن دانسته

 های ایران و روسیه. جنگ3

الج، حالج )ح اکبر بینا، فريدون آدمیت، حسین محبوبي اردکاني، حسنکساني چون علي
أ تاريخ معاصر ايران های ايران و روسیه را مبد(، جمشید بهنام و... جنگ161: 1312
واسطه با بي ویوستة پدکاني و جمشید بهنام ايجاد روابط اند. از اين میان، محبوبي ارشمرده

( قرار گرفتن 1/1: 1337اکبر بینا )بینا، غرب و افتادن ايران در دامن سیاست اروپايي و علي
أ تاريخ عنوان مبدهبانگیز جهاني را علت انتخاب اين زمان ايران در در گردونة سیاست هراس

 (.19: 1375؛ بهنام، 49/1ي، : اند )محبوبي اردکانمعاصر دانسته

 (، گودرزی33 :1373(، فراستخواه )فراستخواه، 20: 1394طباطبائي، آدمیت )آدمیت، 
های ايران و ( جنگ2-1: 1390( و معتمد دزفولي )معتمد دزفولي، 21: 1386)گودرزی، 

 تو ضرور غرب روسیه را سرآغاز خودآگاهي از وضعیت نابسامان کشور و آشنايي با تمدن
ست ايران از روسیه نويسد، ژرفای بحراني که از شکاند. طباطبائي ميانجام اصالحات دانسته

ای نو در تاريخ ايران است. با در وجدان ايراني ايجاد شد، آستانة دوران جديد و آغاز دوره
به « های میانة ايرانسده»های بحران و تکوين آگاهي از آن، بحران ناپايدار شدن نشانه

رو واهي در قلمای آغاز شد که دو وجه عمده آن نوسازی کشور و تجددخرسید و سده پايان
يران، اتاريخ جامع ای که تا پیروز شدن مشروطه و پس از آن ادامه يافت )انديشه بود. سده

1393 :24/12.) 

ل أ تاريخ معاصر ايران را ساشناسان غربي ازجمله پیتر آوری، مبدبرخي از ايران
نويسد، اند. او ميه. يعني همزمان با امضای قرارداد گلستان دانسته1228م./1813

شار سیاست فای در تاريخ ايران گشود و ايران های ايران از روسیه مرحلة تازهشکست
 (.57 -56: 1363المللي را احساس کرد )آوری، بین

شان داد ها نمقامهای ايران روسیه به عباس میرزا و قائمواقعیت اين است که جنگ
که به چشم خود ديدند تر از روسیه است. چنانايران در امور نطامي و فناوری به مراتب عقب

که ارتش روس برپاية اصول و فنون فرماندهي جديد و نیز تجهیزات نظامي مدرن سامان 
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شود )قوزانلو، ها، اصول و فنون قديم اداره مييافته است و ارتش ايران هنوز برپاية روش
رو، شد. از همینماندگي احساس ميهای غیرنظامي هم اين عقب(. در حوزه90-92 :1314

 نمود. های ايران ناکافي ميهای صرفاً نظامي برای جبران شکستحلراه

 أ تاریخ جدید. دورۀ ناصری مبد4

 ادشاهيپست تا های گستردة کشور در دورة ناصرالدين شاه، برخي را واداشته انوسازی
دوره ناصرالدين شاه »نويسد، غاز دورة معاصر ايران بشمارند. مخبرالسلطنه ميوی را سرآ

ايت، نه هد)مخبرالسلط« بحبوحه اختالط رسوم و عادات مشرق زمین و مغرب زمین بود
، آغاز و دوم ة معاصر(. دربارة دورة ناصری دو ديدگاه وجود دارد: نخست، آغاز دور96: 1375

اصر ايران از دورة نويسد، دورة معاز هواداران گروه اول مي دورة انحطاط. مهرداد نورائي
شد، ميدی تصور نشود. زيرا تا آغاز عهد ناصری بديلي برای حکومت استبداناصری آغاز مي

أثیر حت تتاما از آن پس شیوة سنتي کسب مشروعیت شاهان اعتبارش را از دست داد. 
پديد  جديدی ا خارج از کشور، اقشارهای عصر روشنگری و گسترش مناسبات تجاری بايده

د حکومت ها موجب تغییر حکومت استبدادی و ايجاآمدند که موجوديت و نوع فعالیت آن
 (.5: 1394شد )نورائي، قانون مي

را  رالدين شاهتوان از ابراهیم تیموری ياد کرد که دورة سلطنت ناصاز گروه دوم مي
است.  خوانده سراشیبي تند انحطاط و فساد و دورة فروغلتیدن ايران در« خبریعصر بي»

ة ناصری های خارجي بر ايران شد. به باور تیموری دورعصری که موجب چیرگي قدرت
 (.1: 1332ری، ای است از اضداد )تیموعدالتي است و حیات اين مرد مجموعهمشحون از بي

 . انقالب روسیه5

اند. به باور معاصر ايران دانسته أ دورةمورخان مارکسیست روسي، انقالب روسیه را مبد
ها انقالب سوسیالیستي روسیه، دگرگوني ژرفي در تاريخ جهان پديد آورد و ضربت آن

جا ازجمله ايران وارد کرد. نیرومندی به نظام امپريالیستي و مالکیت استعماری در همه
برای آزادی ملي،  انقالب اکتبر مواضع مردم استعمارزده و اسیر امپريالیسم را در راه پیکار

: 1359استوار ساخت و به دنبال آن دورة نوين تاريخ ايران آغاز شد )گرانتوسکي و ديگران، 
شناسي در روسیه (. با انقالب روسیه و اهمیت يافتن موضوع ايران، تأسیس مراکز ايران424

د وجود آمجانبة تاريخ ايران بهفزوني نهاد و میدان وسیعي برای پژوهش همهرو به
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(. ناگفته روشن است که اين ايده محصول شرايط ايدئولوژيک 32: 1359)پطروشفسکي، 
أ يک دورة تاريخي در کشوری که رخدادهای يک کشور را مبدشوروی است و به علت آن

 شمارد نه معقول است و نه واقعي.ديگر مي

 و ظهور رضاشاه 1299. کودتای 6

و ظهور  1299 اه حکومتي کوشیدند، کودتایدر دورة پهلوی بسیاری از سخنگويان دستگ
ها دورة نامند. آنب« ايران نو»گذاری رضاشاه را سرآغاز دوران مدرن/ معاصر ايران و پايه

 ونگان و دورة مخالفت با پیشرفت فروشي، دورة استیالی بیگاعنوان دورة وطنقاجار را به
 ووربختي شورة نست به اين داعتالی ايران خواندند و ادعا کردند که تنها رضاشاه توا

 (.111 :2535 زاده،رخلفیم؛ 29 -28 :1345 ،يمقامقائمانحطاط تاريخي پايان دهد )

 ج. چرا رخدادهای یادشده سرآغاز تاریخ معاصر ایران نیست؟

وت های بعدی متفاأ تاريخ معاصر با دورهعنوان مبدازآنجاکه علت انتخاب صفويه به
توان برآمدن دهیم که چرا نمياين ايده پرداخته و سپس توضیح مي است، ابتدا به نقد کوتاه
دتای روسیه، کو های ايران و روسیه، سلطنت ناصرالدين شاه، انقالبحکومت قاجاريه، جنگ

 و برآمدن رضاشاه را سرآغاز تاريخ معاصر ايران دانست:  1299

معاصر ايران، برخاسته از  أ تاريخعنوان مبدبه باور نگارنده، تأکید بر حکومت صفويه به
نگاهي سیاسي است و عمدتاً در پیوند با گفتمان شیعي انقالب اسالمي قرار دارد. زيرا پیش 

ای را مطرح نکرده بودند. آنچه در اين گفتمان يک از پژوهشگران چنین ايدهاز انقالب هیچ
در ايران که نهصد  شود دو چیز است: نخست، تغییر امر مذهبيبیش از همه بر آن تأکید مي

سال پس از ساسانیان در چارچوب حاکمیت شیعي تحقق يافت و ايران را به پايگاهي برای 
حکمراني نواب عام امام عصر )عج( در انقالب اسالمي تبديل کرد. دوم، تالش صفويان 
برای تشکیل حکومتي متمرکز، مقتدر و فراگیر است که در چارچوب قلمرو تاريخي دورة 

بلور يافت. اما واقعیت اين است که نه برآمدن صفويه يک تحول تمدني بود و نه ساساني ت
گذار يک تمدن نوين بودند تا ما را وارد دورة معاصر کنند. همة هنرها و صنايع صفويان بنیان

شدگان مستقیم مکتب هرات بودند که گرانش تربیتدورة صفويه و اغلب هنرمندان و صنعت
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دلیل نبود که شمار (. بي229-228: 1344اوج خود رسید )نفیسي، در دورة شاه عباس به 
ها در نیمة نخست دورة صفويه بیشتر از نیمة دوم آن است. در اين دوره عالمان و نیز آثار آن

بسیاری از دانشمندان و هنرمندان بازمانده از دورة تیموری که حاضر به تغییر مذهب نشدند 
ها از بیم جان از تغییر مذهب تن دادند و گروه بزرگي از آنبه قتل رسیدند. دستة کوچکي به 

 (.279/5 :1362کشور گريختند يا منزوی شدند و دست از کار کشیدند )صفا، 

مناسبات  اهیت وان مدر دورة صفويه نه ايران در مدار تمدن جديد قرار گرفت و نه ايرانی
گرايي بود درک گرايي و دنیاقلپیرايي، عمداری، ديندنیای جديد را که مبتني بر انسان

های بازرگاني با اروپا ای مبادلهکردند. آنچه در اين دوره رخ داد روابط پراکنده، موقت و پاره
 دند و نهمداران ايراني نه درکي از ماهیت جهان جديد پیدا کراست. نخبگان و سیاست

لت، ين و دودمناسبات  ها جز امر مذهبي و تغییراصالحاتي در آن چارچوب صورت دادند. آن
که شمیم ، چنانهای تمدني پیشین درنیفکندند. برعکسهیچ طرحي تازه و متفاوتي از دوره

تقیم با درستي گفته است، سیاست صفويه اين بود که جامعة ايراني را از تماس مسبه
ساند ر ا به حدیرويژه اروپايیان دور نگاه دارد. اين حکومت ترويج مذهب شیعه بیگانگان به

مسلمان هم پرهیز  ها بلکه از عثمانیانا مسیحیان و اروپاييتنها از زندگي بکه ايرانیان نه
 (.366-365: 1370داشتند )شمیم، 

توان داليل زير را اقامه کرد: نخست، نقطة مرکزی های پساصفويه مياما در نقد دوره
ها صورت گرفته است. ههايي است که در اين دورشده پساصفويه، نوسازیهای مطرحايده

میرزا آغاز شد و سپس در دورة امیرکبیر، های ايران از دورة عباسدرست است که نوسازی
تری به اجرا درآمد، اما الدوله ادامه يافت و در دورة رضاشاه در سطح گستردهسپهساالر، امین

ش از اين، در أ يک دورة تاريخي باشد. پیتواند مبدواقعیت اين است که اصل نوسازی نمي
ها بر يک از اين نوسازیهای مهمي صورت گرفته است اما هیچتاريخ ايران بارها نوسازی

اند که بتوانند جريان تاريخ ايران را تغییر دهند يا يک تغییر ای مبتني نبودهافق معرفتي تازه
دهندة گذار ساز بودند و نه نويتمدني را رقم بزنند. به بیان ديگر، اين اصالحات نه دوران

ها عمدتاً اقتدارگرا، آمرانه و از باال ای. اين نوسازیايران به مرحلة تاريخي و تمدني تازه
شدند. همین گزينش های غربي محسوب ميبودند و در حقیقت، گزينشي ناقص از نوسازی
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تری بود که جامعه را از حالت توازن و تعادل خارج های بزرگناقص موجب بروز تناقض
 هايي بروز انقالب مشروطه و سپس انقالب اسالمي بود.يکي از نتايج چنین وضعیت د.کرمي

ساالر دورة قاجار و رضاشاه، تقويت نظام سلطنت و گران ديواندوم، غايت آمال اصالح
ساالر که بارزترين ويژگي های شاهان اقتدارگرا بود و اساساً بر نظمي مردمافزايش کارآمدی

ن مدرن است مبتني نبود. حکومت پهلوی که در پي تجربة مشروطیت سیاسي در جهازيست
های دموکراتیک مشروطه و تقويت مباني سلطنت پهلوی در ظهور يافت بر نفي آرمان

( و احیای پادشاهي باستاني 45: 1345)هنرمند،  1«پهلويسم»چارچوب گسترش ايدئولوژی 
  استوار بود که اساساً به دورة پیشامدرن تعلق داشت.

الزمة  رضاشاه، وهايي از نوع اصالحات عباس میرزا، امیرکبیر، سپهساالر سوم، نوسازی
ها ترين نوع حکومتزيستن در دنیای جديد بود که حتي ديکتاتورترين حکمرانان و خودکامه

شان ناگزير از ويژه برای ادارة بهتر امور و گسترش سلطة سیاسيبرای تداوم حیات خود به
داد م، استبمنتظ ، سلطنت مطلقة«سلطنت منظم»ند. از همین رو مفاهیمي چون انجام آن بود

حات از باال و ... که های آمرانه و اصالروشنگرانه، استبداد منور، ديکتاتوری مصلح، نوسازی
حتي  توانست موجد دولت مدرن باشد.ساساً نميها شکل گرفته است اهای آنپیرامون تالش

، زيرا روطه بودويژه به دورة پیشامشوی نوعي بازگشت به عقب و بهاز اين منظر، حکومت پهل
 گرا و در تضاد با حاکمیت مردم پديد آورد. حکومتي واپس

چهارم، تا پیش از دورة مشروطه نه دامنة اصالحات و تغییرات مدرن در حدی بود که در 
ديشمندان و نخبگان شیوة زيست و تفکر مردم ايران تحول معناداری پديد آورد و نه هنوز ان

های تمدن جديد دسترسي داشتند، های دست اولي از مفاهیم و مقولهايراني به روايت
: 1378)قادری،  ها يا منابع دست دوم فراهم آمده بودها عمدتاً از رهگذر روزنامهاطالعات آن

 (. تنها پس از مشروطه بود که دامنة تغییرات و اصالحات افزايش يافت و هم209-210
گر ايراني با مباني فلسفي و معرفتي و مداران اصالحبسیاری از انديشمندان و سیاست

 تحوالت غرب از انقالب صنعتي تا تغییرات اجتماعي آن آشنا شدند.

                                                           
کوشیدند در فضای دوقطبي جنگ سرد آن را در برابر کمونیسم شرقي و لیبرالیسم غربي پردازان پهلويسم نابخردانه مي. نظريه1

 (.1345عنوان يک ايدئولوژی ايراني مطرح کنند )بنگريد به هنرمند، به
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ت و دان سن، زنپنجم، دموکراسي تصويرگر آزادی انسان از زندان جهل، زندان وابستگي
ب و های مطلق، مذاهز بند قدرتکوشد جامعه را احق الهي حکمراني است که مي

دندة چارچوبي (. دموکراسي فراهم آور19: 1399های دولتي آزاد کند )تورن، ايدئولوژی
کند يمدني شنهادی است که اصالح بدون خشونت و نیز کاربرد عقل در امور سیاسي را 

های انقالب آرمان تر پايان يابند.ها به شیوة عقاليي( که در آن نزاع23/1: 1376)پوپر، 
چوب صورت خواهان در همین چارمشروطة ايران چیزی جز اين نبود و اصالحات مشروطه

وطه ات مشرین حیگرفت. زيرا بر تحقق ارادة ملت مبتني بود نه تحقق ارادة شاه. همچنمي
بیعي طورد هرگز در گرو اصالحات نبود بلکه اصالحات در شکل متنوع و متکثرش دستا

 آمد.مشروطه به شمار مي

 أ تاریخ معاصر و چرخشگاه بزرگ در تاریخ ایراند. انقالب مشروطه مبد

خط  مچونآغاز هر دورة تاريخي با يک چرخشگاه يا رخداد بزرگ همراه است که ه
اند و هم خطِ جداگر های مهم معموالً هم سرآغاز راهي تازه بودهکند. انقالبجداگر عمل مي

واهیم خکه  در ايران، انقالب مشروطه به داليلي و هم عامل گسست از وضعیت گذشته.
های ر میدانهای گستردة جامعة ايران دآور دگرگونيگفت يگانه رويدادی بود که پیام

يفا گر را اجدا مختلف در افق مدرن بود؛ زيرا با ايجاد يک گسست تاريخي بزرگ، نقش خط
« نقطة عطف»يک  و يا« تازه فصل»کرد. بنابراين، جفاست اگر اين انقالب را تا سرحد يک 

رد دوران ان را واگونه که رحمانیان گفته است، ايردر حیات ايرانیان تنزل دهیم؛ زيرا همان
ز ا(. 3: 1391یان، های پیشین تفاوت بنیادين داشت )رحمانجديد تاريخ خود کرد که با دوره

ند که تاريخ ايران بعد از اهمین رو، برخي آن را قیام بزرگ ايراني و يا رستاخیز ملي دانسته
: 1353ن، يگراداسالم را به دو دورة پیش و پس از مشروطیت تقسیم کرده است )شارقي و 

شناسي، ادبیات، (. برخي نیز آن را چرخشگاه بزرگ ايرانیان در سیاست، فرهنگ، جهان2
ي، اند )ملکهای علمي دانستهشناسي و پژوهشنگاری، کشورداری و حتي در دينروزنامه
1393 :13.) 

جا يا حکومت مطلقة مشروطه ايران زماني آغاز شد که در قارة آسیا به استثنای ژاپن همه
های (. مشروطه ادامة جنبش426-425: 1372فردی برقرار بود و يا سلطة استعمار )شمیم، 



 

 

 

 

  137 أ تاريخ معاصر ايرانمشروطه مبد
 

: 1368گری کشورهای اروپايي و ژاپن بود و زير تأثیر آن قرار داشت )حائری، مشروطه
گونه که در تاريخ خود به تعبیر تکمیل همايون، مشروطه نشان داد که ايرانیان همان (.145

های ديگر جهان را بپذيرند و هضم ها و ملتتوانسته بودند بسیاری از عناصر فرهنگي قوم
: 1382زای جامعه خود به شمار آوردند )گروه نويسندگان، کنند، مشروطه را نیز حرکت درون

تقالل دو خواستة تاريخي ايرانیان بود که انقالب مشروطه آن را در جامعه (. آزادی و اس17
های پس از خود به يادگار گذاشت )گروه عنوان میراثي برای جنبشايران طرح کرد و به

(. با عنايت به آنچه گفته شد، نگارنده به داليل زير انقالب مشروطه 20: 1382نويسندگان، 
شمارد و معتقد است هیچ رخداد ديگری قادر نیست جانشین مي را سرآغاز تاريخ معاصر ايران

 آن شود:

 . مشروطیت آغاز راهی تازه برای سامان سیاسی1

 ااين اقدام ب خواهان جايگاه، نقش، اهمیت و کارکردهای شاه را کاهش دادند.مشروطه
مظهر قانون ها و که شاه ساية خدا و نشانة او در زمین، قبلة عالم، مالک گردنتوجه به آن
يران ازة شاه رواياني که به انداشد و در جهاني که به تعبیر دروويل تعداد فرمانقلمداد مي

گرف و ش(، اقدامي 181: 1367اختیارات مطلق داشتند بسیار اندک بود )دروويل، 
ر اين امر که د های شاه را به ملت انتقال دادند وخواهان نقشآفرين است. مشروطهشگفتي
اليتي تحقق وهای ايالتي و اساسي و نهادهای مشروطه ازجمله در مجلس و انجمنقانون 

ه اه را باهنشيافت شاهکار مشروطیت است. به تعبیر پورحسین، مشروطیت عظمت تاريخي ش
برد ن در پیشترين رخداد سدة بیستم ايراانقیاد ملت درآورد به همین دلیل مشروطیت مهم

تة مرکزی قدرت (. همین تغییر هس15: 1394رحسین خونیق، های نوگرايانه است )پوانديشه
خ ترين چرخش در تاريسوی جامعة ايران و ارادة ملت مهماز نظم شاهنشاهي خودکامه به

 ايران بود.

بنابراين، مشروطه تاريخ ايران را در مسیر اصلي خود يعني حکومت قانون قرار داد. 
گیری از خودکامگي و فساد سیاسي و اقتصادی ترين تدبیر بشر برای جلوحاکمیت قانون مهم

نوعانشان، به هواداری از قواعد کلي های همها را به جای پیروی از خواستهاست زيرا انسان
ها و حقوق مردم کشاند که مبتني بر حقوق اساسي و بر پاية حفظ آزادیشمول ميو جهان
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صلحت و منافع عمومي است است و ناشي از ارادة هیچ بازيکني نیست، و صرفاً تابع م
 (.225 -224: 1391)طبیبیان و ديگران، 

 

 . ایجاد ملت و هویت نوین ایرانی2

-نمعة شباجز مشروطه هیچ رخداد ديگری قادر نبود رعايای ايران را به ملت و جابه
سوی ديم بهقم هويتي مدار تبديل کند و يا ايرانیان را از نظارمگي را به جامعه شهروند قانون

های از هويتر فربظام هويتي جديد بر پاية نهادهای مدرن سوق دهد. مشروطیت ملتي تازه ن
امگي ايجاد بر خودکبرا قومي، مذهبي و زباني پديد آورد و اتحادی استوار از همه ايرانیان در

 ا جايگاه افرادتهای ملي و مدرن را با هم درآمیخت های بومي و آرمانکرد. مشروطه ارزش
گیری ناسیونالیسم لحاکمیت ملت ايران، تقويت شود. بنابراين، مشروطه سرآغاز شک ايراني و

که ال آند. حدموکراتیک ايران بود تا تبلور درخشاني از آرزوهای ملي ايرانیان باش
ز و غیردموکراتیک نگر و خصلتي اقتدارآمیگرا، باستانناسیونالیسم رضاشاه، ماهیتي گذشته

 امید.های قومي انجها و تعارضرضاشاه به افزايش تنش داشت و اصالحات آمرانة

 جداگری. مشروطه و امر دینی؛ از رهبری مذهبی تا دین3

تنها در هنکه  يکي از مشکالت تاريخي ايران انديشة پیوند زمامداران با آسمان است
دة يو با ا افتهيدورة باستان بلکه پس از اسالم در انديشة امامت و واليت ديني تداوم 

از  اداشت تاواللهي به هم آمیخته است. کار بزرگ مشروطه اين بود که علمای شیعه را ظل
م دن احکار کرمنظرهای گوناگون به مقوله حکومت و اداره جامعه بنگرند. ضرورت سازگا

ری بر ت بشديني با حقوق مردم در قانون اساسي، محدود کردن اختیارات دولت، نظار
وم ابر قانون، لزهای سیاسي و برابری همه شهروندان در برآزادی عملکرد حکومت، پذيرفتن

های روحانیان ناموافق، به رسمیت شناخته رغم ديدگاهرجوع به رأی اکثريت و مانند آن، به
در هم  ساسياشد. درنتیجه، مشروطیت موجود با برخي از اصول اسالمي در متمم قانون 

 آمیخت.

طلبي ای افتاد و موجب زايش اصالحر مسیر تازهبا مشروطیت بازسازی فکر ديني، د
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های جداگری شد. تفسیرهای جديد از متنها و گسترش انديشة دينديني، نبرد با خرافه
های ديني شد محور از متنمحور و عدالتمحور، ملیتهای آزادیکهن موجب ظهور نگرش

هايي علیه خواه، انديشه(. هم روشنفکران و هم روحانیان مشروطه16 -15: 1384)قريشي، 
نامة حزب دموکرات است سازی مطرح کردند. بارزترين نمونة چنین طرحي، مرامطرح قدسي
« انفکاک قوة روحاني از قوة سیاسي»ترين شکل با عنوان جداگری را به روشنکه ايدة دين

 بازتاب داد.

 . ظهور انسان مدرن ایرانی4

تعريفي  اشت تاا وادارمغان آورد انسان ايراني رمشروطیت با دگرگوني و تغییراتي که به 
ا کنش و تنها ب امعةتازه از خود، جامعه، سیاست، ديانت و تاريخ ارائه کند و دريابد که ج

ثباتي و های هجوم، بيويژه در دورهشود. اگر در روزگاران پیشین بهانديشة انسان ساخته مي
نان و بودن و چشم به راه قهرماگرايي و تسلیم قضا و قدر وحشت، تفکر سرنوشت

ا ريراني انسان اهای منجیانه دوختن، ويژگي انسان ايراني پیشامدرن بود، مشروطیت حرکت
اش کرد و با تغییر ساختار بر سرنوشتش حاکم ساخت و او را متوجه حقوق فردی و اجتماعي

 یت نگرشروطشمسیاسي، فرصت و امکان دسترسي به آن را فراهم آورد. در ادبیات سیاسي 
خواه جانشین آن شد که جويانه به سرنوشت زير سؤال رفت و انساني نوانديش و تحولتسلیم

 چشم به افق مدرن دوخته بود.

زيست. نه از هويت خبری از حقوق خود ميدرمجموع، زن ايراني پیش از مشروطه در بي
ای برای زنان ايراني اش آگاهي داشت. اما مشروطه میدان تازهخود و نه از وظايف انساني

های تاريخي و انکارشده خود تالش کنند. گشود تا در جهت تحقق برخي از خواسته
های ها و تأسیس مدرسهها و انتشار مجلهمشروطیت به زنان فرصت داد تا با تشکیل انجمن

ها را در ساختار نوعان خود فعالیت کنند و نخستین رخنهنوين برای آگاهي بخشي به هم
متمم قانون اساسي همه ايرانیان را  8که اصل ساالرانه فرهنگ ايران پديد آورند. چنانمرد

متمم نیز آزادی  19و  18های بدون قید زن و مرد در برابر قانون مساوی دانست و اصل
تحصیل و تعلیم و تربیت را برای همة ايرانیان الزم شمرد. ناگفته روشن است که تا رسیدن 

های برابری کامل، راهي دراز در پیش است؛ زيرا دامنة تنگناها و دشواری به حق رأی زنان و
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 حقوقي و اجتماعي و مذهبي فعالیت زنان تا امروز مانع از تغییر آسان اين وضعیت بوده است. 

 . انقالب مشروطه و چرخش فرهنگی و زبانی5

ونة نفجارگانتشار ا بها، آزادی بیان و قلم، ظهور ادبیات و زبان تازه موجبرخورد انديشه
 ر ايرانرگ دآثار گوناگون شد که به باور اين جانب به يک چرخش فرهنگي و زباني بز

های نبوهي از متنافهم و عمومي نزديک شدند. با انتشار انجامید. نثر و شعر به زبان عام
 ر همین فضا،دهای متفاوت، تحول بزرگي رقم خورد. گیریفرهنگي، ادبي، تاريخي با جهت

کری و فالب برخي نويسندگان از ضرورت يک انقالب ادبي سخن راندند تا بتوانند انق
گر بخش، رهاييهيآگا سیاسي را تکمیل کنند. ايدة اصلي اين بود که ادبیات فارسي، به ابزار

های شکستن قالبهای آن روز کشور تبديل شود. درهمو بیان کنندة دردها و ناکامي
بارزه و مگزار ارباب قدرت به ابزار ب شد تا شعر از خدمتناکارآمد شعر کهن موج

ازار وچه و بکام به خواهي تبديل شود و از دربارها به متن زندگي اجتماعي بیايد و گآزادی
 نو شکل یاتينهد و مشحون از فرياد و مبارزه شود. به همین سبب، پس از مشروطه ادب

ربیت علیم و تآزادی، قانون، فرهنگ نو، ت چون: وطن، ترين مسائل علوم انسانيگرفت. مهم
های ها و نابسامانيخواهي، استعمارستیزی، انتقاد از نارساييجديد، بیداری مردم، ملت

های مذهبي، ق زنان، مبارزه با خرافههای نوين و حقواقتصادی، دفاع از دانشاجتماعي
 د.فتنقرار گر اصالحات اجتماعي و... وارد فضای عمومي شدند و در کانون توجه

 گیرینتیجه

بايد بین مدرن شدن و مدرن بودن تمايز قائل شد. از نگاه نگارنده، ايرانیان از زمان 
جنگ با روسیه در مسیر مدرن شدن قرار گرفتند اما پس از مشروطه، اين مسیر به يک 
جريان عمومي، فراگیر و نهادينه تبديل شد و از سطح نظر، وارد مرحلة عمل شد. روشن 

های مدرن اروپايي که از مدار خودکامگي گذر کرده است که جامعه عهد مشروطه به جامعه
اقتصادی متناسب با دورة مدرن را يافته بودند، شباهتي نداشت. به بیان و ساختار اجتماعي

ديگر، مدعي نیستیم که ما با مشروطه، مدرن شديم بلکه مشروطیت برآيند تحوالت پرشتاب 
مواجهه با مدرنیته و نشانگر درک وضعیت جهان و جايگاه ايران در تمدن جامعة ايران در 

های جديد بود. با مشروطه، مدرن شدن و بازخواني سنت سرعت گرفت و برخي از زمینه
های تاريخي جامعة ايران را ظهور انسان مدرن ايراني فراهم آمد. مشروطه از يک سو، مسئله
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ای فرورفته بود بیدار کرد گرايانهني را که در خواب جزمآشکار ساخت و از ديگر سو، روح ايرا
أ تاريخ معاصر و به مشارکت در تاريخ جهان برانگیخت. به همین داليل انقالب مشروطه مبد

 ماست.

دن در شهیم سايرانیان با مشروطه، قدم در تاريخ معاصرشان گذاشتند که نتیجة آن 
د که موار بوناه . اين البته راهي دشوار ومیراث مدرنیته و کُنشگری در جهان مدرن بود

ن پله پیموده شود تا سرانجام به نظمي دموکراتیک و ساختن ايران مدربهبايست پلهمي
ست. ارسیده  راه منتهي گردد. بنابراين، خطاست اگر تصور کنیم انقالب مشروطه به پايان

ها. ها و عرصهزهر همة حومشروطه سرآغاز يک راه ناتمام است راهي برای اصالح و تغییر د
د ابوده يا ناکارآمنهای خودکامه دستاوردهای مشروطه را درنتیجه، اين واقعیت تلخ که دولت

کاهد؛ زيرا عنوان يک چرخشگاه تاريخي نمياند چیزی از ارزش و جايگاه آن انقالب بهکرده
های گسترده و يتوانست سرآغاز دگرگوندر تاريخ ايران مشروطه تنها رخدادی بود که مي

 ن برایاص ايرانیاخجانبه باشد. مشروطه منادی مدرنیتة ايراني و راه اصالحات عمیق و همه
ناپذير آمیز و آشتيهای خشونتتوانست فراتر از دوگانهزيستن در جهان مدرن بود که مي

ديد قرار ور با تمدن جها و میراث تاريخي کشسنت و مدرنیته، ايرانیان را در مسیر پیوند سنت
 دهد. 

راتیک ايجاد توان با امر و نهي، حاکمیت دموکاما آنچه روشن است اين است که نمي
بتوان در  دنده نیست کهباره مدرن شد. دموکراسي هرگز مانند شیر يا چرخکرد و يا يک

ايران همچون  های مشروطه درهريک از مراحل توسعه آن را وارد کرد. تحقق کامل آرمان
های نازيسم، فاشیسم و کمونیسم يگر دنیا ازجمله در اروپا و آمريکا که با بحرانجای دهمه

 تدريج فراهم شود. اند، تداومي آمیخته با بحران دارد که بايد بهمواجه بوده
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 ، تهران، بنیاد.1ج  ،سلطنت قاجارها تا پایان جنگ نخستین با روسیه(

 ( 1394نورائي، مهرداد ،)وم ژوهشگاه عل، تهران، پانقالب مشروطۀ ایران و انقالب کبیر فرانسه
 انساني و مطالعات فرهنگي.

 ( 1385ورهرام، غالمرضا ،)تهران، ارهای اجتماعی ایران در عصر قاجنظام سیاسی و سازمان ،
 معین.

 ( 1362هینس، والتر ،)صفوی تشکیل دولت ملی در ایران: حکومت آق قوینلو و ظهور دولت ،
 ترجمة کیکاوس جهانداری، تهران، خوارزمي.

 ( 1363ياسپرس، کارل ،)وارزمي.خ، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران، آغاز و انجام تاریخ 

 هامقاله

  فريان(سول جعمدخلي بر تاريخ معاصر ايران )سخنراني حجت االلسالم ر»جعفريان، رسول» ،
 .1376 ،1 هشمار، تاریخ معاصر ایران
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