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چکیده
درباره ناکامی مشروطيت ايران ،اکثر پژوهشگران گواهی دادهاند .سؤال اساسی و بنيادين آن است که سرّ اينن ناکنامی
چيست؟ مقاله حاضر بر آن است که اگر سرّ ناکامی مشروطيت ،در نسبت ميان انديشه ايراننی ،يعننی سننت و مشنروطه
اروپايی ،يعنی مدرنيسم ،جستوجو شود پاسخی درخور و راهگشا به دست خواهد آمد .در اين مقاله ،تالش شده است
تا ضمن پيشبرد بحث ،بر روش پديدارشناسانه هرمنوتيک بهعنوان روش مناسب پژوهشهای تازه در بنا

مشنروطيت،

به لحاظ ضرورت غور در تاريخ انديشه و توجه به مبانی و مبادی آن ،تأکيد شود .تذکر اين نکته الزم اسنت کنه دربناره
انديشه ايرانی ،به اعتبار حوزه معناگرايانه آن ،هرمنوتيک تأويلی (کشفالمحجو ) را به کار گرفتهاينم .در ادامنه ،سنعی
شده است تا برای مشخص ساختن فضای تازهای که از اين منظر گشوده میشود ،به دو نموننه از مبنانی معرفتنی ،يعننی
نسبت دين و سياست که در انديشه ايرانی امتزاج آن به لحاظ هسنتی شناسنانه مسنلم ملمنداد شنده و در مندرنيزم ،بنر
تفکيک و جدايی آن تأکيد شده است ،اشارهای مختصر کنيم؛ همچنين ،امر مدسی و امر وامع وجوه تمايز معرفتنی آن دو
انديشه را نشان دهيم .البته بر آنيم اگر از اين منظر به موضوع مشروطه بنگريم ،عالوه بنر رهنايی از مجنادالت موجنود،
راهی برای تأمالت فکری بهسوی آينده نيز گشوده خواهد شد.
واژه های کلیدی :انديشه ايرانی ،مشروطه اروپايی ،پديدارشناسی ،هرمنوتيک ،معرفتشناسی ،هستیشناسی
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پیشینه پژوهش

مقدمه
نهضت مشروطيت به عنوان نقطه عطف مواجهنه

درباره مشروطيت ايران ،بسيار گفتنه و نوشنتهشنده

سنت با مدرنيسم در ايران و به مثابه فصل نوينی در

اسننت؛ ولننی عمننده آ ننار بننه روش توصننيفی تحليلننی

تاريخ سده های متأخر کشورمان ،نزد صاحب نظنران

صورت بنندی شندهانند و تناکنون ،هنيا کنار مسنتقلی

از اهميت بی نظيری برخوردار است  .به همين لحاظ،

بهصورت تأليف يا مقاله ،درباره واکاوی چرايی ناکنامی

از همان زمان ،اين وامعه مباحنث و مجنادالت گناه

مشروطيت در ايران ،به روش پديدارشناسانه هرمنوتيک

پربهايی را نيز برانگيخت که تا به امنروز ،همچننان

انجام نيافته است که از منظر آن ،امکان سننجش نسنبت

ادامه دارد  .با امعان نظنر بنه اهندان آن نهضنت ،دو

ميننان انديشننه ايرانننی (سنننت) و مشننروطه اروپننايی

دينندگاه عمننده وجننود دارد  :برخننی آن را علننت

(مدرنيسم) ،با غور در مبانی معرفتی و هسنتی شناسنانه

تحوالت فره نگی و آموزشی و اداری شنبه اروپنايی

آن دو را فراهم آورد.

که در پی داشت نهضتی نسبتاً موفق ملمداد کرده اند؛

باوجوداين ،برخی کارهنای سنيد جنواد طباطبنايی،

ولی بسياری از اهنل نظنر ،اينن نهضنت را نهضنتی

همچننون «ديباچننهای بننر نظريننه انحطننان ايننران» يننا

ناکام به حسا

ديدگاه های متأخرتر ايشان ،مثل مقاله «بار ديگر دربناره

آورده اند .

در اين مقاله با مبول ديدگاه دوم ،تأک يد می کننيم

تجدد و توسعه» با نظر به حوزه مباحث فلسنفی اسنت.

که دستيابی به پاسنخی درخنور ،بنه سنؤال اساسنی

نيز آ اری از حسينآباديان ،مثل «مبانی نظنری مشنروطه

« چرايی ناکنامی مشنروطيت در اينران»  ،نيازمنند آن

مشننروعه» و «تقنندير تنناريخی انديشننه در ايننران دوره

است تا از منظری نوين که همان نسبت ميان انديشه

ماجار» به لحاظ توجه بنه بنيادهنای فکنری و فرهنگنی

ايرانننی ،يعنننی سنننت (  ) Traditionalو مشننروطه

درخور توجه است .مهمتر از همه ،ديدگاه ها و نظرهای

اروپايی ،يعننی مدرنيسنم ( (modernismاسنت بنا

رضا داوری اردکنانی کنه عمندتاً در مقناالتی همچنون

1

«پرسش از غر » يا «تأملی در مجموعه مفناهيم سننت،

ورود به ساحت انديشه ،به لحاظ حوزه های معنايی

تجدد و توسعه» ،و «دين و تجدد» ،ارائهشده است .آ نار

و مبنايی  ،روش مناسب خود را می طلبند؛ بننابراين،

نامبرده شده به اعتبار آنکنه در مالنب مباحنث سننت و

با طرح روش پديدارشناسانه هرمنوتيک کنه امکنان

تجدد ،از اليه های سطحی حوادث مشنروطه گذشنته و

بحث در فضای مفاهيم و مبانی را فراهم می سازد بر

درباره برخی از وجوه فلسنفی و فکنری و فرهنگنی آن

اتخاذ آن به عنوان روش مناسب برای پنژوهش هنای

مطالعه کردهاند منیتواننند زميننهسناز ورود بنه فضنای

مشروطيت ايران تأک يد ورزيده اينم  .در

مدنظر مقاله حاضر ملمداد شوند .از اين ميان ،منیتنوان

پايان برای نشان دادن ملمنرو جديندی کنه د ر اينن

گفت مقاله «آيا مينان فلسنفه اسنالمی و پديدارشناسنی

منظر گشوده خواهد شد با طرح دو نمونه از مبانی،

غربی میتواند ديالوگی برمرار شود» ا ر داوری اردکانی،

بننه وجننوه تمننايز معرفننت شننناختی آن دو انديشننه

به لحاظ روش و نيز محتنوا ،مرابتنی بنا موضنوع مقالنه

اشاره کرده ايم .

دارد؛ هرچند موضوع آن نه مشروطيت در اينران ،بلکنه

عنايت به ماهيت و بنيادهای آن ها نگريسنته شنود .

تازه ،در با

فلسفه اسالمی است.
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ناکامی مشروطیت در ایران

مصالح بيگانگان شند و آزادی و مشنروطيت و منانون

الف .اشاره به دیدگاه صاحبنظران

همه پايمال خودکامگی گشت» (عنايت.)457 :4999 ،

جا دارد سخن خود را با طرح مجدد اينن سنؤال ،از

جان فوران نيز از آن با عبارت «انقال های اجتمناعی

زبان داوری اردکانی آغاز کنيم کنه «منا و ااپنن اخنذ و

ناکام مانده يادکرده است» (فوران .)77 :4900 ،به اينن

امتباس تجدد را آغاز کرديم ،ما در ابتدا از آنهنا عقنب

ناکامی ،تنا بندان پاينه توجنه شنده اسنت کنه برخنی

نبوديم؛ ولی بهتدريج ،از راه بيرون آمديم و نتوانستيم با

پژوهشگران متأخر ،تأل يفات مستقلی را با همين عنوان

آن ها همراه و هم زمان شويم ...ما که باهم آغاز کنرديم،

صورت بندی کرده اند؛ برای نمونه ،میتوان بنه کتنا

چننرا از راه مانننديم؟ سننرّ مضننيه چيسننت؟» (داوری

«مشروطه ناکام» ا نر علنی رهبنری ينا «تجندد ناتمنام

اردکانی.)94 :4929 ،

روشنننفکران ايننران» غالمرضننا گننودرزی و مقنناالت

حکومت مشروطه ()Constitutional government

متعددی در اين زمينه اشاره کرد .گنودرزی در تجندد

و مشننروطيت ( ،)Constitutionalismبننه نظننامهننای

ناتمام می نويسد« :انقال

مشروطيت اينران ...انقالبنی

سياسی اطالق می شود که در آن بر اساس اصول مانون،

نامص ...يا به تعبير فرخی يزدی انقالبنی شنهيد بنود.

پارلمانتاريسنننم ( ،)Parliamentarismتفکينننک منننوا،

يعنی به صورت کامل به دست آورده ای مثبت و منورد

آزادیهای فردی ( )Civil libertiesو رای اکثرينت ،بنه

انتظار نرسيد» (گودرزی39 :4909 ،؛ جهانبگلو:4923 ،

تحديد مدرت میپردازند .حکومت مشروطه در بنياد ،از

41؛ زيبننناکالم .)493 :4907 ،حسنننينآبادينننان کنننه

جنننبش آزادیخننواهی (ليبراليسننم )Liberalism ،مايننه

پننژوهش هننای درخننور تننوجهی ،در حننوزه فکننری

گرفته است 2.بر اساس اين تعريف ،چنان که نشنان داده

مشروطيت صورت داده در مقاله « دو رويکرد عمده در

خواهد شد مشروطيت در ايران با توفيق همراه نبود.

جنبش مشروطيت ايران» ،با صراحت روشنن تنری بنر

امروزه اغلب صاحب نظران ،ناکنامی مشنروطيت در

ايننن موضننوع تأکينند کننرده اسننت کننه «در دوران

ايران را تا حد بسياری مبول کرده انند .احمند کسنروی

مشروطيت برداشت های نادرسنتی از نسنبت سننت و

به عنوان مشروطه پژوهی که خنود ،شناهد حنوادث آن

تجدد وجود داشت] ...که[ سرانجامی محتوم يافت کنه

عصر بوده معتقند اسنت «جننبش مشنروطهخنواهی بنا

ناکامی مشروطه بود» (آبادينان)07 :4905 ،؛ همچننين،

پاکدلیها آغازيد؛ ولی با ناپاک دلیها به پايان رسنيد و

جواد طباطبايی معتقد است :جننبش مشنروطه خنواهی

دست هايی از درون و بيرون ،به ميان آمد آن را بنه هنم

ايران فامند مبننای نظنری اسنتوار و شکسنت آن نينز

زد و نا انجام گذاشت و کار با آشفتگی کشور و ناتوانی

محتوم بود (طباطبايی .)4927 ،اين ناکامی ،ديدگاه تازه

دولت و ازهم گسيختن رشته انجاميد و منردم ندانسنتند

و امروزی نيست و از همان اوان مشروطيت ،اهل نظر

آن چگونه آمد و چگونه رفت و انگيزه نا انجام ماندنش

به اينن از راه بينرون مانندن ينا امکنان نداشنتن درراه

چه بود» ( کسروی .)9 :4911 ،همچنين ،حميد عناينت

مدرنيسم( 3تجنددگرايی) مانندن توجنه کنرده بودنند.

درباره سرانجام کار مشروطيت بيان کرده است «فرجنام

اين توجه را می توان در آيينه ادبيات آن عصنر

انقال

[مشروطه] بر وفق مراد رهبنران و پاينه گنذاران

درنيامد ،چون به برمراری دستگاهی انجاميند کنه خنادم

بازتا

نشان داد .چنان که ملکالشنعرای بهنار در بيتنی آن را
چنين تصوير کرده است:
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ما و ااپن همسفر بودينم اندر آسينا او سوی مقصد شد
و در نيمه ره مانديم ما (علمی.)172 :4900 ،

همچنان از مباحث اساسی جامعنه ايراننی اسنت؛ پن
پاسننخ مناسننب بننرای آن ،مننیتواننند راه بننرونرفننت از

و نيننز فرخننی يننزدی ،در مصننيدهای کننه در ر ننای

بسياری چالشهای امروزين جامعه ايرانی را نشان دهد.

ميرزاده عشنقی ،از شنعرای عصنر مشنروطيت ،سنروده

سؤال ديگر آن است که چرا هنوز سرّ توفيق نينافتن
مشروطه ،در ايران مستور مانده است؟ در جنوا

آورده است:

بايند

يکدم دل ما غمزدگان شاد نشد وينرانه ما از ستم آزاد

گفت ،به نظر میرسد علیرغم آنکه درباره مشنروطيت،

نشند

بهعنوان مهمترين حاد ه در تاريخ سدههای اخير اينران،

دادنند بسنی به راه آزادی جان اما چه نتينجه ملت

بسيار گفته و نوشته شده است ،پاسخ هنايی کنه تناکنون

آزاد نشد (فرخی يزدی.)711 :4993 ،

فراروی اين سؤال مرار دادهشده نتوانسته است بنه حند

اگر بهار و فرخی از نارسنايی مشنروطه ناليندهانند،

کافی ،امناعکننده باشد .از ميان آ ار و مقاالت و نشست-

نسيم شمال ،شاعر انقالبی و مشهور آن عصر ،از همنان

هايی که با امعان نظر بنه اينن چراينی سنامانيافتنهانند،

ايام فاتحه آن را خوانده بود .هم اوست که با ترجيعبنند

به عنوان نمونه ،می توان به کتا

«ديباچنهای بنر نظرينه

«رحمتاهلل علی مشروطه» در ناکامی آن سروده است:

انحطان در ايران» از سيد جنواد طباطبنايی اشناره کنرد.

حيف ازآن زحمت بیحاصل ما حل نشد عامبت اين

وی از منظری فلسفی ،به موضوع نگريسته و سنرانجام،

مشکل ما

عامل اساسی آنچه انحطان خواننده ،ضنعف ينا فقندان

رحمننتاهلل علننی مشننروطه (نسننيم شننمال:4925 ،
.)799
آنچه روشن است ،نهضنت ينا انقنال

فلسفه سياسی و بهتبع آن ،ضعف فکر فلسفی در اينران
معاصر دانسته است؛ ينا مقالنه «دو بسنتر و ينک رؤينا»

مشنروطيت

نوشته عبدالرسنول خيراننديش کنه در آن تنالش شنده

ايران که مرار بود آشکارترين وجه آن ،نفی نظام استبداد

کرده است تا با بررسنی مقايسنهای مينان وجنوه تمنايز

4

تاريخ اينران و ااپنن ،بنهعننوان نموننه موفنق در اخنذ

منتهی شد و استقالل موای سهگانهاش که مونتسنکيو آن

مشروطيت ،چالش های جامعه شناسی تناريخی اينران را

را تنها ضامن آزادی و رشد او دانسنته اسنت (ليپسنت،

واکاوی کند و از اين منظر ،پاسخی بنه چراينی ناکنامی

 .)4729 :4909و اين نفی نظام استبداد ،بهعنوان يکی از

مشروطيت در ايران دهد .به نظر اين نويسنده ،مومعينت

اصلی ترين اصول اساسی مشروطه ،در دوره پهلوی دوم

ائوپليتيک ايران و تهاجم های مستمر بنه آن ،همنراه بنا

بهکلی از ميان رفت (ميالنی .)03 :4937،

گسست در تاريخ اينران ،امکنان اسنتمرار و پيوسنتگی

باشد سرانجام به استبداد بهاصطالح مندرن رضاشناهی

فکری و فرهنگی را در اين سرزمين از ميان برده اسنت.
ب .اهمیت موضوع چرایی ناکامی مشروطه

خيرانديش اين وجه تمايز با تناريخ ااپنن را از عوامنل

موضوع مشروطيت اينران و ينافتن پاسنخی بنرای

مهم در توفيق نيافتن ايرانيان ،در اخذ مشنروطه دانسنته

چرايی ناکامی آن ،تا به امروز برای صاحبان انديشه تازه

است .او می نويسد« :مومعيت جغرافيايی متفاوت اينران

است؟ اين اهميت ازآنجا ناشی میشود که اصل اساسی

و ااپن موجب شده است تا هر يک سرگذشتی خنا

مشروطه ،فراسوی همه منامشات و منازعات آن ،نسنبت

خود داشته باشند .ايران در طول تناريخ خنود ،دمنی از

ميان سننت و مدرنيسنم اسنت؛ امنری کنه امنروزه نينز

تهاجم يا تدافع غافل نبوده درحنالیکنه ااپنن در مياننه
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دريا مرنها آسنوده زيسنته اسنت» (خيراننديش:4904 ،

سياسی بهويژه از نيمه دوم دوره صنفوی بنه ايننسنو،9

 .)42در نظر او ،اين تفاوت به توارد سلسلهای در اينران

نقصننانهننای فرهنگننی از مبيننل سننطح نننازل سننواد و

و بات آن در ااپن انجاميده اسنت و بنه همنين علنت،

محدوديت نشر افکنار ،تنگناهنای زبنانی بنرای فهنم و

ادوار تاريخی در ايران ،بر اسناس تقسنيمات سلسنلهای

گسترش علوم 11و بسياری از مباحث ديگر پرداختهانند.

شناخته میشود؛ درحالیکه در ااپن ،مبنا ادوار فرهنگنی

هر يک از اين موضوعات ،بهنوبه خود ،حائز اهمينت و

است و همين استمرار فرهنگی ،به آننان اينن امکنان را

تأمل است؛ ولی حکايت همچنان بامی اسنت .حکنايتی

داده است تا «يافتن راهی برای همنشين ساختن سنت و

که سخت منامشهانگيز نيز هست .به نظنر منیرسند منا

تجنندد بننرای آنهننا بيشننتر امکننانپننذير بننوده باشنند»

عميقاً نيازمند آنيم تا مشروطيت ايران را از نو بخوانيم و

(خيرانديش.)40 :4904 ،

بپرسيم .به مول جواد طباطبايی«مشروطيت ايران اگرچنه

نمونه ديگنر ،ديندگاههنا و نظرهنايی اسنت کنه در

تمامشده اما هنوز ،برای آينده اينران بايند تأمنل نظنری

«ميزگننرد سنننت و تجنندد» ،صنناحبنظننران حاضننر در

جدی درباره آن از جايی آغاز شود» (طباطبايی.)4902 ،

جلسه ،به سؤال داوری اردکانی درباره «چرا توسعه پيدا

ورود به تأمالت نظری در مفاهيم مشروطه ،نيازمنند

نکرديم؟» دادند (داوری اردکانی  .)72 :4907 ،همنه آن

روش پننژوهش متناسننب بننا موضننوع خواهنند بننود؛

پژوهش ها و نشست ها در جنای خنود ،حناوی نکنات

همانگونه که در مقدمه اشاره شند بنه نظنر نگارنندگان

پراهميت و گاه موشکافانه بوده اند؛ ولی سؤال همچنان،

مقاله ،روش پديدارشناسانه هرمنوتيک میتواند راهگشنا

به موت خود بامی است .شنايد همنانگوننه کنه داوری

باشد.

اردکانی در همان ميزگرد يادآور شد ،مسئله را چنانکنه
بايد درست مطرح نکرده ايم .به نظر ايشان« ،اگر مسنئله

روش مناسب در تأمالت نظری ،در باب مشروطیت

را درست بتوانيم مطرح کننيم فضنای کنالسهنا تغيينر

الف .پدیدارشناسیی هرمنوتییک ( Phenomenology

می کند ،مطالب روزنامهها طور ديگری منیشنود؛ ولنی

)Hermeneutics

درک و طرح مسنئله مشنکل اسنت» (داوری اردکنانی،
.)93 :4907

بسننيار بعينند اسننت کننه هنننوز ،چننندان اسننناد مهننم
نامکشننوفی ،دربنناره مشننروطيت ايننران و ومننايع آن

در پژوهش های فراواننی کنه اهنل تناريخ ،فلسنفه،

بامی مانده باشد که يافتن آنها ،درروند آنچه دراين بناره

جامعننهشناسننی ،امتصنناد و ...دربنناره مشننروطيت و

می دانيم تغيير درخور مالحظه ای ايجاد کنند .درنتيجنه،

چننالشهننای آن انجننام دادهاننند ،طيننفهننای مختلننف

اختالن و منامشه کمتر بر سر وامعيتهنا و رخندادهای

پژوهشگران داخلی و خنارجی 5بنه وجنوه مختلفنی از

آن عصر است و بيشتر ،درباره ديدگاههايی است کنه در

موضوع ،ازجمله مباحث استبداد کهن ايراننی ،6املنيم و

تشريح گذشته و پيش بينی آينده ،بنه وامعينتهنا ارزش

تننأ ير و تننأ رات آن ،جبننر جغرافيننا ( Geography

ذاتی میبخشند.

 ،)determinismمومعيت ائوپليتيک ايران و هجمههنای

کشننفالمحجنو

مشننروطه طننرح پديدارشناسننانه

همه جانبه به آن ،7ساختار اجتماعی منومی و مبيلنهای و

هرمنوتيک اسنت ،بنرای گشنودن راهنی ننو ،بنهسنوی

شيوه معيشت کشاورزی و تبعنات آن ،8ضنعف فلسنفه

دستيابی به پاسخی درخور فهم و مبول ،به اينن سنؤال
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بنيادين که «سرّ عدم توفيق– ناکنامی– مشنروطيت در

حقيقت ،همان آشنکار شندن ]کنردن[ ماهينات اسنت

ايران چيسنت؟» محنور اساسنی مباحنث مشنروطيت،

(داوری اردکانی.)95 :4901 ،

برمدار چگونگی نگنرش و مواجهنه ايرانينان ]انديشنه

ماهيت انديشه ايرانی که در مالب «سنت» خنود را

و

نمودار کرده ،اگر در مقايسه با ماهينت انديشنه غربنی

زمنين

«مدرنيسم» که مشنروطه اروپنايی در منرن  40و 43م،

(نجفی )491 :4922 ،اسنتوار اسنت کنه تحنت مالنب

به عنوان نظام برتر سياسی آن را نمايش گذاشته اسنت

مدرنيسننم يننا تجننددخواه ،بننه ترجمننه ايرانننی ،بننه

مورد مدامه و فهم مرار گيرد ،موضوع به گونه ای ديگر،

اطرانواکنان عالم جاریشده بود.

جلوه خواهد کرد .اگر نتوانيم از غنور در فننومن هنای

ايرانننی[ بننا مجموعننه ارزش هننا ،فرهننند ،آدا
جلوه های غنر

و بنه طنورکلی تمندن مغنر

در مشروطيت ،ايران و ايرانينان بندون پنيشزميننه

چندوجه ی مشروطيت ايران ،به معرفت نومن نهفته در

کنه در

و عمنق آن نزدينک شنويم هرگنز ،از مجنادالت

تاريخی روشن ،با امواج ت مندن جديند غنر

پن

مالب نظام مشروطه ،به شرق رخ نشان منی داد مواجنه

پيا درپيا آن خالصنی نيافتنه و بنه پاسنخی درخنور،

شدند .مسئله اين بود که چه پاسخی بايد داد؟ «ميندان

دست نخنواهيم يافنت .کنار محقنق تناريخ صنرفاً آن

برخوردها و محنور اختالفنات در دوران مشنروطيت،

نيست که ظاهر حواد ی را که درگذشته روی داده پيش

بنود»

چشم مخاطب به نمايش درآورد .محقق تناريخ بايند،

(آباديننان  .)791 :4901،امننری کننه بسننيار فراتننر از

نشان دهد بنياد اين ظواهر چه چيزهايی اسنت و چنرا

ديدگاه های تجزيه گراياننه ايسنت کنه تنالش منی کنند

حوادث تاريخی در جغرافيای مشخص ،بناارزش هنا و

مشروطيت را از البه الی تقابنل اينن وآن ينا عالمنان و

هنجارها و آدا ورسوم مشخص ،به گونهای رخدادهاند

منورالفکرها يا حتی ،استبدادطلبان و مشروطه خواهنان

که در جامعه ای ديگر ،رخ دادنی نيست؟ چرا حاد نهای

تحليل کند .بايد توجه کرد که اين «انديشه ايرانی» بود

مشخص در فالن جامعه اتفاق افتاده است و نمی تواند

که بنا تمنام وجنوه خنود در آن عصنر ،بنا «مشنروطه

درجايی ديگر رخ دهد؟ (آباديان.)13 :4939 ،

نحوه پاسخگويی ما به فرهنند و تمندن غنر

اروپايی» به عنوان نماد تمام عيار «انديشه غربی» رويارو

تاريخ پيش از آنکه توضيح داده شود بايد فهمينده

شد که فهم و تبيين اين موضوع ،نيازمند منظری ديگنر

شود و «فهم ناظر است به معنی» (آباديان.)51 :4939 ،

است.

اگر مرار باشد به منول نيچنه ()Friedrich Nietzsche

به نظر می رسد چنانچه با نگنرش پديدارشناسنانه،

«گذشته طرح ما را به سوی آينده شکل دهد» (آباديان،

دوباره به مشروطه بنگريم ،اين امکان را خواهيم يافت

 .)11 :4939اين گذشته بايستی به درستی فهم شود .از

بررسننی «فنننومن»هننا ()Phenomenon

همين روی ،فهنم مسنئله مشنروطيت در اينران ،کليند

(پديدارها) ی پرفرازونشنيبی کنه بنر مشنروطه سنايه

مهمی در روشن ساختن نسبت ميان سنت و مدرنيسم

انداخته ،بهسوی «نومن» (( )Noume.nonپديده ،اصل،

خواهد بود .به ديگر معنی ،منادامی کنه نتنوانيم پاسنخ

بنياد) پنهان مشروطه گام برداريم .به مول هانری کربن

سؤال هنا ی بنينادين خنود را از مجناری بررسنی هنای

( « )Corbin Henryپديدارشناسننی بيننان ايننن مطلننب

تاريخی دريافت کنيم به احتمنال ،تناريخ درسنت فهنم

است که ناديدنی در ز يرپوشنش ديندنی وجنود دارد»

نشده است و نيازمند بازخوانی مجندد و مکنرر آن ،از

(داوری اردکننننانی .)95 :4901 ،پديدارشناسننننی در

منظرهننايی نننوين هسننتيم .حکمننت تنناريخ مبتنننی بننر

تننا از پنن
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مشاهده و نقد ومايع تناريخی نيسنت ،بلکنه ناشنی از

هنرمندان ،اهلفن  ،تکنيک و صنعت و اهل امتصناد بنه

شيوه ادراک است و از ما ديات و ومايع تجربنی فراتنر

وجود آمده و کارهای بزرگ کنرده انند[ .غنر ] ينک

میرود (کربن.)37 :4901 ،

بينش است ،يک عالَم ،ينک نسنبت اسنت ،غنر

ننه

تاريخ نسبتی مستقيم دارد با سنن و ارزشهای هنر

سينما است نه امتصاد ،نه علم ،نه سياست و نه تکنيک

جامعه .هر جامعه برای خنود« ،فرادهشنی» 11دارد کنه

هيا کدام از اين ها غر

نيستند منتها اين همه با نسبت

افراد آن ] اعنم از وضنيع و شنريف ،غننی و ضنعيف،

و تعلننق غربننی پدينند آمننده و بسنن يافتننه» (داوری

سلطان و بنده و [...منادر نيسنتند در فضنايی غينرازآن

اردکانی 2 :4929 ،و « .)41در غر

يک بيننش خنا

فرادهش انديشه و حتی زندگی کنند (آبادينان:4939 ،

پيش آمده ...اين نگاه ،خا

 .)93فهم فرادهش و نحوه استمرار آن ،نقل هر روايت

بشر جديد با آن نگاه زندگی می کند ،يعنی سياسنت و

تاريخی است . ...هرگوننه پرسنش تناريخی ،پرسشنی

معامالت و نظام و خيابان و کوچه همه تابع اين نگناه

اسننت از فننرادهش( ...آباديننان .)10 :4939 ،اگننر از

است ...عالَمی با اين نگناه سناخته منی شنود» (داوری

نگرش های تجزينه گراياننه فاصنله بگينريم و از منظنر

اردکانی 3 :4929 ،و  .)49ازسوی ديگر ،سخن از سنت

فرادهشی که مشروطيت را در احاطه داشنته اسنت بنه

صرفاً گفت وگو از چند رسنم و آدا

نيسنت.

آن بنگنريم ،درخننواهيم يافننت کننه در آن عصننر ،ايننن

سنت ريشه در انديشنه ای دارد کنه پيشنينهای چنندين

«انديشه ايرانی» بود که با همنه مرائنت هنای مختلنف،

هزارساله را در پ

خود انباشته است کنه هنر ايراننی

بافرهننند و تمنندن غربننی کننه نظننام مشننروطه آن را

چه حاکم چه محکوم ،چه عنالم چنه عنامی را بنا آن

پيشگامی می کرد مواجه شد .برای فهم انديشه ايراننی،

پيوندی ناگسستنی است ،چه آگاهانه و چه ناآگاهاننه.

الزم است تنا بنه منول آبادينان ،فنرادهش هنای آن را

«ما نس بتی با اينران و نسنبتی بنا اسنالم دارينم ،حتنی

بازيابيم .برای شناخت ماهيت انديشنه ،نيازمنند بحنث

کسانی که اعتقادات محکمنی ندارنند ،نسنبتی بنا اينن

در مفاهيم آن انديشه هستيم و اين امر ميسر نمیشنود

گذشته تاريخی و بافرهند ايراننی و اسنالمی دارنند»

مگر آنکه به مول ادوارد گيبون ( )Edward Gibbonبه

(داوری اردکنننانی .)47 :4929 ،بنننه همنننين اعتبنننار،

سرچشمه ها بازگرديم .سرچشمه هنای هنر انديشنه ای

ضرورت دارد تا بهجای بحث بر سنر مظناهر سننت و

مبننانی معرفننتشناسننانه ( )Epistemologyو هسننتی

مدرنيسم و مجادله بر سنر همسناز بنودن ينا همگنون

شناسانه ( )Ontologyآن خواهد بود.

نبودن آن ها ،به ماهيت سنت و مدرنيسم بپردازيم؛ زيرا

اگر به هرکدام از سنت و مدرنيسنم ،آن گوننه کنه

فيلسنوفان نيسنت ،بلکنه

خنا

عدهای به درستی فکر می کنند که «تا اينن نسنبت درک

داوری اردکانی نيز اشاره می کند ،به عنوان ينک کنل و

نشود ،پيش رفتن و پيمودن هيا راهنی سنود نندارد»

يک سناختار نظنامانند ،باريشنه هنای عمينق فکنری و

(داوری اردکننانی .)01 :4925 ،بننرای شننناخت چنننين

تاريخی بنگريم ،طرح مسئله متفاوت خواهد شد؛ زيرا

نسبتی ،بهتر خواهد بود تا بحث را از سرچشنمه هنای

نننهفق ن چننند موسسننه يننا فننن آوری و جلننوه

معرفننتشننناختی و هسننتی شناسننانه انديشننه ايرانننی

تکنولوايک است بلکه « بينشی است که از زمان ظهور

(سنننت) و مشننروطه اروپننايی(مدرنيسننم) و سنننجش

هنننر و تفکننر يونننانی آغازشننده و در آن دانشننمندان،

نسبت آن ها آغاز کنيم ،تنا امکنان دسنتيابی بنه پاسنخ

غننر

مناسب ،برای چرايی ناکامی مشروطه در اينران فنراهم
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شود؛ زيرا آن طور که چلبی در « بررسنی تجربنی نظنام

دخالنننت بيگانگنننان ،يعننننی روس و انگلننني  ،از

شخصيت در ايران» نشان داده است «در ايران بسياری

وامعيت های تاريخی به دور نيست و نمی توان به آن ها

از سنت های کهن ،هنوز به موت خود بامی مانده انند و

بی اعتنا بود؛ اما اين ها همه فنومن های مشروطه و وجه

مننردم در بسننياری از مننوارد سننخت بننه آنهننا پايبننند

پديدار آن است که بايسنتی ،از طرينق بررسنی آنهنا،

هستند» (چلبی.)55 :4937 ،

تالش شود تا به نومن انديشه ايرانی دست يافت؛ زينرا

در بننازخوانی مشننروطه از منظننر انديشننه ايرانننی،
درمی يابيم ميان تاريخ ايران باستان و ايران اسالمی ،نه

هرگونننه غفلننت از فهننم و تبيننين آن ،مننا را از امکننان
دستيابی به پاسخ مناسب ،دورتر میسازد.

آنکننه انقطنناعی نيسننت کننه پيوننندی معن نی بخننش و

اگر همنان گوننه کنه اشناره کنرديم وجنه اصنلی

هم راستا به وضوح ديده میشنود .آن چننانکنه در ننزد

مشروطه را ساحت انديشه بدانيم تصديق خواهيم کرد

سهروردی ،حکمنت خسنروانی بنا حکمنت اسنالمی

که شناخت و آگاهی از نومن انديشه ،از طريق بررسی

همسو ديده می شد .چلبی در تأک يد بر چنين همسويی

پديدارشناسننانه هرمنوتيننک ،در مبننانی و مبننادی آن

می نويسد «بی ترديد ،ايده آل های فضنيلت روحنانی و

امکان پذير خواهد بود؛ زيرا در پديدارشناسی «مطالعنه

در

پديدار ماعدتاً بايد ،به مطالعه در هستی تبديل شنود...

با راه هايی که از طرينق آنهنا

هدايت پديدارشناسنی بنه سنوی ينک هسنتی شناسنی

ارزش های ايرانی در دنيای اسنالم مطنرحشنده اسنت،

بنيادی ...يک ضرورت پديدارشناسنانه اسنت ...رفنتن

ارتبان دارند» (چلبنی .)55 :4937 ،در چننين فضنايی

بهسو ی خودِ اشنيا مسنتلزم اينن اسنت کنه شنخص،

است که می توان همنه مخالفنان و موافقنان مشنروطه،

تحقيق در اساس و بنياد را که برای هوسرل بسيار مهم

اعننم از علمننا و منورالفکرهننا بننا همننه مرائننتهننای

است ،به ورای «داده» امتداد دهد و به نظاره ماهينات،

متفاوتشان ،تجار ،اصنان ،عامه مردم و حتنی دربنار و

حتی ماهيات حيث التفات ی ذهنن راضنی نشنود ،بلکنه

دستگاه سلطنت را يکجا به نظناره نشسنت و بنهدوراز

به نوبنه خنود ،مصند تحلينل مبتننی بنر التفنات را در

منامشات سطحی و جانب دارانۀ تفرمه انگيز ،موضوع را

ساختا رهای وجود انضمامی که حامل توجنه و بسنيار

از فرا دست ها به بوته نقد و نظر نشاند .شنايد از اينن

متقدم بر آن است رسوخ دهد .پديدارشناسی ...عبارت

منظر ،حتی مدرنيسم ديگر يک آمنال و آرزو بنه نظنر

از سؤال از معنی است .طرح پديدار شناختی... ،فعنال

نيايد و دسترسنی نداشنتن بنه آن ،بنه شنکلی کنه در

ساختن دوباره مسمت ذاتی تفکر از زمان پيندايش آن

دغدغه های داوری اردکانی هست که «نمی دانم مشکل

است .به عبارت د يگر ،به گفته هايندگر ،مسنمت ذاتنی

چيست» (داوری اردکانی ،)93 :4907 ،جلوه گر نشود؛

تفکر از زمانی است که انسان خود را بهعنوان نگراننی

زيرابه مول حافظ « ،شايد که چو وابينی خير تو در اين

و غم کشنف کنرده اسنت» (دارتيند 472 :4929 ،تنا

باشد» (ديوان حافظ.)497 :4993 ،

« .)405پديدارشناسننی ...عبننارت از تننأملی در بننا

مهرمانی بنا عوامنل جغرافينايی و سياسنی خنا
تاريخ ايران ،به خصو

ارجاع ناکامی مشروطه ايران بنه اسنتبداد ايراننی،
معيشت کشاورزی (شکل نگرفتن بوراوازی) ،ساختار
اجتماعی موم گرايانه ،نقصان های فرهنگی ،ضعف فکنر
فلسفی ،نداشتن درک درست از مشنروطه و سنرانجام

شناخت]معرفت[ و شناختی مجدد از شنناخت اسنت»
(دارتيد.)719 :4929 ،

کشفالمحجو مشروطيت ايران ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيک ،چرايی ناکامی مشروطه در ايران

ب .کشفالمحجوب یا هرمنوتیک تأویلی
در اينجا الزم است اين نکته حائز اهميت را ينادآور
شويم که وامعيتهای تاريخی نشنان منیدهند ،انديشنه
ايرانی بنا به منابع مکتو

کهن ،همچنون اوسنتا و نينز

سننندنگننارههننای ايننران باسننتان از سننپيدهدم تنناريخ،

علم الهنی سرچشنمه منی گينرد ...و معرفنت سنودمند،
معرفتی است که به نجات ( )Deliveranceرهنمنون شنود و
Fel city

اين چيزی نيست جز بهجنت و ينا سنعادت (  ) iو
پرهيز از شقاوت ( )wretchednessدر مراحل پن

از منرگ»

(چيتيک 79 :4934 ،تا .)75

انديشهای خداباور و دينمدار بوده و بهوينژه ،از مرينب

به همين لحاظ ،در بررسی انديشه ايرانی ،میتوان از

چهارده مرن پيش به اينسو مشخصاً وجهنی اسنالمی و

پديدارشناسی هرمنوتيک (تأويلی) کربنی کنه خنود ،بنه

از حدود پنج مرن پيش ،وجهی کنامالً شنيعی بنه خنود

تأسنن نی از آمننننوزههننننای شننننيعی عرفننننانی آن را

گرفتننه اسننت .ازهمننينروی ،انديشننه ايرانننی بننهعنننوان

منننیخوانننند بهنننره گرفنننت.

کشنننفالمحجنننو

انديشهای دينی ،هميشه بنه «امنر مدسنی» آراسنته بنوده

کشفالمحجو

است؛ زيرا «دين سازنده سنتی اسنت کنه آدمنی در آن،

بهزعم کربن معادلی مناسب ،برای پديدارشناسنی اسنت

جلوههنای گونناگون امنر مدسنی را در زنندگی و هننر

(فدايی مهربانی .)752 :4937 ،ازنظنر کنربن« ،آنچنه در
کشفالمحجو

میيابد» (نصر.)730 :4905 ،

به معنای پردهبرداری از پنهان اسنت و

بارز است خصيصه معرفتشناختی آن

بننا توجننه بننه همننين امننر ،بننرای کنکنناش در

است؛ دروامع ،اين نحوه فهم و معرفت است کنه نحنوه

معرفتشناسنی انديشنه ايراننی ،الزم اسنت تنا پنا را از

بودن را معين میکنند» (فندايی مهربنانی.)750 :4937 ،

پديدارشناسننی هاينندگری ( )Martin Heideggerو

فهم اساساً شيوه هستن انسان است .با اين تفاوت که در

هوسنرلی ( )Edmund Husserlفراتنر گنذاريم؛ زيرابنه

نزد کربن و فلسفه شيعی هستن انسان ،برخالن در نزد

مول هانری کربن ،پديدارشناسی هايندگری و هوسنرلی

هايدگر بر آن تأکيد شده است ،صرفاً محدود به جهنانی

به لحاظ محصوريت «زاين» ( ،seinپدينده ،وجنود) در

نيست که با مرگ به پايان منی رسند؛ بلکنه حضنور در

«دا» ( ،Daاين مکانی ،اين جهانی) نمنیتوانند منا را بنه

عالم ملکوت را نيز شامل میشود .به همين ترتيب ،فهم

ورای اين جهانی (دنيای خاکی) ببرد (فندايی مهربنانی،

در انديشه ايرانی اسالمی شنيعی ،از مختصنات جهننان

 .)43 :4937در پديدارشناسننی هاينندگری« ،وجننود بننا

هايدگری فراتر میرود و شامل فهم مثالی نيز منیشنود

مرگ پايان میپذيرد» (نصر ،)31 :4905 ،درحالیکنه در

(فدايی مهربانی.)40 :4937 ،

انديشه ايرانی ،منرگ آغناز مرحلنه بنينادينی از هسنتی

هرمنوتيننک صننرفاً بحننثوجنندل دربنناره مفنناهيم و

ملمداد میشود ..نومن معنی بخش انديشه ايرانی اساسناً

مقوالت نيست؛ «بلکه اساساً آشکار کنردن امنری اسنت

متعلق به ماورا «دا» هايدگری اسنت .مالصندرا تأکيند

که در درون ما میگذرد ،آشنکار کنردن آنچنه موجنب

آنجاسنت کنه هسنتی

می شود فنالن نگنرش را ابنراز کننيم ،فنالن ديندگاه را

آدمی (زندگی دنينايی) پاينان منیپنذيرد (نصنر:4905 ،

مطننرح کنننيم و فننالن بننرونفکنننی را انجننام دهننيم...

 .)31در انديشه ايرانی ،همواره ميان راه ،ننور ،طلنوع و

چگونگی درک و فهم ،در اساس تابع چگونگی بودن و

معرفت ارتبان بوده است (فدايی مهربنانی.)71 :4937 ،

هستی است» (کربن 79 :4909 ،و  .)79بر اساس چننين

انديشه ايرانی مادام بر آن بوده که «اصل هنر معرفنت از

نگرشی است که به اعتقاد کربن ،ايرانزمنين فقن ينک

می کند که وجود راستين و ننا

ملت و امپراتوری نبود «بلکه کنانون معنوينت و تناريخ
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اديان بود» (فدايی مهربانی .)93 :4937 ،ازنظر کربن ،در

مدافع مشروطه ،عقيده دارد که حکومنت صندر اسنالم

هرمنوتيک بايد به سه جنبه را توجه کرد« ،عمل فهنم و

حکومت مشروطه و يا به تعبير وی مشنروطه سنلطنت

درک»  ،پديده «معنا» و افشای (آشکارگی) «حقيقت» اين

اسالميه بوده است» (زرگریننژاد .)992 :4922 ،تقنريظ

معنا (کربن.)79 :4909 ،

مراجع نجف ،يعنی خراسانی و مازنندرانی ،بنر «اليحنه

سادهانگارانه خواهد بود اگر اهم آنچنه در مشنروطه

مراد از سلطنت مشروطه» محالتنی ،بنهخنوبی گنواه آن

رخ داد و به ويژه ،مجادالتی که در حنوزه فکنری مينان

اسننت کننه مننراد آنننان در مشننروطهخننواهی همانننا

مخالفنان و موافقننان و نيننز منورالفکرهننا بننا نحلننههننای

اسالم خنواهی بنوده اسنت؛ زينرا در آن تقنريظ مرمنوم

مختلفشننان بننا علمننا صننورت پننذيرفت ،از مبننانی

کننردهاننند کننه «...غننرا اصننلی حفننظ بيضننه اسننالم و

معرفتشناسانه و نوع هستیشناسی آنها جندا انگاشنته

تلخيص ممالک از تسنل کفنار اسنت» (زرگنریننژاد،

و بهعنوان امری مجرد بررسی شود .بهعنوانمثال ،ومتنی

 .)123 :4922يا در نامهای در دفناع از تشنکيل مجلن

شيخ فضلاهلل نوری فرياد برمیآورد که «اصل در اسنالم

شورای ملنی« ،آن را ماينه رفنع ظلنم و تنرويج احکنام

بر عبوديت است نه بر آزادی» (ننوری4979 ،ق )3 :ينا

شرعيه و حفظ بيضه اسالم و صيانت از شوکت منذهب

در تبری جسنتن از مخالفنت بنا منانون اساسنی تأکيند

جعفری» دانستهاند (کرمانی .)09/7 :4921 ،آبادينان نينز

میکند که «نظامنامه ،نظامنامه ،نظامنامه ،لکنن اسنالمی،

در بررسی ديدگاه های علما مینويسند« :دفناع از کينان

اسالمی ،اسالمی» (رضوانی ،)47 :4997 ،بسنيار خنامی

اسالم و حفنظ اسنالم ،امنری بنود کنه از طنرن علمنا

است که آن را سخنی بی ريشه و بنيناد و صنرفاً از سنر

پيگيری منی شند» (آبادينان)92 :4921 ،؛ بنرای نموننه،

مالحظننات گننذرا ملمننداد کنننيم .همچنننين ،تأکينند بننر

سيدمحمدطباطبايی به عنوان يکی از رهبران شناخته شده

ضرورت «حفظ بيضه اسالم» را که در همه رسنالههنای

مشروطه ،در يک سخنرانی می گويند« :حتنی اگنر ينک

علمننا موافننق و مخننالف مشننروطه مطننرحشننده اسننت،

سال يا ده سال هم طول بکشند منا منیخنواهيم منانون

نمیتوان جدای از نگرش معرفتی و هستی شناسانه آنان

اسالم جاری شود» (جهنانبگلو .)74 :4923 ،درنهاينت،

بدانيم« .زيرا وحدت و انسجام افراد و رفتارهای فنردی

آنگونه که پژوهشهای آباديان نشان میدهد «محالتنی،

و اجتماعی ،بر اساس آرمانها و هدنهای آنها شنکل

نائينی و علمای ديگر ،در جست وجوی اينن بودنند تنا

میگيرد و آرمانها تابع نحوه شنناخت ]معرفنت[ افنراد

دريابند که چگونه منیتنوان در منرن بيسنتم ،باورهنای

نسننبت بننه انسننان و جهننان ]هسننتیشناسننی[ اسننت»

دينی مردم را پابرجا و محفوظ نگنه داشنت» (آبادينان،

(پارسانيا .)94 :4901 ،چگونه میتنوان اصنرار و تأکيند

 .)711 :4901بهطورکلی ،میتوان گفت شريعت خواهی

فراوان علمای موافق مشروطه و طبيعتاً مخالف مشروطه

بستر مبارزات روحانيان ،اعم از مخالفان و موافقنان ،در

و نيننز طيننف گسننتردهای از منورالفکرهننا ،ولننو بنننا بننر

مشروطه بوده اسنت؛ البتنه بنا مرائنتهنای سنهگاننه از

مصلحتانديشی ،را در اسالمخواهی در ذينل مشنروطه

شريعت (خلج 22 :4903 ،و.)04

ناديننده گرفننت .آنطننور کننه زرگننری نننژاد در رسننائل

به جز نمونه های اسنتثنايی همچنون آخونندزاده کنه

مشروطيت نشان منی دهند ،اغلنب آننان از مشنروطيت

صناحبنظننران وی را دارای افکنناری سننکوالر ملمننداد

همان اسالميت را میطلبيدهاند .چنانکه نويسنده رسناله

کردهاند و افکارش نيز در نزد عمنوم بنا امبنال روبنهرو

«سؤال هايی دائر بر مشروطيت» « ،هماننند اکثنر علمنای

نبوده است ،سيطره و عمق انديشنه ديننی در آن عصنر،

کشفالمحجو مشروطيت ايران ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيک ،چرايی ناکامی مشروطه در ايران

مدرنيسم نيز توانسته است در ايران جايگاهی بيابند

چندان موتمند بوده است که سرسنخت تنرين مخالفنان

پ

مشننروطه تننا مشننهورترين منندافعان آن ،در ظننل آن

و اگر تصور شود کنه «مدرنيتنه ]مدرنيسنم[ عنين اينن

میانديشيده اند .برای درک چنين سيطره و عمقی کنافی


تغييرات ظاهری اسنت و هنر جنا بنه هنر طرينق اينن

است تا به استخاره های محمدعلی شاه که احمد توکلی

تغييرات پديد آمد ،مدرنيته هم حاصل می شنود ،اشنتباه

آن را در مجله يادگنار گنردآورده اسنت از سنر تأمنل،

بزرگی است» (داوری اردکانی)05 :4925 ،؛ زينرا بنرای

نظری بيفکنيم تا دريابيم حتنی او کنه بنهعننوان کنانون

تعلق به مدرنيسم ،عالَمی ديگر بنه بايند سناخت از ننو

مخالفت با مشروطه ،به کمک مزاقهنای روس مجلن

آدمی .سيد حسين نصر به درسنتی تأکيند منی ورزد کنه

مشروطه را به توپ بست تا چنه انندازه ،در چنارچو

«مدرنيسننم اص نالً بننه معنننای دگرگننونی نيسننت؛ بلکننه

انديشه ايرانی میزيسته است.

جهانبيننی و فلسنفه وينژهای اسنت کنه بنر پاينه نفنی

اين مقاله بر آن است که اگر مشروطه را در سناحت

جهان بينی الهی و برداشتن خداوند از مرکنز وامعينت و

از چهننره

نشاندن انسان بر جايگاه او استوار است» (نصنر:4905 ،

انديشننه ايرانننی بننه تماشننا بنشننينيم ،حجننا

برگرفته خواهد گرفت (کشفالمحجو ) و جنبنههنای

.)705

مهمی از ماهيت آن پديدار خواهند شند .از اينن منظنر

بننه نظننر مننیرسنند تکيننهبننر روش پديدارشناسننی

است که میتوان تفسيری مقبولتر ،از آن امبنال و شنور

هرمنوتيک تأويلی ،می تواند با گشنودن فضنايی ننوين،

اوليه در مشروطه خواهی ايرانيان و از آن دوری گزيننی

امکننان فهننم بهتننری از نسننبت ميننان انديشننه ايرانننی و

زودهنگام آنان به دسنت داد .در نگناه بنه مشنروطه ،از

مشروطه اروپايی ،با غور در مبانی و مبنادی معرفتنی و

ساحت انديشنه ايراننی ،داوریهنايی ازاينن دسنت کنه

هستی شناسنانه آنهنا فنراهم سنازد و منا را بنه پاسنخ

«همين عقب مانندگی ذهننی منردم اينران و عنادت بنه

مناسب چرايی ناکامی مشروطه در ايران رهنمون شنود.

اخننالق اسننتبدادی بننود کننه سننرانجام زمينننه شکسننت

برای نشان دادن اين فضای جديد ،به دو نمونه از مبانی

آرمانهای مشروطيت را فراهم ساخت» (آباديان:4921 ،

معرفتی در نزد اين دو انديشه اشاره میکنيم.

 ،)32کمرند جلوه خواهد کرد .همچنين احاله بنه ننوع
معيشت و مسائل امتصادی ينا توطئنه اجاننب ،بناوجود

دو نمونه از تمایز مبانی و مبادی در اندیشه ایرانیی و

اشاره به وامعيتهای تاريخی ،ما را بهسوی پاسنخ «سنرّ

مشروطه اروپایی.

مضيه» رهنمون نخواهد کرد؛ زيرابه مول داوری اردکانی

الف .نسبت دین و سیاست (حکومت)

طرح مسائل تاريخ خاصه تاريخ انديشه ،با روشی که در

يکی از اين مبانی که عميقاً با وجنه سياسنی هنر دو

پوزيتيويسننم پيشنهادشننده اسننت نننهفق ن بننه راهحننل

انديشه ،رابطهای معنی بخش دارد موضوع نسبت دين و

رضايتبخشی نمیرسد ،بلکه پوشيده منیمانند (داوری

سياست اسنت .در مشنروطه اروپنايی ،يکنی از اصنول

اردکانی.)20 :4925 ،

بنيادين ،تفکيک حوزه دين از سياست و مداخله نکردن

بهجاسنت تنا ينادآور شنويم کنه مينان مدرنيسنم و

دين در آن است؛ درحالی که در انديشه ايراننی ،منهنای

مدرنيزه شدن تفاوت است .برخی برآنند که چون اينران

تمايزی که در مفهوم و جايگاه دولت در نزد نحلههنای

و ايرانيان ،بهوينژه از دوره پهلنوی دوم بنه ايننسنو ،از

مختلف وجود دارد ،بهطورکلی از ديرباز تنا بنه امنروز،

بسياری فن آوری های مدرن استفاده کردند و منیکننند،

دين و دولت از يک مقوله و حتنی همنزاد هنم دانسنته
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شدهاند .از همين روی است که در نامه تنسر میخوانيم

چنان امتزاجی يافت که به مشروعيت و مدسيت جايگاه

«دين و ملک هر دوبهيک شکم زادنند و هرگنز از هنم

سلطنت و منزلت سلطان در ديدگاه اغلب عالمان ديننی

جدا نشنوند» (نامنه تنسنر .)59 :4951 ،نکتنهای کنه در

انجاميد؛ چننانکنه مينرزای ممنی ،عنالم برجسنته دوره

وصيت اردشير بابکان ،به پسرش شناپور نينز ،برجسنته

ماجننار ،م4794ق ،در جننامعالش نتّات مننینويسنند «فَ ناِن

بود و فردوسی آن را چنين بازآفريده است:

السُّلطانُ االِسالم ،اَصلُ االِسالم وَ مُجتَمِعُ اَرکانَهُ...منراد از

چنو بر دينن کنند پادشناه آفريننن بنرادر شنوند

بيضه اسالم ،سلطان و بزرگ آن باشد خواه امام عادل و

شنهريناری و دينن

خواه جائر که زوال آن منشا تفرق مسنلمين و انقنراا

نه بی تخت شاهی است دين بهپای نه بیديننن بود
شهريناری بهجای

اسالم میشود» (ممی4722 ،ق 921/4 :و .)929
تفنناوت انديشننه سياسننی انديشننمندان مسننلمان بننا

ننه از پادشناه بنینيناز است ديننن ننه بنیدينن بنود

نظريهپردازان غر  ،تفاوت در نحنوه نگنرش بنه جهنان

شاه را آفريننن

هستی است .عمده هدفی که برپاسناختن جهنان انسنانی

(فردوسی .)402 :4909 ،آن هنگام که اين ديدگاه را

اصالً و اصوالً برای آن بوده است (جهان بزرگنی:4921 ،

به سخن و اعتقاد تناريخی مرحنوم مندرس کنه گفنت:

 .)479از ديدگاه شيعی که بنا به وامعينتهنای تناريخی،

«سياست ما عين ديانت ماست» متصل سازيم بنه منظنر

بخش بزرگ و الينفکی از انديشنه ايراننی را شنکل داده،

تاريخی ريشهداری دست میينابيم کنه از آن زمنان کنه

الزم است تا نظامهای سياسی کنارکرد مشخصنی داشنته

سندنگارههای ايران باستان نيز نشنان منیدهنند پيونند

باشند و آن «اجرای مانون الهی و راهنمايی انسان بهسوی

دين و سياست ،در انديشه ايرانی ،بهعنوان امری مدسنی

توحيد مطلق است .در اين ديدگاه ،هياينک از نهادهنای

پذيرفتهشده بوده است؛ اينن مبننايی معرفتنی و هسنتی

اجتمنناعی و نيروهننای انسننانی ،حننق عنندول از مننوانين

شناسننانه در انديشننه ايرانننی دارد .همچنننان کننه عمينند

تثبيتشده حاکم بر جامعه را ندارد و هنيا انگينزهای بنه

زنجانی تأکيد می کند «فلسفه سياسی مرآن ،اساساً مبننی

نام آزادی ،برابری ،عدالت اجتمناعی و غينره نمنیتوانند

بر معرفتی بنيادی از جهان است و حاکمينت بنر انسنان

انسان را در معرا نقض موانين نهادينهشده منرار دهند»

نيز جزئی از حاکميت خدا بر کل جهنان هسنتی اسنت.

(نامدار .)72 :4921 ،مبانی که در مشروطه اروپايی بنرای

هيا انسانی ]حاکمی[ بدون اذن الهی نمیتواند ديگنران

آن نمیتوان مابهازايی يافت و اصل بنر نفنی آنهنا منرار

را به اطاعت وا دارد و فرمانی صادر کند و يا در موردی

دادهشده است .به شکلی که در مرن هيجندهم کنه آغناز

حکم صادر کند» (عميد زنجانی .)450 :4921 ،مدسنيت

دامن گستری نظام مشروطه اروپايی ،به امطنار عنالم بنود

نظام سياسی در انديشه ايراننی ،تنا بندان پاينه ارجمنند

اسنناس حکومننت ،ديگننر آن معنننای دينننی را کننه در

است که بهويژه نظر شيعه آن بنوده اسنت کنه «رهبنری

مرونوسطی داشت با خود حمل نمیکرد و اساس نظری

آن

نظام سلطنت ،با تکيهبر بنيادهنای معرفتنی جديند ،ديگنر

نمی توانست به عقل بشر واگذار شود» (گرينک:4905 ،

جنبه دينی نداشت (رندال .)924/4 :4929 ،يادآوری اينن

 .)419استبداد کهن ايرانی که به نظنر برخنی ،ريشنه در

نکته الزم است که در همان دوره نينز ،کسنانی همچنون

عوامل پايداری ،همچون امليم و جغرافينا دارد ،در دوره

شيخ فضلاهلل نوری بودند که بر تباين ذاتنی مشنروطه بنا

اسالمی ،با بخشی از آموزه های دينی ،به ويژه در اينران،

اسالميت و شريعت پافشاری میکردند.

سياسی چون مهمترين نهناد منذهبی اسنت انتخنا

کشفالمحجو مشروطيت ايران ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيک ،چرايی ناکامی مشروطه در ايران

ب .امر قدسی ،امر واقع
کانون اصلی معرفت انديشنه ايراننی «امنر مدسنی»

س ناحت معرفننت زدوده مننیشننود .انديشننه غربننی در
صيرورت تاريخی خود به و يژه از پ

تحوالتی کنه آن

است .امری که با اعتقاد به مبدأ هستی ،يعنی خدا آغاز

را به دوره نوزايی مشهور ساخت و با مشخصنههنايی

و در همه چيز و همه جنا ،جناری و سناری منی شنود.

چون عقلگرايی و انسنانگراينی (اومانيسنم) شنناخته

انديشه ايرانی ،خاصه ايرانی شيعی ،حتنی در اشنيا و

گرديد " حقيقت مطلق و نهايی متعالی از سطح انسان-

مصنوعات بشری نيز امر مدسی را پی جويی مینمايند؛

ها را انکار کنرده و از نظنام الهنی بنه ]نظنام[ انسنانی

هرچند اين به معنی بی توجهی انديشه ايراننی و تفکنر

فرومی افتد] .انديشه غربی[ خود انسان را مطلنق منی-

دينی به وامعيات نيست ،بلکه تأکيند بنر آن اسنت کنه

گيرد ...به اين ترتيب عقل ،منافع و ادراکات بشری را به

وامعيات نيز در ظل امر مدسی اعتبار منی يابنند و دنينا

معياری برای وامعيت ،معرفت و حقيقت تبنديل منی-

به مثابه مزرعه ای ،برای آخرت ( اَلدُّنيا مَزرَعَۀ اآلخِنرَ )،

سازد" (نصر753 :4905 ،و .)791اين بنياد بر امر وامع

در نظر آورده منی شنود .آن گوننه کنه چيتينک متنذکر

است که به طور خنا

بنه بعند موجنب

میشود « معرفنت اسنالمی بنه بهتنرين نحنو در آنچنه

گرديد تا انديشه غربی به راه ديگنری بنرود .ازآنپن

«شهادت به توحيد» خوانده می شود بيان شنده اسنت...

بود که "سنت دينی ازنظر مقياسات انسانی ،که چيزهنا

معرفت در وهله نخست ،با خداوند ارتبان دارد و هنر

را ازلحاظ معقول و حق بنودن منیسننجيد بنه شندت

چيز غير از خداوند صرفاً آن اندازه که ما را در کسنب

موردانتقاد مرار گرفت" (رندال ،949 :4929 ،ج.)4

معرفت درباره او يناری کنند اهمينت دارد» (چيتينک،

بر اساس همنين تحنول در معرفنتشناسنی بنود کنه

 .)42 :4934در انديشه ايرانی « ،برگ درختان سبز هنر

ازآنپ

منظر انسان غربی بنه همنه شنئون زنندگی و

ورمش دفتری است معرفت کردگار» .ينا بننا بنه منول

حيات ازجمله علنم و سياسنت دگرگنون شند؛ بنرای

شيخ محمود شبستری:

از رنسنان

12

نمونه ،جان الک که از ارکان تبينين کنننده فلسنفه و

در اين باغ دلآرا يک ورق نيست که تاروپودش از

اصول نظام های مشروطه است ،در پينروی از «مسنلک

آيات حق نيست (حسنزاده آملی.)920 :4905 ،

تجربه» ( )Empiricismدرباره مسئله معرفنت ،عقينده

تمايز و بلکه تباين بنيادين ميان انديشنه ايراننی و

دارد که منشأ معرفت حن

و تجربنه اسنت .او حتنی

مشروطه اروپايی – انديشنه غربنی -در آن اسنت کنه

کسب تصورات بديهی اولی را از راه حواس منی دانند

کانون اصنلی معرفنت شناسنی در انديشنه ايراننی امنر

(صناعی .)01 :4901 ،به همين روی ،در علنم جديند

مدسی است درحالی که انديشنه غربنی بنر بنيناد «امنر

نيز اين روش که بايد همه اعتقنادات و عنادات را بنه

وامع» استوارشده است .هرگونه معرفت غينر الهنی در

مقياس عقلی و فايده ،برای زنندگی سننجيد وارد شند

انديشه ايرانی "بنه انحنران از خداونند منیانجامند"

(رننندال .)949/4 :4929 ،در حننوزه سياسننی« ،علننم

(چيتيد .)79 :4934،و نه آن که بیفايده کنه بنیبنيناد

حکو مت که آن نيز فرضيات خويش را از علم طبيعت

انگاشته میشود .درحالی که در انديشه غربی – غنر

انسانی منی گرفنت ...ومتنی منرن هيجندهم فرارسنيد،

جديد – با تمرکز بنر امنر وامنع هرگوننه مدسنيت از

اساس حکومت ،آن معنی دينی را که در مرون وسنطی
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داشت ازدست داده بود ...؛ بنابراين اساس نظری نظنام

نتیجه

سلطنت ،تغ ييريافته و صورت علمی گرفته بود و ديگر

به گواهی بسياری از صاحبنظران ،مشروطه در ايران

جنبننه دينننی نداشننت» (رننندال .)924/4 :4929 ،ايننن

ناکام بوده و سرّ اين ناکامی ،مسئله کليدی در فهم تناريخ

نگرش جديد است که در جهان ننو ،بنه تعبينر پنالمر،

معاصر ايران است .موضوع اساسنی مشنروطه در اينران،

بنيادی را استوار می سازد کنه در آن «ملمنروی عرفنی

نسبت ميان سنت و مدرنيسم است که اساسیترين بحث

محضی در زندگی ]انسان جديد[ فراهم منی شنود کنه

امروز جامعه ايران نيز هست؛ مسئلهای که از طريق غنور

انحصاراً عقل و روش های عقلی ]عقل ابزاری[ بنر آن

و بررسی در آن ،منیتنوان پاسنخی درخنور ،بنرای سنرّ

حکومت میکند» (زيگفريد.)741 :4921 ،

ناکامی مشروطه در ايران به دست آورد.

اين مبانی دوگانه معرفتی و هستی شناسانه اسنت

پژوهش در حوزه مفاهيم سنت و مدرنيسنم و بحنث

که دودن ينای متفناوت و بيشنتر متبناين را در سناحت

از مبانی در آن ،نيازمنند روش پنژوهش متناسنب خنود،

انديشننه ايرانننی و انديشننه غربننی نمننودار مننیسننازد.

يعنننی روش پديدارشناسننانه هرمنوتيننک اسننت کننه اگننر

دنياهايی که ارتبان ميان آن ها ،به سنادگی امکنان پنذير

بهعنوان طرحی نو ،در پژوهشهای مشروطه شناسنی در

نيسننت و رابطننه ميننان آن هننا ،اغلننب نيننز نمننیتواننند

ايران ،به آن توجه شنود افنقهنای تنازهای در اينن بنا

تفاهم آميز باشد؛ زيرا هرکدام از آن ها بر مبانی و مبادی

گشوده میشود .يادآوری اين نکته ضروری است کنه در

تکيه دارند که گاه بيش از آنکه متمنايز بنه نظنر رسنند

واکاوی انديشنه ايراننی ،بنه لحناظ سناحت معننايی آن،

متباين مینمايند .اين تباين تا بدان اندازه گوياست کنه

نمیتوان صنرفاً از پديدارشناسنی هايندگری و هوسنرلی

انديشمندانی همچون زيگفريد و ويل دوراننت برآننند

بهره گرفت و نناگزير بايند ،از هرمنوتينک تنأويلی مندد

که اساساً فهم متقابنل را دشنوار منی سنازد .زيگفريند

جست.

معتقد است « تمايز زندگی عرفی و زندگی دينی چيزی

طرح پديدارشناسانه هرمنوتيک مشروطه در ايران ،بنر

است که مشرق زمين از آن آگاه نيست .مينان اينن دو

آن است که بهجای تومف بر مواضع اين يا آن و حوادث

ملمرو ،هيا شباهتی وجنود نندارد و حتنی در جهنان

مختلف و حتی رساالت و نوشنتههنای متعندد آن دوره،

اسالم ،مفهوم مانون عرفی و مدنی غيرمابل فهم است»

میتوان از مسير بررسی آنها ،راهی بهسوی دسنتيابی بنه

(زيگفريد.)741 :4921 ،

نومن ناديدنی که در پ

اين ديدنیها (پديندارها) نهفتنه

همچنين است ناممکن بودن درک تعلقات مدسنی،

است ،دستيافت .بنازخوانی مشنروطه از منظنر انديشنه

در انديشننه و حيننات و نحننوه نگريسننتن ،در انديشننه

ايرانی ،به روش پديدارشناسانه به اعتبار مبانی معرفتنی و

ايرانی برای غربیها .چنانکه ويل دورانت عقينده دارد

هستی شناسانه ،ضمن گرينز از مجنادالت تفرمنهافکناننه

«دماغ (عقل) غربی چگونه ممکن است مشرق زمين را

نهتنها ما را به کشف سرّ ناکامی مشروطه نزديک میکنند

فهم کند؟ ...اگر يک غربی تمام عمر خود را به مطالعه

بلکه میتواند به بسنياری از چنالشهنای تناريخ معاصنر

در مضايای مشرق زمين ومف کند بنازهم نمنی توانند

ايران پايان بخشد و حتی افقهای روشنی بهسنوی آيننده

روح اسرارآميز شرمی را چننان کنه هسنت درک کنند»

بگشايد ،به شکلی کنه تکاپوهنای فکنری اهنل نظنر ،بنه

(خاکی.)93 :4902 ،

سامان درآيد.
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کتا

پینوشتها
* .در اين مقاله ،انديشه ايراننی بنه اعتبنار تناريخی

دولت و جامعه در ايران ،ا ر کاتوزيان است .برای

اطالع بيشتر ر.ک (کاتوزيان 5/115 :4903 ،تا .155

مترادن با سنت و مشنروطه اروپنايی بنه لحناظ مبنانی

 .5پژوهشگران داخلی بسنياری ،ازجملنه کسنروی،

فلسفه ليبراليسم ،بهمثابه مدرنيسنم در نظنر گرفتنهشنده

آدميت ،سيد جواد طباطبايی ،هما ناطق ،حسين آبادينان،

است .حميد عنايت دراينباره تأکيد دارد که « :ليبراليزم»

موسی نجفنی و هنم مسنلکان ايشنان ماننند کاتوزينان،

يا فلسفه آزادی خواهی است که در آن روزگاران ،يعننی

آبراهاميان و آجودانیها و نينز صناحبنظنران خنارجی

رايج بيشنتر کشنورهای

همچون حامد الگار ،ادوارد براون ،جنان فنوران ،ااننت

اروپای غربی و محافل تجددخواه زينر تنأ ير آنهنا بنه

آفنناری و غيننره در آ ننار خننود ،بننه موضننوع ناکننامی

شمار می آمد... .ريشه اين فلسنفه را در مکتنب حقنوق

مشروطيت در ايران ،توجه نشان دادهاند؛ ولی همانگونه

طبيعی بايد جست . ...دنباله همين شيوه تفکر است کنه

که جنواد طباطبنايی نينز معتقند اسنت «از کسنروی تنا

به «پارلمانتاريزم» میانجامد( .عنايت.)451 :4999 ،

معاصرين مسئله مهم مفاهيم مشروطه موردتوجنه وامنع

مرون  40و  43ميالدی ،مشر

 .7بننرای اطننالع بيشننتر ن.ک :آشننوری ،داريننوش،

نشد .ما نتوانستيم اين مفاهيم را بهعننوان گنرهگناههنای

( ،)4931دانشنامه سياسی ،تهران ،انتشارات مرواريد ،چ

تحول اساسی فکر در ايران مطرح کننيم ...تنا ومتنیکنه

بيستم ،صص.917 ،421 ،411 ،20 ،22 ،77 :

روی مفنناهيم اساسننی ،نظريننهپننردازی نکننرده باشننيم،

 .9ميان «مدرنيته» و ترجمه فارسی آن «تجدد» که از
عصر مشروطيت در ايران رايج گرديده ؛ تفاوت هست.

تحننوالت بعنندی تکننرار تحننوالتی اسننت کننه تنناکنون
داشتهايم» (طباطبايی.)4902 ،

«مدرنيته» لفظی است کنه در منرن ننوزدهم ]در غنر [

 .9ن.ک :آجودانی ،لطف اهلل :انديشه های سياسنی در

بکار رفته است .اما تجدد اصطالح مديمی در فلسنفه و

عصر ماجار؛ آجودانی ،ماشااهلل :مشروطه ايرانی؛ آباديان،

عرفان و کالم ماست و شايد ومتی لفظ تجندد را بکنار

حسين :مبنانی نظنری حکومنت مشنروطه و مشنروعه؛

می بريم آن معانی به ذهن متبادر میشود و نسبتی که بنا

الگار ،حامد :پژوهشی در با

تجددخواهی ايرانيان و...

آن لفظ پيدا میکنيم جای نسبت ما و مدرنيته را بگينرد»

 .2.ن .ک :خيرانديش ،عبدالرسول ،مقاله دو بستر و يک

(داوری اردکننانی  .) 05 :4925،از سننوی ديگننر ميننان

رؤيا و. ...

«مدرنيته» و «مدرنيسم» نيز تفاضنلی وجنود دارد ،و بنه

 . 0ن .ک :کاتوزيننان ،محمنندعلی همننايون :تضنناد

همين جهت است که سيد حسين نصر میگويند« :منن

دولت و ملت در ايران و نيز دولت و جامعه در ايران و

ترجيح میدهم بهجنای ) (modernityاز)(modernism

ديگننر آ نناری کننه وی دربنناره تنناريخ معاصننر ايننران و

استفاده کنم ،چراکه دومی نوعی جهانبينی است» (نصر،

چالش های آن به رشته تحرير درآورده است؛ همچننين

 .)750 :4905و در اين مقاله نيز به دليل توجه به همين

برخی آ ار آبراهامينان ،يروانند :ازجملنه اينران بنين دو

امر ترجيحاً عبارت مدرنيسم بکار گرفتهشده و هنر جنا

انقال

و نيز مقاالتی در جامعنهشناسنی اينران ،فنوران،

بنا بهضرورت لفظ تجدد آورده شده منراد از آن ،همنان

جان :مقاومت شکننده و بهطورکلی ،آ نار پژوهشنگرانی

مدرنيسم میباشد.

که بيشتر از منظر سوسياليستی به تحليل تناريخ معاصنر

 .1رضاشاه و استبداد مدرن ،عنوان فصل ينازدهم از

ايران پرداختهاند.
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 .3ن .ک :آ ننار طباطبننايی ،سننيد جننواد :ازجملننه
ديباچننهای بننر نظريننه انحطننان ايننران و نيننز حننقدار ،
علیاصغر :پرسش از انحطان ايران.

 .تنسر ،)4951( ،نامه تنسر بیه گشنسیب ،بنه کوشنش
مجتبی مينوی و محمد اسنماعيل رضنوانی ،تهنران:

 .41ن .ک :کاشانی ،مالعبدالرسول :رساله انصنافيه و
نيز آباديان ،حسين :مبانی نظنری حکومنت مشنروطه و
مشروعه.

خوارزمی.
 .جهنننانبگلو ،رامنننين ،)4923( ،اییییران و مدرنیتیییه؛
گفت وگوهایی با پژوهشگران ایرانیی و خیارجی

 .44فرا دهش لغتی است پهلوی که معادل اوسنتايی
آن پراداته است .فرا دهش بهوامع ودايع تناريخی اسنت
که کليه احساسات ،آدا ورسنوم ،معيارهنای خنوبی و
بدی ،ارزشها ،فرهند ها و خالصه هر آن چيزی را که
انسان تاريخاً با آن زندگی کنرده اسنت در برمنیگينرد.
سنت نيز در حوزه فرا دهش هر جامعنه درخنور معننی
خواهد بود (آباديان.)93 :4939 ،
 .47جننان الک 4997 )John Locke( ،تننا 4211م،
فيلسون بزرگ انگليسی کنه آرا و نظرينات او در بنا
معرفنت توسن

حکيمنانی همچنون برکلنی ( George

 )Berkeleyو هيننوم ( ) Humeتوسننعه يافننت و راه را
برای مباحث امانوئل کانت ،به عنوان فيلسنون مدرنيتنه
که در با

ترجمه ابوالقاسم طاهری ،چ ،9تهران :اميرکبير.

معرفت از همه پيشتر رفت هموار ساخت.

درزمینه رویارویی ایران با دست آورده ای جنیان
مدرن ،ترجمه حسين سامعی ،تهران :گفتار.
 .چلبننی ،مسننعود ،)4937( ،بررسییی تجربییی نظییا
شیصیت در ایران ،تهران :نی.
 .چيتيد ،ويليام ،)4934( ،معرفت شناسی و هرمنوتیک
از منظری عرفانی ،ترجمه پيروز فطنورچی ،تهنران:
پژوهشگاه فرهند و انديشه اسالمی.
 .حسنزاده آملی ،حسن ،)4905( ،ده رسیاله فارسیی،
مم :الف ،الم ،ميم.
 .حسينی ،اشرنالدين (نسيم شنمال ) ،)4925( ،کلیات
اشرفالدین گیالنی ،تهران :نگاه.
 .خلننج ،محمدمهنندی ،)403( ،مشییروعه خواهییان
مشروطیت ،شيراز :کوشا مهر.
 .دارتينند ،آننندره ،)4929( ،پدیدارشناسییی چیسییت،

منابع

ترجمه محمود نوالی ،چ ،7مم :سمت.

الف .کتابها
 .آباديننان ،حسننين ،)4921( ،مبییانی نظییری مشییروطه

 .رنندال ،هنرمن ،)4929( ،سییر تکامیع عقیع نیوین،

مشروعه ،تهران :نی.
 ،)4939( ،----- .تقدیر تیارییی اندیشیه در اییران
دوره قاجار ،تهران :نشر علم.
 .آشوری ،دارينوش ،)4931( ،دانشنامه سیاسیی ،چ،71
تهران :مرواريد.
 .پارسانيا ،حميند ،)4901( ،حیدی

 .دیوان حافظ ،)4993( ،تهران :فردوسی.

پیمانیه ،چ ،5منم:

معارن.
 .پننالمر ،رابننرت روزول ،)4909( ،تییاریج جنییان نییو،

ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .زرگری نژاد ،غالمحسين ،)4922( ،رسائع مشروطیت،
تهران :کوير.
 .زيگفريد ،آندره ،)4919( ،روح ملتها ،ترجمه احمند
آرام ،تهران :انتشار.
 .صناعی ،محمود ،ترجمه و تأليف ( ،)4901آزادی فرد
و قدرت دولت -تامس هابز ،جان الک ،استوارت

کشفالمحجو مشروطيت ايران ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيک ،چرايی ناکامی مشروطه در ايران

میع ،تهران :هرم  ،چ پنجم .آزادی فرد و قیدرت

حامنند فوالدوننند ،تهننران :وزارت فرهننند و ارشنناد

دولت ،ترجمه و تألیف محمیود صیناعی(،)1384

اسالمی.

تنران :نشر هرمس .صناعی خود بخشهايی از آرا

 .کرمننانی ،ننناظم االسننالم ،)4921( ،تییاریج بیییداری

هابز ،جان الک

ایرانیان ،به کوشنش علنیاکبنر سنعيدی سنيرجانی،

و استوارت مينل را ترجمنه کنرده و بنرای آشننايی

تهران :بنياد فرهند ايران .کسروی ،احمند،)4911( ،

خوانندگان در آغاز هنر مسنمت مطنالبی را دربناره

تاریج مشروطه ایران ،چ ،5تهران :اميرکبير.

و ديدگاههای فالسفهای چون تام

زندگی ،آ نار و شنراي زماننه آنهنا بنه آن افنزوده

 .گرينک ،ادوارد ،)4905( ،نگرشی بیر تیاریج فلسیفه

اسننت؛ بننه همننين لحنناظ آن را ترجمننه و تننأليف

اسیالمی ،ترجمننه محمنود زارعننی بلشنتی ،تهننران:

خواندهاند که چناپ اول آن در  4990توسن نشنر

اميرکبير.

سننخن منتشرشننده و .نسننخه مورداسننتفاده در ايننن
مقاله ،چاپ پنجم کتا
هرم

است که از سوی انتشنارات

منتشرشده است.

 .طباطبائی ،سيد جواد ،)4901( ،دیباچیهای بیر نظرییه
انحطاط ایران ،چ ،1تهران :نگاه معاصر.

 .گنننودرزی ،غالمرضنننا ،)4909( ،تجیییدد ناتمیییا
روشنفکران ایران ،تهران :اختران.
 .لوایح آقاشیجفضعاهلل نوری ،)4997( ،به کوشش هما
رضوانی ،تهران :تاريخ ايران.
 .ليپسننت ،سننيمور مننارتين ،)4909( ،دایییر المعییارف

 .فدايی مهربانی ،مهدی ،)4937( ،ایستادن در آنسیوی

دموکراسی ،ترجمه فارسنی بنه سرپرسنتی کنامران

مرگ؛ پاسج های کربن به هایدگراز منظیر فلسیفه

فانی و نوراهلل مرادی ،چ ،7تهران :کتابخانه تخصصی

شیعی ،چ ،7تهران :نی.

وزارت امور خارجه.

 .فرخی ينزدی ،)4993( ،دییوان فرخیی ییزدی ،چ،3
تهران :اميرکبير.
 .فردوسی ،ابوالقاسنم ،)4909( ،شاهنامه فردوسیی ،بنه
کوشش جالل خالقی ،چ ،7تهران :مرکز دايرلمعارن
بزرگ اسالمی.
 .فننوران ،جننان ،)4900( ،مقاومییت شییکننده؛ تییاریج

 .ميرزای ممی ،ابوالقاسم بن محمندبن حسنن4722( ،ق)،
جییامعالشییتات ،کارخانننه کرباليننی محمنندملی و
محمدحسين ،چاپ سنگی.
 .ميالنی ،عبناس ،)4937( ،نگیاهی بیه شیاه ،تورنتنو:
پرشين سيرکل.
 .نجفی ،موسی ،)4922( ،اندیشه دینی و سکوالریسی

تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه احمد تندين ،چ،3

در حوزه معرفت سیاسیی و ریرب شناسیی ،چ،7

تهران :رسا.

تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .کاتوزيننان ،محمنندعلی همننايون ،)4903( ،دولییت و

 .نصر ،سيد حسين ،)4905( ،در جستجوی امر قدسی،

جامعه در ایران ،ترجمه حسن افشنار ،چ ،5تهنران:

گفننتوگننوی رامننين جهننانبگلو ،ترجمننه مصننطفی

مرکز.

شهرآيينی ،چ ،7تهران :نشرنی.

 .کربن ،هانری ،)4901( ،تاریج فلسفه اسالمی ،ترجمه
سيد جواد طباطبايی ،چ ،9تهران :کوير.
 ،)4909( ،----- .از هایدگر تا سینروردی ،ترجمنه

 .نننوری ،ش نيخ فضننلاهلل4979( ،ق) ،تییرکرهالغافییع و
ارشادالجاهع ،تهران :نسخه خطی ،کتابخانه شنماره
 4مجل

شورای اسالمی ،نسخه زيراک .
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« ،)4909( ، ----- .در ورای تجنندد غربننی» ،نامییه

ب .مقاالت
 .آباديان ،حسين( ،منرداد و آبنان « ،)4905دورویکیرد
عمده در جنبش مشروطه در ایران» ،مجله سياسنی
 27تا .03

امتصادی ،ش 772تا ،791

روشنفکری عصر مشروطه» فصلنامه مطالعات ملی،
 .توکلی ،احمد ( ،فروردين و ارديبهشنت « ،)4970چند
استیاره از محمدعلی شیاه و جیوابهیای آن»،
 15تا .95

برای فهم ويژگیهای عقالنيت ايرانی) ،مجله تدبیر،
 90تا .19

 .خيرانديش ،عبدالرسنول« ،)4904( ،دو بسیتر و ییک
رؤیا» ،کتا

ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش خرداد و تير،

 45تا .75
 .داوری اردکانی ،رضنا( ،زمسنتان « ،)4929پرسنش از
غر » ،نامه فرهنگ  ،ش،71

 4تا .42

« ،)4925( ،----- .ديننن و تجنندد» ،نامییه فرهنییگ،
ش،74

 01تا .02

اينندئولوای» ،شیینروند ،ش .50بننه نقننل از سننايت
مقاالت فارسی پرتال جامع علوم انسانی صفحه؟
تجدد و توسعه» ،فرهنگ توسعه ،سیا دو  ،ش،2
 54و51
ج .مجموعه مقاالت
 .جهان بزرگی ،احمد« ،)4921( ،اصو اندیشه سیاسی
در اسال و ررب» ،به اهتمام موسی نجفی ،تأمالت
سياسی در تاريخ تفکر اسنالمی ،تهنران :پژوهشنگاه
علوم و مطالعات فرهنگی ،ج،4

 479تا .410

 .علمنی ،محمند ،)4900( ،بنیار و روح ایرانیی ،نامنه
ايران ،مجموعه مقالهها ،سنرودها و مطالنب اينران-
شناسی ،بنه کوشنش حميند ينزدانپرسنت ،تهنران،

« ،)4907( ،----- .ميزگننرد سنننت و تجنندد» ،نامییه
فرهنگ ،ش،13

.415

( ،----- .مرداد و شهريور« ،)4927بنار ديگنر دربناره

 .خاکی ،غالمرضا« ،)4902( ،تحليل زبنانزدی» (روشنی
ش،439

علو سیاسی دانشیگاه تنیران ،ش،53

 493تنا

 .طباطبايی ،جواد( ،مرداد« ،)4902مشروطه بدون عينک

 791تا .719

مجله يادگار ،ش 10و ،13

 .زيباکالم ،صادق( ،بهار« ،)4907آينا جننبش مشنروطه
برای ايران زودرس بود» ،مجله دانشکده حقیو و

( ، ----- .بهننار« ،)4901تمییدن رییرب و گفتمییان
ش ،2س،7

فرهنگ ،ش،51

 459تا .453

 79تا .93

انتشارات اطالعات ،ج.4
 .عمينند زنجننانی ،عباسننعلی« ،)4921( ،درآمییدی بییر

( ،----- .زمستان « ،)4925تأملی در مجموعه مفناهيم

اندیشه سیاسی و بنیادهای آن در اسال » ،به اهتمام

21

موسننی نجفننی ،تننأمالت سياسننی در تنناريخ تفکننر

سنت ،تجدد و توسعه» ،نامه فرهند ،ش،71
تا . 09

اسننالمی ،تهننران :پژوهشننگاه علننوم و مطالعننات

( ،----- .زمستان« ،)4901آيا مينان فلسنفه اسنالمی و
پديدارشناسی غربی میتواند ديالوگی برمرار شنود»،
نامه فرهنگ ، ،ش،17

 .عنايت ،حميد« ،)4999( ،در حاشنيه برخنورد آرا در
انقننال

 91تا .92

« ،)4902( ،----- .امکانات و راههای تفکنر در اينران
معاصر» ،بازتاب اندیشه ،ش،419

فرهنگی ،ج،4

 933تا .211

 454تا .421

مشننروطيت» ،زيننر نظننر دکتننر عبنندالکريم

سروش ،یادنامه اسیتاد شینید مرتضیی مطنیری،
تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقال

اسنالمی،

کشفالمحجو مشروطيت ايران ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيک ،چرايی ناکامی مشروطه در ايران

چ ،4ج،7

 413تا .450

 .نامدار ،مظفر« ،)4921( ،رهیافتی بر مبانی اندیشه های
سیاسی شیعه در قیرن اخییر» ،بنه اهتمنام موسنی
نجفی ،تنأمالت سياسنی در تناريخ تفکنر اسنالمی،
تهران :پژوهشگاه علنوم و مطالعنات فرهنگنی ،ج،4
 9تا .93
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