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آیا جنبش مشروطه آغاز و پایانی دارد؟ خوانشی فوکویی از جنبش مشروطه و نقش روشنفکران در (. ”0931صدیقی، بهرنگ )

 93-9، ص 0931، پاییز 9، شماره 01، دوره مجله جامعه شناسی ایران”. آن

 دارد؟  یآیا جنبش مشروطه آغاز

 خوانشی فوکویی از جنبش مشروطه و نقش روشنفکران در آن

 

1نگ صدیقیبهر
 

 

 چکیده

آغاز شد؟ آیا می توان یک آغازگاه برای جنبش مشروطه تعیین کرد؟ کدام یک از نیروهای  چه زمانیجنبش مشروطه از 

پرداخته اجتماعی فعال در بستر اجتماعی ایران جرقه این جنبش را زدند؟ این ها پرسش هایی است که در این مقاله به آن ها 

گسست انگار و بسگانه انگار به مقوله تاریخ پژوهی  و پیوست انگار و مرور مواضع متفاوت روایی. در این راه، ضمن می شود

با تکیه به رویکرد تبارشناختی فوکو به جای آغاز جنبش مشروطه از  دگاه های برگسون و برودل و گورویچ،و نقد دی

روزنامه تنها شماره منتشر شده از تقادی سرمقاله با تحلیل گفتمان ان ،ی جنبش مشروطه سخن خواهیم گفت. در نهایت”ها”آغاز

نشان خواهیم داد که یکی از آغازهای جنبش مشروطه همزمان است با پاگیری روشنفکران ارگانیک به عنوان نیروی  وطن

 دیگر ،به جای روشنفکران ،در مقطع آستانه مشروطه. گرچه اگر شخصیت اصلی روایت تاریخ جنبش مشروطه را نوپااجتماعی 

 نیروهای اجتماعی قلمداد کنیم آغاز این جنبش به جای دیگری از تاریخ منتقل خواهد شد.     

 واژگان کلیدی: جنبش مشروطه، گفتمان روشنفکری ارگانیک، تبارشناسی، گسست انگاری، بسگانه انگاری، موضع روایی

 

 طرح مسئله

به عبارتی  ای از آن را آغازگاه جنبش مشروطه دانست؟یا برههای در تاریخ توان لحظهجنبش مشروطه از کجا آغاز شد؟ آیا می

کدام یک از نیروهای اجتماعی، اعم از  2دیگر می توان پرسید، نقطه آغازین پژوهش برای بررسی جنبش مشروطه کجاست؟
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بود که ایده نخستین روشنفکران و روحانیان و سلطنت و ملت و تجار و بازرگانان جرقه این جنبش را زدند؟ با چنین پرسش هایی 

این مقاله صورتبندی شد. این پرسش ها حاکی از پروبلماتیکی مهم در پژوهش های تاریخی است؛ پروبلماتیکی که در پارادایم 

 :Lakatos 1978)ر.ک.  پژوهشی، به تعبیر الکاتوش ابتدا در شرح برنامههای گوناگون تاریخ پژوهی پاسخ هایی متفاوت می یابد. 

شناختی که در پی حمایت از ه در این مقاله به آن تکیه شده به شرح مفروضات و نیز مواضع تئوریک و موضع روشک  (،47-52

. شرح خواهیم داد که در مجموع مفروضات این بحث از موضعی روایی به تاریخ استخراج شده پرداخته می شوداند آن مفروضات

اجتماعی، با اتخاذ موضعی  -پژوه با رویدادهای تاریخیبرای مواجهه تاریخ گیریاست. بنابراین پس از شرح الزامات چنین موضع

. بر این مبنا، نشان خواهیم داد که نقطه آغاز تبارشناختی، به تاثیر از فوکو، به خوانش تاریخ جنبش مشروطه خواهیم پرداخت

در مرکز روایت تاریخ قرار دهیم در طول تاریخ  جنبش مشروطه بسته به این که کدام رویداد و، در ادامه، کدام نیروی اجتماعی را

جابجا می شود. در نهایت روایتی از جنبش مشروطه به دست می دهیم که روشنفکران در آن بازیگران اصلی روایت اند و توضیح 

 آغاز می شود. ” آستانه مشروطه”می دهیم که در این روایت جنبش مشروطه از مقطعی موسوم به 

 

 و روایت تاریخ

(. این موضعی است که ارسطو در قبال 723 :7831 )ارسطو ”گوید که در واقع رخ داده استسخن از آنگونه حوادث می”اریخ ت

: 7831، و البته شعر را در مقامی واالتر از تاریخ قرار می دهد )ارسطو گیردپژوهی، و در بیان تفاوت تاریخ و شعر میتاریخ

-آورد نه آثار کسی چون توسیدید، مورخ همای از متن تاریخی میاریخ هرودوت را نمونه. و البته جالب است که ارسطو ت(723

نگاری خود را پردازی متهم کرده و در مقابل تاریخ، تلویحا هرودوت را به قصهجنگ پلوپونزیعصر وی که در اثر برجسته خود، 

(. شایان ذکر است که ارسطو یکی از 761 :7831 همیلتونبه نقل از  787: 7611متکی به اسناد مستند دانسته است )مامیگلیانو 

شود این است که اولی به احتماالت یا ضروریات متکی است و دومی به واقعیات هایی که میان شعر و تاریخ قائل میتفاوت

اما بر تاریخ توان گفت از نظر ارسطو منطق روایی که بر شعر حاکم است الز(. بر همین اساس است که می723 :7831 )ارسطو

داند و تکیه بر بخت و اقبال را در روایت میان وقایع می علّیحاکم نیست. از جمله عناصر این منطق روایی را ارسطو وجود روابط 

(. اما جالب است که در واقع این همان منطقی است که از قضا نه فقط هرودوت که حتی 78: 7831ارسطو داند )پسندیده نمی

جنگ گزیند و در ابتدای شرح ت در پی برکناری از هنر قصه گویی و افسانه سرایی در تاریخ نگاری بود برمیتوسیدید هم که سخ

گفتارها به زبانی بیان شده اند که به نظر من گویندگان مختلف در باب موضوعات مورد نظر ”خود اعتراف می کند که  پلوپونزی

(. و بنابراین می توان دریافت که حتی در 761 :7831 )به نقل از همیلتون ”احساسات خود را متناسب با موقعیت بیان کرده اند

                                                                                                                                                                           
ن جنبش مشروطه نیز طرح کرد. از جمله این که پایان جنبش مشروطه کجاست؟ گرچه در این مقاله در پی آغازگاه جنبش مشروطه برآمدیم، اما پرسش هایی مشابه را می توان در خصوص پایا 2

 توان سخن از شکست یا پیروزی این جنبش گفت؟ضمن این که اگر پایانی برای جنبش مشروطه قائل شویم پس آنگاه آیا می
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(. این 761 :7831 این مورد هم، بر خالف نظر ارسطو، در عمل نمی توان تاریخ نگاری را در تقابل با روایت دانست )همیلتون

-رپژوهی به نهایت خود میایت به تاریخوهایدن در موضع کسانی چون  بعدهاالبته با فراز و فرودهایی همان رویکردی است که 

( و طرح بحث تقابل علم و 866 :7816 ؛ شارتیه8: 7618، چنان که وایت فن بالغت را مبنای کار تاریخی می داند )وایت 3سد

  .(716 :7831 پژوهی از اساس منکر می شود )جنکینزهنر را در تاریخ

محصول تاریخ پژوهی نه حقیقت تاریخ بلکه ”اش این است که جزترین شکلبه این اعتبار، پیش فرض بنیادین این مقاله در مو

(. به عبارتی دیگر منطق حاکم بر بحث در این مقاله منطقی 206 :7816 ؛ پمپا863-861 :7816 )شارتیه” روایت تاریخ است

پیش فرض مستلزم آن است که به ای تاریخی نیست. پذیرش این تاریخ یا واقعه ”حقیقت”دار کشف روایی است و بنابراین داعیه

هایی که برساخته تعامل میان راویان و مفسران را جایگزین کنیم؛ تاریخ” هاتاریخ”اصطالح ” تاریخ”جای اصطالح گمراه کننده 

-تردید دست در کار آفرینش گفتمانی است که صرفها بیتاریخ و مخاطبان گوناگون است. و به تعبیر فوکو، هر یک از این تاریخ

های فکری و سیاسی آگاهانه و ناخودآگاه شخص مورخ و در مجموع خواسته یا ناخواسته مایل به محو اختالف و نظر از گرایش

 ناهمسانی گذشته و توجیه روایت یا تعبیر معینی از حال دارد؛ و این یعنی آفرینش داستان یا روایت به معنای دقیق کلمه )پوستر

 (7836) نظم اشیاءبخواند؛ چنان که در خصوص کتاب  4هم ابایی ندارد که آثار خود را قصه (. بر این اساس فوکو116 :7816

 ”ام...ای ناب و ساده است: این کتاب صرفاً یک داستان است، داستانی که البته من از خود درنیاوردهکتاب من قصه”گوید می

(Foucault 1967: 286)  

 با این انتخاب،. 5اندشخصیت اصلی روشنفکران های مشروطه پیش می نهیم. در این روایت،ما نیز در اینجا روایتی از یکی از تاریخ

در مقام موتور محرکه روایت عمل می کند و روابط و نسبت  رابطه میان روشنفکران با دیگر نیروهای اجتماعی در جنبش مشروطه

ت الزم است که نقاط آغاز، میانه و پایان نیز روشن در هر روایاما  این شخصیت هاست که صحنه های متفاوت را شکل می دهد.

هر پدیده اجتماعی در ضمن خصلتی  برای روشن ساختن این نقاط باید به یاد بیاوریمیعنی سه نقطه بحرانی روایت. باشد؛ 

-ها در جامعهرایششناسی نظیر کنت گرفته تا اخیرترین گای بدیهی که با وجود تاکیدی که از آباء جامعهتاریخی نیز دارد؛ نکته

شناسی ما از آن غافل بوده است. شناسی و نیز جامعهای از جامعهاند بخش عمدهبر آن داشته 6گرایی اجتماعیشناسی نظیر برساخت

مستلزم فهم شرایط پیش از آن به این اعتبار هر گونه فهمی، از جمله فهم روایی، از هر پدیده اجتماعی، از جمله انقالب مشروطه، 

شناختی از رویدادی تاریخی خصلتی میانی خواهد یافت. به عبارتی دیگر ، هر ابژه پژوهشی در فهم جامعهو به این ترتیب است

                                                      
3
بر این امر  با تکیه بر دو پایه تجربه گرایی و پوزیتیویسمدر قرن نوزدهم  پایه ریزد ای قواعد و قوانیندار علمیبه مثابه  از سده های هفده و هجده در پی آن بود تاریخ را که رویکرد مدرنیستی 

شناختی از تلقی معرفت در فاسفه و علوم اجتماعی  (linguistic turn)چرخش زبانی  بروزوایت مطرح کرد و البته با هایدن و با بحث هایی که به ویژه  0391دهه حدود از  . اماپای می فشرد

و تاریخ نگاری نوعی بالغت و مصنوع ادبی تلقی می شود )ر.ک.  . در این برهه خویشاوندی میان تاریخ و ادبیات مجدد طرح می شود قی هستی شناختی می دهدلتاریخ جای خود را به ت

Munslow 2006: 3-20.) 
4 fiction 

بر بازاریان و تجار، روحانیان یا ملت متمرکز شد. در این صورت، چنان که در ادامه توضیح خواهیم داد، آغاز و پایان جنبش مشروطه البته با تغییر شخصیت اصلی این روایت می توان از جمله   5

 (.33-31: 7830ت )ر.ک. میرفخرایی ی طبیعی روایتی دیگر مشتمل بر تمامی این شخصیت ها نیز ساخپیرنگو دیگر عناصر روایت بنا بر منطق روایت تفاوت خواهد کرد. البته می توان در قالب 
6 social constructionism 
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گیرد. با این پژوه در روایتی که قرار است از آن به دست دهد همواره در نقطه میانی روایت قرار میجایگاه پدیده مورد نظر تاریخ

اش خواهد بود؛ آغازی که بنا بر منطق روایی با میانه پژوه تعیین نقطه آغاز پدیده مورد بررسیاریخترین وظایف هر توصف، از مهم

 . 7شناختی استجامعه -ای پروبلماتیک در هر پژوهش تاریخیو پایان روایت پیوندی منطقی داشته باشد. این نکته

 تاریخ و گسست انگاری

توان با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل طرحی یا قطعاتی گسسته و مجزا که می پیوسته استهمیا تاریخ سیری از حوادث بهآ 

زمان برگسون عمده بحث خود را در خصوص زمان به تلقی فردی از  هانریدر این خصوص، منسجم و پیوسته بر آن بار کرد؟ 

اشاره آید زمان چنان که به شناخت درمی و)حقیقت زمان(  8زمان چنان که هست و به تجربه درمی آید . او به تفاوتمحدود کرد

)به نقل از پیران ” رساند القا کننده سپری شدن ممتد استشود و تداوم را میگونه که تجربه میزمان بدان”کرد و براین مبنا گفت 

آن را زمان ، زمان به نحوی گسسته به شناخت در می آید. این ساحت دوم زمان که برگسون او: چهارده(. اما از نظر 7812

و نیز  10هاکنند توهم توالی لحظهمی خواند به واسطه ادراک و خردورزی و زبان که در حکم یک سینماتوگراف عمل می 9ساعتی

(. از نظر برگسون حقیقت زمان استمرار محض است و Totaro 2001؛  21: 7831آورند )دلوز موجبیت را برایمان فراهم می

روند ریخته شوند به تصوری هایی که برای زندگی عملی به کار میطبیعی و زبان و در قالب وقتی این حقیقت در قالب علوم

زمان، در حقیقت خود، و  11بنابراین، مسئله برگسون تاکید بر پیوستگی .شودمکانی شده و ریاضی شده و کمی از استمرار منجر می

بر این اساس، (. 211-210: 7811؛ فروغی 222-227: 7831)کاپلستون  معرفت ما بر زمان و تجربه ما از آن بود 12گسستگی

در  بحث برگسون را در خصوص زمان می توان یکی از آغازگاه های مناقشه پیوست انگاری و گسست انگاری در تاریخ پژوهی

 دانست. دوران اخیر

به عرصه زندگی  برگسوندر ادامه کسانی چون هالبواکس و گورویچ از سویی و فرنان برودل از سویی دیگر به بسط نگاه 

(. فرنان برودل، از متفکران شاخص مکتب آنال، از جمله ;Braudel 1980: 198 Cox 2002: 13تاریخی پرداختند ) -اجتماعی

های متفاوت برای جنبه(. برودل Braudel 1980: 198 Cox 2002: 13; ر.ک.(کسانی بود که این تعبیر را به زمان تاریخی بسط داد 

نخستین آن ی زمان تاریخی سه الیه قائل بود. با چنین تلقی از زمان برا اومتفاوتی قائل بود.  13هایآهنگعی ضربزندگی اجتما

آلود زمان افراد، پندارهای وهم”خواند که زمانی کوتاه و گذراست. به تعبیر برودل این زمان عبارت است از  14ها را زمان رویدادها

                                                      

 و البته تعیین و تشخیص نقطه پایان روایت هم از همین منظر شایان توجه خواهد بود. 7

 
8 experienced 
9 clock time 
10 moments 
11 continuity 
12 discontinuity 
13 tempos 
14 events 
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خواند که به می 15هاآییچهل و یک(. قالب زمانی دوم را زمان هم :7812 ه نقل از پیران)ب ”های سطحی و زودگذرما و قضاوت

تا بر ”دهد پژوه امکان میمدت مثل نیم قرن اختصاص دارد که از نظر برودل به تاریخهای زمانی میانها در دورهفرایندها و سیکل

گرد و تغییراتش را ثبت کند و به تغییر وقایع زودگذری بپردازد که چون ای درنگ کند، فراز و فرود آن را بنتداوم و استمرار پدیده

چهل و  :7812 پیرانبه نقل از ” )دهندشوند و در چشم به هم زدنی رخ میای هستند و فوراً نیست میاند، لحظهحبابی بر آب

شود. به ها پرداخته میها و سیستمساختخواند که در آن به بررسی می 16یک(. و در نهایت سومین قالب زمانی را دیرند طوالنی

گر زندگی اجتماعی اند حاکمیت دارند. واژه ساخت برای مشاهدههایی که به بلند مدت مربوطها به پرسشساخت”.. تعبیر وی 

طمئناً به معنای نگار، ساخت مهاست. برای تاریخگویای سازمان، انسجام و روابط متقابل نسبتاً پایدار بین واقعیات اجتماعی و توده

سازد؛ اما در ورای ها را به ذهن متبادر میدارد، چیزی که سازهدهد و سر پا نگاه میچیزی است که بقیه چیزها را به هم پیوند می

 دو(. و چهل و یک و چهل: 7812)به نقل از پیران ” دهدگوید که اثر زمان را کاهش میاین برداشت، ساخت از واقعیتی سخن می

دانست و توجهش به بررسی ساختارها در قالب زمانی نگاری نمیمجموع، برودل رویدادها را موضوعی شایان برای تاریخ اما در

ها که بر های سطحی و کف و حباب آبتاریخ رویدادها چیزی نیست بجز تاریخ تالطم”دیرند طوالنی معطوف بود. به تعبیر وی 

-پر هیجان و سرشار از سرگذشت بغایت] رویدادها تاریخ [شوند... آن سو رانده میدوش نیرومند جزر و مد تاریخ به این سو و 

تر است... رویدادهای پرهیاهو اغلب انفجارهایی های جذاب انسانی است، ولی در عین حال از هر گونه تاریخ دیگری خطرناک

)به نقل ” پذیر نیستندهای عظیم تبیینرکتترند و جز در چارچوب آن حمراتب بزرگهایی بههای سطحی حرکتای و جلوهلحظه

بود و توجهی که به دیرند طوالنی و ساختارها داشت نیز  17(. او در پی نوعی تاریخ پژوهی در هیئتی تام و تمام82 :7831مون از 

 در همین مسیر بود. 

ظر وی هیچ فهم علمی بدون اصل ین وصف، توصیف و تبیین پیوستگی طوالنی مدت شاه ستون فلسفه تاریخ برودل است. از نابا 

چنین است . (Harris 2004: 162) مخالف تاریخ رویدادمحور است بر همین اساس است که اوپیوستگی تاریخی حاصل نمی شود. 

نوعی از  گوید اماگر چه از بسگانگی زمان تاریخی در دیرند طوالنی سخن می که باید گفت برودل، در ادامه مسیر فکری برگسون،

، Deleuze 1966: 37-42, 117به او نمی دهد )ر.ک.  بپردازدبه گسست های تاریخی  گی که مد نظر او بود امکان این را کهبسگان

Gurvitch 1963: 21-23 ، و به همین اعتبار است که وی پرداختن به پیوستگی تاریخی را هدف  (803-261: 7817گورویچ

پیوستگی تاریخی، حتی به رغم بروز رویدادهایی چون انقالبی همه جانبه در یک باور برودل به  دهد.پژوهی خود قرار میتاریخ

                                                      
15 conjunctures 
16 longue duree 
17 histoire totale یا     histoire globale  
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در  7671انقالب فرانسه گسستی کامل در سرنوشت تمدن فرانسه نبود، همین طور انقالب "جامعه، در این عبارت عیان است: 

 . 18(Braudel 1980: 210)  ”روسیه

؛ ژرژ گورویچ بود در چالش با وی به طرح دیدگاه های خود پرداخت برودل هنظریه پردازی کمهم ترین نکته شایان توجه این که 

. برای (Burke 2003: 60-61; Harris 2004: 163)اصل گسستگی را شاه ستون تئوری اجتماعی خود قرار داد  جامعه شناسی که

. هم برودل و هم گورویچ قائل به تشخیص تفاوت این دو الزم است توضیحی درباره مفهوم ساختار در این دو دیدگاه داده شود

دو الیه در زندگی بشر، سطحی و عمقی، در واقعیت به عنوان منبع فهم بودند. از نظر برودل آن چه در عمق است ساکن و پیوسته 

کشف اند. ساختارهایی که برودل در صدد است و در مقابل در سطح با رویدادهایی سر و کار داریم که مدام در حال تغییر و تحول

. اما از نظر گورویچ سطح بیرونی واقعیت : چهل و یک(7812)پیران  قرار داشتند الیه هاترین  ها بود در عمیقو توضیح آن

اجتماعی در نهادها و ساختارها و سازمان ها بروز می کند در حالی که در سطحی عمیق تر که پنهان است پویایی و خالقیت و 

 .  (Harris 2004: 164)انقالب در جریان است 

و دانسته انگاری قربانی پیوسترا تفکر برگسون است. بر همین مبناست که  19انگاریاست پیوستگورویچ آن چه مورد نقد کلی 

. (Gurvitch 1963: 22)” رویدادها نه آغازی دارند و نه پایانی”در تعبیری که از دیرند به دست داده گویی قد است تدر نقد وی مع

-انگار دانسته و در مجموع معتقد است روش تاریخی بیش از روش جامعهورخانی چون برودل را پیوستگورویچ همچنین م

(. از نظر گورویچ جامعه شناسی از داده های تاریخ بهره می گیرد برای نشان 263 :7817گورویچ انگار است )شناسی پیوست

کند. تاریخ پیوستگی شرط، که هدفی است که تاریخ دنبال میدادن گسستگی انواع اجتماعی، در حالی که نشان دادن پیوستگی نه 

با این که هر دو  . بنابراین،(Harris 2004: 164)ص کرده می سازد را برای پل زدن بر گسیختگی هایی که جامعه شناسی مشخ

 . (Burke 2003: 61)رشته به زمان توجه دارند، مورخان بر پیوستگی و جامعه شناسان بر گسستگی می پردازند 

 انگار به تاریخ،، با نقدهای جانانه اش بر رویکردهای پیوستاما در این خصوص فوکو به ویژه با رویکرد تبارشناختی خود

روند تحول تاریخ گذشته را نقل نمی کند، راوی فوکو ”. به تعبیر پوستر 21به اوج رساند تاریخ پژوهیرا در  20انگاریگسست

ین باره داستانسرایی نمی کند که چگونه تاریخ یکپارچه گذشته به آرامی و به طور یکنواخت حوادث و وقایع گذشته نیست؛ در ا

                                                      
18

ه ایدئولوژی محافظه کار نسبت می دهند برخی بی توجهی برودل به امر سیاسی به عنوان مبنایی برای فهم تاریخی و بی توجهی وی به عاملیت انسانی و نیز انقالب را به گرایش وی ب 

(Harris 2004: 167- 168). 
19 continuism 
20 discontinuity 

ها چون انسان شناسی، جامعه شناسی، روان کاوی، فلسفه، نقد ادبی است اما آثار وی بیش از همه در تاریخ است که اهمیت ایان ذکر است که، اگر چه آثار فوکو مورد ارجاع بسیاری از رشتهش 21

دارد فوکو را بیش از هر چیز یک مورخ تمام عیار بدانیم پژوهی چنان پربار است که ما را وامیخبه لحاظ تاری تاریخ جنسیتو  مراقبت و تنبیهو  کلینیک پیدایشو  جنون و تمدندارد. آثاری چون 

 (. 111-111: 7816)پوستر 
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 )پوستر ”م نیست بلکه مورخ عدم استمرار و عدم تسلسل استوسر از حال درآورد. خالصه این که فوکو مورخ استمرار و تدا

خواند که بر مبنای آن و برخالف تاریخ فرامی ”قعیوا”ما را به نگارش تاریخ  از همین منظر است که فوکو خود(. 111 :7816

تاریخ به منزله  چه امکان ترسیم دوبارهاش و هر آنگاهی برای رو کردن به تاریخ و درک آن در تمامیتهر تکیه”نگاران تاریخ

بخواهیم این تاریخ را بر آن چه هر آنو دهد، همه را باید به طور منظم درهم شکست... این تاریخ حرکتی صبورانه و پیوسته را می

 (1389a: 716فوکو ) ”کنداش مبارزه میکند و سرسختانه علیه پیوستگی فرضیاستوار کنیم، حفر می

انگار را در تاریخ پژوهی ناکارآمد نمی دانست بلکه آن را از موضعی با این وصف، فوکو صرفاً، همچون گورویچ، رویکرد پیوست

قائل بودن به پیوستگی تاریخی مستلزم مفروضاتی متافیزیکی است که در نهایت  که در نظرش هنجارین تقبح هم می کرد چرا

از  (. وی مفروضات همبسته با تلقی پیوستگی تاریخ راO’farrel 2001: 74 کنند )های موجود قدرت و نابرابری را تثبیت مینظام

 (O’farell 76-75 :2005؛7836a: 711-712فوکو بندی کرد: )توان چنین جمعمی نظر فوکو

در توضیح تاریخ به مدل های علت و معلولی تکیه می کند و هر جا به تعارضی بر می خورد که نمی تواند توضیح دهد  -

 ها متوسل می شود. و نظایر این "روح زمانه"و  "شرایط اجتماعی"به مفاهیمی چون 

می ماند. گویی شیوه ای که بشر جهان را تجربه می کند برای بشر ذات و ماهیتی قائل است که در طول تاریخ ثابت باقی  -

 تغییری نمی کند و فقط این کشفیات انسان است که تغییر می کنند و همین باعث پیشرفت تاریخ شده است.

قائل به این است که ابژه ها و مقوالت و طبقه بندی ها در طول تاریخ به نحوی ثابت در جهان وجود دارند و در ذات  -

اند. مثال چیزی که تحت عنوان بیماری روانی می خوانیم گویی همیشه بوده و فقط منتظر کشف از ی این جهانمتافیزیک

 جانب علم بوده است. 

پایان یا هدفی خاص برای تاریخ قائل است که همه رویدادها و تغییرات به نقطه ای مطلق میل می کنند )نظیر جامعه بی  -

 ("امر واقعی عقالنی است"ین که طبقه مارکس، عقالنیت مطلق هگل و ا

 تصور می کند که تاریخ به نحوی ناگزیر از گذشته به سوی حال حرکت و پیشرفت کرده است.  -

امکان وقوع اتفاق و شانس را نادیده می گیرد. بر این اساس گویی هیچ چیز بدون علت رخ نمی دهد. در تقابل با این  -

توان کند که بر مبنای آن صرفا میمیان رویدادها تکیه می 23رابطه پیشایندیتاکید دارد فوکو بر  22رویکرد که بر موجبیت

رویدادهای  26وبر و نیز تعبیر خودسرانه بودن 25رویدادها سخن گفت؛ تعبیری که به قرابت گزینشی 24آیندیاز نوعی هم

-700: 7833و و فوک 7836a :710-717فوکو نماید )برای نمونه ر.ک. اجتماعی به زعم مارسل موس نزدیک می

707) 

                                                      
22 necessity 
23 contingency 
24 coincidence 
25 elective affinity 
26 arbitrariness 
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بنابراین فوکو ایده پیوستگی را یکی از مهم ترین ستون هایی می داند که وضع موجود با تمامی نابرابری هایش به آن تکیه دارد. از 

نظر وی، با چنین دیدگاهی که برای توجیه وضع موجود به گذشته رجوع می کند جهان به جایی بسیار مالل آور و یکنواخت بدل 

 می شود. 

 لحظه گسست تاریخی

به عبارتی گسست های تاریخی کجای تاریخ رخ می دهند؟ انگار این است که یکی از مهم ترین پرسش ها در رویکرد گسست

دیگر، چه تحولی را می توان گسست تاریخی تعبیر کرد؟ به ویژه در خصوص این پرسش است که می توان از رویکرد 

شیوه مورد حمایت فوکو مستلزم آن است که مورخ در زمان به عقب بازگردد تا "ر پوستر به تعبی تبارشناسانه فوکو کمک گرفت.

 ”تفاوت”تاریخ واقعی در پی به تصرف درآوردن از نظر فوکو،  .(111 :7816 )پوستر ”زمانی که یک مورد متفاوت را نشان دهد

 (761-761: 7833؛ فوکو 7836a :717است )فوکو مقطع تاریخ رخ داده در آن 

-درک، توصیف، بیان، ترسیم، طبقه ]قبلی[به همان شیوه "که هیچ چیز جایی دهد، باید گفت جایی که گسست در تاریخ رخ می

دهد. در واقع، آن است که در مناسبات قدرت تحولی بنیادین رخ می 27دورانی، (7833b: 811فوکو ) ”شودبندی و شناخته نمی

(، که بررسی تحول در روابط قدرت Foucault 1977: 114های تاریخی )ف گسستچه از نظر فوکو اهمیت دارد نه صرفاً کش

 است. 

نماید بررسی میدان قدرت است؛ قدرتی که بین نیروهای اجتماعی توزیع شده است. چه در وهله نخست مهم میاز این رو، آن

های تاریخی برآییم این گسست ها ستپژوهی، به پیروی از فوکو، در پی تشخیص گسچنین است که باید گفت اگر در تاریخ

شکل گرفته  ”اقتصاد جدیدی از روابط قدرت”دهد و در پی آن چیزی نیستند جز لحظاتی که در روابط قدرت گسست رخ می

 .28شود( و قدرت بازتوزیع می7836b :170)فوکو 

قدرت از نظر فوکو  است اشاره شود که، اما الزم 29البته طرح بحث در خصوص مفهوم قدرت نزد فوکو در مجال این مقاله نیست

توان خط فکری فوکو را می بر این مبنا،(. 7838وجهی ایجابی و مولد هم دارد )فوکو  )سرکوب و سلطه( عالوه بر این وجه سلبی

                                                      
و  "دوران"، در معنایی دقیق به کار گرفته ایم. هیسی با ریشه یابی دو واژه 27و اسوالد اشپنگلر 27آرای کارل هیسی را در این مقاله، با تکیه بر "27دوران"نکته شایان ذکر آن که اصطالح  27

ه کار رود )طباطبایی ه زمانی می تواند بشرح می دهد که منظور از دوران واقعه و روندی است که در جریان امور گسست ایجاد می کند در حالی که واژه دوره برای اشاره به هر محدود "27دوره"

یک واقعه تاریخی زمانی دورانی را ایجاد می کند که نقطه عطف "می نویسد:  زوال غربدر کتاب  "27حادثه گذرا"و  "دوران"(. اشپنگلر نیز، در خصوص تفاوت معنای دو اصطالح 76: 7831

 (. 20: 7831)به نقل از طباطبایی  "ضروری، نقطه عطف سرنوشت ساز، در جریان یک فرهنگ باشد
اخته شود، اما به اختصار می توان گفت که دوره از پروبلماتیک های دیگری که از این منظر می توان به آن پرداخت دوره بندی تاریخی است. البته الزم است در مجالی دیگر به این بحث پرد 28

ته به مختصات روایتی است که تاریخ پژوه بر می گزیند. به ویژه بسته به این که کدام شخصیت ها و تقابل هاشان بندی تاریخی با تکیه بر رویکرد گسست انگار با معیار بازتوزیع قدرت کامال وابس

کار خواهیم ریخی متفاوت سر ره بندی های تادر روایت تاریخی در نظر گرفته شوند برهه های گسست تاریخی متفاوت تشخیص داده شده و در این صورت نه با یک دوره بندی تاریخی که با دو

 (.21-71: 7831یافت )برای اشاراتی به این بحث ر.ک. طباطبایی 
 0993، فوکو 0939، فوکو Foucault (1977)  ،(Foucault (1987 در این زمینه از جمله ر.ک.  29



9 

 

ه بندی کرد که قدرت مولد گفتمان و گفتمان از جمله مولد معناست، بنابراین تالش برای دستیابی بچنین جمعدر این خصوص 

تالش ثمره توان می گسست رانماید. با این وصف، تری از قدرت با تالش برای هژمونیک کردن یک گفتمان همبسته میسهم بیش

برای دگرگون کردن روابط قدرت دانست و این چیزی نیست جز به دست دادن نوعی رمزگذاری جدید از روابط قدرت موجود 

-بنابراین برساخت گفتمانی دیگر که در صورت غالب شدن به بازتوزیع قدرت می ( وFoucault 1976: 123  ;772: 7838)فوکو 

 انجامد.

جستجو کرد که گسستی در صورتبندی  دورانیانگار فوکو آغاز جنبش مشروطه را باید در بنابراین، به تاسی از موضع گسست

. چنین موضعی از همان برهه آغاز کردتوان یروابط قدرت رخ داده باشد و با تکیه بر موضع روایی وی روایت این جنبش را م

روایی، چنان که پیش از این گفته شد مستلزم تعیین و تشخیص شخصیت های اصلی روایت و نقل نسبت میان این شخصیت 

هاست. با چنین موضعی، بسته به این که کدام شخصیت های تاریخی را مورد توجه قرار دهیم روایت هایی گوناگون حاصل می 

چنین منظری است که ضمن گسست انگاری قائل به بسگانگی تاریخی و اجتماعی خواهد بود. به عبارتی دیگر، از این  آید و

موضع است که می توان نشان داد ضمن بروز و ظهور بازتوزیع قدرت در برهه هایی از تاریخ اجتماعی در جامعه ای مشخص که 

ته به این که کدام شخصیت ها را در مرکز روایت قرار دهیم تعدد و تکثر در به تاسی از فوکو آن را گسست تاریخی خواندیم، بس

 تعبیر کردیم. 30روایت تاریخ میسر می شود؛ این نکته آخر همانی است که از آن به بسگانه انگاری

 گیری دارند؟هایی که تاکنون درباره جنبش مشروطه نوشته شده چه نسبتی با این موضعاما تاریخ 

 

 های مشروطهنگاری ه از کجا آغاز شد؟ مروری اجمالی بر تاریخجنبش مشروط

طرح روایت جنبش مشروطه، نظیر عموم روایت های دیگری که در این دیار قرنهاست که نقل می شوند، روایتی تکراری است. 

ا اصالحات عباس ب ،آغاز می شود های ایران و روسیهروایت معمول و مرسوم از جنبش مشروطه از شکست ایران در جنگکلی 

پایان می با جنبش مشروطه ادامه یافته و میرزا در نظام سلطنت و سپس عصر میرزاتقی خانی و عصر سپهساالر و جنبش تنباکو 

. چنین روایتی مدعی است تا پیش از قرن نوزدهم مواجهه و آشنایی ایرانیان با ایده های مدرن به قدری ناچیز و نامنظم و 31یابد

؛ حائری، 23-21: 7816انتخابی، برای نمونه ر.ک. عمالً تاثیر چندانی بر فضای فکری ایران نداشته است )گسسته بوده که 

شوال  26(. این آشنایی کم و بیش پس از شکست های ایران از روس و انعقاد دو عهدنامه گلستان )212و  220و  768: 7813

                                                      
30 multipilicity ضرب آهنگ های  وجود بر برودل برای طرح دیدگاهش در خصوصکه از مهم ترین اجزای رویکرد برگسون به زمان است که در خصوص بسگانگی : برای رویکرد برگسون

در  و برودل برای نقد گوریچ بر رویکرد برگسون؛ Deleuze 1966: 37-42, 117ر.ک.  جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی و طرح سه وجهی اش برای زمان تاریخی تاثیر داشتمتفاوت در 

 803-261: 7817یچ گوروو  Gurvitch 1963: 21-23 خصوص بسگانگی ر.ک.
 در کلیات از ساختار این روایت فراتر رفته باشند. گرچه معموالً آدمیت را مصداق شاخص چنین روایتی از مشروطه قلمداد می کنند، اما به واقع کمتر تاریخ نگاری مشروطه را می توان یافت که 31
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ش( در دوره سلطنت فتحعلیشاه گسترش یافت. 7206د اسفن 7ق/7218شعبان  1نچای )اش( و ترکم7762مهر  72ق/7223

در این زمانه فکر اصالح در دربار ولیعهد ایران، عباس میرزا، در تبریز پدیدار شد. وجود وزیر فرزانه ای چون میرزا بزرگ قائم 

نابهنگام عباس میرزا مقام که نفوذ معنوی بسیاری در عباس میرزا داشت در این خصوص شایسته توجه دانسته می شود که با مرگ 

(. 7831a :710-718سال تاجداری محمد شاه در محاق افتاد )آدمیت،  71گام های اصالح طلبانه دوره ولیعهدی وی به مدت 

پس از آن میراث فکری عباس میرزا و میرزای بزرگ و قائم مقام دوم به میرزا تقی خان امیرکبیر می رسد که، چنان که در فرمان 

( در دوره صدارت عظمای ناصرالدین شاه 7831a :208)آدمیت،  "شخص اول ایران"ح شده بود، به عنوان انتصاب اش تصری

را برپا داشت  "نظم میرزاتقی خانی"ش( 7280آبان  22 -ش 7221مهر  23ق/7213محرم  76  –ق 7211ذیقعده  22)

(. در همین 7831a :228)آدمیت،  "نتظم کرددولت را م"( و به تعبیر میرزا حسین خان سپهساالر 7831a :277-272)آدمیت، 

از افرادی جوان و تحصیل  "کانون متشکلی از عناصر اصالح طلب و ترقیخواه در هیأت دستگاه دولت"دوره بود که به تدریج 

امه کرده گرد امیرکبیر شکل گرفت و با گذشت زمان نیرو یافت؛ برخی از ایشان عبارت بودند از میرزاحسین خان سپهساالر )اد

دهنده ترقی خواهی امیرکبیر( و میرزا ملکم خان )از مهم ترین اندشه گران سیاسی ایران( و میرزا محسن خان مشیرالدوله )از 

: 7831aعوامل موثر در تاسیس عدلیه جدید( و میرزا یوسف خان مستشارالدوله )از مروجان آزادی و مشروطیت( )آدمیت، 

س دارالفنون از مهم ترین عوامل در گسترش این کانون بوده که با گذشت زمان از فارغ (. بر مبنای این روایت، تاسی277-272

التحصیالن آن که عمدتاً از فرزندان دیوانیان و لشکریان و درباریان و برخی شاهزادگان بودند تشکیل شد و به تدریج به سمت 

 (.7831a :811روشنفکری گرایید )آدمیت، 

غرب دانسته شده  مدرنهای نی بر گسستی تاریخی است. مبنای گسست در این روایت ارتباط با ایدهاین روایت البته در ظاهر مبت

است که البته نیاز به آشنایی با این ایده ها ابتدا در نهاد سلطنت پا می گیرد. اما چنین تعبیری از گسست مبتنی بر تعبیر تبارشناختی 

طع نیز در جامعه ایران مشهود بود قدرت در جامعه در انحصار نظام سلطنت از گسست نیست. در واقع، چنان که پیش از این مق

بود و از این رو هر تحولی در جامعه ایران ریشه در تحولی در نهاد سلطنت داشت. به تعبیری دیگر می توان گفت در این روایت 

سلطنت است که یا در شخص  گویی یک و فقط یک شخصیت در طول تاریخ ایران نقش آفرینی داشته است و آن هم نهاد

شخیص شاه متجلی می شده یا در یکی از اهالی دربار. بر مبنای این روایت بازاندیشی نهاد سلطنت در دوره فتحعلیشاهی است که 

ر اش به واسطه یک اختالل در روند عادی اموشود. عاملی که با تکیه بر آگاهی استداللیپایه و مایه هر تحولی در ایران قلمداد می

پردازد. اما چنین توجیهی برای تعیین آغازگاه یک جنبش اجتماعی به )شکست از روسیه( به بازاندیشی در آگاهی عملی خود می

در  که البته صرفا در نهاد سلطنت عینیت یافته نظام سیاسیشود که خردهمراتبی در نظام اجتماعی منجر میای سلسلهبازتولید اندیشه

در ایران است. البته چنین رویکردی راه را برای کیش ” دولت قوی”مجموع، این روایت مبتنی بر تصور  راس آن قرار دارد. در

های ناکارآمدی نهاد سلطنت در ایران مواجه سازد. در واقع، این منظر وقتی در هر مقطع با نشانهشخصیت هم در ایران هموار می

در ایران، راه فرارش را برای توجیه خود در توسل ” دولت ضعیف”مبتنی بر شود، از جمله در مواجهه با انتقادات رویکردهای می
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یابد. بر صدر نشاندن عباس میرزا، قائم مقام، امیرکبیر، سپهساالر و نظایر این شخصیت ها در به فردی مقتدر و آگاه و دلسوز می

رسانند العاده اداره کرده و به سرانجام مییتی خارقبرخی روایت ها و نسبت دادن تحوالت اجتماعی به ایشان که همه امور را با درا

، که نسبتی با را . چنین روایتی از تاریخ ایران تا حد زیادی سوژگی و کنشگری دیگر عامالن اجتماعی32مبتنی بر همین نگاه است

 گیرد. نهاد سلطنت ندارند، نادیده می

دهد ش( به دست می7210 -7210ق/7263-7233ر سپهساالر )توانیم در تصویری که آدمیت از عصنمونه چنین روایتی را می

( جلوه 7831bبیابیم. این دوره ده ساله، یعنی دوره وزارت و صدارت میرزا حسین خان سپهساالر )مشیرالدوله(، به تعبیر آدمیت )

پس از دوران "و  ش مهار،7210ش در دستگاه دیوان ایران آغاز، در 7281ای همه جانبه از جنبش ترقی خواهی است که در 

مردادماه  21(. ناصرالدین شاه در سالم عام روز 7831b :776)آدمیت،  "ش جلوه یافت7216فترت ده ساله با تحرکی بیشتر  در 

خود در حکومت عنوان کرد که از این پس امنای  "سلیقه جدید"ایده های نوین سپهساالر را ق( 7233شوال  21)ش 7218

(. آدمیت در نظری کلی 7831b :711)آدمیت،  "شروع یافته پیش گیرند 33به وجود شخص اول سبک جدید را که"دولت باید 

( و آن را چنین شرح 8: 2181می داند )آدمیت،  "دوره جدید تاریخی، معرف ترقیخواهی و حکومت قانون"عصر سپهساالر را 

ن گذارده شد که همگی ریشه غربی داشتند. یک سلسله اصالحات اجتماعی و سیاسی همراه تاسیسات مدنی جدید بنیا”می دهد: 

تعقل اجتماعی جهشی بلند یافت، بدین معنی که از حد طبقه نخبه اجتماع گذشت و به قشر متوسط جامعه و حتی پایین تر از آن 

ی ( به این ترتیب، تحوالت اجتماعی و رشد آگاهی اجتماعی در همه سطوح اجتماع7831b :726)آدمیت،  .”کمی راه پیدا کرد

 و کاردانی وی نسبت داده می شود. دولت، یعنی میرزا حسین خان سپهساالر،” شخص اول”به 

توان پرسید مگر زمینه برای دستیابی به چنین آگاهی استداللی در نهاد سلطنت پیش اما در مقابل این روایت از جنبش مشروطه می

ر کشورها شکست خورده است؟ چرا نهاد سلطنت در مقاطع اش کم از دیگاز آن فراهم نبوده است؟ مگر ایران در طول تاریخ

پیشین به چنین آگاهی دست نیافته است؟ بنا بر منطقی که چنین روایتی بر آن متکی است می توان پرسید چرا آغاز این روایت را 

تر از آن (، یا پیش72 :7830طباطبایی  به عصر صفوی نبریم و از شکست های ایران از عثمانیان و از جمله در جنگ چالدران )

های مقاومت در مقابل نظام سیاسی حاکم پس از ورود اسالم شکل گرفت یا حتی به قرن دوم و سوم هجری که نخستین نطفه

رسد منطق حاکم بر چنین روایتی مبتنی است بر . در واقع به نظر می34 تر )مثال به مجلس مهستان در دوره اشکانی(تر و پیشپیش

                                                      
این شخصیت ها و نیز خدماتی که به جامعه ایران کرده اند نیست بلکه سخن بر سر منطقی پیوست انگار در تاریخ  شایان ذکر است که منظور نگارنده به هچ وجه انکار قابلیت های فردی 32

 پژوهی است که راه را برای کیش شخصیت نیز در میان ما هموار کرده است.
 منظور میرزا حسین خان سپهساالر است.  33
بهزاد  دکتربال آن ها اتخاذ شده البته پاسخ ها و استدالل های مقنع دیگری نیز طرح شده است. برای نمونه، این نکته شایان توجه را در مقابل این پرسش ها و موضعی که در این مقاله در ق 34

. ما پیش از این، به ویژه در دوره صفویه، با اشتبه نویسنده متذکر شدند که البته نباید تصور کرد که پیش از شکست های ایران از روس در این برهه اساسا ایران ارتباطی با مغرب زمین ند کریمی

کرد و از این رو مجالی برای ایجاد چنین بازاندیشی در  ربرقرا ابطهدنیای غرب آشنا بودیم اما خود را هماورد یا حتی برتر از دولت های غرب می دیدیم که در سطوح متفاوت می توان با آن ها ر

مبنی بر بی  این مقاله را ادعایاین استدالل گرچه  نت را به بازاندیشی واداشت و نسبت به تحوالت غرب هوشیار کرد شکست های ایران از روس بود.ما آن چه که نهاد سلطانهاد سلطنت نبود. 

  اریخ مخدوش نمی سازد. را در مواجهه با ت منطق بودن انتخاب مقطع جنگ های ایران و روس به عنوان مبدا جنبش مشروطه بی اثر می کند اما امکان بسگانگی روایتی
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-اجتماعی ایران. فرض این روایت این است که جامعه ایران ویژگی -طنت به عنوان شخصیت اصلی صحنه سیاسیتلقی نهاد سل

های باشد سازیها و تصمیمگیریگیرد. بنابراین هر تغییری در جامعه ایران هم باید برآمده از تصمیمهایش را از نهاد سلطنت می

تاریخ ایران بر مدار که  می توان گفت، در چنین روایت هایی فرض بر این است به عبارتی دیگرکه در همین نهاد رخ داده است. 

این روایت مبتنی بر روایتی از این رو، توان یافت. اجتماعی را هم در آن می -نهاد سلطنت چرخیده و ریشه هر رویداد تاریخی

از روس در عصر فتحعلیشاهی در حکم نقطه  رسد تلقی مقطع شکست ایرانخطی است با یک قهرمان. به این اعتبار، به نظر می

آغازی برای روایت جنبش مشروطه متناقض نما باشد. در واقع، گویی انتخاب این لحظه یا برهه در تاریخ به منزله آغاز آن رویداد 

هد شد و این کند. از این منظر، این رویداد تاریخی به کل تاریخ بشریت متصل خواصرفاً قراردادی است که منطقی را حمل نمی

 های تاریخی پدید می آورد. شناختی برای بررسی رویدادامر معضلی روش

چنان که پیش از این گفته شد چنین منظری اگر چه در ظاهر متکی بر رویکرد گسست انگار است، اما چنان که در خصوص 

ت که برآمده از نقش سلطنت در آن موضع برودل شرح داده شد، این گسست انگاری حامل نوعی پیوستگی در تاریخ ایران اس

است. این موضع با موضع تبارشناختی و تعبیری که از گسست می کند ناهمخوان است. تاکیدی که فوکو بر نقاط گسست در 

کند. برای تاریخ پژوهشی یافتن چنین نقاط گسستی کند برای تشخیص آغازگاه این رویداد تاریخی به ما کمک میتاریخ می

ر غیر این صورت چنان که گفته شد هر رویداد تاریخی به کل تاریخ بشریت متصل خواهد شد و پژوهشگر را به ضروری است، د

و از  (Gurvitch 1963:22)” نه آغازی دارند و نه پایانی”نقل روایتی از تاریخ می کشاند که بر مبنای آن اساساً رویدادهای تاریخی 

 نطقی و مستدل نمی نماید.این رو آغاز کردن روایت از هیچ لحظه ای م

 آستانه مشروطه و صورتبندی گفتمان روشنفکری

نکته مهم در رویکرد تبارشناختی فوکو برای تشخیص نقاط گسست تاریخی بازتوزیع قدرت در عرصه اجتماعی است. در واقع از 

ت که برشی در تاریخ به شمار می این منظر، بروز و ظهور نیروهای اجتماعی نو در فضای اجتماعی و تغییر در اقتصاد قدرت اس

رساند ترین نقطه گسستی که از این منظر ما را در فهم نقش روشنفکران در جنبش مشروطه نیز یاری میآید. به فهم نگارنده مهم

 برهه متعاقب عصر سپهساالر است.

در اینجا طبقه ای در حال  .35ک دانستاین دوران دورانی است که می توان آن را، به تعبیر گرامشی، برهه زایش روشنفکری ارگانی

برآمدن است که در اصل در حال شکل دادن به مفهوم مردم در برابر رعیت است. این مردم در اصل هم خود را در قالب جامعه در 

                                                      
ام، روشنفکران سنتی که با  پدید آوردن ام که حرفه روشنفکری دارند. بر همین اساس از دو دسته روشنفکر سخن گفتهدر این مقاله روشنفکر را به تاثیر از گرامشی گروه/ صنفی از افراد دانسته 35

ها در کردوکار حاکمان چون و چرا نکنند و کنند تا تودهکنند و به تثبیت سلطه هژمونیک موجود کمک میگری میدست واسطهها میان توده مردم و طبقه فرافلسفه و ایدئولوژی برای توده

-216و  708-31: 7811؛ هالوب 771-66: 7833کوشند )ر.ک. جول روشنفکران ارگانیک که با اتصال به توده و مشارکت فعاالنه در زندگی عملی در جهت تغییر نظام سلطه هژمونیک می

803) 
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طبقه در می یابند و هم به دنبال صدایی می گردند که با آن خود را شناسایی کنند. روشنفکران ارگانیک که گرامشی آنها را صدای 

می داند در اصل در این دوران از دل جامعه بیرون می آیند و از همین رو که در برابر دستگاه حاکمه قرار می گیرند  حال برامدن

، اما 36اگر چه می توان گروهی نخبه و مشغول به کار فکری در ایران تشخیص داد این دورانتا پیش از  نیز خصلتی انقالبی دارند.

وشنفکرانی سنتی دانست که در پی تثبیت و توجیه وضع موجود بودند. اما از این زمان است که تضاد روشنفکران ایشان را باید ر

نسبت شان را با دیگر  ،در وهله نخست با دستگاه سلطنت آشکار می شود و متناسب با میزان تعارض شان با دستگاه سلطنت

است که منطق تاریخ در ایران دگرگون می  دوران دورانیاین ابراین، بنند.  تعیین می کرد نیز نیروهای اجتماعی )روحانیان و تجار(

اجتماعی ایران ظاهر  -در صحنه سیاسی” حکومت ملت بر ملت”و با شعار ” ملت”شود. گروهی، موسوم به روشنفکران، با تکیه بر 

اجتماعی ایران وجودی  -صحنه سیاسی در” ملت”می شوند؛ گروهی که داعیه غصب حکومت را نداشتند. تا پیش از این اساساً 

” ملت”منفعل داشت؛ در نقش رعیت )در مقابل دستگاه سلطنت( یا مقلد )در مقابل دستگاه روحانیت(. این روشنفکران بودند که از 

 37”آستانه مشروطه”است که آن را  دورانیهمان  دوران. این (760و  7831b :786-710)آدمیت  تعبیری فعال به دست دادند

و بروز و ظهور روشنفکران ارگانیک به عنوان یک نیروی  ایرانتاریخی که به بازتوزیع قدرت در جامعه  یوانده ایم و گسستخ

  منجر شد در همین مقطع رخ داده است.اجتماعی جدید 

گفتیم، صدای امری  نکته ای که نباید از آن غافل شد آن است که در روایت ما، روشنفکران دقیقا به همان مفهومی که پیش از این

ماندن ایران و پیش رفتن غرب آغاز می کنند، عقب اجتماعی هستند که در حال ظهور بود. اینان اگر چه از سویی با پرسش از علل 

شکل جدیدی از حکومت در نیاز به اما پیش از آن و بیش از آن خود درگیر فهم تبدیل شدن ایران به محدوده ای هستند که در آن 

صورت  داشتیا بود و بسیاری که در ایران صورت گرفته  اصل بر مبنای دگرگونی های متفاوترفتن است. اینان در حال شکل گ

اقتصاد ایران در  ضورحن جمله باید اشاره کرد به تغییراتی که در اقتصاد واقع شده بود و آمده بودند. از آمی شد به صدا دربندی 

شده بود، وضعیت بهداشت و امراض مسری که محدوده های جغرافیایی را برای  جهانی باعث فهمی از محدوده حکومت قلمرو

 و مراودات سیاسی و دیپلماتیک که باز بر این محدوده که می شد بر آن حکومت کرد تاکید می گذاشت.   ،کنترل روشن می ساخت

گانه برای آن می گردند و آن را با منطقی این بحث البته در آثار بسیاری از محققان تاریخ مشروطه که به دنبال یک آغازگاه ی

فول مانده است. غردگرایانه در کار روشنفکران عصر مشروطه می یابند، و مثال آن را در روایت معروف مشروطه آوردیم، مخِ

دادها را در انتهای سلسله رخدادهایی قرار دارد که در اصل خواست مترتب بر آن روی نگارندهگفتمان روشنفکران مشروطه به باور 

 . 38برای همه به زبان می آورد، صورت بندی می کند و به عبارتی پایه ای نظری برای آن می آفریند

                                                      
 کسانی که کارشان تولید ایده است. اعم از تحصیل کردگان علوم جدید و روحانیان 36
 0پانویس  90: 0931م آستانه ر.ک. طباطبایی برای مفهو 37
 .این نکته را وام دار دکتر وحید طلوعی ام و از او سپاس گزارم  38
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. می بینیم )الپاتری( وطنروزنامه  شماره از در سرمقاله نخستین و البته آخرین را گفتمان روشنفکری ارگانیکبرای نمونه، عینیت 

نیروی اجتماعی جدید در میدان قدرت در ایران  صدای یکرا لحظه بروز و ظهور بر این اساس می توان لحظه انتشار این متن 

آغاز آن گسست تاریخی که منطق تاریخ ما را از  های لحظه یکی از  نگارنده دانست که پیش از آن سابقه نداشته است. به نظر

 .39پیش از خود متمایز می سازد همین لحظه است

 

 روشنفکری ارگانیک در ایران، مانیفست )الپاتری( وطنروزنامه 

نخستین روزنامه دوزبانه )فارسی و فرانسه( است که در ایران منتشر شد. تاریخ انتشار نخستتین شتماره آن    وطن )الپاتری(روزنامه 

در تاریخ  روزنامته نویستی نمونته    "است. از نظر کرزن این روزنامه   7268/نهم محرم 7311/پنجم فوریه 7211شانزدهم بهمن 

"زی است و سزاوار کنجکاویممتا
(. البته که این نخستین شماره آخرین شماره از آن هم بتود و بالفاصتله   170: 7830)کرزن،  40

های قربتانی سانستور در تتاریخ    پس از انتشار به حکم ناصرالدین شاه تعطیل شد. با این وصف، این روزنامه را از نخستین روزنامه

 . 41اند روزنامه نگاری در ایران نیز دانسته

در ادامه متن سرمقاله شماره نخست این روزنامه را با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل می کنیم. در این مقاله بته لحتاظ   

شناختی از چهارچوب عامی که به زعم نگارنده در تمامی رویکردهای این روش وجود دارد، مبتنتی بتر سته تحلیتل بته هتم       روش

 :42.  اما ابتدا متن سرمقاله(7831)ر.ک. صدیقی  متنی، بهره خواهیم گرفتمتنی و برونمتنی و بینامرتبط درون

                                                      
است: موضع روایی، گسست انگاری بسگانه انگار، و موضع رویداد محور. در این  ی، مستلزم سه موضع گیر(0933a) فوکو در نظر "واقعی" یبه معنا، "واقعی"فهم نگارنده نگارش تاریخ به   39

رتبندی گفتمانی جدید )گفتمان و صو ایران نشانه هایی که در دوران مورد بحث داللت می کنند بر بروز و ظهور یک نیروی تازه در میدان قدرتمقاله کوشش شده با تکیه بر دو موضع نخست 

به  در دست نگارشدر مقاله ای  روایت، بیرون از روایت و در رویدادهاست کهذیل یک روایت سامان داده شوند. اما موتور محرکه این  ( که در صدد هژمونیک شدن برآمدهارگانیک روشنفکری

  آن پرداخته خواهد شد.
 102-107و  860-862(: 7831bر.ک. آدمیت )در خصوص این روزنامه و اهمیت آن همچنین  40
( در مجموع 210: 7831ها دانسته و رحمانی )المتین را نخستین این روزنامه( حبل288: 7831درباره نخستین روزنامه توقیفی در ایران نظرات متفاوتی طرح شده است. برای نمونه جعفری ) 41

المتین به گردد )تاریخ انتشار روزنامه حبلالمتین بازمیداند. اما با توجه به تاریخ انتشار روزنامه وطن که به پیش از روزنامه حبلوقایع اتفاقیه میتاریخ سانسور را در ایران مقارن با انتشار روزنامه 

رباره روزنامه وقایع اتفاقیه که انتشار نخستین شماره آن در سال پس از انتشار روزنامه وطن است( روزنامه وطن را باید در این خصوص مقدم دانست. اما د 73گردد که حدود ه.ق بازمی 7877

تن سانسور تا پیش از ذیحجه ه.ق صورت گرفته باید گفت اگر چه تشکیل اداره انطباعات همزمان با انتشار این روزنامه تاسیس شد اما نگارنده شاهدی مبنی بر رسمیت یاف 7211االول پنجم ربیع

گردد )برای ه.ق بازمی 7802الثانی (. ضمن آن که تاسیس رسمی اداره سانسور به ربیع7810 عقیلیمبنی بر سانسور صادر کرده نیافتم )برای متن این حکم ر.ک. که ناصرالدین شاه حکمی  7231

ای ها تلقی روزنامه وطن به عنوان نخستین روزنامهه این تاریخ(. مقایس210-216: 7812آرین پور ، 771: 7818 افشار؛ 7831ها و مدارکی که به تشکیل این اداره منجر شد ر.ک. رحمانی زمینه

 کند.که قربانی سانسور و توقیف رسمی شد را تقویت می

ند نفر مسافر خارجی و از این روزنامه، که از آن یک شماره بیشتر انتشار نیافته، در دست نیست ولی سرمقاله فرانسه آن را چ( ”212: 7812پور )الزم به ذکر است که به نوشته یحیی آرین 42

( آمده است و ما نیز در این مقاله به ناچار به 1، شماره 7ترجمه این سرمقاله که در این کتاب هم نقل شده در مجله یادگار )سال ”. اندهای خود آوردهجمله خانم کارالسرنا ایتالیایی در سفرنامه

شناختی آن شویم، چرا توانیم وارد جزئیات زبانمتنی چندان نمیی در تحلیل آن با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی در تحلیل درونشناختکنیم. هر چند که به لحاظ روشهمین ترجمه تکیه می

 که به عین واژگان و ساختار نحوی چنان که در  متن اصلی آمده دسترسی نداریم.
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فرانستته و  دو  زبان ای بهاند که روزنامهخوانندگان و همقلمان ما بدانند که دولت علیه اعلیحضرت شاه به ما اجازه داده 7

العتین  کرده و همه وقت نیز نصتب  اختیار رای این کار دانیم روشی را که بفارسی منتشر کنیم. در این شماره اول الزم می 2

 ما خواهد بود، به اطالع عامه برسانیم. 8

در صورت لتزوم   بشناساند و مملکت ایران تاکنون روزنامه صحیحی نداشت که بتواند چنانکه باید آن را به ممالک بیگانه 1

 از منافع آن دفاع کند. 1

شده ولی چون تنها بسیار ه رسمی دولت است، البته تاکنون در این راه مصدر خدمات همقلم ما روزنامه ایران، که روزنام 1

 شناسد.شود، دامنه انتشار آن وسعتی ندارد و کمتر کسی در خارج ایران آن را میبه زبان فارسی نگاشته می 1

   یا عمتومی کته بته    سیاسی ل مهمهمنظور ما این است که این نقیصه را رفع کنیم و همقلمان اروپائی خود را از کلیه مسائ 3

      در مواقتع الزمته بته مباحثته     بتاب ایتن امتور    ایران مرتبط است، بیاگاهانیم. ضمنا خوشوقت خواهیم شد که با ایشان در 6

     مباحثته بته همتین نتیجته برستیم و بترق       خواهیم از اینمی کند،بپردازیم و چون از تصادم افکار برق حقیقت جستن می 70

عالم مطبوعات اروپائی متوقع چنانیم که ما را نیز در انجمن اهل فکتر و بحتث    یقت را در ایران ظاهر کنیم. بنابراین ازحق 77

 باشد، چه هنوز ما تازه کاریم و جز چنین مقام توقع دیگری نداریم. لتیکن   اگر چه آن مقام کوچک شایسته مقامی بدانند. 72

     کنتیم و خیتر ایتن    اران اروپائی خود که در این میدان سابقه بستیار دارنتد استتفاده   خبرت همک امیدواریم که از تجربه و 78

 استفادات را شامل حال ایران بنماییم. 71

خواهیم کته بته   نمی و  ای منتسب نیستیمدر باب مسائل داخلی البته ما با نهایت بیطرفی سخن خواهیم راند، به هیچ دسته 71

نها غرض ما خدمت به مملکتت و  تنداریم.  گونه قیدی آزادیم و به هیچ مقام رسمی بستگی جایی منتسب باشیم و از هر 71

  پیش آید، مسلک ماست و بتا تمتام قتوا از آن تقویتت     وقت که نشان دادن حوایج حقیقی آن است. حمایت از ترقی، هر 71

-و دولت را بیهوده مورد تمجید قرار نمیمتملقان پست تنزل نخواهیم داد  مرتبه خواهیم کرد، لیکن هیچ وقت خود را به 73

     دفاع از حق و عیبجویی از حرکت زشت است. هر کتس مظهتر حتق و قتانون باشتد از او حمایتت       دهیم، بلکه روش ما 76

         زنتدگانی  کنتیم. توجته بته   اگر اعمال او بر خالف حق و قانون بود بته انتقتاد و مالمتت او قیتام متی      نمود ولی  خواهیم 20

مانیم، بلکه کامال چشم خود را  نام و نشان اشخاص کار ما نیست. در این مرحله نه اینکه ما فقط بیطرف می خصوصی و 27

بزند و موجب خسران  منافع اساسی مملکت صدمه بندیم. چشم عیبجویی ما فقط متوجه اعمال و حرکاتی است که بهمی 22

    احتترام بته دیتن و شتاه روش اساستی      گونه تعدی و افراط و تفریط، و و ضرر باشد. بنابراین مقدمات مبارزه بر ضد هر 28

نداریم. از آنجا که وطنپرستی برای هر فرد از افراد یک  مساوات است و جز این مرامی ماست. شعار ما ترقی و عدالت و 21

از وطنپرستتتی   یران معموال غرضایم. در ابزرگترین فضیلتهاست، ما نیز نام روزنامه خود را وطن )الپاتری( گذاشته ملت 21

متضمن محبت به پادشاه و احتترام   دانند، در صورتی که وطنپرستی در معنی جامع،را می همان پرستش سرزمین مولودی 21
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   هتر کتس دلتی پتاک    ”نویسندگان فرانسوی می گوید کته   موسسات و اطاعت از حکومت نیز هست. یکی از به قوانین و 21

-که اختیار کترده  خواهیم که خوانندگان ما به میمنت این اسمیتوفیق می از خداوند”. شماردعزیز میدارد، وطن خود را  23

     ایتن عنایتت شتویم، بتا تمتام قتوا       مطبوعات به حسن قبول تلقی کنند تا ما نیز برای آنکه شایسته ایم ورود ما را به عالم 26

پتور،    بته نقتل از آریتن    7، شتماره  وطتن  لت باشیم )روزنامته و در هر وقت و هر مقام مدافع حقوق ملک و م بکوشیم 80

7812 :87 212-218) 

کند؛ همان جمعی کته پتیش از ایتن از آن بتا عنتوان روشتنفکران       یی که در این متن به آن اشاره شده داللت بر جمع مهمی می”ما”

کند که ضمن اعالم نوعی عرض اندام گروهی میدر معنایی مانع در کل این متن حکایت از ” ما”ارگانیک یاد کردیم. کاربرد ضمیر 

دولتت را   و کنتد عیبجتویی متی  ” منافع اساسی مملکتت صتدمه بزنتد   ”چه به از هر آن ”مقام رسمی”و  ”دسته”استقالل خود از هر 

ایتن متتن بته    توان دید که در دهد. با رجوع به سرمقاله روزنامه وطن، میقرار نمی” متملقان پست ... بیهوده مورد تمجید”همچون 

های گفتمانی کته در متتن بازنمتایی    ها و دیگریسازی دو اردوگاه خودیهای گفتمانی از طریق غیریتای از استراتژیواسطه دسته

” خوانندگان و همقلمان ما”اند از شود که عبارتمخاطب متن روشن می 8تا  7اند. در وهله نخست، در سطرهای شده متمایز شده

یابند. به این ترتیب مرزی بتین  لقب می” عامه”شوند و در انتها در مجموع ی و تحکم آمیز مورد خطاب واقع میکه با لحنی هشدار

توان در احکام حکومتی یافت. بنابراین گویی متن در صدد اعالم حضور گروهی است شود که نظیر آن را میو بقیه ترسیم می” ما”

جامعه برای خود قائل است. چنان که گفته شد در تمامی این متن ضمیر منفصل پای حکومت و هماورد آن در صحنه که نقشی هم

 رود.  کار نمی، و نظایر آن در شکل متصل، جز در این معنی به”ما”

ختود را   ،ضمن احترام به ذائقه ملت ،هم حفظ کرده و” ملت”این گروه ضمن حفظ این استقالل موضع باالدستی خود را نسبت به 

اش ”همقلمتان اروپتایی  ”داند دانند و در این راه تنها عاملی را که برتر از خود میمی” حقیقت”از ” ایران” ادن بهد هیقابل برای آگا

سابقه در ایران نیست و تاریخ ایران پیش از این هم مشحون از چنتین امتری از   است. البته این عرض اندام در مقابل ملت امری بی

هتای مخفتی، کته از    نامه و اعالمیته کشی قلمی، نه در شبل بوده است، اما چنین شاخ و شانههای متشکجانب بسیار کسان و گروه

 نماید.سابقه میدولت منتشر شده در قبال نهاد دولت و سلطنت حتی تا امروز هم بی” اجازه”تریبون یک رسانه عمومی که با 

در عتین ایتن کته     ، در ادامته، . روشتنفکران ج پیچیده تر نیز شدبه تدریبا نهاد سلطنت  تازهگروه اجتماعی  اینرابطه در این دوران 

ارکان نهاد سلطنت را از صدر تا ذیل به باد انتقاد می گرفتند تالش می کردند با شرایطی شاه را جذب خود کنند. چنین موضعی را 

نکات شایان توجه در این خصتوص  از بازنمایی جایگاه شاه در این متون می توان یافت.  اندر دیگر متن های روشنفکری این دور

د و در عتین حتال بته کمتک     نت است. سخنگوی این متون از یک سو از هر فرصتی برای مجیزگویی نسبت به شتاه استتفاده متی ک   
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. برای نمونه می تتوان بته   43استراتژی غیریت سازی، و جدا کردن حساب شاه از دیگر عمال سلطنت، در پی جذب شاه بر می آید

 خطاب به ناصرالدین شاه نوشته است: 44قانونتوجه کرد که ملکم خان در شماره چهارم روزنامه بخشی از نامه ای 

در این مدت چهل سال سلطنت هیچ قسم توجه شاهنشاهی در اصالح امور ایران ثمری نبخشید. با این 

گر ما بی فراغت طوالنی و با همه اقدامات ملوکانه امروز والیات ایران خراب تر، خلق ما مفلوک تر، لش

نظم تر، استقالل دولت کمتر، رنجش عامه بیشتر و خطرات انهدام نزدیک تر شده است. وزرای این 

سلطنت باطمینان فطرت پاک همایونی در این مدت چهل سال از یک سر ایران تا سر دیگر هر طوری که 

 (7: 1، شماره قانونخواستند بر این خلق بیچاره تاختند. )روزنامه 

الوه بر مجیزگویی های آشکار، می کوشد شاه را از مدخلیت در پس رفت های ایران در چهل ساله اخیر مبرا ستازد.  ، ع45متن فوق

از جمله چنان که مشاهده می شود در اشاره به پس رفت هایی که طی چهل سال ستلطنت در امتور ایتران حتادث شتده، ابتتدا از       

مل این تباهی ها نشده است. اما بالفاصله در ادامه وزرای سلطنت عامتل ایتن   ساختار مجهول استفاده شده که در آن اشاره ای به عا

متن شاه را خیرخواه ایران و خلق ایران بازنمایی می کنتد کته در   همین تباهی ها معرفی شده اند. نگارنده در بخش های دیگری از 

پتاک  "در ایتن جهتت شتاه را فتردی      . در مجموع، ستخنگوی متتن  46ضمن از بدخواهی های وزرای سلطنت نیک آگاه بوده است

                                                      
وجود انتقادات تند و گاهی زننده ای که از دستگاه اداری ایران و به ویژه از میرزا علی اصغر خان امین السلطان صدر اعظم موجود است با  قانونشماره ای که از روزنامه  17در برای نمونه  43

در این خصوص در . شاید تنها مورد نقض  ؛ روزنامه قانون(718: 7831شده، همواره رعایت حال ناصرالدین شاه شده و هوشمندی و خردمندی و ترقی خواهی وی ستوده شده است )اصیل 

(، 712: 7831؛ اصیل، 1: 2181، که به قولی میرزا آقا خان کرمانی بوده )ناطق، "نجبای اصیل کرمان یک جوان صاحب سخن"نامه ای باشد در شماره هشتم این روزنامه از یکی از قانون روزنامه 

جریده قانون با اینکه "است. در این نامه آمده:  قانونمتن خود حاکی از جانبداری ملکم از ناصرالدین شاه در مطالب  و نگارنده نامه در آن به شدت بر تملق گویی ملکم نسبت به شاه می تازد؛ این

را که منتخب کرده است. بجز  ند و وزرا چیستند. اینهادر ملک آزاد چاپ میشود باز رسم تملق را ازدست نمیدهد. شما متصل بر وزرا ایراد میگیرد و در هر موقع از شاه تعریف میکنید. وزرا کیست

ار کرده است... شاه محققاً از آدم قابل بدش می آید. و محققاً مواظب شاه که می تواند در دنیا اینطور وزرا پیدا بکند. اینها چه قابلیت دارند که بیایند بر ما برتری بفروشند. اینها را خود شاه بر ما سو

ه کان توی درهم و پریشان باشند. از یک طرف اسم چهل نفر را وزیر میگذارد از طرف دیگر عالوه بر همه وزارتها هشتاد منصب بزرگ را بیک بچاست که وزارتها و مناصب دولت همه بقدر ام

ای شاه، جوانان این عصر دیگر چندان میل  ایران خدمت بکنید بنویسیده پیشخدمت می بخشد. حاال که در ملک آزاد هستید اقالً حرف را صاف و صریح بگوئید... اگر میخواهید به پادشاه و ب

 (2: 3، شماره قانون. )روزنامه "بخریت ندارند. بوی آدمیت شنیده اند و از شما دولت و زندگی و قانون می خواهند

اصرالدین شاه واقع شده و از دربار رانده شده بود تا زمانی که این روزنامه را، که از مهم ترین روزنامه های منتشر شده در این برهه است، ملکم خان در لندن در دوره ای که مورد غضب ن 44

( دوره انتشار آن را 812: 7831بروان )نظرات متفاوتی درباره دوره انتشار این روزنامه وجود دارد. برای نمونه ش تا ؟(. 7213دوباره به مناصب دولتی فراخوانده شد منتشر کرد )از سوم اسفند 

ق/  7871تا اوایل  7360فوریه  20/ 7213ق/ سوم اسفند  7801( این دوره را حدود هشت سال می داند )از اول رجب 13: 7831ذکر کرده اما کوهستانی نژاد ) سه سال و نیم )ماهیانه(

 ه نامنظم منتشر شده اند(.   م که شماره اول تا ششم آن بنا به تاریخ شان ماهیانه منتشر شده اما از شماره های بعدی که تاریخ در آن ها ذکر نشد7363ش/7211

45
، در آثار کسانی چون از این متن نیزالبته چنین موضعی نسبت به شاه و نهاد سلطنت که حکایت از آغاز جداسری روشنفکران از حکومت و صورتبندی روشنفکران ارگانیک می کند پیش  

 (.0939ر در این خصوص از جمله ر.ک. آثار آدمیت در خصوص این دو روشنفکر و نیز صدیقی )برای تحلیلی مفصل ت سابقه داشته استآخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی 
، قانون)روزنامه  "نکته است که بر رای مملکت آرای شاهنشاهی مکشوف نباشد از آن مصایب بی حصر و از آن عذابهای بی پایان که وزرای ما بر این ملک واژگون بخت وارد آوردند، کدام" 46

 (.7: 1شماره 
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"خیاالت عالیه"با  "فطرت
زینت فرق "که  "خیاالت عالیه ای"می نمایاند و عامل به ثمر نرسیدن  و آگاه از دسیسه های دشمنان 47

است را وزرای سلطنت معرفی می کند. این مجیزگویی ها و ارائه چنین تصویری از شاه هم با توجته بته زمینته اجتمتاعی      "مبارک

( و هتم بتا توجته بته     718: 7831؛ ناظم االسالم کرمتانی،  121: 7830ابل توجیه است که متن در آن تولید شده است )کرزن، ق

جایگاهی که این مقام در بازار قدرت جامعه در این دوره دارد قابل فهم است. شاه در این ساختار قدر قدرتی تصور می شتود کته   

انحصار خود دارد و به واسطه اتحاد با وی می توان کل این قدرت را به خدمت گرفتت  کل قدرت حکومتی را در بازار قدرت در 

( شرح گویایی از جایگاه شاه در ستاختار حکتومتی ایتران در دوره    7830(. کرزن )711: 7811؛ کاتوزیان، 1: 7812)کاتوزیان، 

 ناصرالدین شاه دارد؛ او می نویسد: 

انه از ناحیه عناصری استت کته بنتابر سلستله مراتتب شتامل       حکومت ایران کم و بیش اعمال قدرت خودسر

شهریار تا کدخدای دهی حقیر می شود. پس یگانه اصل مانع که در مقابل رفتار طبقات رسمی پایین تر قترار  

گرفته است ترس از مقام باالتر از خود ایشان است ... مقامات باالتر هم از شخص شاه بیمناکنتد کته احتراز    

هیچ گاه دور از امکان نبوده است ... براستی شتاه فعلتی در حتال حاضتر نمونته ممتتاز       خشنودی خاطر وی 

زمامداری مطلق است ... زیرا که ... عاری از مسئولیت و فعال مایشاء است و حق بی حد و حصتری نستبت   

و مال هر یک از اتباع خویش دارد. فرزندانش استقالل جداگانه ندارند و دور از امکان نیست کته در   به جان

چشم بهم زدنی به خاک پستی و یا فقر و تنگدستی فروافتند. وزیران بنابر میل ملوکانه برقرار و یا ختوار متی   

اتی از جانب او دارند و هیچ مرجع شوند. فرمانروا یگانه وجود مالک الرقاب است و تمام افراد رسمی اختیار

رسمی نیست که قادر باشد حقوق و مزایای وی را محدود سازد و یا آن را تغییر دهد. بنتابراین چته اهمیتت    

: 7830عظیمی به شخصیت آن وجودی وابسته است که این همه حق و اختیار در ید اقتدار اوست. )کترزن،  

172- 178     ) 

اه است که منبع قدرت حکومتی به شمار می آید و این امر تالش روشنفکران را در جلتب نظتر   با این وصف باید گفت شخص ش

 وی موجه می نماید. به این اعتبار مجیزگویی ها و ارائه تصویری مثبت از شخص شاه در متون فوق قابل فهم می شود. 

وشنفکران خود را همردیف شاه، و در متواردی حتتی   اما از سویی دیگر، در کنار این مجیزگویی ها نشانه هایی می توان یافت که ر

ه رباالتر از وی، قرار داده و به این ترتیب در مقابل وی قدرت نمایی نیز کرده اند. برای نمونه، در همان متتن پتیش گفتته در شتما    

یچ تهدیتدی بترای وی   ، اگر چه سخنگوی متن در ظاهر کالم به شاه اطمینان خاطر می دهد که روزنامه اش هقانونچهارم روزنامه 

نیست اما همین اطمینان خاطر گویای این نکته مضمر است که چون این روزنامه روزنامه ای آزاد است پتس متی توانتد هتر چیتز      

                                                      
تضای یک روش طبیعی خودبخود بعمل ... یک جوش و شور ملی جاده ترقی ایران را بطوری صاف خواهد کرد که جمیع آن خیاالت عالیه که در این چهل سال زینت فرق مبارک بوده باق" 47

 (.2: 1، شماره قانون)روزنامه  "خواهند آمد
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؛ بی تردید وجود همین امکان های چندگانه استت کته تاکیتد بتر     48برساند "گوش هوش کل ایران"دیگری را به هر طور دیگر به 

متن باعث شده است. همچنین در همین خصوص است که سخنگوی این متن از شاه تمنا می کند که در  چنین تضمین هایی را در

. قاعدتاً این درخواست ها گویای این نکته اند که نیش قلتم و شتالق   49را پیشه کند "حوصله شنوا و عفو خطایا"قبال این روزنامه 

 د. جسارت های این روزنامه قرار است به دامن شاه هم کشیده شو

به این ترتیب، روشنفکران از یک سو قدرت شان را به رخ شاهنشاه کشیده و خود را در مقام راهبری دلسوز نشانده که قادرنتد بتا   

آگاهی رساندن به خلق ملتی را بسیج کند و این ملت برخاسته با جوش و شور ملی که خواهند یافت هتر متانعی را از پتیش پتای     

. اما از سویی دیگر، با قرار دادن خود و کل روشنفکران در کنتار و همتراه شاهنشتاه کوشتیده انتد      ترقی این ملک بر خواهند داشت

 سهم بیشتری از قدرت را در بازار قدرت نصیب برند. 

بته عنتوان    "ملتت "بتود.   "ملتت "اما چنان که گفته شد، از دیگر نیروهایی که روشنفکران در این دوره در پی جتذب آن برآمدنتد   

اعی در این برهه تاریخی می رفت که اولین بار وارد عرصه سیاسی ایران شود و بنابراین به عنتوان نیرویتی شتناور در    نیرویی اجتم

 "ملتت "این شرایط زمینه ساز ارائه تعابیر متفتاوتی از  . 50کشاکش میان نیروهای فعال تالش در جهت جذب آن صورت می گرفت

و بنتابراین دستتمایه بتار کتردن محتواهتای گونتاگون از جانتب         51دالی شتناور به  را "ملت"را فراهم آورد و به عبارتی دیگر دال 

 . (7831)ر.ک. صدیقی  خود بر آن بار کنند 52نیروهای فعال اجتماعی بدل کرد تا محتوایی متناسب با پروژه هژمونیک

ورند چیست؟ بتی تردیتد ایتن ملتت     اما ملتی که در این متون از آن سخن گفته می شود و خود را مدافع حقوق آنان به شمار می آ

همتت ملوکانته اولیتای دولتت     ” ،نیست که به تعبیر اعالمنامه کاغذ اخبار، نخستین روزنامه فارسی” ساکنین ممالک محروسه”دیگر 

. ملتی کته در سترمقاله روزنامته وطتن از آن ستخن بته میتان متی آیتد اوال          53”علیه مصرف بر این گشته است که ... تربیت شوند

ی است که به تک تک افرادش تجزیه می شود، به عرصه خصوصی آن ها احترام گذاشته می شود، صاحب حقتوق تلقتی   موجودیت

ملتت کته    ”تربیتت ”. هدف این روزنامه نگتاران نیتز نته    (717و  7831b :786-710، و منشاء قدرت حکومت )آدمیت می شود
                                                      

داریم که خاطر مبارک شاهنشاهی اصالً مکدر نخواهد شد زیرا که آوازه این روزنامه آزاد فضایل و نیات عالیه همایونی را بهتر از هر از تعرضات ناگوار و از تلخی بعضی مضامین تازه یقین " 48

 (.2: 1، شماره قانون)روزنامه  "کرنای دولتی در گوش هوش کل ایران مایه امتنان ابدی خواهد ساخت

)روزنامه  "ید شوکت ایران بر عهده عجز خود گرفته ایم از همت دولت پرور شاهنشاهی فقط دو تمنا داریم. حوصله شنوا و عفو خطایابه جهت تسهیل مشکالت این طرح که به نیت تجد" 49

 (2: 1، شماره قانون

دستگاه قضایی، ثبت امالک "ذیرفته بود که بر مبنای آن  توضیح آن که، کم و بیش از دوره صفویه تا آستانه مشروطه نوعی تقسیم قدرت نسبتاً پایدار میان رؤسای حکومت و روحانیان صورت پ 50

و نیز اخذ مالیات شرعی در اختیار روحانیان بود و حکومت سیاسی در دست شاه و دیگر عمال حکومت. بر این اساس  "و قراردادها و رسیدگی به مرافعات حقوقی و صدور احکام مربوط به آن

 (. 711: 7838به شمار می آمدند )آجودانی،  " 50روسای دولت"مت و شاه و عمال حکو " 50روسای ملت"روحانیان 

 
51 floating  signifire :  دالی که چون به انحاء متفاوت در گفتمان های گوناگون مفصل بندی می شود از معنا لبریز می شود(Torfing; 1999: 301). 
52 hegemonic project نحوه سازماندهی دولت و اقتصاد و جامعه مدنی که می رود که هژمونیک شود  : پروژه ای سیاسی مشتمل بر چشم اندازی درباره(Torfing; 1999: 302). 

 71-71صص  1و سال دو )دوره جدید( شماره  7، پاورقی 1، ص 83، شماره مسلسل 8؛ روزنامه کاوه سال پنجم، شماره 281: 7812ر.ک. آرین پور  53
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حقوق ملک و ملت ایران است. بروز و ظهور چنین تعبیر مدرنی را از ، دفاع از منافع ایران و ”بیگانگان”شناساندن مملکت ایران به 

 .  54ملت به تدریج در دیگر متون روشنفکری نیز می بینیم

قرار داده شده  "خلق"در تقابل با دال های دیگری چون  "ملت"از جمله در این متون، با تکیه بر استراتژی غیریت سازی دال 

وصف می شود که  56و غافل 55بیچاره، در متن پیش گفته، خلق با صفاتی چون  قانونروزنامه است. برای نمونه، در شماره چهارم 

در این متن برای اشاره به جمعی به کار رفته که از  "ملت". این در حالی است که 57البته صاحب هوش و استعدادی وافر است

 . 59حدی با برخی تعابیر مدرن از ملت نزدیک است. چنین تعبیری از ملت تا 58غفلت رهایی یافته و می تواند به حرکت درآید

ناآگاه است و روشنفکران برآمتده   "خلقی"بیش از هر چیز کنشگری فعال بازنمایی می شود که خمیرمایه آن  "ملت"در این متون 

ق راه دستتیابی بته   از میان ایشان و مستقل از حکومت می توانند با آگاهی رسانی آن را برساخته و به حرکت درآورند و از این طری

به عنوان کنشگری فعال مهم ترین بعد از ابعاد اندیشته ناسیونالیستتی در    "ملت"ترقی را هموار سازند. الزم به ذکر است که ظهور 

این دوره است که در متن فوق نمایان شده است؛ کنشگری که روشنفکران از طرفی می کوشند با انتساب خود به آنتان بته جتذب    

                                                      
ق نوشتته استت )اصتیل    7211در آثار قلمی روشنفکران نیز آمده است. برای نمونه می توان به رساله رفیق و وزیر اشاره کرد که ملکم ختان حتدود   تعبیر مدرن از ملت پیش از روزنامه وطن  54

پیروان شریعت بوده به معنای مجموع رعایا بته  محمد تقی بهار نیز ملکم خان را نخستین فردی می داند که در رساله رفیق و وزیر واژه ملت را که تا آن زمان در معنای شریعت یا (.  70: 7837

شصت سال است که اولیای دولت ایران در صدد اختذ  ” (. توضیح آن که در چند مورد واژه ملت در این رساله به کار رفته است. از جمله می نویسد: 813ص  8: ج 7816کار برده است )بهار 

” سالطین ما به جهت ترغیب ملت از هیچ قسم گذشت و هیچ نوع مشقت گریزان نبوده اند”( و در ادامه 13: 7837)ملکم خان ” رده اندتنظیمات فرنگ می باشند... از هر ملت معلمین متعدد آو

ن رساله ملکم خان بتیش تتر از   ایدر (. 11: 7837)ملکم خان ” چه حق دارید که پادشاه شما را معبود تمام ملت قرار بدهد”در جایی دیگر خطاب به وزیر می نویسد: (. 16: 7837ملکم خان )

اگر شما فی الجمله بر حقیقت حالت خود ملتفت می شدید، عوض این که این طور مغرور منصب خود باشید و عوض این که باالتر از آن ”در نقد رفتار وزیر  می نویسد و واژه مردم استفاده کرده 

(. به هر رو 11: 7837)ملکم خان  ”کشیدید، دیگر نه مردم را این قدر حقیر می شمردید، نه به خیال ارتفاع منصب می افتادید منصب را ادعا نمایید، از مراتب کفایت و استحقاق خود خجالت می

آورده است. توجه به این نکته نیز  یش گفته را از قدیم ترین کاربردهای لفظ ملت در معنایی مدرن در ایران به شمارپ( گر چه ادعای بهار را محل تردید می داند اما نمونه 718: 7838آجودانی )

شواهدی هر چند اندک وجود دارد حاکی از این که در ایتن دوره بته    خالی از فایده نیست که به تدریج در این دوره تغییر در تلقی نهاد سلطنت از جایگاه مردم نیز کم و بیش محسوس می شود.

احکام برای حکومت اهمیت یافته است. برای نمونه ناصرالدین شاه در خصوص امتیاز کشتی رانی در رودخانه کارون بته میترزا    در تصمیم گیری ها و صدور "آرای مردم"و  "رای عامه"تدریج 

تنهایی نمی توانم در این فقتره  من به "و باز تاکید کرد  "جزو عمل و کارهای داخله ملتی است ... باید  رای عامه را در این کار مالحظه کرد"این مطلب  که سعید خان، وزیر امور خارجه، نوشت

(. ایتن نشتانه هتا    7831b :172-178؛ به نقل از آدمیت  7263)روزنامه ایران،  "کاری بکنم و رای بدهم مگر به اطالع و آرای مردم و رجال دولت ... باید رای عامه را در این کار مالحظه کرد

 ایران است.  داللت بر نخستین رد پاهای به حساب آمدن مردم در بازار قدرت

 
 (.7: 1، شماره قانون)روزنامه  "تاختند خلق بیچارهوزرای این سلطنت باطمینان فطرت پاک همایونی در این مدت چهل سال از یک سر ایران تا سر دیگر هر طوری که خواستند بر این " 55

، قانون)روزنامه  "می شوند غفلت خلقینکه محرک عدالت باشند آلت تشویق سفاهت بزرگان و مایه مزید اوراقی که باید مجبوراً حرکات و قبایح اولیای دولت را تمجید بکنند. آنها عوض ا" 56

 (.2: 1شماره 

 (.8: 1، شماره قانون)روزنامه  "شکی نیست که با این هوش و استعدادی که خلق ایران دارند... خیلی زودتر از سایر ملل بیدار خواهد شد" 57
58

 (.2: 1، شماره قانون)روزنامه  "تی را بحرکت بیاورد...روزنامه که بخواهد یک مل"
)ملکم خان  "ندای عدالت"به دست می دهد به تشریح حقوق ملت نیز می پردازد، که از جمله آن ها عبارت است از رساله  "ملت"ملکم در متونی دیگر در تکمیل صورتبندی مدرنی که از دال  59

که مهم  "اعالمیه جهانی حقوق بشر و شهروند"(. حقوقی را که ملکم برای ملت بر می شمارد از 23-21: 7821)ملکم خان "ا دفترچه تنظیماتکتابچه غیبی ی"( و رساله 201-203: 7821

ی تغییر، به فارسی برگردانده بود مشروح آن را، با کم یک کلمهفرانسه است اقتباس کرده و پیش از او میرزا یوسف مستشارالدوله نیز آن را در رساله  7136ترین دستاورد انقالب سال 

داشته و این با سامان سیاسی که تا پیش از این بر ایران حاکم بوده و در یک کالم می توان آن را  "حکومت ملت بر ملت"(. روح حاکم بر این اصول داللت بر 11-11: 7832)مستشارالدوله، 

 حکومت سلطنتی بوده اند.    "رعیت"دارد که تا پیش از این  "ملت"رای به عرصه کشاندن نیروی اجتماعی تازه یابی به نام نامید متفاوت است. این اصول داللت بر تالش ب "سلطنت مطلقه"
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. به عبارتی دیگر می توان عرض اندام کنندو از طرفی دیگر با تکیه بر این نیروی تازه یاب در بازار قدرت زمانه شان  آنان بپردازند

به عنوان نیرویی سیاسی اول بار است که وارد عرصه سیاستی ایتران متی شتود و بنتابراین بته عنتوان         "ملت" ، در این دورانگفت

 های فعال تالش در جهت جذب آن صورت می گیرد.  نیرویی شناور در کشاکش سیاسی میان نیرو

به این اعتبار، روشنفکران که در این دوره به واسطه تسهیل سفر و مهاجرت به کشورهای اروپایی و فراهم شدن زمینه های ارتباط 

ارتباطی چون ( از جمله از طریق بسط و گسترش عوامل 121: 7831میان خارج نشینان با محافل روشنفکری داخلی )طباطبایی، 

و تکنولوژی هایی چون صنعت چاپ  (283 -288: 7816؛ عیسوی، 123: 7831امانت،  ؛188 -187: 7830تلگراف )کرزن، 

با مفاهیم و تعابیر مدرن آشنایی یافته بودند، در تالش برای بار کردن محتوایی مدرن بر ( 7831b :862ر. ک. آدمیت، برای نمونه )

، رسانه (7831b :111-111که این تعابیر مدرن به واسطه گسترش نهادهای آموزشی )آدمیت،  برآمدند. ضمن آن "ملت"دال 

در مسیر هژمونیک شدن  ( و انجمن های سری و نیمه سری7831یزدانی، ؛ 7831b؛ آدمیت، 7830کرزن، هایی چون روزنامه )

 . 60حرکت کرد

ن که در جهت بار کردن محتوایی متناسب بتا پتروژه هژمونیتک    روشنفکران این دوره برای جذب نیروی تازه یاب ملت عالوه بر ای

ملت نیز قرار دهند. در این  61شان تالش می کردند، همچنین می کوشیدند خود را منتسب به ملت و در دایره اردوگاه خودی های

 قتانون، ارم روزنامته  در متون ایشان شایان توجه است. برای نمونه در متن پیش گفته، در شتماره چهت   "ما"خصوص کاربرد ضمیر 

، همچنین 62در معنایی مانع خود را عضوی از حلقه روشنفکری معرفی می کند "ما"سخنگوی متن، که در مواردی با کاربرد ضمیر 

 . 63قرار می دهد "ملت"با کاربرد این ضمیر در معنایی جامع این حلقه روشنفکری را در اردوگاه خودی های 

نی تردیدی نیست که برای تولید و انتشار چنین متن هایی فراهم آمدن بستر اجتماعی مناسب امتری  البته بی تردید از منظر برون مت

میان وضعیت عینی اجتماعی و متن های تولید شده در ایتن   64توان گفت با نوعی قرابت گزینشیاساسی است. به تعبیری دیگر می

 ارت بودند از:دوره مواجه بوده ایم، که مهم ترین مولفه های آن فهرست وار عب

 65طرح ریزی و اجرای طرح های اقتصادی مدرن نظیر راه آهن، راه شوسه، و تلگراف 

                                                      
 در نهایت این مسیر با وقوع انقالب مشروطه به انجام رسید. 60

61 the same 
 (.2: 1، شماره قانون... )روزنامه  ایموسس این روزنامه آزاد شده چند نفر بندگان که از مجاهدین قدیم ایران هستیم ... در این ملک خارج م ماچون " 62

63
بر این ملک واژگون بخت وارد آوردند، کدام  مابی نظم تر ... است... از آن مصایب بی حصر و از آن عذابهای بی پایان که وزرای  مامفلوک تر، لشگر  ماامروز والیات ایران خراب تر، خلق "

 (.7: 1، شماره قانونلکت آرای شاهنشاهی مکشوف نباشد )روزنامه نکته ایست که بر رای مم

64 elective affinity 
 283 -288: 7816؛ عیسوی، 123: 7831؛ امانت، 188 -187: 7830برای نمونه رک . کرزن، 65
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 و پاتوق هایی چون انجمتن هتای    66تشکیل نهادهای مدنی چون مجلس شورای تجارتی، مجلس وکالی تجار

 .67سری و نیمه سری

  اجتماعی و تبدیل شتدن آن هتا بته    بروز و ظهور فزاینده ناآرامی ها و جنبش هایی از جانب نیروهای گوناگون

. این امر به بحران مشروعیت سیاسی نظام حاکم منجتر شتد و در نهایتت بته مقابلته      68نیروهای فعال اجتماعی

 جدی با آن در انقالب مشروطه منجر شد.

  69به عنوان نیروی اجتماعی شناور "ملت"ظهور 

 70آشنایی گروه های گوناگون اجتماعی با ایده های مدرن غربی 

 و به طبع گسترش سواد   71ترش مدارس عمومی مدرنگس 

 72گسترش صنعت چاپ و افزایش تعداد چاپ خانه ها   

 73برپایی روزنامه های مستقل و نقاد در داخل و خارج از کشور  . 

 74مهار سانسور و آزاد سازی نسبی فضای فکری و فرهنگی 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

پژوهی دیم که آغاز جنبش مشروطه کجاست؟ در ادامه با اتخاذ موضعی روایی به تاریخدر این مقاله بحث را با این پرسش آغاز کر

نشان دادیم که منطق روایی مستلزم تشخیص نقطه آغاز و پایان یک رویداد تاریخی است و البته این امر میسر نیست جز با تلقی 

  تاریخ. در مواجهه بازمان اجتماعی  ه انگاریگسست انگار مبتنی بر بسگان

آن را نیتز   صتورت هتای متفتاوت   اما چنان که گفته شد، برودل به تاثیر از برگسون معتقد بود که می توان با تلقی پیوسته از تاریخ 

 صورت های متفتاوت  توضیح داد. در حالی که گورویچ، در نقد برگسون و برودل، نگرش ایشان را فاقد قابلیت الزم برای توضیح 

 و معتقد بود با نگرش جامعه شناختی می توان به توضیح این امر پرداخت. اجتماعی و تاریخی می دانست

                                                      
  810 -266: 7811، و ناطق آدمیتبرای نمونه رک . 66
 7811کتیرائی، ش برپا کرد. برای توضیح در این خصوص ر. ک.  7210موشخانه که ملکم خان آن را در حدود مهم ترین این انجمن ها در این دوره عبارت بود از فرا67
: 7811 ،و ناطق . برای تشریح این اقدام و جایگاه آن در عرصه سیاسی آن دوره ر. ک. آدمیت"مجلس وکالی تجار ایران"نمونه ای از این تحرکات عبارت بود از تالش بازاریان برای تشکیل  68

؛ در 7836و صدیقی  7831a؛ در خصوص تحلیل شکل گیری تدریجی روشنفکران ارگانیک به عنوان نیروی اجتماعی مستقل از حکومت ر. ک. آدمیت  7831و ترابی فارسانی  810 -266

 7831و صدیقی  711: 7831خصوص تحرکات روحانیان در تقابل با سلطنت در این دوره و علل بروز و ظهور آن از جمله ر. ک. آجدانی، 
 7831برای نمونه ر.ک. صدیقی  69
 121: 7831برای نمونه ر. ک. طباطبایی،  70
 7831b :111-111آدمیت، برای نمونه ر. ک.  71
 7831b :862ر. ک. آدمیت، برای نمونه  72
 7831یزدانی، ؛ 7831b؛ آدمیت، 7830برای نمونه ر. ک. کرزن،  73

 102-868و  833: (7831bبرای نمونه ر.ک. آدمیت ) 74
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فوکو در این خصوص، با گذر از مرزهای تاریخ و جامعه شناسی در معنای معمول آن هتا، بته نحتوی تبارشناستانه نشتان داد کته       

م در این حیطه این استت کته برهته    گسست انگاری و بسگانه انگاری دو روی یک سکه و بنابراین جدایی ناپذیرند. اما پرسش مه

گسست تاریخی از نظر فوکو کجاست؟ در پاسخ به این پرسش نشان دادیم که از نظر فوکو این تغییر در اقتصاد قتدرت استت کته    

می تواند دگرگون شتود؛   اما اقتصاد قدرت با بروز و ظهور هر نیروی اجتماعی تازه باید شاخص برهه گسست تاریخی تلقی شود.

ان نکته ای است که موضع روایی و گسست انگاری را که با آن مالزم است با بسگانه انگاری پیوند می دهد. بر ایتن مبنتا،   این هم

بسته به این که کدام یک از نیروهای اجتماعی را در مرکز روایت قرار دهیم و نسبت آن را با دیگر نیروهای اجتماعی بررسی کنتیم  

موضع است که امکان می دهتد  . همین می یابیممتفاوتی از رویداها و بازتوزیع قدرت به دست خط سیر و دوره بندی و زمانبندی 

 خواهد داد. ”ها”از آغاز جای خود را به پرسش از آغاز شاز این رو، پرس زمان تاریخی را نه فقط گسسته که بسگانه نیز بدانیم.

روشنفکران به عنوان شخصیت اصلی روایت و توصتیف رابطته   با چنین منظری به سراغ جنبش مشروطه رفتیم و با در نظر گرفتن 

-7233عصتر سپهستاالر )  کته در آستتانه مشتروطه، متعاقتب      ادیتم آن ها با نهاد سلطنت و نیز نیتروی تتازه یتاب ملتت نشتان د     

ی اجتمتاعی جدیتدی کته پتا بته عرصته       هتا ش(، با تغییری که در اقتصاد قدرت در ایران رخ داد از نیرو7210 -7210ق/7263

بروز و ظهور این نیروهای اجتماعی تتازه و ائتتالف هتایی کته بته تتدریج میتان آن و دیگتر         . روشنفکران ارگانیک بودند ندگذاشت

و  )ر.ک. صتدیقی میدان قدرت در ایران را چنان نامتوازن کترد  نیروهای اجتماعی )ملت، روحانیان، تجار و بازاریان( پدیدار شدند 

-(، دیپلمات و شترق 0331-0301منجر به آن شد که، به تعبیر هنری راولینسون )بش تنباکو در جنکه در نهایت ( 0933 طلوعی

به زعم نگارنتده   (.01: 0913)به نقل از کدی  75برسد” برای نخستین بار در این سلطنت، قدرت پادشاه به صفر”شناس انگلیسی 

دانستت کته    تازه، روشنفکران ارگانیک، نیروی اجتماعی را می توان مانیفست این وطن )الپاتری(روزنامه  اولین و آخرین سرمقاله

د که پیش از آن سابقه نداشتته استت؛ تحلیتل    با ترسیم مرزهای خود نسبتی تازه میان خود و نهاد سلطنت و البته ملت خلق می کن

 درون متنی، بینامتنی و برون متنی سرمقاله فوق موید این امر است.  

بتوان آغاز جنبش مشروطه را، چنان کته آغتازگر ایتن    ر روایتی که در این مقاله سامان داده شده بنا ببا این وصف، به نظر می رسد 

ایتن   درجنبش را روشنفکران به شمار آوریم، با انتشار این سرمقاله همزمان دانست؛ گرچه اگر شخصتیت اصتلی روایتت متان را     

    .76در جایی دیگر از تاریخ جستجو کنیمد آغاز آن را باید جنبش روحانیان، سلطنت، ملت، یا تجار و بازرگانان بدانیم بی تردی

                                                      
75

وزرای سلطنت، که از شاه نیز، که چنان که از  جالب است که در برهه جنبش تنباکو روشنفکران ارگانیک که حال در پیوند با دیگر نیروهای اجتماعی بازار قدرت را در قبضه داشتند نه فقط 

ای که در همین ایام خطاب به شاه نوشته شده با برای نمونه در بیانیهد و تیز خود را به شخص شاه نیز تسری دادند. نشان داده شد پیش تر در پی جذب وی بودند، کناره گرفتند و دامنه نقدهای تن

ن راس هرم قدرت ین در پی جذب شاه به عنوانقد همه جانبه نظام سلطنت، مسئولیت مستقیم نابسامانی امور به شاه نسبت داده شده است. در واقع گویی گفتمان روشنفکری که تا پیش از ا

گستراند. در این بیانیه مسئول قتل و ها را به تمام ملت می”خودی”راند و دایره می” دیگری”سلطنت برآمده بود، حال شخص شاه را نیز به همراه سایر اجزاء دستگاه سلطنت یکسره به اردوی 

-999: 0913به مناصب دولتی، درانداختن مردم در دام فقر و فاقه و ... شخص شاه دانسته شده است )سیاح  ها، انتصاب افراد ناالیقنابودی منجیان ملت و مملکت، شکست و تحقیر در جنگ

991). 
76

ی بر سید محمد طباطبایق( در همدستی سید عبداهلل بهبهانی و  0919ش) 0131برای نمونه کسروی با تمرکز بر نقش روحانیان در جنبش مشروطه آغاز این جنبش را روزهای نخست سال  

به عنوان شخصیت اصلی متمرکز شویم روایت جنبش مشروطه را می  "ملت"(. در مقابل اگر در روایت جنبش مشروطه بر نیروی 13-13: 0993ی داند )کسروی ائله مسیو نوز بلژیکی مقسر 
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و دیگر معلوم شد که با این اختالف مذهبی بین ملت ایران ممکن است همگی  بیداری کرده چه از این ارتفاع امتیاز رژی ملت ایران دانست که میشود در مقابل سلطنت و حقوق خود را مطالبه کرد

وکالی مجلس "به همین سیاق، جنبش مشروطه را می توان با قرار دادن تجار و بازاریان در مرکز روایت پیش برد و در این صورت به نظر تشکیل  (.09: 0931)کرمانی  "در امری متفق شوند...

، ترابی  0933و  0939، صدیقی  913-133: 0913 و ناطق )ر.ک. آدمیت ی شودق( لحظه گسست تاریخی است که می تواند آغاز روایت جنبش مشروطه تلق0910ش )0139در  "تجار ایران

آغاز کرده اند، از  نقدی که در این مقاله نسبت به تاریخ پژوهانی شده که روایت جنبش مشروطه را از شکست های ایران از روس در عصر فتحعلیشاهدر کنار این ها، به رغم  .(0931فارسانی 

ر.ک. در جنگ چالدران ) ان و از جملهایران از عثمانی های یا برهه هایی چون شکست طنت را در جایگاه شخصیت اصلی روایت قرار دهیم چه بسا بتوان این برههمنظر برخی چنان که سل

 .همین مقاله( 91آغازگاه جنبش مشروطه دانست )ر.ک. پانویس را  (01: 0931طباطبایی 
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