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چکیده
هرمنوتیک زمینهگرای کوئینتن اسکینر از جمله روشهای نوینی است کهه در ههها اندیشههههای سیاسهی اسهتفاده
میشود .پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از این روش چگونگی شکلگیری دولت مطلقه در ایران را بررسهی
کند .بر مبنای این روش دولت مطلقه در ایران بر اساس زمینه ایدئولوژیک ،زمینه عملی ،رابطه بین ایدئولوژی ،کهنش
سیاسی و تحول و تکون ایدئولوژی سیاسی شکل گرهت .بر این اساس زمینه ایهدئولوژیک سها ت دولهت مطلقهه را
اندیشه ناسیونالیسا ،سکوالریسا و مدرنیسا تشکیل میدهد .زمینه عملی نیز شامل تقاضا برای وجهود دولهت مقتهدر
مرکزی از سوی اقشار مختلف جامعه در واکنش به بحران امنیت میشود .محصول رابطه ایدئولوژی و کهنش سیاسهی
نیز شکلگیری دولت مطلقه در ایران است.
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 -1نویسنده مسؤول:علی حسینی
نشانی نویسنده مسؤول :دانشگاه اصفهان

Email: ali.alihosseini@gmail.com

/10مجله دانش سیاسی و بین الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1931

مقدمه

اینکه ،یکی دانستن هرآیند تفسیر یک مهتن بها هرآینهد

دولت مطلقه در اروپا پس از قرن هفدها بر اساس

قرائت آن متن نیز هرض نادرست است که از ایهن هها

مبانی هکری جنبش اصالحات و اندیشههههای سیاسهی

باید به طور جدی اجتناب نمود .از این رو وی معتقهد

ماکیاولی و بُدن شکل گرهت .در ایران نیز دولت مطلقه

است وظیفه اصلی مفسر ،اثبات معنای متن است و این

بر اساس مبانی هکری نهضت مشروطیت و اندیشههای

معنا تنها با قرائت متن بهدسهت نمهیآیهد ،بلکهه بهرای

سیاسی شکل گرهته در دوران قبل و بعهد از مشهروطه

دستیابی به آن میبایست به هراتهر یها هروتهر از سهطح

شکل گرهت .این نوشتار میکوشد پیدایی دولت مطلقه

ادبهی مهتن رههت ( )Skinner,2002 :85و در پهس آن

در ایران را بر اساس نظریه کوئینتن اسهکینر و از منظهر

انگیزهها و نیهات مولهف ،زمینههههای اجتمهاعی و نیهز

هرمنوتیک بررسی کند .بر ایهن اسهاس سهلوال اصهلی

زمینههای زبانی نگارش آن را جستجو کرد .به عبهارت

پههژوهش حاضههر عبههارت اسههت از اینکههه بههر اسههاس

دیگر ،او همانند هرشو با استناد به وی معتقد است کهه

روششناسی اسکینر پیهدایش دولهت مطلقهه در ایهران

معنا چیزی است که یک متن برای ارائه در نظر گرهتهه

چگونه قابل تشریح و توضیح اسهت بهرای پاسهخ بهه

است و این ممکن است چیزی باشد غیر از آنچهه کهه

پرسش یاد شده ابتدا روششناسی اسکینر توضهیح داده

متن بهرای واننهده معنها مهیدههد کهه ههرش بهه آن

واهد شد و در ادامه چگهونگی شهکلگیهری دولهت

"داللت" میگوید (.)Tully,1988 :70

مطلقه تحلیل میشود.

در متدولوژی اسکینر ،تفسیر متن و هها معنهای آن

روششناسی اسکینر

با تکیه بر شیوه عمل بیانی 1یها کهنش گفتهاری 9انجهام

اسکینر از جمله اندیشمندانی است کهه هرمنوتیهک

میشود .این شیوه ریشه گرهته از نظریه مشههور کهنش

را به عنوان روشی برای تفسیر و هها متون تلقی نموده

گفتاری آستین است که اساساً در تقابل با نظریه معنایی

و بر همین اساس ،روششناسی اص هود را بهرای

پی ریزی شده است .در نظریه آسهتین ،گفتهار همیشهه

مطالعه اندیشهها و پدیدههای سیاسی ارائهه داده اسهت.

تنها برای بیان یک واقعیت بهکار نمیرود ،بلکه عهالوه

اسکینر نیز ماننهد ههرش و بر هی دیگهر از متفکهرین

بر آن ،برای انجام عمل و یا ایجهاد تهاثیری هاص بهر

هرمنوتیک روشگرا ،معتقد است که هر متنهی حهاوی

روی مخاطبان نیز میتوانهد اسهتفاده شهود .بهر همهین

پیام یا معنایی است و وظیفه مفسر ،کشف این پیهام یها

اساس وی سهه نهوک کهنش گفتهاری را از هها متمهایز
9

معنا است .اما بهه صهورت جهدی دو نکتهه را هشهدار

میسازد که به ترتیب عبارتند از :بیانی محض  ،مقصود

میدهد :اول این که رسیدن به قرائت درست امری غیر

رسان 4و کارگر .5کنش بیانی محض ،تنها بیان واقعیهت

ممکن است و هرض تعیین معنای نهایی مهتن ،هرضهی

میکند و شکلی بری و اطالک رسانی دارد .در حهالی

عوامانه بوده که به شدت باید از آن پرهیهز کهردز زیهرا
به گمان وی چنین هرضهی باعهج جلهوگیری از بهروز
تفاسیر جایگزین میشود .به همین دلیل تنها میتوان از
بهترین قرائت یا بهترین معنا سخن گفت .دومین نکتهه
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که در کنش گفتهاری مقصهود رسهان ،عهالوه بهر بیهان

نوشته ،چه منظوری داشته یا قصد انجام چهه کهاری را

واقعیت ،کهاری یها عملهی انجهام مهیشهود .در کهنش

داشته است (تولی.)9: 1909،

گفتاری کارگر اهداف گوینده یا نویسنده تهاثیرگهذاری

اسکینر در پاسخ به این سلوال که معنهای واقعهی و

بر مخاطب و ایجاد تغییر در رهتار یا دیهدگاهی هاص

تاریخی یک متن چگونه کشف میشود کلید دریاهت

است (نوذری و پور داقلی .)1900:11،اسکینر با تاکید

معنای واقعی متن را کشف نیات مولهف در تهالیف آن

بر کنش گفتاری مقصود رسهان ،روششناسهی هاص

قلمداد میکند ،این قاعده ها بها سهومین حالهت معنها

ود را بر مبنای همین کنش استوار مهیسهازد .از ایهن

سازگار است و ها با توجه به کهنش گفتهاری مقصهود

منظر گوینده یا نویسنده با گفتن یا نوشتن ،کاری انجام

رسان قابلیت کهاربرد دارد .بهه عبهارت دیگهر ،از یهک

میدهد و از این کار مقصود و منظهوری دارد .اسهکینر

طرف ،هها معادل هها نیت مولف در انجام کار هاص

وظیفه اصلی تفسیر را کشف همین مقصود میداند.

و از طرف دیگهر ،مهتن بهه عنهوان تجسها یهک عمهل

تاکید بر کنش گفتاری مقصود رسان و تمهایز قائهل

ارتباطی قصد شده در نظر گرهته میشهود کهه ایهن دو

شدن میان دو مفههوم "انگیهزه" و "نیهت" دو ویژگهی

تعریف از هها و متن مکمل یکهدیگر و بهه عنهوان دو

اساسی متدولوژی اسکینر هسهتند کهه ههر دو گویهای

روی یک سکه تلقی میشوند .هها نیت مولف از نظهر

نقش محوری نیت مولف در روششناسی وی هسهتند.

اسکینر اگر چه مشکل اسهت ،امها امکهان پهذیر اسهت.

تمایز انگیزه و نیت به ایهن نحهو مطهری مهیشهود کهه

اسکینر با صراحت عالقهمندی ود را برای تغییر ایهده

انگیزه ،یک امر مقدم بر متن و هار از آن اسهت کهه

متن از شکل یک ابژه ودمختار ،به ایده متن به عنوان

مههرتبب بهها پیههدایش مههتن بههوده و متنههاظر علههت در

یک اثر مرتبب با الق آن اعالم میکند و آنگاه بر آنچه

روشهای تجربی است ،در حالی که ،نیت با اشاره بهه

که الق احتماالً در لق کردن آن اثر در حهال انجهام

طری مولف برای تالیف یک نوک متن اص و یا اشاره

دادن بوده است تاکید میکند (.)Tully,19880 :78

به ویژگی ود متن و توصیف آن بهر حسهب تجسها

نزد اسکینر ،زمینه اجتماعی متن ،به این دلیل که بهه

یک هدف اص تعریف میشود .اسکینر سهه نهوک یها

طور مستقل نمیتواند ما را بهه نیهت مولهف برسهاند و

سه حالت از معنا را از هها تفکیهک مهیکنهد .معنها در

تنها در روشهن شهدن انگیهزه مولهف مهوثر اسهت ،در

حالت اول به چیسهتی کلمهات و جمهالت یهک مهتن

بهترین حالت میتوانهد مها را در کشهف زمینهه زبهانی

اص مربوط شده و از طریق دانش معمولی ما دربهاره

دوره اصی که متن مهورد نظهر در آن نگهارش یاهتهه

زبان و گرامر و هرهنگ لغات حاصل میشهود .حالهت

است یاری کند .در این معنا هر متن و ههر کنشهی ،بهه

دوم معنا مربوط به این است که یک متن اص بهرای

طور اجتناب ناپذیری ،تجسا یک قصد هاص دربهاره

واننده چه معنایی میدهد که این طی هرآینهد قرائهت

یک اتفاق اص و برای حل یک مشکل اصی تلقهی

متن بهوسهیله واننهده بهه شهیوه ای پدیهدار شناسهانه

میشود .به عبارت دیگر ،منظور اسکینر این اسهت کهه

بهدست میآید و حالت سوم که مهورد توجهه اسهکینر

معموالً متن به عنوان تجسا یک عمهل ارتبهاطی قصهد

است ،حاکی از آن است که مولف بوسیله آنچه در متن

شده ،در یک هضای هکری و اجتمهاعی هاص نوشهته
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شده که به طهور معمهول در آن هضها ،نهوک اصهی از

روششناسی اسکینر بر سه محور تکون یاهته است:

پرسشها و پاسخها رایج بوده و نیز یک سری مفاهیا،

تفسیر متهون تهاریخی ،بررسهی شهکلگیهری و تحهول

لغات و معانی اص در دسترس نویسنده قهرار داشهته

ایههدئولوژیک و تحلیههل روابههب ایههدئولوژی بهها کههنش

است .بنابراین ،برای هها متن باید این هضا را بازسازی

سیاسی تبلور بخش آن ایدئولوژی .پنج مرحلهه هرآینهد

کرد و تنها با بازسازی و بهازآهرینی ایهن هضها و قهرار

تحلیل اسکینر را میتوان پاسخهایی به پنج سلوال زیهر

دادن متن در آن هضا است که ها میتوان معنهای مهتن

دانست:

و روابب بین عبارات مختلهف و متنهوک درون آن را ،و

مرحله اول :نویسنده در نوشتن متن نسبت به دیگر

ها قصد نویسنده از نوشتن متن به عنهوان یهک عمهل

متون در دسهترس کهه زمینهه ایهدئولوژیک را تشهکیل

ارتباطی را دریاهت .این هضا یک هضای کلی و اساسهاً

میدهند ،چه کاری را انجام میدهد یها انجهام مهیداده

زبانی است که زمینه اجتماعی تنها جزئی از ایهن هضها

است اسکینر معتقد است که برای ههها کامهل معنهای

را تشکیل میدهد .بنابراین ،در روششناسهی اسهکینر،

تاریخی یک متن یا بخهشههایی از آن کهه در گذشهته

شنا ت زمینهههای سیاسهی و اجتمهاعی نیهز در کنهار

نوشته شده است تنها در نظر گرهتن معنای گفتهاری آن

شنا ت نیت مولف قابل تامل است .بر همهین اسهاس،

کهاهی نیسهتز بلکههه ضهرورت دارد بهدانیا مولههف در

وی سه گونه تالش را در جههت کشهف نیهت مولهف

نوشتن آن چه کاری میکرده است و "نکته" یها "بهار"

ضههروری مههیدانههد :اول آنکههه بایههد مشههکالت و

استدالل او چیست .در پاسخ بهه ایهن پرسهش اسهکینر

پرسشهای سیاسی مطری شهده در آن دوره و نیهز راه

معتقد است قهرار دادن مهتن در زمینهه زبانشهنا تی یها

حلها و پاسخهای ارائه شده به آنها را دریاهتز زیهرا

ایدئولوژیک آن مهیتوانهد کمهک کننهده باشهدز یعنهی

بهه نظههر اسههکینر ،آثهار هههر متفکههر پاسهخی اسههت بههه

مجموعهای از متون نوشته شهده یها رایهج در آن زمهان

سلواالت رایج در آن عصر .اسکینر به صراحت به تاثیر

درباره همان موضهوک یها مهوارد مشهابه و مشهتر

در

یا تحمیل هشارها یا محدودیتهای جامعه بر تصورات

شماری از هنجارها .ایدئولوژی ،زبان سیاستی است که

و اندیشهها اعتراف میکند ،هر چند این محدودیتهها

بهها هنجارهههای ههود تعریههف شههده و تعههدادی از

و هشارها ناشنا ته باشند .دوم آنکه باید زبهان هاص

نویسندگان نیز آن را بههکهار بهرده انهد .واژهای کهه در

آن دوره و معانی و مفاهیا و گزارههای متهداول در آن

اینجا نقش اساسهی را بهر عههده دارد ،واژه عهرف یها

دوره را که هر نویسنده ای با استفاده از آنهها اقهدام بهه

هنجار است که اسکینر آن را در مهورد نقهاط مشهتر

نگارش میکند ،شنا ت .سهوم اینکهه ،بهرای شهنا ت

زبانشنا تی که شماری از متون را به ها پیوند میزند،

گفتمان سیاسی غالب بر هر جامعه و دوره زمانی ،بایهد

به کار میبرد .توجیه قرار دادن متن در زمینه هنجهاری

سههنت ،عههرف ،اصههول و قواعههد مرسههوم و مسههلب بههر

آن ،ایهن نکتهه اسهت کههه کهنش زبهانی هماننهد دیگههر

استداللههای سیاسهی حهاکا بهر آن دوره و جامعهه را

کنشهای اجتماعی ،هنجاری است و از این رو معنهای

شناسایی کرد (.)Tully,1988 :85-90

آن تنها از طریق توجه به هنجارهای محیب بر عملکهرد
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یک کنش اجتماعی اص در یک موقعیهت اجتمهاعی
مفروض قابل هها است (حقیقت.)951-953: 1905،

مرحله چهارم :در این مرحله پرسهش اساسهی ایهن
است که ارتباط ایدئولوژی سیاسی و کنش سیاسی کهه

مرحله دوم :دومین پرسش آن است که نویسنده در

اشاعه ایهدئولوژیههای اصهی را بهه هوبی توضهیح

نوشتن متن نسبت به کنش سیاسی در دسترس و مورد

میدهد چیست و این امر چه تاثیری در رهتار سیاسهی

بحج که زمینه عملی را تشهکیل مهیدههد چهه کهاری

دارد همانگونه که مرحله دوم بهرای روشهن نمهودن

انجام میدهد یا میداده است بدین سان ،مسیر مرحله

ارتباط بین اندیشه و کنش سیاسی در مهورد یهک مهتن

دوم قههرار دادن مههتن در زمینههه عمههل آن اسههتز یعنههی

اص بود ،این مرحله نیز برای همین منظور در مهورد

هعالیت سیاسی مساله انگیز یا ویژگیهای جامعهای کهه

یک ایدئولوژی است .در این مرحله اسهتدالل اسهکینر

مولف آن را طاب قرار میدهد و متن ،پاسخی بهه آن

بر این مبنا استوار اسهت کهه واژگهان سیاسهی حهاوی

است .اسکینر معتقد اسهت در ارائهه پاسهخ بهه مسهائل

شماری از اصطالحات واهد بود که بهه شهکل میهان

مربوط به مباحج ایدئولوژیک ،نظریهپرداز سیاسهی بهه

ذهنی تجویزی هستندز کلمهاتی کهه نهه تنهها توصهیف

معضالت سیاسی زمانه واکنش نشان میدهد .بنهابراین،

میکنند بلکهه در ضهمن توصهیف ،ارزشگهذاری نیهز

از آنجا کهه یهک ایهدئولوژی سیاسهی بازتهاب کهنش

میکنند .این بعُد ارزشی ظرهیت کنش کالمی یک کلمه

سیاسی (نهادها ،عملکردها و سایر) است ،تغییر بر هی

وانده میشود و ممکن است مثبت یا منفهی ،سهتایش

از هنجارهای ایدئولوژی ،تغییر در شیوهای است که آن

آمیز یا نکوهش آمیز ،موید یها منکهر باشهد .در نتیجهه

کنش سیاسی بازتاب مییابهد .از ایهن رو ،مرحلهه دوم

واژگان سیاسی در کاربرد رایج ود کهنش سیاسهی را

مقایسه بین چگونگی تلقی یک کهنش سیاسهی توسهب

توصههیف و ارزیههابی مههیکننههد (حقیقههت-915: 1905،

هنجارهای یک ایدئولوژی یا چگونگی باز توصیف آن

.)919

از طریق تصرف در این هنجارها در متن مربوطه اسهت
(حقیقت.)953-911: 1905،

مرحله پنجا :این مرحله آ رین مرحله کل رهیاهت
اسکینر است و این پرسش را مطری میکنهد کهه کهدام

مرحلههه سههوم  :سههومین پرسههش ایههن اسههت کههه

اندیشهها و کنشهای سیاسی در تهرویج و مرسهوم یها

ایدئولوژیها چگونه میبایست شناسایی شده و تکون،

عرهی سها تن تحهول ایهدئولوژیک نقهش دارنهد در

نقد و تحول آنها چگونه میبایسهت بررسهی و تبیهین

پاسههخ بههه ایههن سههلوال تههاریخی رهیاهههت و مطالعههات

شود از نظر اسکینر توجهه بهه ایهن پرسهش از آن رو

اسههکینر دو ههب مشههی ارائههه مههیدهههد  :ههب مشههی

اهمیت دارد که مفهوم ایدئولوژی متشهکل از هنجارهها

ایدئولوژیک و عملی .از لحاظ ایهدئولوژیک ،گسهترش

به عنوان ابزاری برای هها نکته متن تشکیل دهنهده آن

یک نوآوری مفهومی تا حهدودی محصهول چگهونگی

مطری میشود .از این رو ،این مرحله نشان میدهد کهه

تطبیق یاهتن آن با دیگر مکاتب هکهری موجهود اسهت.

چگونه تحول ایدئولوژیک مورد توجهه قهرار گرهتهه و

عامل دوم ایدئولوژیک توانایی ایدئولوگهها در کنتهرل

اینکه چرا از نظر سیاسی تحول ایجاد شده است.

ابزارهای ترویج اهکار مانند دانشگاهها ،کلیساها و سایر
است .این عوامل بهرای انتقهال تحهول ایهدئولوژیک و
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تاثیرگذاری کاهی هستند ،اما به ودی هود در ایجهاد

همچنین د الت و نفوذ قدرتهای بهزرگ اسهتعماری

تحول مشابهی در عرصه عملی ناکام است .عامل مهها

روسیه تزاری و بریتانیها و ا تالههات دیرینهه ایهران بها

تحول کالن هها در اندیشهه و هها در عمهل ،چیهنش

عثمانی ،وضعیت اص اجتماعی ،سیاسی و اقتصهادی

ناپایدار روابب قدرت است که زمینه عملهی را تشهکیل

را در ایران هراها آورده بهود و شکسهتههای متهوالی

میدهد و مناقشات ایدئولوژیک نمود آن است .تحهول

ایران در مرحله اول و دوم جنگ با روسیه تزاری عقب

ایدئولوژیک در صورتی درست آیین و معتبر مهیشهود

ماندگی و ضعف نظام سیاسی و حکهومتی در ایهران را

که بر ورد نیروهای سیاسی منجر یا موهق بهه دههاک از

به روشنی نشان داد .شکست ایرانیان از ارتش روسیه و

یا ایجاد اعمالی میشود که تصرف ایهدئولوژیک بهرای

عدم توانایی دولهت قاجهار بهرای اداره امهور کشهور و

توصیف و مشروعیت بخشی بهدانهها بهه کهار گرهتهه

اعطای امتیازات مکرر به روسهیه و بریتانیها زمینههههای

میشود .آنگونه که مطالعات اسهکینر نشهان مهیدههد

یهههوس و ناامیهههدی را در ایهههران ههههراها آورده بهههود.

لزوما یا معموال این مبارزه سیاسی بی واسطه نیست که

بیسوادی ،جهل ،راهات و ا تالهات هرقهای و قومی

توضیح دهنده تثبیهت و هژمهونی ایهدئولوژیک اسهت،

نیز مزید علت بود تا کشور ایران در سراشیبی سقوط و

بلکههه بایههد بههه انتشههار و اتخههاذ یههک ایههدئولوژی در

تباهی قرار گیرد .در چنین شرایطی آشنایی ایرانیهان بها

صههفبنههدی مبههارزات گسههترده مشههابه توجههه نمههود

هرهنگ و تمدن مغرب زمین و تحوالت هکهری اروپها

(حقیقت.)915: 1905،

پههس از انقههالب صههنعتی و انقههالب کبیههر هرانسههه کههه

نوشههتار حاضههر ،نههه بههر بسههترهای اندیشهههای

زمینههای ظههور اندیشهههها و ایهدئولوژیههایی نظیهر

شکلگیری دولهت مطلقهه بلکهه تنهها بهر تحهوالت و

ناسیونالیسا ،سکوالریسا ،لیبرالیسا و شکلهای جدید

زمینههای تاریخی شکلگیهری سها ت دولهت مطلقهه

حکومت در قالب نظهامههای پارلمانتاریسهتی ،اندیشهه

متمرکز شده است.

تفکیک قوا و قانون اساسی زمینهساز پیدایش تفکهرات

شکلگیری دولت مطلقه

و اندیشههای نوین در ایران را هراها سا ت کهه از آن

بر مبنای متدولوژی اسکینر اولهین مرحلهه در ههها

شاید بتوان تحت عنوان گفتمهان مدرنیسها و تجهدد و

اندیشه سیاسی شنا ت زمینه ایدئولوژیک مهتن اسهت.

نوگرایی در ایران نام برد (طباطبایی.)191-993: 1905،

بر این اساس در مورد شکلگیری سا ت دولت مطلقه

طباطبایی ،از تحوالت اتفاق اهتاده در حوزه اندیشهه

در ایران زمینه اص ایدئولوژیک شهامل ناسیونالیسها،

سیاسی در این دوره از تاریخ معاصهر ایهران بها عنهوان

مدرنیسا و سکوالریسا مهیشهود .شهرایب اجتمهاعی،

"طری نو" در اندیشه سیاسی یاد مهیکنهد .وی معتقهد

سیاسی و اقتصادی و هرهنگی ایهران در دوره سهلطنت

است این مرحله با اعزام عباس میرزا ولیعههد هتحعلهی

قاجار و عقبماندگی علمی و صنعتی در کنهار وجهود

شاه به تبریز شروک شده و به شکلگیری مبهانی تجهدد

هقر اقتصادی و جهل و بیسوادی و راهات حهاکا در

واهی در ایران برای اولین بار منجر میشهود کهه بهه

میههان اقشههار مختلههف اجتمههاعی و وجههود حکومههت

لحاظ دگرگونیهایی که به دنبال داشت ،میتهوان آن را

اسههتبدادی و منازعههات هرقهههای ،قههومی و قیبلهههای و

عل
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"آستانه دوران" جدید ایهران وانهد (طباطبهایی1905،

آنها قلا زدند .ها محتوا و ها شکل نوشتهههای ایهن

.)195:

نسل از روشنفکران ،شکلی متفاوتی یاههت و مضهامین

مواجهه جامعه ایرانی با غرب زمینهه سهاز پیهدایش

عینههی و مفههاهیا نههوین کههه از پدیههدههههای اجتمههاعی،

گفتمان جدیدی در میان اقشار اصی از اجتمهاک شهد

سیاسی ،اقتصادی و هرهنگی زمانه هود ریشهه گرهتهه

که به عنوان روشنفکران جامعه مطری شده بودند .ایهن

بودنههد ،جههای قصهههههها ،مفههاهیا متههاهیزیکی ،مضههامین

اهراد بیشتر از بین کسانی بودند کهه بهرای آمهوزش بهه

عرهانی و پدیده های پیشین را گرهتند .ادبیات منثور که

غرب رهته و با هرهنگ و تمدن غرب آشنایی پیدا کرده

در آثار و نوشتههای جمال زاده ،دهخدا ،حسن مقدم و

بودند .جهانبینی این اهراد روشنفکر دارای تحصهیالت

مشفق کاظمی عرضه می شد ،به همراه ابهداعات شهعری

نوین با جهانبینی روشنفکران سهابق دربهاری تفهاوت

نیما یوشیج و دیگر پیشکسوتان ،بر از گسستی میداد

اساسی داشتز زیرا این اهراد نه به حق الهی پادشهاهان

که در ادبیهات ایهران بهه وقهوک پیوسهته بهود .در کنهار

که به حقوق سلب ناشهدنی آن متعقهد بودنهد و نهه از

ادبیات ،مشیرالدوله پیرنیا و پورداود در دو الیهه تهاریخ

مزایای استبداد سلطنتی و محاهظه کاری سیاسی ،بلکهه

و هرهنگ ،دوران باستانیایهران زمهین را بها اسهتفاده از

از اصول لیبرالیسها ،ناسیونالیسها و حتهی سوسیالیسها

روش تحقیق دنیای مدرن ،گسترش دادند .تاریخنگاری

دهاک میکردند (آبراهامیان.)41: 1911،

که پیرنیا و پورداود عرضه می داشهتند ،پهیش از اینهان ،

به طور طبیعی پیشینه گفتمان مدرنیسا به این معنها

آقا ان کرمانی آغاز کرده بود و هرهنگ ایهران پهیش از

به اندیشهههای نخسهتین نسهل روشهنفکران ایرانهی در

اسالم نیز با تحقیقات و تولیفات آ وندزاده به یکهی از

اوا ر سده نوزدها باز میشهود کهه ستایشهگر تجربهه

محورهای اصلی اندیشه روشنفکران تبدیل شهده بهود.

دولت ملی در اروپا بودند و مفهوم ملهت را در معنهای

اندیشهی سیاسی نیز که از همان روشنفکران آغاز شده

مههدرن اروپهههایی آن بهههه تههدریج جانشهههین مفههههوم

بود ،در گذار از کوره سیاست عملی در مجلهس اول و

سنتی«رعایا» سا تند .ایده های مدرنی که ایهن نسهل از

دوم و بر پایه گسترش آگاهی از اندیشه سیاسیمدرن،

روشنفکران عصر پیش از مشروطه مطری کرده بودنهد،

به حوزههای نوین و سا تارهای جدید میاندیشید .در

به شکل باستانگرایی و آموزههای ناسیونالیستی در سه

این گفتمان جدید ،زبان هارسی به عنوان رشهته پیونهد

سطح :ادبیات ،اندیشهه سیاسهی و تهاریخنگهاری بهروز

ملت ایرانی در طی تاریخ اهمیت اصی پیدا مهیکنهد.

یاهت (کاتا .)199-159 : 1911،از جمله پیشهگامان در

در همین رابطه ،در واقع تاریخ پیش از اسهالمی ایهران

این حوزه باید از آ وند زاده ،طهالبوف و بههویهژه آقها

نیز از چشاانداز گسترش هویت ایرانی در مقابل دیگر

ان کرمانی نام برد .سطوی گفتمهان مهدرن ایرانهی در

هویتها در مرکز توجه روشنفکران قهرار گرههت و در

آثار آ وندزادهه ملکا هان و سهایر  . . .عنهوان شهده

عوض تجربه تهاریخی ایهران در دوران پهس از اسهالم

بودز استقرار نظام مشروطه برالیههای اندیشههی مهدرن

تحقیههر شههد .در همههین جهههت کلههی ،اقههدامات و

اهزود و اندیشهمندان و نویسهندگانی چهون علهی اکبهر

سیاستهای الزم برای تحکیا هویهت ملهی ایهران (از

دهخدا ،محمدعلی جمهالزاده و سهایر  ...در گسهترش

جملههه تغییههر تقههویا و تههرویج واژگههان هارسههی،
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سرمایهگذاری در پژوهش در تاریخ و ادبیات و غیهره)

آمیزهای بود از تصورات رومانتیک درباره گذشته ایران

انجههام شههد (انتخههابی .)109: 1911،آنچههه از لحههاظ

و هویت ایرانی و اندیشه حکومت قهانون و حاکمیهت

تاریخی و هرهنگی غیر ایرانی به شمار میآمد ،به طهور

مردمی و در آن آنچه به تعریف ملت نه عناصر سازنده

رسمی نفی شد و قدرت دولتی بهرای پیشهبرد گفتمهان

ملیت و یگانگی ملی مربوط میشهود و در مقایسهه بها

ناسیونالیستی جدید از هر سو به کار اهتهاد .بهه سهخن

بحجهای مربوط به حکومت قانون جنبه هرعی داشهت

دیگر ،این گفتمهان مبنهای اصهلی ایهدئولوژی سیاسهی

(انتخابی.)109: 1911،

دولت پهلوی را تشکیل میدادز مهیبایسهت بهه یهاری

ریچارد کاتا درباره اهمیت ایدئولوژی ناسیونالیسا

قدرت ایدئولوژی دولتی ،هویهت یکاارچههای بهه نهام

در ظهور سا ت دولت مطلقه در ایران مهینویسهد :در

ملیت ایرانی از درون رده هرهنگهای هویتی موجود

اوا ر سده نوزدها مهیالدی ایرانیهان بودنهد کهه در

و بر هراز آنها تشکیل شود .به سخن دیگر میان آنچه

ناسیونالیستی داشتند و مانند معاصران هرانسوی نسهبت

در آئینه ایهدئولوژی رسهمی بهه عنهوان ایهدهآل ظهاهر

به کشور ویش دارای احساسات ناسیونالیستی بودند.

میشد با آنچه در صحنه موجود جامعه مشهور بود ،در

این نخستین ناسیونالیستهای ایرانهی نقهش مهمهی در

واقع تفاوت آشکاری وجود داشت (بشهیریه-5: 1909،

تحوالت سیاسی ایفا کردند و چون رهتار سیاسهی ایهن

 .)9بنههابراین ،پدیههده ناسیونالیسهها در ایههران در رونههد

اهراد تا حد زیادی تابع ارزشههای ناسیونالیسهتیشهان

مدرنیتههه و مدرنیسهها و گفتمههان مربههوط بههه آن شههکل

بود ،ناسیونالیسا ایران مهدتهها پهیش از شهکلگیهری

گرهت .استعمار ارجی و د التههای آن در ایهران و

مشارکت تودهها در امهور سیاسهی ایهن کشهور عامهل

عدم توانایی گفتمان پاتریمونیالیستی در پاسخگویی بهه

مهمی در تعیین رهتار سیاسی بود .از ایهن رو تصهادهی

مشکالت اساسی جامعه زمینهساز گرایش روشهنفکران

نیست که نخستین ناسیونالیستهای ایرانی در ضمن از

متجدد ایرانی که تحت تاثیر ودآگاهی جدیهدی قهرار

نخستین تجدید نظرطلبان این کشور محسوب میشوند

داشتند به ناسیونالیسا را هراها آورد .این روشهنفکران

(کاتا .)199: 1911،این ناسیونالیستههای تجهدد واه

به جای مطالعه و پویش عمیق نابسامانیهای اجتمهاعی

بر آن بودند که نجات ایران در گرو ایجاد دولتی مقتدر

ایران و علهل عقهب مانهدگی جامعهه ایرانهی بهه روش

است که جایگزین دستگاه دیوانی گذشته شود .بسهاط

علمی ،بیشتر با تصوری شاعرانه از مدرنیسا و تجدد و

اقتدار را تامین نماید ،دست علما را از مدا له در امور

آموزههای هرهنهگ و تمهدن مغهرب زمهین ،تمهایالت

دینی کوتاه کند ،بهه جهای مهوزائیکی از اقهوام کهه بهه

اهراط آمیزی به هرهنهگ غهرب نشهان مهیدادنهد و بها

زبانهای مختلف و گونهاگون سهخن مهیگوینهد و بهه

مشاهده وضهعیت اسهفبار جامعهه ایرانهی و حاکمیهت

هرقههای مختلفی تقسیا شده انهد ،ملتهی یگانهه ایجهاد

استبداد و هقدان قانون در ایران راه نجات ایهران را بهه

کند که به یک زبان سخن میگوینهد و دارای هرهنهگ

تقلید از روشنفکران غربی ،ناسیونالیسا ،سکوالریسا و

واحدی هستند و به هستی امروزی و گذشهته تهاریخی

بازگشت به دوران ایران باستان و تمدن باسهتانی ایهران

ود آگاه هسهتند .دولتهی کهه نهه تنهها ملهت هود را

میدانستند .ناسیونالیسا روشنفکران بیش از مشروطیت

میآهریند بلکه او را تربیت و بها تمهدن آشهنا مهیکنهد
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(انتخابی .)139: 1911،طی سهالههای  1933تها 1994

آنجا که تجدیهد عظمهت ایهران پهس از مشهروطه بهه

همراهی روشنفکران بهویژه ناسیونالیستههای اهراطهی

آرمانی ملی تبدیل شده بود ،رضا ان با تمسک به ایهن

مانند سید حسن تقی زاده ،زمینه را بهرای بهه سهلطنت

آرمان واهی توانست در قالب حکومتی کهه بهه ظهاهر

رسیدن رضها ان ههراها سها ت .در ایهن دوران سهه

پیامآور چنین استقالل وعظمتی است در صهحنه ظهاهر

روزنامه و نشریه ناسیونالیسا اهراطی تبلیغ مهیکردنهد.

شود و با تکیهه برناسیونالیسها ،بهه صهورت ظهاهر بهه

روزنامه ایرانشههر کهه حسهین کهاظا زاده از  1991تها

بیگانه ستیزی و ابراز تنفر از هر گونه رسا و رسهوم و

 1991در برلین آلمان منتشر میکرد ،روزنامه هرنگستان

هرهنگ غیر ایرانی باردازد.

که مشفق کاظمی از  1999تها  1995در آلمهان منتشهر

در محههدوده بحههج پههژوهش حاضههر ناسیونالیسهها

میکرد و روزنامه آینده که دکتر محمهود اهشهار اسهتاد

مبنههای اصههلی ایههدئولوژی سیاسههی دولههت پهلههوی را

علوم سیاسی و تحصیل کرده اروپها در سهال  1994در

تشکیل میدههد .اینگونهه ناسیونالیسها ماهیهت قهومی

تهران بنیان گذاشت (انتخهابی .)131: 1911،سهیدجواد

نداشت و دنبال بیداری و آگاهی ملی و بازسازی نظهام

طباطبایی ،از دگرگونیهای ایجاد شده در حوزه اندیشه

سیاسی ایهران بهود .چنهین ناسیونالیسهمی بها شکسهت

سیاسی در این دوره از تاریخ معاصهر ایهران بها عنهوان

ایرانیان از روس ها و انقالب مشروطه شهروک شهد .بها

جدال "سنت و تجدد" نام میبرد و معتقهد اسهت کهه

آغاز تثبیت انقالب مشروطه و گذشت زمان کوتاهی از

پای استدالل طرهداران سنت در مقابله با اندیشههههای

آن ،انواعی از ناسیونالیسا در ایهران شهکل گرههت کهه

نو چوبین بود .وی معتقد است بنیانهای مخالفت ایهن

محمدعلی همایون کاتوزیان آنها را در سه دسته بیهان

گذشتهگرایان با نوگرایی و تجدد واهی سستتر از آن

می کند .یکی ناسیونالیسا متجدد ،مترقهی ،رادیکهال یها

بود که در برابر دگرگونیههای بنیهادی کهه در عمهل و

آینده نگر است که شیفته جالل شاهنشاهی باستانی قبل

نظر انجام می شد تاب مقاومهت داشهته باشهد و دههاک

از اسالم بودندز مانند تیمور تهاش و علهی اکبهر داور و

آنان از دیدگاههای سنتی نیز بیپایههتهر از آن بهود کهه

غیهههره .دوم ناسیونالیسههها لیبهههرال ،دموکراتیهههک یههها

جدی گرهته شود (طباطبایی.)190: 1905 ،

بورژواناسیونالیست که بیشهتر ههرآورده مشهروطه بهود

بدین ترتیب رضا ان بها تکیهه بهر گفتمهان جدیهد

مانند مشیرالملک و دکتهر مصهدق .سهوم ناسیونالیسها

روشنفکران ایرانهی مبتنهی بهر مدرنیسها ،ناسیونالیسها

محاهظهکار که واستار بازگشهت بهه وضهع اجتمهاعی

ایرانی را محور حرکتههای هود در ایهران قهرار داد.

قاجار نبودند .مانند مدرس ،ملکالشعرای بهار و غیهره

گفتمان مدرنیسا عصر قاجار با ههایهاری و مشهارکت

(کاتوزیههان .)195-193: 1904،سههرانجام ،ناسیونالیسهها

روشنفکران لیبرالی مانند سید حسن تقهی زاده ،محمهد

بعد از انقالب مشروطه ،بهه غلبهه کهردن ناسیونالیسها

علی هروغی و احمد کسروی که انجمن پرورش اهکار

اهراطی یا شوونیسا رضاشاهی در ایران میانجامهد کهه

پشتوانه ایدئولوژیک و هرهنگی آن را تشهکیل مهیداد،

زمینه ایدئولوژیک شکلگیری سا ت دولت مطلقهه در

عهدهدار انجام اصهالحات در ایهران شهد کهه ثمهرهاش

ایران را تشکیل میدهد.

شکلگیری دولهت مطلقهه در ایهران بهود .بنهابراین ،از
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بر اساس مرحله دوم روششناسهی اسهکینر ،زمینهه
عملی بحج رضا ان تقاضا برای شکلگیری حکومت

و مر و ستیزهای شدید در میگیرد که پیدایش دولت
مطلقه پهلوی نتیجه آن است (کاتوزیان.)11: 1909،

مقتدر ازسوی اقشار مختلهف جامعهه اسهت .بهه دلیهل

عناصر مختلف سا ت اجتماعی و سا ت قهدرت

هقههدان شههرایب سهها تاری الزم بههرای تههداوم دولههت

در ایران ،طر تجزیهه کشهور را معهادل از بهین رههتن

مشروطه ،در نهایت از درون انقالب مشهروطه ههر و

استقالل سیاسی ایران میدانستند .از نظر مراجهع تقلیهد

مر بیرون آمد .هاصله دوازده ساله پیروزی انقالب در

و رهبران مذهبی هیچگاه نمیتهوان بهه تجزیهه کشهور

سههال  1900تهها کودتههای  1933دوره هههر و مههر در

اسههالمی اندیشههیدز چههون در اسههالم قههومگرایههی و

مرکز والیات بود (کاتوزیهان .)01: 1913،از یهک سهو

ملیتگرایی حرام است و ملت یکاارچه اسالم مد نظهر

دولت تضعیف شده بود و از سوی دیگر به دلیل همین

رهبههران مههذهبی اسههت (عنایههت .)959-915: 1919،از

ضعف حکومت مرکزی ،ودمختاری در والیهات کهه

سوی دیگر تجزیه ،هرصت نفوذ عوامل بیگانهه و کهاهر

بیشتر در دست عشایر بود اهزایش یاهته بود .در چنهین

را هراها میکرد .از نظر تجار ،بازرگانان ،زمهینداران و

شرایطی یعنی هر و مر ناشی از کاهش توان قدرت

کسانی که کنترل منابع اقتصادی و ثهروت را در ا تیهار

مرکههزی و نههاامنی بوجههود آمههده ناشههی از آن ،زمینههه

داشتند ،هعالیتهای اقتصادی در رابطه با کهل مملکهت

اجتماعی برای ظهور قهدرت جدیهدی کهه ایهن وضهع

مطری بود و این امر بدیهی اسهت کهه حهوزه هعالیهت

آشفته را سامان دهد هراها شهد (کهدی.)191 : 1905 ،

تجار هر چه گستردهتر میبود منابع بیشتری عاید آنهها

کاتوزیان ،چگونگی شهکلگیهری ایهن تحهوالت را بهر

میشد .به همین دلیل تجار تبریهز همیشهه از مهداهعان

مبنای نظریه جامعه "کوتاه مدت" یا به عبارت دقیقتهر

سرسخت یگانگی آذربایجان با سایر قسمتهای ایهران

"جامعه کلنگهی" توضهیح مهیدههد (کاتوزیهان1909،

بودهاند و اکثریت مردم شهرهای مرکهزی ایهران اساسهاً

 .)59:وی معتقهد اسهت کهه شههکلگیهری دولهتهههای

در تمرکز قدرت سیاسی و اقتدار قهدرت مرکهزی کهه

ودکامه و مطلقه در ایران بهر مبنهای یهک چر هه یها

زمینه انتقال کاال از اسهتانهای مهرزی را پدیهد مهیآورد

سیکل انجام میشود .بهه اعتقهاد وی ،تمهام قیهامهها و

بهره بیشتری را میبردند .نمایندگان طبقات مختلف در

انقالبهای ایران در برابر دولتههای ودکامهه انجهام

مجلس اول بههویهژه روشهنفکران بها ایهنکهه طرههدار

میشده و هروپاشی دولت بهه ههر و مهر و تجزیهه

آزادیهای هردی و کاهش اقتدار دولت مرکزی بودنهد

کشور میانجامید ،تا زمانی که یکی از قدرتهای هر

و با تصویب قانون انجمنهای ایهالتی و والیتهی سهعی

و مر آهرین موهق به تشکیل یک حکومهت مطلقهه و

در جلوگیری از تمرکز قدرت در دست هیوت حاکمهه

ودکامه جدید میشد .در انقالب مشهروطه نیهز قیهام

داشتند (شجیعی ،)191: 1944،وقتهی بها طهر تجزیهه

علیه حکومت ودکامهه انجهام شهد کهه ههدف از آن

سیاسی ایران بعد از جنهگ جههانی اول مواجهه شهدند

سرنگونی و براندازی حکومت ودکامه بود و پهس از

طرهدار "مرد مقتهدر" و یها حکومهت مقتهدر مرکهزی

پیروزی انقالب و براندازی حکومت ،دوره ای از هر

شدند .برای مثال ،شاهزاده سلیمان میهرزای قاجهار کهه
رهبری سوسالیستهای ایران را در سهالههای -1994
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 1933بر عهده داشت به پشتیبانی از رضها ان متمایهل

موقعیت ود قرار داشت .ضمن اینکهه ا هتالف بهین

شد.

دیگر عناصر قدرت موجب ناتوانی آنها شده بود و به

چاره جویی بهرای ایهران و نجهات آن از تجزیهه و

تنهایی نیز امکان اقدام نداشتند .در این دوره بهر الف

هر و مر  ،اندیشهه ایجهاد دولهت مقتهدر مرکهزی را

دوره اسههتبداد صههغیر کههه زمههینداران و رهبههران ایههل

مطری کرد .اسهتفاده از راه حهل نظهامی بهرای متمرکهز

بختیاری با اتحاد با روشنفکران توانستند اقدامی انجهام

کردن قدرت در ایران نه تنها مورد توجه دولت بریتانیها

دهند ،به علت تغییر شرایب عناصر سا ت سنتی ایهران

بهوده کههه ظهههور قههدرت جدیههدی را در شههمال ایههران

امکههان اقههدام هماهنههگ نداشههتند .نیههروی ژانههدارمری

(دولت اتحاد شوروی) مشاهده میکرد ،بلکه اشخاصی

امکانات بالقوه را برای در دست گرهتن قدرت نداشت

نظیر سید ضیاءالدین روزنامه نویس را به هکر توسل به

و نیروی قزاق تنها نیهروی نظهامی بهود کهه بهه علهت

اسلحه و انجام کودتای مسلحانه اندا ته بود و اندیشهه

حمایهههت انگلهههیس از آن امکهههان اقهههدام را یاههههت

کودتا از دایره سربازان و اهل شمشیر و سهالی هار

(طبری.)93-45: 1951،

شده و تقریباً عمومیت یاهته بود .لیهل مکهی در ایهن

گذشته از تحوالت دا لی ،شرایب جهانی نیز چنین

باره مینویسهد "سهردار اسهعد بختیهاری و عهدهای از

روندی را ایجاب میکرد (ههوران .)19: 1905،در ایهن

ههوانین در چهلسههتون متمرکههز شههده و سههاالر جنههگ

دوره انگلستان و روسیه دو قدرت نظام جههانی بودنهد

تفنگچی هراها میکرد .نصرت الدولهه بها هکهر کودتها

که با یکدیگر رقابت میکردند .به همین دلیل بهود کهه

می واست به سرعت باد از قلهههای پهر بهرف غهرب

سیاست بریتانیا طی سالهای  1999تا  1995با قهدرت

بگذرد و به تهران برسد .سید ضهیاء بها مراکهز قهدرت

گرهتن رضا ان مواهق بودز زیهرا او را عامهل ثبهات در

سازش مینمود و استاروسلسهکی (هرمانهده نیروههای

مرزههههای هنهههد ،عهههراق و روسهههیه مهههیدانسهههت

قههزاق ایههران) نیههز ایههن یههال را در سههر داشههت"

(زیرنسکی .)190: 1909،از سوی دیگهر ،وجهود یهک

(مکی.)191-190 :1951،

دولت قدرتمند میتوانست ها بها چنهین جنهبشههای

در این زمان ارتش انقالبی گیالن که بوسیله عناصر

رادیکال دا لهی مقابلهه کنهد و هها جلهوی پیشهروی

چپ وابسته و کمونیستهای قفقاز هدایت میشهد بهه

احتمههالی قههوای شههوروی را بعههد از تخلیههه کشههور از

شکل رسمی اعالم کرده بودند که در آینهدهای نزدیهک

نیروهای انگلیسی بگیرد (هوران .)999: 1905،در واقهع

به سوی پایتخت پیشروی واهند کرد و بها توجهه بهه

در این دوره هدف انگلستان در ایهران اسهتقرار نظمهی

برداشتی که روحانیون و رهبران مذهبی از عناصر چپ

بود که موازنه بین المللی قدرت را برها نزند .به همین

در ایران داشتند ،این امر چندان مطلوب نبود .حکومت

دلیل ،انگلیسیها دیکتهاتوری پهلهوی را نزدیهکتهرین

احمدشاه در این موقعیت هاقد هرگونه پایگهاه مردمهی

شکل حکومت مورد نظر ویش در ایران مهیدانسهتند

بود .سا ت سنتی قدرت که از نیروی ایالت و عشهایر

(کاتا .)949: 1911،بهویهژه کهه در پهی انقهالب اکتبهر

سرچشمه میگرهت دچار هروپاشی شده بود و شاه بهه

روسیه این واست برایشان ضهروریتهر شهده بهود و

عنوان سمبل قهدرت سها ت سهنتی در ضهعیفتهرین

بنابراین ،از تشکیل دولتی قدرتمنهد در ایهران حمایهت
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میکردند .روسها نیز وجود یک دولت قدرتمند را در

نظمی که رضا ان وعده میداد ،استقبال عمهومی از او

نهایت مانعی برای دست اندازی انگلیسهیهها بهر کهل

اهزایش یاهت .در این شرایب راه حل نظامی بهترین راه

منابع ایران میدانسهتند (آروی .)111: 1919،گذشهته از

غلبه بر مشکالت تشخیص داده شد و نیروههای قهزاق

آن با بروز انقالب اکتبر  1311در روسیه و حاکا شدن

به هرمانهدهی رضها ان و رهبهری سهید ضهیاء الهدین

نظههام کمونیسههتی در ایههن کشههور ،حاکمههان شههوروی

طباطبههایی وارد تهههران شههدند و قههدرت را در دسههت

براساس آمهوزهههای مارکسیسهتی وجهود یهک دولهت

گرهتند .در تهران نیرویی وجود نداشهت کهه بها آنهها

قدرتمنههد را حرکتههی در جهههت تسههریع گههذار از یههک

مقابلههه کنههد ،کابینههه اسههتعفا داده بههود و کشههور در

هرماسیون اجتماعی بهه هرماسهیون بعهدی و در نتیجهه

بالتکلیفی به سر میبرد .دولت انگلستان نیز با اسهتفاده

زمینه ساز انقالب کمونیستی در ایران مهیدانسهتند .بهه

از هرصههت از رضهها ان و سههید ضههیاء حمایههت کههرد،

این ترتیب سا تار نظام جهانی به همراه شرایب مساعد

چنانکه وقتی سیدضیاء موهق به انجام کودتا شد گفهت

دا لی زمینه را برای کودتای  1933هراها کرد .این در

"اگر من کودتا نمیکردم مدرس کودتا میکرد و مها را

حالی بود کهه در میهان جریهان روشهنفکری ،اجمهاعی

میکشت" (مکی.)193 : 1951،

هراگیر برای ظهور یک مصلح بزرگ و نجات دهنده که

بنابراین ،در محدوده بحج این پژوهش بی ثباتی و

عظمت گذشته ایران را به آن باز گردانهد و ایرانهی نهو

ناامنی و عدم انسجام موجود در جامعه ،اقشار مختلهف

بسازد وجود داشت (اتابکی .)19: 1905،عهالوه بهر آن

جامعه را به این نتیجه رساند کهه از پدیهد آمهدن یهک

نیروهای اجتماعی (روحانیت ،سران ایهالت و عشهایر،

دولت مقتدر مرکزی حمایهت کننهد .پیهدایش سها ت

اشراف زمیندار ،تجار و بازرگانهان) ههر یهک آن قهدر

دولت مطلقه رضا ان در ایران نه اتفاقی بود و نه تنهها

قدرت نداشتند که بتوانند بر جامعهه مسهلب شهوند .در

واست یک قدرت ارجی .نقش نیروهای سیاسهی و

چنین شرایب سا تاری که هیج نیروی اجتمهاعی تهوان

اجتماعی در این دوره در پیدایش سا ت دولت مطلقه

غلبه بر سایرین را نداشت ،نیروی نظامی که از حمایت

بسیار مها است و اصوالً نیاز به استقرار یک حکومهت

قدرتهای بزرگ بر وردار بود از طریق کودتا قهدرت

قوی به عنوان یک ضرورت تاریخی مطری بوده است.

را به دست گرهت .بسیاری از روشهنفکران و از جملهه

بههر اسههاس مرحلههه سههوم و چهههارم روششناسههی

عدهای از شاعران و نویسندگان ،کارمنهدان ،دولتمهردان

اسکینر که چه رابطهای میان ایدئولوژی و کنش سیاسی

و صاحبان مشاغل رده باال نیز تا حد زیادی تحت تاثیر

وجود دارد و ایدئولوژیهای سیاسی چگونهه تحهول و

رضا ان و ملیگرایی او قرارگرهتند .با اندکی مسهامحه

تکون مییابند ،در رابطه با دولهت مطلقهه در ایهران بها

مههیتههوان رضهها ان را کههه ههود مولههود سهها تارهای

توجه با مطالب یاد شده ،میتوان گفت که رابطهه بهین

اجتماعی بود برای جامعه ایرانی آن زمهان یهک منجهی

ایدئولوژی و کنش سیاسی انتقال قدرت از قاجاریه بهه

بزرگ دانست .کسی که سودای ایجاد نظها در جامعهه

پهلوی یا به سخن دیگر شهکلگیهری سها ت دولهت

ای بحران زده را داشت که ناامنی در گوشه و کنهار آن

مطلقه در ایران است .در این رابطه که ایدئولوژیههای

بیداد میکرد .در چنین هضایی و با متجلهی شهدن آثهار

سیاسی چگونه تحول و تکون مییابند ،میتهوان گفهت

عل
تحلیل هرمنوتیکی شکلگیری سا ت دولت مطلقه در ایران 93 /

که این امر از طریق نظام بوروکراسی و دیوان سهاالری

مقتدر مرکزی است .این واست عمومی زمینه عملهی

کههه دولههت رضهها شههاه برقههرار سهها ت ،انجههام شههد.

شکلگیری سا ت دولت مطلقه را تشکیل میدهد .در

ایدئولوژی که پهلوی اول آن را بنیان گذاشت در طهول

مرحله سوم ترکیب زمینه ایدئولوژیک و عملهی منجهر

دوران  11ساله سلطنت رضاشاه از طریهق بوروکراسهی

به انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی شهد و در مرحلهه

و دیوان ساالری که از ویژگهیهها و پیامهدهای دولهت

چهارم نیز ایدئولوژی رسهمی دولهت رضاشهاه کهه بهر

مطلقه است ،چنان تکوین و تکهون یاههت کهه پهس از

اساس ناسیونالیسا ،سکوالریسا و مدرنیسا استوار بود

رضاشاه به مدت  91سال مبنهای سهلطنت پهلهوی دوم

از طریق نظام بوروکراسی و دیوان ساالری که سها ت

قرار گرهت.

دولت مطلقه ایجاد کرد ،تحول و تکون یاهت.
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