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  چكيده
حـوزه سرشـار از اطالعـاتي     اين. است آن عملي گاه جلوه كشوري هر سياسي تاريخ

 تبلور آن،از موضوعات مهم  يكي. گيردشناسايي قرار دروشمند مور تواند مياست كه 
 بـه  سياسـتمداران  و سياست نگاه نوع يعني مردم تبلور. سياست است ةعرص در مردم
 ةنحـو سياست و اصحاب قدرت كه خـود را در   به مردم رويكرد و نگاه نوع و مردم

  .دهد مي  نشانقدرت سياسي  ةها با يكديگر در حوز فعاليت و تعامل آن
و  شـده  برخوردار يبسيار تنوع ازمردم با قدرت سياسي  تعامل موضوع ،امروزه

بر ابعاد جديد  روز هروزب يعني، آيد؛ مي  حساب به» در حال شدن«يكي از موضوعات 
نگاهي بـه   با »محور دوران« رويكرد به توجه با. شود ميآن افزوده و تعميق و تكميل 

 مردم جايگاه شناسايي. پرداخت سياسي تاريخ در مردم نمود به توان ميمنابع تاريخي 
 برخـوردار دانش تاريخ از پيچيـدگي و ظرافـت خاصـي     ةدر حوز سياسي تاريخ در

به روش و بررسـي مـوردي    پرداختن. مهم آن است الزامات از روش بحث كه است
منـابع   درن اسـت كـه   آايـن پـژوهش    هاي يافته از. گيرد مي  صورتآن در اين مقاله 

 دوران دو بنـدي،  تقسـيم يك  دراجتماعي و سياسي،  اي انديشهتاريخي و ديگر منابع 
تاريخ سياسي و اجتماعي مطـرح اسـت كـه مـردم در دو      در جديد و قديم متفاوت

ها با  اجتماعي و سياسي آن نمودهاي و ها جلوه. دارند قرار يكديگر با متفاوت گاهجاي
 بـه  نسبت جديد دوران در» كنشگري«و » اراده« ،»آگاهي«چون  هايي ويژگيتوجه به 
  .است برخوردار بيشتري تنوع و عمق گستردگي، از قديم، دوران

  .ايران ،تاريخ سياسي جديد، دوران مدرن، تاريخ اجتماعي مردم، :ها كليدواژه
                                                                                                 

  hassanifar@yahoo.comاستاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  *
  21/2/1393: ، تاريخ پذيرش29/11/1392: تاريخ دريافت
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 مقدمه. 1
» حكومـت «يـا  » دولت«در عرصة زندگي اجتماعي،  ترين نهاد اثرگذار در تاريخ سياسي، مهم

گيرد؛ يعنـي،   حاكميت شكل مي. 3و ، مردم. 2، سرزمين. 1 :است كه از تركيب سه جزء  بوده
، شكل وجودي مناسب و واقعي به اجزايشيك از  است كه بدون هيچ  نبودهدولتي در تاريخ 

دهنـده   شكلاجزاي با اين اوصاف، نوع و نحوة تبلورِ وجودي هركدام از . باشد  خود گرفته
 بايد اشاره كرد كـه نـوع و نحـوة تبلـور    . است به دولت در طول تاريخ سياسي متفاوت بوده

دهنده به آن در  اصلي شكلاجزاي ها به عنوان يكي از  وجودي مردم در تاريخ سياسي دولت
هـاي متفـاوتي    هـا و ديـدگاه   است و در عرصة عمل و نظر، واقعيت  هر زماني متفاوت بوده

تـوان دو دوران   بندي، با نگاهي به تاريخ سياسي و اجتماعي، مـي  در يك تقسيم. وجود دارد
  .»مدرن«وران جديد و و د» كالسيك«دوران قديم و : متفاوت را شناسايي كرد

بـريم، نحـوة ظهـور در عرصـة      مي سر به» دوران مدرن«امروزه، كه ما در وضعيتي به نام 
گيرد كـه بـه نـوعي پايـه و      سياست به اين صورت مورد بررسي و ارزيابي و مطالعه قرارمي

عضو تنها  نه» مردم«در تاريخ سياسي جديد، . آيند مي  حساب به» مردم«اساس و مبناي دولت، 
برندة دولت و تمام نهادهاي اجتمـاعي   بخش و پيش دهنده به دولت است، بلكه هويت شكل

مديريت، تقاضا، خواست و مطالبه از جانب مردم است و سياست، در . شود نيز محسوب مي
در ايـن  . تـك اعضـاي آن اسـت    و تـك » مردم« ازبرآيندي معاني حداكثري يا حداقلي آن، 

 كـرده  ش افراد قهرمان، كم و بلكه نقش فردفرد مردم اهميت پيـدا سازي و نق دوران، قهرمان
قهرمانان، در بهترين تعبير، نخبگاني هستند كه حاصل اراده و تدبير جمعي و حركت . است 

هـا،   بـه عبـارت ديگـر، ويژگـي    . است» مردم«هاي  و فعاليتشان در راستاي نيازها و خواست
داراي اهميت است كه باعث پيشبرد بهتـر امـور   تك افراد مردم  هاي تك ها و قابليت ظرفيت
  .شود هاي سياسي و اجتماعي مي خصوص در عرصه آن، به

ها و مطالعـاتي   نوع و نحوة ظهور مردم از منظر سياسي و اجتماعي در تاريخ، در بررسي
هاي مربوط به تـاريخ سياسـي در    نگري و بررسي نگاري و كار مورخي يا تاريخ چون تاريخ

، »تاريخ سياسي جديد«در . شود  تواند انجام هاي متفاوتي چون قديم و جديد مي بندي تقسيم
توانـد   از اهميت اصلي و اساسي برخوردار شـده، جايگـاه آن مـي   » مردم«كه به نوعي بحث 
  .تري قرارگيرد مورد بررسي دقيق

هاي سياسي قـديم و جديـد مـورد توجـه بـوده، ولـي        نسبت مردم با سياست در تاريخ
با توجـه بـه ايـن مقدمـه،     . ها متفاوت است هاي تبلوري اين توجه در هركدام از آن صورت
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 سياسـي  تـاريخ  در سياسـت  در مردم جايگاه شود، اين است كه تواند مطرح پرسشي كه مي
اين پرسش در راستاي لـزوم داشـتن پرسـش    . دارد قديم سياسي تاريخ با تفاوتي چه جديد

 پژوهش علمي است، زيرا مورخ اگر از تاريخ پرسـش براي مورخ و پژوهشگر تاريخ و هر 
اي از اقـوال و روايـات و اخبـار صـحيح را      باشـد، گرچـه ممكـن اسـت مجموعـه      نداشته 
پس، اگر تاريخ  ).19: 1382 نجفي،(» تاريخ نيست«شده  آورد، اين مجموعة گردآوري   فراهم

باشـد    نسبتي با زمان داشته بنابراين، الزم است تاريخ. چيزي نيست هم نباشد، در نتيجه هيچ
شده يعني  پرسشي كه در اين مقاله مطرح. شنود و اگر چيزي از زمان نپرسد، پاسخي هم نمي

خواهد از تـاريخ   جايگاه مردم در تاريخ سياسي قديم و جديد، پرسش امروزي است كه مي
  .پاسخي براي آن بيابد

  
  ضرورت و ،اهميت سابقه، 1.1

هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بـه شـكل يـك     به سمت حوزهامروزه، گرايش مورخان 
هـاي   هاي قبل به نحوي در ميان حـوزه  جريان در حال افزايش است؛ رويكردي كه در زمان

مطالعاتي ديگر مطرح بود؛ يعني، از لحاظ حوزه و دانش تاريخ، نمودهـاي جريـاني وجـود    
قتصـادي و فرهنگـي وجـود    به عبارت ديگر، نگرش به سمت زندگي اجتمـاعي، ا . نداشت

ايـن گـرايش امـروزه    . بـود   نشـده   داشت، اما به يك جريان عمومي در رشتة تاريخ تبـديل 
هاي جديدي در تاريخ مثل تاريخ اجتمـاعي، تـاريخ    گيري رشته افزايش يافته و باعث شكل

  .است  اقتصادي، تاريخ فرهنگي، تاريخ سياسي و غيره شده
  :توان اشاره كرد كلي ميدر مورد تاريخ سياسي، به طور 

 سياسـي  قـدرت  بـه  معطـوف  اجتمـاعي  هاي اندركنشتاريخ سياسي، سياست يا  موضوع
مـورد نظـر در چـارچوب بسـترهاي معينـي شـكل        هاي كنشجا كه اندر از آن ولي. است
 يـا  كنشـگري  تـا  كنـد  بررسـي  نيز را ها كنشتاريخ سياسي بايد بستر ساختاري  گيرد، مي

از  اي دسـته موضوع اصلي تاريخ سياسـي بايـد    پس،. كند درك بهتر را سياسي كارگزاري
انساني اجتماعي متعلق بـه گذشـته باشـد كـه بـه نـوعي بـا قـدرت سياسـي           هاي هستي
بـا سـه نـوع     اساسـاً  سياسي تاريخ عبارتي، به. است ارتباط در ساختارمند، يا يافته  سازمان

ايـن دو   ةرابطـ  و سياسـي  انـدركنش  بستر سياسي، اندركنش: هستي سياسي سروكار دارد
  ).101: 1389 محمدي، گل(

در وضـعيت فقـدان تعريـف     شـناختي  از لحاظ روشي و معرفـت  مااند كه  برخي بر آن
هستيم و ايـن وضـعيت باعـث بحـران هويـت تـاريخ       ) political history(» تاريخ سياسي«
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راه حـل رفـع آن را در    .تاس  شناسي تاريخي شده شناسي و معرفت روش ةسياسي در حوز
  ارچوب موضوعي مطرحهگام نخست و حركت علمي مهم در اين زمينه، رسيدن به يك چ

شـده   تمركز موضوعي در تاريخ سياسي را مطالعه بر روي قدرت سياسـي نهادينـه  . كنند مي
  .)3: 1390، همو(دانند  يعني دولت مي

پيـداكرده در   يافتـه و واقعيـت   پرداختن به تاريخ سياسي براي شناسـايي سياسـت تعـين   
داراي اجزاء و ابعاد و موضوعات متنوعي چون دولـت،   اين تاريخ. هاي متفاوت است دوره

بحث مردم و نسبت آن با سياست يكي . قدرت سياسي نسبت مردم با سياست و غيره است
ست ها در سيا از موضوعات مهم تاريخ سياسي است كه پرداختن به آن براي فهم جايگاه آن

  .داراي پيچيدگي است
توجه به جايگاه مردم در حوزة سياست، به دليل گسترش مفاهيم و موضـوعاتي چـون   

در انحصـار  «، )accountability(هـا   حكومـت » گوشـدن  پاسخ«، »ارادة عمومي«، »شهروندي«
، وضـع قـوانيني كـه    »شدن منافع حكومت با منافع مـردم  يكي«، »كسي نبودن مقامات دولتي

مردم در تشـخيص و تحقّـق منـافع    «شدن اين قاعده كه  دربردارد، اصل» ي عمومخيري برا«
هاي طبقات ضـعيف   شدن ميزان فالكت گيري نهادهاي انتخابي، كم ، شكل»خود توانا هستند

حكومـت  «، »حـق رأي «، »طبقة متوسـط «و در مجموع رسيدن به پيشرفت با سرعت بيشتر، 
ها و مطالعات تـاريخي   غيره است كه اهميت بررسيو ) 55: 1385وينر، (» رقابت«، »انتخابي

  .كند را بيشتر مي
دهندة هر كشوري هستند  تشكيل ياجزايكي از » مردم«چه معلوم است، اين است كه  آن

هاي مهم دولت و نوع نظام سياسي  يكي از نظريه. و با حوزة سياست ارتباط تنگاتنگ دارند
. اسـت » دموكراسـي «اسـت، نظريـة     كـرده  اكه امروزه گسترة نظري و عملـي فراوانـي پيـد   

يا حاكميت مردم البته ريشة تاريخي هـم دارد و در ديـدگاه و آراي افالطـون،    » دموكراسي«
است و به آن حملـه كـرده و انتقـاداتي بـه آن وارد       گراي يونان باستان، آمده فيلسوف نخبه

هاي بعد، به سـبب   زماندموكراسي يوناني و حتي خيلي ). 196: 1381بشيريه، (است    كرده
مخالفت انديشة سياسي مسيحي در قـرون وسـطا، در اكثـر جوامـع، نظـر حـاكم و غالـب        

از (ـ شهر آتن بـه مـدت محـدودي     دموكراسي يوناني در منطقة محدود دولت. است   نبوده
درصـد   20در بين تقريباً » مستقيم«آن هم به صورت ) 83: همان) (قبل از ميالد 338تا  508

 .است  شده ها حق رأي نداشتند، اجرا مي ها و خارجي م كه در آن زنان و بردهاز مرد
مانده از گذشـتة مربـوط بـه تـاريخ ايـران، در قالـب        جاي ، در منابع تاريخي و به»مردم«
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آدم، آدميـان و   واژگاني ديگر چون رعيت، خلق، خاليق، امت، ملت، ناس، ابنـاء بشـر، بنـي   
ها غيـر از دورة محـدود مربـوط بـه يونـان باسـتان در        آناست و سهمي براي   جامعه آمده

كه بدون ترديد مردم يكـي از   اين. حكومت، به عنوان نوع قدرت برپا و مستقر، وجود ندارد
دهنده به هر دولت و حكومتي هستند، امري بديهي و ابتدايي است، اما  اجزاء و اركان شكل

گردد كه مردم  ع جايگاه و رويكردي برميها در حوزة سياست به تعبير و نو نحوه و نمود آن
شناخت دقيق اين . تر در واقعيت عملي سياسي دارند در ميان سياستمداران يا به عبارت دقيق

در . جايگاه داراي پيچيدگي و ظرافت خاصي است و ارتباط وثيقي با قـدرت سياسـي دارد  
اي  خي و هم منابع انديشهشود با توجه به رويكردي كه هم در منابع تاري اين مقاله تالش مي

  .شده، اين جايگاه مورد واكاوي قرارگيرد مطرح
چه در منابع تاريخي قابل رؤيت است، اين است كه در مورد ميزان اعتبار مردم دو نـوع   آن

و ديگري هـم در تـاريخ   ) قديم(يكي در تاريخ سياسي كالسيك : رويكرد قابل شناسايي است
بندي توجه به واقعيت نظري و عملي است كه عموماً  تقسيمنكتة مربوط به اين . سياسي جديد

جايگاه مـردم در هركـدام از   . وجود دارد و به نوعي از گستردگي نهادي هم برخوردار است
تـوان تـاريخ    ها مـي  ها و تعابير خاصي است كه با رجوع به آن ، داراي ويژگي»دوران«اين دو 

صوصاً دوران اخير را با توجه به حضور و تاريخ سياسي جديد و خ) قديم(سياسي كالسيك 
  .بخشي، بهتر شناخت و به اتخاذ راهبرد درست پرداخت در آن و توانايي تعميق

توان دريافت كه مثالً مفاهيم سياسي در حوزة مربوط به مردم  با بررسي اين موضوع مي
اخت، در بـا ايـن شـن   . اسـت   است و به واقعيت پيوسته  داده  چگونه در تاريخ خود را نشان

هاي داخلي كه ريشه در هويت جامعة  توان سازگاري يك ديدگاه را با انديشه مرحلة بعد مي
هاي مربوط به ديـن، اسـالم، فرهنـگ     تواند بحث ها مي اين انديشه. ايراني دارد، بررسي كرد

شـود امـا    ايراني و غيره باشد يا حتي در مقايسه با موضوعاتي كه به حوزة مردم مربوط مـي 
اين مطالعة تاريخ از نوع اين مقاله كه بـه  . اتي هستند، مثل دموكراسي و ليبراليسم، باشدوارد

پردازد، ما را به شناخت تاريخ و اشراف بيشتر نسـبت بـه    جايگاه مردم در تاريخ سياسي مي
كنـد، چراكـه يكـي از موضـوعات      ها و نقاط قوت و ضعف خود واقف مي موانع و فرصت

اسـت كـه در ادامـة    » ديـن و مدرنيتـه  «يـا  » اسالم و دموكراسـي «جدي در اين زمينه بحث 
توانـد   گونه مقاالت اين مباحث با دقت بيشتري كه ناشي از اشراف تاريخي اسـت، مـي   اين

گونه مقاالت مطرح است، انديشمندان و متفكران را  توجه به واقعيات، كه در اين. شود   دنبال
  .كندتر هدايت  تواند در ارائة نظرهاي دقيق مي
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  مفهومي و نظري  ارچوبهچ 2.1
 مردم 1.2.1
 ذيل  :1361 دهخدا،( بشر س،انا س،نا ،زادگانيآدم ،اشخاص ،افراد ،خلق، قيخال

باشد كه از » people«تواند  معادل انگليسي مردم مي. از معاني مردم است) »مردم«
قبيل  تعاريف آن در فرهنگ لغت انگليسي، اطالق به شهروندان يك واحد سياسي از

اي از افراد است كه در يك كشور تحت يك دولت  يك ملت يا يك دولت يا مجموعه
  .)http://www.thefreedictionary.com/people(كنند  زندگي مي

  جديد و قديم دوران 2.2.1
هـاي تـاريخي ترسـيم     بسياري از پژوهشگران ايراني و خارجي تـاريخ را بـر اسـاس دوره   

اهللا  افرادي چون حسن پيرنيا، عباس اقبال آشتياني، احمـد اشـرف، سـيف   در ايران، . اند كرده
اين افـراد  . اند هايي در زمينة دوره ارائه كرده بندي اللهي، موسي نجفي و ديگران تقسيم سيف
ها را بر اساس واقعيات تاريخي در ايران و به صورت توصـيفي و گاهشـماري يـا بـا      دوره
  :اند اي كرده بندي دوره تقسيم گيري از يك ايده يا نظريه، بهره

عهـد  . 1: انـد از  كند كه عبـارت  دوره تقسيم مي 4عباس اقبال آشتياني تاريخ ايران را به 
م تـا بـدو   8عهد متوسط از نيمـة اول قـرن   . 2م؛  7م تا نيمة اول قرن  ق 8قديم از آخر قرن 
ز مشـروطه در قـرن   م تا آغا15عهد نسبتاً جديد از دورة صفويه تا قرن . 3سلطنت صفويه؛ 

: 1370آشـتياني،   اقبال (م تا عصر حاضر 19عهد معاصر از انقالب مشروطه در قرن . 4م؛ 19
: كند كه شـامل  مي دوره را تقسيم پنج حسن پيرنيا ادوار باستاني تاريخ ايران را به ). 46 -  44
دورة . 5؛ و هـا  دورة پارتي. 4دورة مقدوني و سلوكي؛ . 3دورة هخامنشي؛ . 2دورة مادي؛ . 1

 روسي، شناسان ايران ةنظري 4گيري از  احمد اشرف با بهره). 43: 1373پيرنيا، (ساساني است 
 تفـاوت بـه   قائـل  كـه  نظرياتي هستند، قائل ايران اجتماعي نظام بودن فئودالينظرياتي كه به 

 در آسـيايي  نظـام  بـه  قائـل  كه نظرياتي و هستند غربفئوداليسم  نظامدر ايران و  زمينداري
دولت نظام آسيايي؛ و . 2نظام فئودالي؛ . 1: كند كه شامل مي  ، سه دوره را مطرحهستند ايران

اللهي تاريخ ايـران   اهللا سيف سيف). 163 -  157: 1348اشرف، (الطوايفي است  نظام ملوك. 3
گيري  دورة قبل از شكل. 1: اند از كند كه عبارت هايي تقسيم مي هرا به دو دوره با زيرمجموع

ــدة ســه مرحلــه اســت  نظــام اقتصــادي، اجتمــاعي ســرمايه ــران كــه دربرگيرن : داري در اي
مرحلة شباني در موقـع   )ها به فالت ايران؛ ب گردآوري خوراك پيش از ورود آريايي  )الف
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دورة . 2هـا؛   كشاورزي معيشتي در موقع اسكان آريـايي  )ها به فالت ايران؛ ج يورش آريايي
داري  پيـدايش و گسـترش سـرمايه    )الـف : در ايران بـا دو مرحلـه   داري گيري سرمايه شكل

، )م1906(م دربرگيرنـدة اوايـل قاجاريـه تـا انقـالب مشـروطه       1979تـا   1906پيراموني از 
، كودتا تا )م1953( 1332مرداد  28، محمدرضاشاه تا كودتاي )م1925(مشروطه تا رضاشاه 

فروپاشـي   )؛ ب)م1979( 1357المي ، انقالب سفيد تـا انقـالب اسـ   )م1962(انقالب سفيد 
 598م كه دربرگيرندة انقالب اسالمي تا پذيرش قطعنامة 1988 -  1979داري پيراموني  سرمايه

). 170 -  163: 1374اللهـي،   سـيف (ن است و از پذيرش قطعنامه تا اآل) جنگ ايران و عراق(
آورد كـه   ران مـي هاي سياسي اسالم و ايـ  موسي نجفي سه دوره را معطوف به تاريخ انديشه

از مشروطيت تـا  . 3از صفويه تا مشروطه؛ . 2از صدر اسالم تا آغاز دورة صفويه؛ . 1: شامل
  ).23 -  19: 1381نجفي، (معاصر است 

» دوران«بندي ديگر وجود دارد كه مبناي اين مقاله است و تاريخ را به دو  اما، يك تقسيم
توانـد   هر دوران مي. با دوره متفاوت است در اين نگاه، دوران. كند جديد و قديم تقسيم مي
ها در اين نظرگاه، محدود بوده و بيشتر جنبة زمـاني و   دوره. باشد  از چند دوره شكل گرفته

اگـر  . ها و موضوعات بستگي خاصـي بـه گسـترة تـاريخي دارنـد      اين زمان. موضوعي دارد
هاي محلي،  تاريخ شود؛ مثل موضوعات موضوع تاريخي محدودتر باشد، به دوره نزديك مي

هاي موضوعي محدود  اي يا مقاطع تاريخي كوتاه يا حتي تاريخ هاي دودماني يا سلسله تاريخ
اي  بنـدي دوره  داري و غيره، با مقوله الطوايفي يا سرمايه داري، نظام ملوك مثل دورة نظام برده

العبر و  كتاب(ون خلد شوند؛ حتي، تاريخ عمومي يا تاريخ جهان اگر مثل تاريخ ابن مي  آورده
أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم مـن ذوي السـلطان    فةديوان المبتدأ و الخبر في معر

اش، كـه بـه    مقدمـه خلدون در كتاب  شود، چراكه ابن گرا تعبير مي باشد، از نوع دوره) األكبر
ذكـر  » عصـبيت «اسـت، مفهـوم محـوري آن را      نوشتهاش  عنوان درآمدي بر كتاب تاريخي

  .گراست بررسي عصبيت بر اساس منطق دوره. كند مي
هـاي   گرا بر آن است كه در تاريخ دو دوران قابل تصور است كه تفـاوت  رويكرد دوران
تعريف از انسان، جايگاه مردم، هدف هستي و معناي شناخت و معرفت . جدي با هم دارند

ل، در دوران قديم، انسان جزئي در اين دو دوران تفاوت جدي با همديگر دارد؛ به عنوان مثا
چيـز   شد كه همـه  از طبيعت بود؛ رابطة ارگانيستي حاكم بود و انسان در مركز عالم تعبير مي

 شود؛ روابط جنبـة مكـانيكي پيـدا    دارد، اما در دوران جديد، انسان تنها مي در خدمتش قرار
  .آن است گيرد و هدفش تسلط بر مي كند و انسان جديد در مقابل طبيعت قرار مي
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كـه زمـان و مقطـع     يكي از موضوعات مرتبط با بحث دوران، مقطع زماني آن است؛ اين
توانـد   بندي دوران قديم و جديد چـه موقـع بـدانيم، در هرجـايي مـي      تفكيكي را در تقسيم

در . به بعد، دوران جديد، و ماقبل آن دوران قديم است 1در غرب، از رنسانس. متفاوت باشد
هاي ايران و روس و شكستي كه در اين زمان بـر ايـران تحميـل     بير، جنگايران، در يك تع

اين ديدگاه گـرايش عـام   . شود يا شروع تاريخ جديد ياد مي» خودآگاهي ايرانيان«شد، آغاز 
دارد و عموماً اين مقطع در اكثر منابع تاريخي مطرح اسـت، امـا برخـي هـم ممكـن اسـت       

  2.صفويه را شروع دوران جديد تعبير كنند
اسـت كـه در ادبيـات    » سـنّت و تجـدد  «از مباحث مهم مرتبط با اين موضـوع، بحـث   

هاي مفصلي درگرفته و حتي آثار مستقلي در اين زمينه به رشتة تحرير  اي ايران بحث انديشه
با ورود جريان مدرنيته، از لحاظ نظري، برخي بحث همراهـي كامـل، برخـي    . است  درآمده

گرايـي،   يابي مفاهيمي چون غرب شكل. كردند  ابين را مطرحطرد كامل و برخي هم بحث بين
يا حركت در راستاي آن » مدرنيته«برخي حوزة . ستيزي و نوگرايي در اين رابطه است غرب

تجـدد  «؛ برخي هم بحـث  )1332االسالم كرماني،  ناظم(قلمداد كردند » بيداري«را به نوعي 
 برخـي . كردنـد   غربي مطـرح » مدرنيتة«مقابل  را از مفاهيم مناسب در» تجدد ملّي«يا » بومي

  .دانند مي» مدرنيته«طلبي و نوانديشي را در حوزة اجتماع و دين متأثر از ورود جريان  اصالح
مباحث مربـوط بـه سـنّت و تجـدد مفصـل و گسـترده اسـت و برخـي از مطالـب آن          

يـا  » رادايمپـا «گيـري يـك    اي شده كـه باعـث شـكل    تنيدگي بسياري دارند و به گونه درهم
. اسـت   هاي موجود در يك جامعه مثل ايران نشده چارچوب فكري مورد قبول همة گفتمان

توان ذكر كرد كه با دوران جديـد سـازگار    ها را مي ها يا ويژگي با اين اوصاف، برخي مؤلفه
ا ها انتزاعي نيستند، بلكه برگرفته از تاريخ ي اين مؤلفه و ويژگي. است و برخي با دوران قديم

  .منابع تاريخي هستند
مـردم در ايـن دوره   . جايگاه مردم در حكومت و سياست جديد با گذشته تفاوت دارد

شوند و حق اين برخورداري برايشـان بـه گفتمـان و     هاي اجتماعي برخوردار مي از آزادي
شود؛ چيزي كه در گذشته معنـا   مي  شود؛ بحث حقوق مردم مطرح مي  جريان غالب تبديل

 .است  نداشته
سياسـي   سـپهر قـانون، در  شـده در قالـب    شده و تصـريح  بحث آزادي و حقوق تدوين

اين نكته البته به معني مطلق نپرداختن بـه وضـع مـردم و رعايـا     . است  گذشته جايي نداشته
الملك با تكيه بر سـابقة تـاريخي جامعـة خـود اشـاره       كه خواجه نظام است، همچنان  نبوده
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 مسـافت پانصـد فرسـنگ   هاسـت ب   اي كاه بناحق ستده ي يا توبرهاگر كسي مرغ«: كند كه مي
است تا ديگران بدانستند كه پادشاه بيدار   است و آن كس را ادب فرموده  پادشاه را خبر بوده

و دالّ بر توجه بـه حـق    )85: 1383 الملك، نظام(» است  جا كارآگاهان گذاشته است و بهمه
شود  شده، مشاهده مي  با توجه به بحث حقوق تدوين اما در دوران جديد،. است  رعايا بوده

هاي سياسي جديد در زبان فارسي، عربي و تركـي   مفاهيم سياسي جديدي براي بيان انديشه
پرستي، مشروطه و تفكيك قـوا   قانون اساسي، برابري سياسي، پارلمان، ميهن. گيرد شكل مي

هاي گذشته و دوران قـديم   نظام ها در انديشه و عمل هاست كه معناي جديد آن از جملة آن
ميرزا صالح شـيرازي در سـفرنامة خـود بـه اروپـا بـه       ). 1378لوئيس، (است   وجود نداشته
پردازد؛ مفاهيمي چون  هاي پارلماني، اهميت قانون و لزوم آزادي براي مردم مي توصيف نظام

يابـد   نمـي  رسي معـادلي برد، زيرا برايشان در فا كارمي را عيناً به» پارلمنت«و » كنستيتوسيون«
هـاي   از اين زمان به بعد، استفاده از واژة مشروطه و واژه). 75: 1349ميرزا صالح شيرازي، (

مترادف آن از قبيل مقيده، معتدله و محدوده به عنوان صفت بـراي يـك حكومـت قـانوني     
). 232: 1382كمالي اردكاني، (يابد  غيراستبدادي كه با گذشته متفاوت بود، در ايران رواج مي

اند و آن را برگرفتـه از   كرده  را مطرح» حكومت ملّي«برخي در ايران براي دموكراسي تعبير 
شـدن صـنعت    ها و مطالب افراد مختلف از جمله محمد مصدق از مشروطه تا ملّـي  صحبت
 ).45 -  42، 28: 1372كاتوزيان، (دانند  نفت مي

مشروطه است؛ يعني، مشروط و محدود نوع نظام سياسي در دوران جديد در تعبير اولية 
اين حكومت مشروطه در بهترين الگوي نظري خود به حكومت مـردم بـر مـردم،    . به قانون

هـايي چـون سـلطنت مطلقـه،      شد كه البته بـديل   تبديل 3»دموكراسي«ساالري يا همان  مردم
نازيسم پادشاهي موروثي يا حتي انواع حكومتي در قرن بيستم در غرب شكل گرفت؛ يعني، 

هـاي سياسـي    ها در نـوع نظـام   است و برخي از آن  و فاشيسم و حتي ماركسيسم هم داشته
هاي سياسي  پادشاه، سلطان، خليفه و شاه از جمله مفاهيم مربوط به نظام. گذشته ريشه دارد

هـاي سياسـي كالسـيك ايرانـي،      در انديشـه . گذشته هستند كه در تاريخ ايران نمود داشتند
هـاي   كنـد و آن را جـزء نظـام    يـاد مـي  » مدينة جماعية حريه«وكراسي با عنوان فارابي از دم

ــ اسـالمي هـم     ، هرچند عمالً در جامعة ايراني)248: 1361فارابي، (كند  جاهلي قلمداد مي
 . است  پياده نشده

هاي سياسـي   هاي سياسي دوران جديد با قديم در اين است كه ويژگي نظام تفاوت نظام
، »واليـت عـام  «يـا  » وحـدت و تمركـز قـوا   «، »محوري شخص«، »اقتدارگرايي«دوران قديم 
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هـاي   بوده و ويژگي نظـام » الگوي حكومتي امپراتوري و اعتقادي«و » بودن قدرت طرفه يك«
و » بـودن قـدرت   دوطرفـه «، »نهـادمحوري «، »گرايي قانون«، »مشاركتي«سياسي دوران جديد 

 ).67 -  49: 1384رحي، في(است » الگوي حكومتي ملّي و سرزميني«
اسـت، مفهـوم   » دوران«از مفاهيم مهم و جدي مطرح در تاريخ سياسي كه معنايش تابع 

هـاي سياسـي    در نظـام  )Political Legitimacy( مشـروعيت سياسـي  . اسـت » مشـروعيت «
نكردن حـاكم و كـارگزاران    كالسيك با توجه به مقولة مردم، بر اجراي احكام شريعت، ظلم

از مردم نگرفتن و غيـره مبتنـي   ) خراج ناحق(بودن رفتارها، ماليات سنگين  دلع حكومتي، به
بودن يـا ابتنـاء بـر     بود؛ مشروعيت نظام سياسي در اين دوران، ماهيت مردمي ندارد؛ موروثي

هـاي   زور و استيال و غلبه يا در بهترين شرايط انتخاب اهل حـلّ و عقـد بـه عنـوان نظريـه     
ديدگاه بيعت كـه بـا مـردم    . ها جايگاهي ندارند مردم در آنخالفت اسالمي مطرح است كه 

اسـت و    افتاده  دفعه در تاريخ اولية جهان اسالم اتفاق دفعه يا با تسامح دو ارتباطي دارد، يك
اسـت، امـا مشـروعيت در دوران جديـد، جنبـة        نـداده   ديگر هم نمود عملي از خود نشان

مشاركتي و تعاملي و كيفـي از سـوي ديگـر     گرايي از يكسو و كاركردي و مديريتي و عمل
هاي سياسي خود را نمايندة مردمِ خـود   در اين دوران، مشروعيت مردمي است و نظام. دارد

 .كنند؛ برگزاري انتخابات بارزترين جلوة اين دوران است معرفي مي
در گذشـته، نسـبت بـه    . است» استبداد«از مظاهر دوران گذشته كه نسبتي با مردم دارد، 

ستبداد، خودآگاهي وجود نداشت، اما در دوران جديد، در ديدگاه خيلي از انديشمندان، بـه  ا
لـذا،  . شـود  شدن و غيره معرفي مي ماندگي، جهل، استعمارزدگي، مستعمره عنوان عامل عقب

اند؛ مثالً، محمدحسين نائيني در ايـران بـا    شود اين انديشمندان به آن حمله كرده مي  مشاهده
الدين اسدآبادي با فعاليت عملي و نظري در  ، سيد جمالالمله تنزيهو  االمه تنبيهنگارش كتاب 

ايران، مصر، هند و تركيه، و رشيدرضا، محمد عبده، عبدالرحمن كواكبي و ديگران در جهان 
در ايـران، حتـي جريـان    . پردازنـد  مـي اسالم با نگارش و كنش عملي، به مبارزه با اسـتبداد  

ش عمـالً  1285مـرداد سـال    14گيرد و حكومت مشـروطه در   مي  خواهي صورت مشروطه
خواهي ايرانيان و تحوالت اجتماعي  جريان مشروطه. شود گيرد و مشروطه امضا مي شكل مي

 اريبيـد  تـاريخ اثر احمد كسروي،  ايران ةمشروط تاريخو سياسي آن در آثار تاريخي چون 
 مشـروطيت  تاريخآبادي،  اثر ميرزا يحيي دولت يحيي حياتاالسالم كرماني،  اثر ناظم ايرانيان
 .است  شده  زاده و ديگران به تصوير كشيده اثر مهدي ملك ايران

از مفاهيم محوري در دوران جديد به نسبت دوران قديم كه با مردم ارتباط دارد، بحـث  
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اسـت كـه     شده  كاربرده هم به» يقظه«برخي آثار واژة عربي برخي مواقع در . است» بيداري«
از مفاهيم مرتبط  4.دارد كه به معني خواب است قرار» نوم«به معني بيداري است و در مقابل 

شـود و بـا بيـداري ارتبـاط دارد، واژة      مـي   كـاربرده  با آن، كه اوايل در تاريخ ايران بيشتر بـه 
جـاي آن را گرفـت و امـروزه بيشـتر همـين      » روشـنفكر «است كه البته بعـدها  » منورالفكر«

ـ االسـالم عنـوان كتـاب خـود را      نـاظم . شود مي  كاربرده اصطالح به  ايرانيـان  بيـداري  اريخت
نمودهـاي ايـن   . گذارد؛ كتابي كه معطوف به جريانات و اتفاقـات دورة مشـروطه اسـت    مي

توجه جدي و عملـي بـه   «، »خوديابي مردم نسبت به مسائل  آگاهي«بيداري در تاريخ ايران 
ماندگي و نهادسازي جديد و مبتنـي   تالش براي رهايي از عقب«، »بحث عدالت و پيشرفت

گيـري نهادهـايي چـون     شـكل . اسـت » بر الگوهاي موفق خارجي به عنوان يك ضـرورت 
ها و مطبوعات متفاوت و بسترسازي ارتباطات  گيري و رونق روزنامه ، حزب، شكل»پارلمان«

 منت كنتو  تفنگدار سههاي  »رمان«ي و ريلي، ترجمة آثار اجتماعي غيرسياسي چون ا جاده
گيـري نخبگـاني غيـر از     و شـكل ) 563 /1 :1332كرمـاني، االسـالم   نـاظم (و غيـره   كريستو
بخشي اسـت؛ چيزهـايي كـه در گذشـته      هاي ثروت و قدرت از نمودهاي اين آگاهي مقوله
است، لـذا    محدود بود، در نتيجه آگاهي هم كم بوده در گذشته، چون ارتباطات. است  نبوده

گرايـي، گسـترش باورهـاي خرافـي از      نمايي، شـايعه  سازي، اغراق شود اسطوره مشاهده مي
االسـالم در مقدمـة كتـاب خـود      ناظم. هاي بارز و قابل مشاهدة دوران گذشته است ويژگي

دانـد كـه اغـراق     تـاريخ مـي  هايي در حوزة  علت اصلي نگارش تاريخ خود را وجود كتاب
هـاي تـاريخي    اين ويژگي كتـاب  ).1: انهم(كردند و سرشار از چاپلوسي و تملّق بودند  مي

رسد، ناشي از فضاي دوران جديـد   ها به خودآگاهي مي االسالم نسبت به آن گذشته كه ناظم
يـت  هاي ديگر نگارش تاريخ است، واال در گذشته به سبب اهم و آشنايي و آگاهي از روش

 .شدند مي  هاي تاريخي به اين نحو نوشته قدرت و توان حاكمان بوده كه اكثر كتاب
هاي ورود به دوران جديد محل بحث اين مقاله نيسـت، ولـي از    موضوع عوامل و زمينه

جا كه دوران جديد يك مقطع و يك نقطه نيست تا اگر بـه آن رسـيد تمـام شـود، بلكـه       آن
تر شود و به تعبيري ديگر  تواند تعميق و گسترده هر مرحله ميدار است كه در  مسيري دنباله

هـايي چـون    تواند كامل و تكميـل شـود، مقولـه    مسيري در حال شدن است و هر زمان مي
ق و دور دوم 1228تا  1218دور اول : اروپاييان در جنگ با روس(شكست در مقابل دشمن 

يصـال در مـديريت درسـت    ، است)ق در مـاجراي هـرات  1273ق و انگليس 1243تا  1241
اسـتفادة فـراوان از مشـاوران خـارجي بلژيكـي، سـوئدي،       (كارهاي مربوط به جامعة خود 
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، آشنايي با جوامع ديگر بـه واسـطة سـفرهاي    )اتريشي، انگليسي، روسي، آلماني، آمريكايي
آهن و آگاهي ارتبـاط بـا    علمي و سياحتي و تجاري ايرانيان، گسترش خطوط تلگراف و راه

كشور در زماني خيلي كمتر از گذشته، زمينة اين خودآگاهي و ورود به دنياي جديد  سراسر
در » ارتباطـات «و » مقايسـه «، »رقابـت «هـايي چـون    به عبارت ديگر، مقوله. كردند  را فراهم

 .ها هنوز هم داراي تأثير هستند شناخت وضعيت خود مؤثر هستند و اين حوزه
. است» عرصة كنشگري«در ارتباط با مردم و سياست، از مفاهيم مرتبط با دوران جديد و 
اي يـا   هـاي شخصـي و خـانوادگي و حـداكثر طايفـه      در گذشته، عرصة كنشگري به فعاليت

 در اين زمان، حتي به حوزة اقتـدار قدرتمنـدان قبيلـه تعرّضـي صـورت     . اي محدود بود قبيله
امـروزه،  . شـدن اسـت   اما در دوران جديد، عرصـة كنشـگري در حـال گسـترده    . گرفت نمي 

هـاي   هـا و بسترسـازي   ها به واسطة افـزايش آگـاهي   اراده. كنشگري با ارادة افراد ارتباط دارد
خواست حتي امر شخصـي   است؛ مثالً، در گذشته، اگر كسي مي  يافته  گرفته افزايش صورت

و الشـعاع ارادة بزرگـان خـانوده و قـومش بـود       اش تحـت  دهد، اراده  چون ازدواج را انجام
» اراده«كه  تأكيدي است بر اين» شدن عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان بسته«المثل  ضرب

 در گذشته، حتي گاهي پيش. باشد و اين راهي جبري و حتي الزامي است  نبايد دخالت داشته
بودند، اما امروزه ايـن نـوع از رفتـار تـابع       آمد كه زوجين تا شب زفاف همديگر را نديده مي 

هاي اجتمـاعي و سياسـي    است و كنشگري مبتني بر اراده در عرصه  ها شده ريبي آنارادة تق
 .است  كرده است؛ يعني، امروزه عرصة كنشگري مردم افزايش پيدا  داده  هم خود را نشان

. در دوران جديـد اسـت  » نهادسازي گسـترده «هاي دوران جديد با قديم  يكي از تفاوت
گسترة علم و آگاهي و در جاهايي سطلة علـم و خصوصـاً   نهادسازي در اين دوره به سبب 

ويژگي عمدة اين نهادسازي، . شدن كارها، در حال گسترش و تنوع است تخصصي و جزئي
طوري كه علم  است، همان» حال شدن«اي است كه در  بودن آن است؛ يعني، حوزه  فرآيندي

ي برخـوردار اسـت؛ مـثالً،    لذا، اين حوزه هم از اين ويژگ. و آگاهي هم در حال شدن است
هـا در مسـيري    گيـرد، آن  اگر نهاد پارلمان يا نهاد حزب يا نهاد روزنامه و غيـره شـكل مـي   

تصور نيست، ولي نكتة مهم اين است كـه در ايـن    دارند كه پايان تكاملي برايشان قابل  قرار
 .هستند» حال شدن«دوران شروع شده و در 

هايي كه براي آن برشمرده  رويكرد و ويژگي اينهاي تاريخي با  اگر مطالعات و پژوهش
توان بين پرسش و موضوع امروز و اتفاق گذشته پلـي زد و   شد، مورد بررسي قرارگيرد، مي

. انـدازد  شايد بشود گفت اطالعات را از مجرا و عينك بهتري ديد كه ما را گامي جلوتر مـي 
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حتـي كـار   . تـاريخ رفـت   بدون داشتن رويكرد، از لحاظ روشي مناسب نيست كه به سـراغ 
بودن نگاه و رويكـرد توجـه بـه مـردم، در      نگاري جديد هم با وجود شايع مورخي و تاريخ
هـا بـا    هـاي جزئـي و غيرنهـادي حضـور جديـد آن      تواند معطوف به جنبه دوران امروز مي

قيمتي در حـوزة   گيري و كمك از دانش سياست تقويت شود تا به واسطة آن منابع ذي بهره
  .به نگارش دربيايدتاريخ 
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دهنده به حكومت  هاي شكل در تاريخ سياسي كالسيك، مردم در عين حال كه يكي از مؤلفه
تـوان مـردم را    ها به اين صورت بود كه مي آمدند، تبلور ظهوري آن مي  حساب ها به و دولت

خواسـتند   ت؛ يعني، حاكمان به هر نحوي كـه مـي  برداري حاكمان دانس يا وسيلة بهره» ابزار«
اي نبود كه به چشم بيايد و  ها به گونه دادند و اختيار و قدرت آن مي تأثير قرار مردم را تحت
پردازنـد   هاي تعامل، به دعا يا نفرين حاكم و كارگزاران مي در يكي از حالت. تأثيرگذار باشد

خواهي كنند  باشد، تظلّم  ها رفته باشد، اگر ظلمي بر آن  كه روزي كه شاه بار عام داشته يا اين
، چراكه نهادهاي عمومي و نهادهايي كه واسـطة بـين مـردم و    )18، 11: 1383 الملك، نظام(

حاكمان باشند، وجود نداشت و دستيابي و دسترسي مـردم بـه قـدرت، عمومـاً هـم امـري       
كند كه در صـورت   مي پيدا» موقع بيجايگاه اذان «آيد كه كسي  مي  استثنا پيش. ناممكن است

كـه   مشاهده يا اطالع از تخلّف كارگزارِ حكومت، به اين نحو به حاكم اطالع دهد؛ مگر اين
باشد و فردي كه قرار است از او شـكايت شـود،     خواهي طراحي كرده سلطان ساختار تظلّم

د؛ بـه تعبيـري،   باشد كـه نتـوان عليـه وي حرفـي ز      خيلي قدرت و نفوذ و نيرو هم نداشته
  .باشدمد اكاراش بايد  خواهي ساختار تظلّم

ها هم ترسي فراگير از حاكمان و نيروهاي حكومتي وجود داشت  در اكثر احواالت و زمان
هاي اين تـرس و بـه نـوعي فـرار از      يكي از نمونه. شد كه باعث دوري مردم از اين نيروها مي

هاي سـكونت از   آن وجود دارد، ايجاد محلهايي از  حكومت و عوامل آن، كه هنوز هم رگه
هاي تنگ در  هاي اصلي نبود، يا طراحي كوچه جانب مردم در جاهايي بود كه در مسير و راه

هاي سكونت خود براي جلوگيري از حركت سريع نيروهاي مهاجم و ايجاد فرصـت   محله
نشـيني و   ي كـوچ ها به خاطر كمي عده، يا مبنا قراردادن زنـدگ  حمله براي صاحبان آن خانه

هاي ايالت و  راحتي از يك نقطه به نقطة ديگري رفت و عموماً اين سكونتگاه كه بتوان به اين
  .دسترسي داشت ها  آساني به آن به توان عشاير هم در جاهايي بود كه نمي
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الملك سرشـار از حكايـات تـاريخي مربـوط بـه ايـران        خواجه نظام سيرالملوككتاب 
ملكان عجم يا به اسم قباد، انوشيروان، بهـرام گـور، اردشـير، طاهريـان از     باستان با عنوان 

طاهر، امراي ساماني، يعقوب و عمروليث صفاري، خلفاي عباسي، ديلميان  بن جمله عبداهللا
خصوصاً عضدالدوله، البتكين كه در خدمت سامانيان بوده و بعـد سـبكتكين و محمـود و    

گونه حكايـات تـاريخي را البتـه     و غيره است كه اينمسعود غزنوي، اسماعيليان و باطنيان 
شـود، بـر    سياستي كه از اين حكايات استخراج مـي . كند مي  براي تأييد ديدگاه خود مطرح

پادشاه فـر الهـي   «بودن قدرت اشاره دارد؛ يعني، قدرت سياسي لطف خداست و  طرفه يك
و احسـان و بخشـش و   و چه بهتـر كـه در راسـتاي عـدل      )81: 1383 الملك، نظام(» دارد

، بارهـا  سـيرالملوك در . انديشي رفتار نمايد خدمت به خلق و رعيت و خداترسي و عاقبت
آورد و متـذكر   هـا مـي   هـا و حكايـت   بر مالحظة عقوبت اخروي رفتارها و اعمال، داستان

شود، بايـد از عقوبـت     آورده  دست بگيرد و مالي به ناحق به  شود كه اگر ظلمي صورت مي
شـدة   هاي ساخته مثالِ عمر و پسرش عبداهللا كه گوسفندي از يكي از پل. آن ترسيداخروي 

هـاي سـال بـه دنبـال      شـكند و سـال   افتد و پـايش مـي   گذشته و از پل مي خليفه، عمر، مي
است و به قولي كه به فرزند خود، عبـداهللا، داده كـه حتمـاً      دادن به اين موضوع بوده پاسخ
آيد، در اين راستاست  آيد اما نمي بعد از مرگش به خوابش ميهاي اول و دوم و سوم  شب

 هحتي حيوانات در جايي اسـت كـ   مخلوقات امورات در خداوند سختگيري ةدهند نشانو 
از احسان و نيكي در جايي كه  برداري بهرهحتي  يا است؛  جزء وظيفه و مسئوليت فرد بوده

ي غير از انسان مثل سگ باشـد و  اگر در حق موجود حتي بكني، لطفي و نگذري خيال بي
كنـد   او اشاره مـي . آورد مي هايي اخروي از آن، از اين نوع است كه نمونه ةاستفاد نتيجه رد

كرد و طبعاً  كه مردم و خلق اگر از پادشاه و خوي او راضي باشند، در حق او دعا خواهند
امـا، ديـدگاه خواجـه بـه معنـي       ).12 -  10: 1383 الملك، نظام(بود  خدا هم راضي خواهد

ملـك و  «به تعبيـر خـودش   . ها نيست دادن آن مشاركتدخالت مردم در عرصة سياست و 
كنـد   ؛ حتي، در جايي هم اشـاره مـي  )143: 1383 الملك، نظام(» رعيت همه سلطان راست

قـدرت  ، بيان اهميت مـردم در حـوزة   5رود مي   بين  ماند، اما با ظلم از ملك با كفر پايدار مي
كـه دعـاي خلـق در حـق ملـك باعـث        نيست، بلكه اظهار يك قاعده است مبني بـر ايـن  

رود  مـي    بين  شود و اگر ظلم نمايد، در نتيجه چنين دعايي نيست و لذا از ماندگاري وي مي
  ).15: 1383 الملك، نظام(

ه كند؛ ب مي  بودن قدرت را بين مردم و حاكم مطرح طرفه هم بحث يك بيهقي تاريخكتاب 
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 ،از زبان اميرمسعود به قدرخانكه  آورد مي را بونصر مشكان  ةجا كه نام در يكعنوان نمونه، 
  :نوشته ،خان تركستان

گذشته است ما غايب بوديم از تخت ملك، ـ   اهللا عليه ةحمر ـ  ]محمود غزنوي[ چون پدر ما
هـاي   واليـت برانديشيم  و هرچند مي. ششصد و هفتصد فرسنگ جهاني را زير ضبط آورده

 بـر ] مسعود غزنوي[در پيش ما و اهل جمله آن واليات گردن برافراشته تا نام ما  دبا نام بو
ها برداشته تا رعيت ما گردنـد   آن نشيند و به ضبط ما آراسته گردد و مردمان به جمله دست

  ).126: 1384 بيهقي،(

جايگاه مردم در تـاريخ  خلدون يكي از كساني است كه به نوعي در دوران گذشته به  ابن
رسد  خود با يك بررسي تاريخي به اين نتيجه مي ةمقدموي در كتاب . است  سياسي پرداخته

در ارتباط با قدرت سياسي، مبتني ) اي و فراقبيله ،اي قومي، قبيله(كه رفتار مردم در هر قالبي 
بلـه در قـدرت،   است؛ به اين معنا كه عامل مـؤثر در دسـتيابي و مبـارزه و مقا   » عصبيت«بر 

عصبيت است كه اين البته دالّ بر وجود آگاهي و ارادة مردم نيست؛ حتي، اگر اين عصـبيت  
هايي  پيماني، نمونه بر دين يا عقل هم مبتني باشد كه براي آن در كنار عصبيت خوني و يا هم

  ).1366 خلدون، ابن(گرايي ندارد  گرايي و اراده كند و اين مسئله جنبة آگاهي هم ذكر مي
هـاي سـوم تـا هشـتم      سـده (به طور كلي، در دورة مياني تاريخ جامعة اسالمي و ايـران  

بنياد جامعه قبيله و سلطنت بود و سلطان، خوب يا بد، مشروع يا نامشـروع، عـادل   ) هجري
هـاي آرمـاني چـون     يا جائر، از چنان جايگاهي برخوردار بود كه مردمـان و حتـي انديشـه   

توانستند در حالت گسترده و فراگير ابراز  هاي ديني بدون آن نمي زههاي مبتني بر آمو انديشه
  ).363: 1378فيرحي، (وجود كنند 

ها و مفاهيم خاصي مربـوط   هاي مربوط به تاريخ سياسي كالسيك ايران، واژه در انديشه
اسـت  » رعيت«ها  يكي از اين واژه. دارد ها نشان  به مردم وجود دارد كه از نوع و جايگاه آن

واژة . شود تري براي آن ذكر مي هاي متنوع شود و مثال ه در اين مقاله بيشتر به آن اشاره ميك
 از مفاهيم شايع زبان فارسي و عربي است كـه در منـابع بسـياري از گذشـته آورده    » رعيت«
اين واژه از لحاظ لغوي به اين معني است كه رعيت كسي است كه بايـد مـورد   . است  شده 

 يسرپرسـت و راعـ   يكـه دارا  يمردم، گروه ةعامفرهنگ معين آن را . گيرد سرپرستي قرار
  ).»رعيت« ذيل :1383ن،يمع(است   ، معني كردهباشند

كه نشان از ايـن   )869/ 2 :1390،امثال و حكم( »شاد گردد تياز رعا تيرع«: در مثَل آمده
  :است  واژة رعيت آمده هايي كه در تاريخ بيهقي نمونه عبارت. دارد رعيت به رعايت نياز دارد
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دسـت  «؛ )466: 1384بيهقي، ( »دياراميب يبر طاعت ما و بندگ يو لشكر تيرع يها دل«
 :همان( »ديو دشمن كوتاه دار گانهيب تيخود و چه در وال تيچه در وال تياز رع انيلشكر
 :همـان ( »تيـ اسـالم و رع  ةحـوز  يمگر در نگهبـان  شود يصرف نم رشيفكر و تدب«؛ )347
  .)313: همان( »مشفق يپدر تيرع يباش از برا«؛ )312

يـا  » خداونـد «است، به اين معني بوده كـه    شده مي هميشه، وقتي از واژة رعيت استفاده 
  :گويد است؛ به عنوان مثال، سعدي مي  صاحبي هم داشته

 ارمينــه غــالم شــهر تيــخداونــد رعنــه   بارمريسوارم نه چو خر به زينه بر اشتر
  )باب دوم: 1372سعدي، (

  ).563 :1384ي، هقيب(» ميدار يخداوند و ميتيما رع«: است  آمده بيهقي خيتاريا در 
بوده، زيرا يك مفهوم سياسي اسـت، در   در كنار رعيت، هميشه شاه و پادشاه هم مطرح 

 ذيـل : 1361 دهخدا،(دار، كشاورز، زيردست  عين حال كه معاني ديگري چون دهقان، اجاره
  :گويد دينوري مي. هم دارد) 427: 1384طبري، (حتي بنده و ) »رعيت«

تـالش    كوشيد و براى اصالح كار رعيـت  هرمزد پادشاهى بود كه در حسن سيرت مى«
  ).176: 1383دينوري، (» گير بود كرد و نسبت به ضعيفان مهربان و بر زورمندان سخت مى

  :گويد مثالً، جامي مي
 !تـو چشـم رضـا بـاز بـاد     به روي   !راز بـــادةدلـــت چشـــم!شـــاها

ــره ــت گ ــار رعي ــه ك ــيفكن ب  !چه دادت، بـه ايشـان بـده   خدا آن   !م
 ها رسيدت ز فضـل خـداي  كه اين   !ترحم كن و عفو و بخشش نمـاي

  )، خردنامه ارسطو7بخش : 1387جامي، (

  :گويد يا سنايي مي
 او در جهان به عـدل شـمرنام   كــافريبــود در عهــد مــا شــه

ــق   عـدل بـر جهـان گسـترديةسا ــان آوردخل ــط ام  را در خ
 !بـر شـهان عـادل بـاد    نيكĤفر   كرد آبـادخود را به عدلملك

 صــالح دولــت خــوديبــرااز   خــودتيــبــود بــر رعمهربــان
 فــزودهيبــه داد و دهــش ب ده   آســـودهتيـــپنـــاهش رعدر

  )200: 1381سنايي، (
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اسـت و    شايع بوده كه در منابع تاريخي آمدهاز اصطالحات » رعيت پادشاه«يا اصطالح 
  .از تعلق و وابستگي رعيت به پادشاه نشان دارد و به نوعي رعيت مال پادشاه است

هـا   است، حوزة جنـگ و نـزاع    شده مي هايي كه در گذشته زياد از مردم استفاده  از حوزه
  :كند سعدي هم در تأييد اين ادعا مطرح مي. است  بوده

 لشـكر اسـت  تيشاهنشاه عادل را رعكهآنز   نينشمنيصلح كن از جنگ خصم ا تيبا رع
  )6باب اول، حكايت : 1372سعدي، (

ناشي از ديدگاهي است كه بر تاريخ  6شده مردم بر دين حاكمان خود هستند، كه گفته اين
د تواند در تاريخ سياسي جديـ  سياسي كالسيك حاكم است، در عين حال كه اين ديدگاه مي

است، به نحوي   كرده هم با وجود انفكاك ساختاري و تقسيم كاري كه امروزه گسترش پيدا
  :كند مي  شود؛ مثالً، جامي مطرح  مطرح

 انـد ظـالم  كـدگر يظلم تو بـر  ز   انـدبه ظلم تو چون عالمتيرع
 )14 خردنامه اسكندري، بخش: 1387جامي، (

سـعدي شـيرازي، نظـامي گنجـوي،      الملـك طوسـي،   در آثار افرادي چون خواجه نظام
اي، سـنايي غزنـوي    ناصرخسرو قبادياني، صائب تبريزي، عبدالرحمن جامي، اوحدي مراغه

  .است  شده  استفاده» رعيت«از واژة ... و
. اسـت » عـدل و عـدالت  «يكي از موضوعات مهم در تاريخ سياسـي كالسـيك بحـث    

تجويزي و ارشادي داشته تا يك دستور عدالتي كه در نگرش دوران قديم بوده، بيشتر جنبة 
الـدين شـيرازي در كتـاب     اي چـون قطـب   حتي، اگر نويسـنده . الزامي بين مردم و حاكمان

مال اصل باشد در پادشاهي؛ و مـال  «قلمداد كند، به اين صورت كه » واجب«آن را  التاج ةدر
اصل اصـل   شود پس رعايا اصل مال باشند كه اصل پادشاهي است پس از رعايا حاصل مي

، به نظر بيشـتر مبتنـي   )163: 1369الدين شيرازي،  قطب(» نگاه بايد داشت تا فرع فرع بماند
كه البتـه در ديـدگاه    7است  ها و زمين استوار شده بر اين اصل بوده كه با عدل اساس آسمان

اسـت    آمـده » بنياد خلق و آسمان و زمين مبني بر عـدل اسـت  «خود شيرازي هم اين تعبير 
يا رعايت عدل باعث عزيزكردن دين، باالرفتن قـوت و تـوان سـلطان و صـالح     ) جا نهما(

در تعبيـر آن بايـد گفـت اگـر مـثالً در       8،)65: 1383 الملـك،  نظام(شود  لشكر و رعيت مي
دهد، به تبـع آن نتـايج بـدي بـراي حكومـت يـا         عرصة سياست رعايت نشود و ظلم روي

. اسـت   شـده  مي  تبعات منفي در عالم آخرت مطرحخصوص اين  دهد، به مي  پادشاهي روي
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گرفتـه تـا شـايد تأثيرگـذار      جا كه جامعه ديني بوده، حوزة آخرتي مورد اشاره قرارمـي  از آن
دوام دولـت و  «شدن عمر حاكم و  اش طوالني شد، در نتيجه باشد يا اگر روي عدل تأكيد مي

  ).186: 1369الدين شيرازي،  قطب(كردند  مي  را مطرح» نظام
جـا كـه    پردازد، آن فصلي را به سياست مي التاجةدردر كتاب  9الدين شيرازي حتي قطب

ها  ها رعايت نشوند پادشاهي نباشد؛ اگر آن ؛ اگر آن»اند رعايا اصل ملك و پادشاهي«: آورد مي
آيد يك اصل اخالقي يـا يـك قـانون طبيعـي را      مي نظر بيش شوند، پادشاهي بيش شود، به

عـدل  «يـا  » بنياد خلق آسمان و زمـين بـر عـدل اسـت    «كه استنادهايي چون  كند مي  مطرح
تـر از   عدل فاضـل «يا » حفظ رعايا تنها بر عدل موقوف است«يا » ترازوي خداست در زمين

هر روزي كـه پادشـاه بـه عـدل گذرانـد در حكـم عبـادت        «با اين تعبير كه » عبادت است
اري در ذات پادشـاه مـتمكن بـادش بـه     چون عدل و انصاف و نيكوك«يا » ساله باشد شصت

شـايان ذكـر   ). 163 -  159: همان(آورد  را هم مي» شود واسطة آن بركت در واليت ظاهر مي
چه كـه خواهـد    و هر آن«طرفه است، زيرا تعابيري چون  است در اين كتاب هم قدرت يك

  ).112: همان(كند  مي  براي پادشاه مطرح» عمل كند
اقات سياسي و اجتماعي و نظام عالم به خاطر قوانين خاص در سياست گذشته، بين اتف

كـه اگـر ايمنـي و     آن ارتباط وثيقي وجود دارد و اين در عرصة زندگي حضـور دارد، چنـان  
آرامشي باشد، حاكم عادلي توسط خدا برگزيده شـده و خلـق بـه واسـطة وي در آرامـش      

  ).12: 1383 الملك، نظام(هستند و اگر جنگ و درگيري باشد، دالّ بر عصيان است 
هايي كه در تاريخ سياسي كالسيك قابل مشاهده و به نوعي متأثر از وضـعيت   از ويژگي

است و   گذشته است، فقدان آگاهي و اختيار و آزادي عمل بسيار محدود در آن دوران بوده
  :وفور قابل رؤيت است اين شرايط در گذشته به

بردنـد،   ها در گذشته به جنـگ مـي   يت آنكه عموماً مردان را به زور و بدون رضا اين
هـا و   هـايي كـه ميـان سلسـله     جنـگ . اسـت   ها بـوده  حكايت از نداشتن آزادي عمل آن

عبـاس،   اميه، بنـي  هاي زمان بني داده، جنگ ها در طول تاريخ اسالم و ايران روي حكومت
ديه، قاجار بويه، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، تيموريان، صفويان، افشاريه، زن طاهريان، آل

 .از اين قبيل هستند
كردند، صرفاً در جهـت اهـداف طـرفين دعـوا قـدم       ها شركت مي مردماني كه در جنگ

ها،  داشتند و به نوعي از خود اختياري نداشتند و بايد ادعا كرد كه منطق حاكم بر جنگ برمي
  . )23 -  21: 1386فر،  حسني(اجبار بود 



 19   فر حسنيعبدالرحمن 

). 150: 1381سـنايي،  (» يخرخر اي يعامه نبود جز خركار «كند  كه سنايي اشاره مي اين
  .در فضايي قابل تعبير است كه مردم بيش از اين توان تصميم و عمل نداشتند

هـاي گـزاف از مـردم،     هايي چون گرفتن ماليات و خـراج  در وضعيت گذشته، ويژگي
توجهي به امورات عمومي، اعمـال زور هميشـگي بـر مـردم، نداشـتن حـق در مقابـل         بي

است كه همگي نشان از جايگاه كم مـردم در نـزد سياسـتمداران و      حكومت وجود داشته
  .است  حاكمان بوده

  
 جديد سياسي تاريخ در مردم جايگاه. 3

هاي حكومت و مديريت  جا كه ارتباط مردم با سياست و حوزه در تاريخ سياسي جديد، از آن
بيشتر از گذشـته شـده، طبعـاً جايگـاه     به داليل تاريخي و سير تحوالت سياسي و اجتماعي 

ها، اين  توان در ميان برخي از ديدگاه است و به نوعي مي  كرده مردم هم ارتقا و گسترش پيدا
  .نكته را استخراج كرد كه طرح جايگاه محوري براي مردم اهميت و ارزش دارد

حالـت  شود و از حالت انفعـالي گذشـته بـه     در اين دوران عوض مي» مردم«معني واژة 
ديگر معادل مـردم نيسـت و آن   » رعيت«امروزه، واژة . يابد فعلي و كنشگري جديد تغيير مي

شود كه به معني كسي است كـه   مي  برده كار هايي چون خان و ارباب به صرفاً در مقابل واژه
بـه نسـبت كـارگر و    ) خـان و اربـاب  (براي ديگري با اختيارات زيادتري براي صاحب آن 

  .كند متأخرتر كار ميكارفرماي 
شود و هر دو در  در تاريخ سياسي جديد، تعامل سياست با مردم امري دوطرفه تعبير مي

هـا در دوران   هايي است كه دولت اين مبنا به سبب هزينه. ارتقا و رشد يكديگر مؤثر هستند
هـاي   شدن الزم است ايـن دولـت   مدرن به صورت جبري و يا اختياري دارند و براي موفق

  .بود يد از توان مردم استفاده كنند، واال ناكامي و شكست در پي خواهدجد
تـوان نمـود اهميـت و     در تاريخ سياسي جديد ايران و منابع مربوط به ايـن دوران، مـي  

هـاي   افزايش جايگاه مردم را يافت كه به عنوان نمونـه، بـه برخـي از تحـوالت و حركـت     
انـد در ادبيـات، شـعر، انديشـة سياسـي،      تو ايـن حـوزه مـي   . شـود  اجتماعي آن اشـاره مـي  

  .گيرد هاي دولت و غيره مورد بررسي قرار شناسي سياسي، نظريه جامعه
توان آن را نخستين جنبش اجتماعي در تاريخ سياسي ايران يـاد   در جنبش تنباكو، كه مي

مـورد   و  صادر كرده آن را شاه كرد، با كمك مردم ايران، امتياز توتون و تنباكو كه ناصرالدين
گيري مردم در برابـر قـدرت    لغو اين حكم از جانب پادشاه از قدرت. مخالفت بود، لغو شد
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ش بـا  1269اين اتفاق در سـال  . استبدادي و انحصاري شاه و نفوذ بيگانگان حكايت دارد
اعتراض عمومي . دخالت علما عليه واگذاري امتياز توتون و تنباكو به تالبوت انگليسي بود

 10اي كه مخالفـان شـاه در دربـار هـم وجـود داشـتند       كل گرفت، به گونهعليه حكومت ش
 ).114و  113: 1369كدي، (

  :كند آبادي اشاره مي دولت
 آينـد  مـي  بهيجـان  نموده خواهان تجدد افكار درآن تأثير مهمي  خوردن برهم و دخانيه ةقضي

ناصري و در مقابل  ةمطلقفتحي از طرف ملت بر ضد سلطنت  ةمنزلچونكه اين قضيه را به 
و كنار صداهاي مختلـف   گوشه هر از كه است اين. كنند ميخودسري رجال دولت تصور 

چه در داخله و چه در خارجه و بيشتر از خارجه كه محذورش  شود ميبر ضد دولت بلند 
  .)1/123: 1331 آبادي، دولت( استكمتر 

واقعـة توتـون و تنبـاكو،    كند كـه بعـد از    سپس مورد سيد جمال در استانبول را ذكر مي
و وزيـرش را  » ديوانه«ها شاه را  كند كه در يكي از آن هايي عليه شاه و دربار منتشر مي نوشته

  ).جا همان(بود   خوانده» زنديق«
هايي همـراه بـود و بـه تعبيـري تنـوع و گسـتردگي        قوس و جنبش مشروطه كه با كش

همراهي مردم توانسـت بـه نتـايجي از    مراتب بيشتري نسبت به جنبش تنباكو داشت، با  به
ها  يا مجلس شوراي ملّي، قانون اساسي، مطبوعات، احزاب و انجمن» پارلمان«جمله ايجاد 

و طرح مباحثي جديد چون آزادي، مساوات، قانون، محدودكردن قدرت پادشاه و غيره در 
بـاً جنبـة   هاي گذشته كه عمومـاً و غال  اين جنبش، برخالف جنبش. شود ميان جامعه منجر

توانـد   برندة آن بـود، مـي   تر بود و جنگ و جنگاوري رزمي عامل پيش ها برجسته نظامي آن
توان استنباط كرد كه  هاي دكتر مجتهدي در مورد مشروطه مي از عبارت. مدني قلمداد شود

اين جنبش حركتي مردمي بوده و با اتفاقات سـابق در ايـران و حتـي جاهـاي ديگـر كـه       
ق يـك  ايـران، تفـو   ةانقـالب مشـروط  «كند  ايشان اشاره مي. متفاوت است، بودند زمان مه

ژاپـن، احيـاى    ةانقـالب مشـروط  « مثـل يا » بوديك قدرت نظامى مستبد ن قدرت مدنى بر
م يـا  1789يا مثل انقالب فرانسـه در   ،»است نبوده» ها شگون«شأن ميكادو بر ضد  منزلت و

افكار جديد بر ضد سنت نبود يا مثـل اسـپانيا   ق تفو 1906 -  1905م يا روسيه 1848آلمان 
بـه سـال   ) هنگـرى (م و يـا مجارسـتان   1866يا ايتاليا به سـال  ) بر ضد فرانسويان(م 1810
در ، بلكـه  قـوانين تحميلـى خارجيـان نبـود     ى عليه اسـتبداد و عواطف ملّ واكنش ،م1849

 حانيـان محلـى و  روكـه در آن،   است  شده مى  جانبه ديده جنبش مشروطه نوعى اتحاد همه
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داران بـازار، صـرافان و غيـره فعـال      گرا، تاجران بزرگ و كوچك، مغـازه  ىمردم شهرى ملّ
 ).1392 مجتهدي،( بودند

هم به خود » انقالب«پس، در مجموع، بايد گفت هرچند جنبش مشروطه عناويني چون 
طه جنبشي جانبه نهفته است، مشرو است و در معناي انقالب درگيري و دگرگوني همه  ديده

از افراد حكومتي گرفته : مدني با هدف تغيير بود كه در آن همه نوع فردي از مردم فعال بود
به عبارت . پول تا افراد غيرحكومتي؛ از اصحاب قلم گرفته تا اصحاب سخن؛ از پولدار تا بي

در بـروز و پيشـبرد آن كـامالً مشـهود اسـت و در منـابع       » مردم«ديگر، حمايت و همراهي 
تأثير جنبش مشروطيت به حدي بود  11.است  تفصيل آمده صراحت و به خي اين دوره بهتاري

گرفتة جديـد و سـاختار ظـاهري     آمدن رضاشاه ديكتاتور، نهادهاي شكل كار كه حتي با روي
نرفتند و وي در همـان قالـب فعاليـت كـرد؛        بين  شده مثل مجلس و قانون اساسي از درست

كـرد؛    پيـدا   هـا ادامـه   ها، مطبوعات، مجالت و دانشگاه روزنامهيابي و فعاليت  جريان آگاهي
رغم مخالفت  بود به  شاه قبل از امضاي مشروطه نتوانسته روندي كه حتي در زمان ناصرالدين

بحث سـازماندهي آمـوزش و قضـا و     ).47/ 1: 1331 آبادي، دولت(با دارالفنون آن را ببندد 
اشكاالتي كه برايش مطرح است، در دوران بعـد از  مند جديد در عين  مديريت مدرن و نظام

دهـي بـه    مشروطه در همين جريان قابل تعبير است و اين به سبب قدرت مـردم در شـكل  
روز با توجه به تـوانش   اي كه حوزة مطالباتش روزبه مشروطه در جامعة ايراني است؛ جامعه

 .استشدن  شدن و حتي عملياتي و اجرايي در دوران جديد، در حال شفاف
خان  خان جنگلي گيالني، شيخ محمد خياباني و كلنل محمدتقي هاي ميرزاكوچك جنبش

هـا در تغييـر وضـعيت موجـود و      پسيان با كمك اطرافيانِ مردميِ خود نشان از خواست آن
 .است  بهبود اوضاع در راستاي منافع و مصالح ملّي و مردمي ايرانيان بوده

خـان پسـيان بـه عنـوان دو قهرمـان       و محمدتقي خان آبادي از ميرزاكوچك يحيي دولت
خـواه،   كرده، ايرانـي  از كلنل به عنوان يك افسر آزاده، تحصيل: برد لشكري و كشوري نام مي

در . كند پرتوان كه ضد استعمار و طرفدار استقالل تام سياسي و اقتصادي ايران است، ياد مي
 :نويسد خواهي وي مي لباب مخالفت كلنل با سياست استعمار انگليس و استقال

مخـالف بـود و    در ايـران كـامالً   مخصوصاً و شرق در انگليس استعماري سياستبا  كلنل
 خـود  اقتصـادي  و سياسـي  تام استقالل نگاهداري و تحصيل راه در جوان ايرانيان گفت مي
 يـان ياروپا هـاي  بـازي  سياسـت صورت ممكن كه باشد گريبان خود را از چنگ  هر به بايد

  ).271/ 4: 1331 آبادي، دولت( ندانگلستان رها نماي مخصوصاً
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دوست، پاكدامن، طرفـدار اسـتقالل و    آبادي از ميرزاكوچك به عنوان مردي وطن دولت
  :كند كند و اشاره مي آزادي ايران، مخالف استبداد، اهل خدمت ياد مي

 رويشـو ه بتبديل اساس حكومت استبدادي  در و] مشروطه[ مملكت سياسي انقالبات در
 مخاطره دچار ما ملّيحكومت  ]كه موقعيدر [ ...كرد ميخدمت  خواهان مشروطه ةحوزدر 

 تمركز گيالن جنگل در را آن داده تشكيل مجاهد يونباغيرت اردويي از ملّ داين مر گشت،
 را او تطميـع  نه كرد ايستادگي داخلي حوادث و خارجي تجاوزات مقابل در سال چند. داد
  12).277 /4: همان( تهديد نه و بازداشت خود فعاليت از

كنـد در زمـاني كـه     آبادي در كتاب تاريخ خود در مورد شـيخ محمـد اشـاره مـي     دولت
الملـك،   اش، مكرم هاي داخلي بود، وليعهد و نماينده آذربايجان در تالطم جدايي و درگيري

هايي بـا   كشمكششده از زندان عثماني از سوي ديگر  الملك تبعيدي آزاد از يكسو و اجالل
به رياسـت شـيخ محمـد خيابـاني، از     » ملّيون«اي از  هم داشتند؛ زمام امور آن به دست عده

داند؛ گـروهش   دوست و پاكدامن مي او شيخ را فردي وطن. افتد رؤساي فرقة دموكرات، مي
به رياست مهـدي قليخـان هـدايت مخبرالسـلطنه     » قواي دولتي«نامد كه با  مي» قوة ملّي«را 

  .)106 /4: همان(شود  شوند و در نتيجة اين درگيري، شيخ كشته مي ر ميدرگي
تـرور هژيـر و   (هـاي مسـتقيم    شدن صنعت نفت كه مشاركت مردم به صـورت  جنبش ملّي

ارسال نمايندگان مستقل به مجلس، حمايت از مطبوعات (و غيرمستقيم ) قيام سي تيرو آرا،  رزم
 13.دهي به آن نقش داشتند در شكل) كردند شدن نفت حمايت مي و احزابي كه از ملّي

هـاي ايـالتي، حملـة     خرداد كه در نتيجة اصالحات ارضـي و طـرح انجمـن    15جنبش 
، قيام اعتراضـي در قـم،   )ره( نيروهاي ساواك به فيضية قم و دستگيري و تبعيد امام خميني

فـداري از امـام   تهران، ورامين و پيشوا، مشهد و شيراز كه با شعارهايي بر ضد شاه و در طر
دادن مردم به موضوعات مربوط به خود نشان  گرفت كه از توجه و اهميت همراه بود، شكل 

ايـن  . نتيجة جنبش، درگيري نظاميان با مـردم و دفـاع مـردم بـا چـوب و سـنگ بـود       . دارد
يافت كه البتـه تعـدادي از مـردم هـم كشـته و        تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نيز ادامه

 ). 228 -  227: 1377حديث انقالب، (دند مجروح ش
جانبه و نسبتاً كـاملي از دخالـت مـردم در عرصـة      ، كه تبلور همه1357انقالب اسالمي 

تـرين نمـود آن در سـخنراني امـام      سياست و اهميت روزافزون جايگاه مردم اسـت و مهـم  
ي و كردن دولـت پهلـو   است كه ايشان عوض 57خرداد  12در بهشت زهرا در ) ره(خميني

 . است  پذير دانسته تأسي دولت جديد را با حمايت ملت ايران امكان
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تـر داخـل جمهـوري اسـالمي از      تر و جزئي هاي كوچك ادبيات اهميت مردم در عرصه
 . ها و تظاهرات، هميشه مورد تأكيد بوده و هست جمله انتخابات و راهپيمايي

شـود كـه    شود، عموماً مشـاهده مـي   ها ياد مي در منابعي كه به عنوان منابع تاريخي از آن
كسـروي گرفتـه تـا     ةمشـروط  تاريخاز كتاب . اي محوري است نقش و جايگاه مردم مقوله

ادوارد  ايـران  مشـروطيت  نهضـت ، يحيـي  حياتالسالم كرماني،  ناظم ايرانيان بيداري تاريخ
ه جنـبش و  نگاري هستند كه ب هاي تاريخ نمونه... الشعراي بهار و ملك سياسي احزاببراون، 

ـ  تنبيـه در كنار اين آثار تاريخي، كتاب مهم نائيني به نـام  . اند تحوالت مردمي پرداخته  و ةاالم
است كه بر نقش مردم در سياست، البته با روشـي مبتنـي بـر اسـتخراج از منـابع       ةالمل تنزيه

منابع در زمينة نقش مردم در سياست در دوران جديد، . تاريخي و ديني و عقلي، تأكيد دارد
  .ها در اين مقال نيست تك آن بسياري وجود دارد كه جاي بررسي تك

  
 گيري نتيجه. 4
 شـده  مطرح تاريخي سير از برگرفته شد، ذكر سياسي تاريخ در مردم جايگاه مورد در چه آن
 باشيم  داشته قبول را اصل اين اگر كه است اين زمينه اين در مهم نكتة. بود تاريخي منابع در
 صراحت به جديد و قديم دوران دو مقايسة در اين كه يابد، مي تكامل زمان گذر با انديشه كه

 قـديم  دوران بـه  مربـوط  تاريخي منابع شود كه گيري نتيجه و اشتباه نبايد است،  شده  آورده
  .كنند مي ترسيم را جامعه اين تاريخ كه آيند شمارمي به مهم منابعي بلكه دارند، كمي اهميت
، رعايت عـدل و عـدالت در   »التفات عامه«، »ترفيه عباد«منابع گذشته، تعابيري چون در 

هايي بودند كه حوزة محـدودي را روشـن    چراغ حق خلق و مردم آمده، ولي به تعبيري تك
كه در عمل هم به صـورت محـدود    كردند و جريان فكري عمومي نبودند؛ خصوصاً اين مي

و اين موضوع، امري ساختاري است؛  ساختار نهمصلحت شخص بود  شدند و تابع اجرا مي
 .است  كرده يعني، هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي جنبة عمومي پيدا

اي  دوران جديد به معناي خط پايان حركت زندگي بشري نيست، بلكـه شـروع مرحلـه   
در هر جايي بـه   اين فضا. است» فضايي جديد«است كه در آن از لحاظ نهادي و محتوايي، 

» در حـال شـدن  «دهد؛ به همين دليـل،   مي  نمايد و تبلوري از خود نشان يك نحوي رخ مي
 .ويژگي آن است

ي بســيارهـا و اقــدامات   تــالش ،از زمـان شــروع دوران جديـد و خودآگــاهي ايرانيـان   
روز  دارد و هـر   تر شود و اين جريـان هنـوز ادامـه    بهتر و عميق گرفته تا نقش مردم صورت
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 ةگيـري صدسـال   هنوز بـا وجـود شـكل    ،مثالً؛ طرح است جديدي در اين حوزه قابل ةمسئل
در  .هاي گوناگون نيـاز دارد  هاي متفاوت از جنبه حزب، سامان درست آن به طرح و بررسي

در مقـدمات   ،سازي بازي و حزب حزب ةاين زمينه شايد حتي بتوان ادعا كرد كه ما در تجرب
سازي انتخابات در نهادهـاي انتخـابي مثـل شـوراها، مجلـس و       فيكي ةمسئل .داريم آن قرار

هـاي   گيري انتخابات و تجربه رياست جمهوري از ديگر موضوعاتي است كه با وجود شكل
اي  بحث افكار عمـومي مسـئله  ؛ تقويت نياز دارد گوناگون آن در اين صد سال به بررسي و

تبلـور افكـار عمـومي در قالـب نهـادي و       ةعرصـ دارد؛ است كه شناخت آن هنوز مشـكل  
، و ...در شهرهاي بـزرگ و  هاي غيردولتي خصوصاً ها و سازمان ها، انجمن رسانه ،تشكيالتي

  .داردنياز مطالعه و كار  ،بررسي بهتأثير علم و آگاهي بر روندهاي كالن اجتماعي هنوز 
مي ايـران خيلـي   جايگاه مردم در دوران گذشته يعني در تاريخ سياسي كالسيك و قـدي 

است و اين نكته با رجوع به منابع و تحوالت و رويكردهايي كـه در    گسترده و متنوع نبوده
در تاريخ سياسي جديد ايران، با توجه به سير تـاريخ آن و  . گذشته بوده، كامالً مشهود است
تبلـور و   توان ادعا كرد كه معناي داده، به نوعي مي  اي كه روي تحوالت رويكردي و انديشه

علــم و آگــاهي و . 1هــايي چــون  نمــود مــردم در تــاريخ سياســي بــا توجــه بــه مشخصــه
نهادســازي و انفكــاك . 4اراده و اختيــار؛ . 3مشــاركت و كنشــگري؛ . 2گرايــي؛  تخصــص

  .ساختاري و غيره آغاز شد و اين راه و اين جريان در حال تعميق و تكميل است
ساالري دينـي و   هايي چون دموكراسي، مردم ديشهمردم و طرح انيافتن  با اهميت ،امروزه

توجه «بر  ءآن ابتنا ةگيري ساختارها و نهادهاي جديدي كه جوهر جمهوري اسالمي و شكل
ي جديـد در حـال   هـا  بحث بهترشدن روزمره با توجه به موقعيـت  ،است» به خواست مردم

فـراوان، دانشـجويان    هاي ها و پژوهشگاه چون وجود مراكز علمي، دانشگاه يو شرايط تغيير
نفسـي كـه بـه گذشـتة      تر هوش باالي ايرانيان، اعتمادبه زياد و جمعيت جوان و از همه مهم

مند به ترقي و تكامل و افزايش قدرت در عرصة  تمدني تاريخ خود دارند و حكومت عالقه
  .اي و جهاني و غيره بيشتر مورد نظر است منطقه
  

  نوشت يپ
 ياز انقالب علمـ  يبود كه آغازگر دوران يجنبش فرهنگ ؛يينوزا ةدور اي )renaissance( رنسانس. 1

ـ  ش،يعصر نوزا. در اروپا شد يهنر شرفتيو پ يو اصالحات مذهب  يهـا  سـده  نيدوران گذار ب
 يالديمـ  16رنسـانس را در قـرن    ةواژ هـا  يبـار، فرانسـو   نينخسـت . اسـت  ديو دوران جد انهيم



 25   فر حسنيعبدالرحمن 

 ةجنبش در سـد  نيا. دانند يم ايتاليچهاردهم در شمال ا ةرا در سد شينوزا ةآغاز دور. كاربردند به
است كه از فلورانس   ساله 300ل تحو كيرنسانس . فراگرفت زيشمال اروپا را ن ،يالديپانزدهم م

 .افتي انيآغاز شد و در انگلستان پا
شـدن   مـدرن بـه معنـي   در ايـران  ذكر در اين مورد اين است كه شروع تاريخ جديـد   شايان ةنكت. 2

كه همين كـه   نه اين .بلكه به معناي در معرض مباحث نو مدرن قرارگرفتن است ،نيست ها ايراني
 .پس در نتيجه مدرن شديم ،ن شويمدرما فهميديم بايد م

به معني حكومـت   »كراتوس«به معني مردم و  »دمو« ةاي يوناني است كه از واژ واژه» دموكراسي«. 3
هـاي   هاي ممكن حكومت اسـت كـه در آن بـرخالف حكومـت     هدموكراسي يكي از گون. است

، حكومت از آن همگان يا به بيان نفر استپادشاهي و اشرافي كه حكومت در دست يك يا چند 
دموكراسـي   ةواژ .)14: 1384 هلـد، ( حـاكم اسـت   مـردم  ةوسـيل  هتر، اكثريت يا حكومت ب دقيق

است كه در آن   رفته  كار نوعي از حكومت به همواره در تعريف  اي طوالني دارد و تقريباً تاريخچه
مقابــل  ةايــن نــوع حكومــت درســت در نقطــ. دارد قــدرت سياســي در اختيــار اكثريــت قــرار

هـاي   ماننـد حكومـت   ؛ها يا يك فـرد حاكميـت را در دسـت دارد    هايي است كه در آن حكومت
مانند حكومت اشـرافي   ؛قليلي است ةكه قدرت سياسي در اختيار عد پادشاهي يا استبدادي يا اين

توان به اين عبارت مشهور  مي از بين تعاريف دموكراسي، .)20: 1383 بخش، جهان(يا اليگارشي 
از  .»دموكراسي يعني حكومت مردم، از سوي مردم و بـراي مـردم  « :اشاره كرد »آبراهام لينكن«از 

فهـوم سـنتي و   معنـاي دموكراسـي را در م  ، موكراسي نويندجيمز برايس در كتاب  ،سوي ديگر
اكثريـت   ةكنـد كـه در آن اراد   اين واژه بر حكومتي داللت مي« :است  كرده  تر آن چنين بيان دقيق

 .)2: همان(» حاكم باشد شهروندان واجد صالحيت،
 .الدوله ميرزا ملكم از اين نوع است اثر ناظم يقظه و نومكتاب . 4
 .الظلم مع اليبقي و الكفر مع يبقي الملك. 5
دو روايت است كـه در ايـن زمينـه    » الناس علي دين ملوكهم«يا  »الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم«. 6

 .است  آمده
 .االرض و السموات قامت بالعدل. 7
بـه نقـل از   ) ص(پيـامبر اسـالم  ( العامـه  و الخاصـه  صـالح  فيـه  و السـلطان  ةقو و الدين عز العدل. 8

 ).7: الرحمن(» الميزان وضع و رفعها والسماء« قرآنيا آية ) الملك نظام
شـيرازي،  (اسـت    كـرده  ق زنـدگي مـي  710تا  634هاي  الدين محمود شيرزاي در سال قطب. 9

1369 :4 - 5.( 
تصحيح رسـول جعفريـان،    تاريخ دخانيه،). 1377(شيخ حسن  كرباليي، ←براي اطالع بيشتر . 10

 .حسين مقدسي: تهران، تحريم تنباكو). 1333(محمدرضا  الهادي؛ زنجاني،: قم



 محور »دوران« رويكرد اساس بر ايران جديد و قديم سياسي تاريخ در مردم جايگاه   26

االسـالم كرمـاني،    اثـر نـاظم   تاريخ بيداري ايرانياناثر احمد كسروي،  تاريخ مشروطة ايران ←. 11
اثـر حـاج سـياح،     سياح حاج خاطرات آبادي، اثر ميرزا يحيي دولت 2و 1مجلدات  حيات يحيي

و ديگر منابع دست اول و دومي كه در مـورد ايـن    زاده اثر مهدي ملك مشروطيت انقالب تاريخ
 .دورة خاص وجود دارد

 .279 -  277و  144 -  141و  94 -  93/ 4 :حيات يحيي آبادي، دولت ←. 12
، به اهتمـام  مصدق دكتر تأمالت و خاطرات ،)1380(مصدق، محمد  ←بيشتر  اتاطالع براي. 13

، )1372( س وي ر ل راج  ام ي ل وي وز  م ي جبيـل،   علمـي؛ : تهـران  ايرج افشـار و غالمحسـين مصـدق،   
  .گفتار :، تهرانعبدالرضا هوشنگ مهدوي و كاوه بيات ةترجم، ناسيوناليسم و نفت مصدق، 

  
  منابع
 .علمي: پروين گنابادي، تهران ة، ترجممقدمه). 1366(ن، عبدالرحمن وابن خلد
 .نو جهان: تهران ،ايران تاريخ هاي ويژگيو نظري بر  نقد: آسيايي نظام يا فئودالي نظام). 1348( احمد اشرف،
 .خيام: تهران ،قاجاريه انقراض تا آغاز از ايران تاريخ). 1370( عباس آشتياني، اقبال

 .معاصر نگاه: تهران ،همه براي دموكراسي هاي درس). 1381( حسين بشيريه،
 .هيرمند: تهران پژوه، دانش منوچهر توضيح و مقدمه ،بيهقي تاريخ). 1384( ابوالفضل بيهقي،
 .كتاب دنياي: تهران باستان، ايران تاريخ). 1373( حسن پيرنيا،
:  ران ه ت ،] ديگـران و ... [ اه شـ  يلـ ا دادع ق ل اب ج تحقيق و تصحيح اورنگ، هفت مثنوي). 1387( عبدالرحمن جامي،
  .يرانيا  ات ع طال ز م رك م ،وب ت ك م  راثير م ش ر ن ت دف

 .آگاه: تهران نوذري، حسينعلي ةترجم ،بازانديشي تاريخ). 1387(كيت جنكينز، 
،  روش س تا  ان ازرگ از ب )2000 -  1953( يراندر ا  ديني  ي يرا وگ نو   يراس وك ، دم الم اس  ).1383( روغ  ، ف ش خ ب ان ه ج

 .و ن  ام گ:  ران ه ت ، نيرو پ  جليل ةم ترج
 ي،اسـالم  انقالب مطالعات دفتر نيتدو و هيته .)1377( انقالب اسالمي ايرانجستارهايي در  ،انقالب حديث

 .الهدي: تهران
 ،فرهنـگ مـردم ايـران    ةفصـلنام  ،»ايران مردم فرهنگ در سياست بر درآمدي«). 1386( عبدالرحمن فر، حسني
 .10  ش
  .دهخدا ةنام لغت ةسسؤو م تهران دانشگاه: تهران ،فارسي ةنام لغت ).1361( اكبر علي دهخدا،
  .پارميس :، تهران2 ج امثال و حكم، ).1390( اكبر علي دهخدا،
 .ابن سينا: ، تهران2و  1 جحيات يحيي،  ).1331( يحيي آبادي، دولت

  .ني: تهران ،هدوي دامغانيممحمود  ةترجم ،اخبارالطوال). 1383(دينوري، ابوحنيفه 
 .مقدسي حسين: تهران ،تنباكو تحريم). 1333( محمدرضا زنجاني،
 .شاه علي صفي: تهران رهبر، خطيبكوشش خليل  به ،گلستان). 1372( الدين مصلح شيرازي، سعدي
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 ، تاساو  و ب  ش وش ك  ه ب ،ن ت واشي و تاريخ م ، حالتحقيق با تصحيحات طريق  يو ن ث م). 1381( آدم بن ، مجدود يائ ن س
 . روش س:  ران ه ت ،د ب ا ده رض الم غ ةم رج ت
 .الميزان: تهران ايران، سياسي اقتصاد). 1374( اهللا سيف اللهي، سيف

  .فرهنگي و علمي: همايي، تهران بانو ماهدختاهتمام  به التاج، ةدر). 1369( الدين قطب شيرازي،
 .نا بي: تدوين محمد اسدزاده، تهرانسفرنامة ميرزا صالح شيرازي، ). 1349( شيرازي صالح
 .علمي و فرهنگي: تهرانصادق نشات،  ةترجم ،الملوك و الرسل تاريخ). 1384( جرير محمدبن طبري،
ـ : تهـران سيد جعفـر سـجادي،    ةترجم ،فاضله ةمدين اهل هاي انديشه. )1361( محمد ابونصر فارابي،  ةكتابخان

 .طهوري
 .ني: تهران ،مشروعيت و دانش قدرت،). 1378( داود فيرحي،
 .سمت: تهران اسالم، در سياسي نظام). 1384( داود فيرحي،
  .قلم: عبدالرحيم گواهي، تهران ةترجم ،ايران انقالب هاي ريشه). 1369( نيكي كدي،

 .الهادي: تصحيح رسول جعفريان، قم دخانيه، تاريخ). 1377(حسن  شيخ كرباليي،
 .اميركبير: تهرانايران،  ةمشروط تاريخ). 1376( احمد كسروي،
 .28 ش ،راهبرد ،»متفكران مسلمان ةانديش در ساالري مردم«). 1382( اكبر علي اردكاني، كمالي
، 1 سانجمن ايرانـي تـاريخ،    ةپژوهشنام، »آموزش تاريخ سياسي شناسي آسيب« ).1389( احمد محمدي، گل

 .4 ش
 مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه  در سـخنراني ، »تـاريخ سياسـي   چيستي«). 1390( احمد محمدي، گل

 .فرهنگي
 .ني: تهران آژند، يعقوب ةترجمايران،  ةميان تاريخ در تحول و تداوم). 1372( ورد ف ين وا س  ين ور ات ك  آن لمبتون،
 .قم ةعلمي ةحوز تبليغات دفتر: قمغالمرضا بهروز لك،  ةترجم اسالم، سياسي زبان). 1378( برنارد لوئيس،

  :»ايران ةنهضت مشروط ةمالحظاتى دربار«). 1392(مجتهدي، كريم 
http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834 

 .اميركبير: تهران ،معين فرهنگ). 1383( محمد معين،
 .سينا ابن: تهران ،ايرانيان بيداري تاريخ). 1332(محمد  كرماني، االسالم ناظم

  .فرانديش: تهران ،سياسي در اسالم و ايران ةانديش تاريخ بر مدخلي). 1381( موسي نجفي،
فرهنگـي دانـش و    ةمؤسسـ : تهـران  ،اسـالمي  تمـدن  در سياست ةفلسف ظهور مراتب). 1382( موسي نجفي،

 .معاصر ةانديش
 .علمي و فرهنگي: به اهتمام هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك، ). 1383( علي بن الملك طوسي، حسن نظام
 .روشنگران: تهرانعباس مخبر،  ةترجم ،دموكراسي هاي مدل). 1384( ديويد هلد،

 . مركز نشر: تهران ،ملّي نهضت و دموكراسي استبداد،). 1372( يمحمدعل كاتوزيان، همايون
 .ني: تهرانخشايار ديهمي،  ةترجم ،سياسي ةانديش فرهنگ). 1385( پي فيليپ وينر،

http://www.thefreedictionary.com/people



 

 

  




