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 چکیده

رهنگی از سويی محصول اعمال و های فنظام. ها و احساسات استفرهنگ شامل عقايد و ارزش
اند و از سويی ديگر، در ابعاد مختلف، اعمال و باورهای انسانی را محدود باورهای انسانی متعددی

توان در می. کننده در آن داردهايی است که فرهنگ نقشی تعیین ترين حوزهسیاست از مهم. کنندمی
های سیاسی را گیرینگی بر مواضع و جهتقالب مفهوم فرهنگ سیاسی، تاثیرات ديرپای عوامل فره

عنوان اين مقاله درصدد بررسی فرهنگ سیاسی علمای سنتی دوران مشروطه به. مطالعه قرار داد مورد
طور مستقل به اين جريان سیاسی تر بهپذيرفته، کم در مطالعات انجام. جريان سیاسی مستقل است

. انداهلل نوری بررسی شدهجريان طرفدار شیخ فضل پرداخته شده است و مواضع اين جريان غالبا ذيل
دو رسالة مشهور متعلق به . آثار مکتوب معدودی از نويسندگان متعلق به اين جريان در دست است

 ابوالحسننوشتة شیخ« داليل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکمات القرآن»اين جريان، 
اکبر علیبننوشتة محمدحسین« د من المشروطه و االستبدادالمرا کشف»آبادی و دولت مرندینجفی

های در تدوين چارچوب مفهومی اين پژوهش، از الگويی ترکیبی با محوريت ديدگاه. تبريزی هستند
میل اين الگو از دستاوردهای در تک. بینگهام پاول استفاده شده است. گابريل آلموند و جی

. نیز استفاده شده است... رونالد اينگلهارت و ولزل و  نظرانی چون وربا و لوسین پای و صاحب
بندی مضامین، از روش تحقیق اين پژوهش تحلیل محتوای مضمونی است و در مراحل مختلف طبقه

بررسی آثار مذکور بر مبنای چارچوب . های کدگذاری باز و محوری استفاده شده استتکنیک
های واحدی از فرهنگ سیاسی، در ابعاد و مولفهشده، حاکی از آن است که الگوی مفهومی تدوين

لحاظ ؛ به«اقتداری»توان گفت مبنای ارزشی هر دو نويسنده، می. مختلف، بر دو اثر حاکم است
؛ و موضع سیاسی هر دو نويسنده «انحصارگرايانه»ها  های فرهنگی و سیاسی، رويکرد آنظرفیت

 .است« راضیاعت»نسبت به وضعیت نظام سیاسی در دوران مشروطه 
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 مقدمه
 و باورها و هنرها ها و شناسائى و ها دانستنى از است اى يافتهنظام و پیچیده ةمجموع ،فرهنگ

 ويشخ جامعه از انسان که چیزها بسیارى و ها خوبى منشاء رسوم و و آداب و حقوق ها و آئین

طور خاص، فرهنگ سیاسی هر جامعه عبارتست از به(. 21: 884 آشوری، )است  کرده کسب

ها و معیارها و عقايدی که در طول زمان شکل ها و ارزشها و بینشمجموعه باورها و گرايش

شود و گرفته و تحت تاثیر وقايع و روندها و تجربیات تاريخی از نسلی به نسل ديگر منتقل می

های جامعه های سیاسی برای نیل به هدفها، نهادها و رفتارها و ساختارها و کنش آندر قالب 

 (.88-81: 811 کاظمی، )گیرد شکل می

ای است که در طی مسیری عنوان جزئی از فرهنگ کلی جامعه، مقولهفرهنگ سیاسی، به

عی و فرهنگی را اجتما -گويی به اقتضائات سیاسیتاريخی و در عین ديرپايی، بايد ظرفیت پاسخ

هايی است که تاريخ سیاسی و فرهنگی هر کشور و ملتی، مملو از فرازونشیب. داشته باشد

مثابة نقاط عطفی شود؛ ولی برخی از وقايع به گیری حافظة تاريخی آن ملت میموجب شکل

 يکی از اين وقايع در. گذارندها میتاريخی، تاثیر ژرف و ماندگاری را در خاطرة جمعی ملت

 .تاريخ چند سدة اخیر ايران، جنبش يا انقالب مشروطه است

رغم توجه به اهمیت عناصر فرهنگی، تمرکز اصلی  در سنت جاافتاده مطالعات سیاسی، علی

های ها در رويه کنندگی آنبیشتر روی تاثیرها و مناسبات و تعامل ساختارهای سیاسی و تعیین

روندهای سیاسی، ضمن پذيرش نقش رويکرد فرهنگ سیاسی در تحلیل . سیاسی بود

در جنبش مشروطه نیز هرچند . گذاردساختارهای سیاسی، تاکید بیشتری را بر عوامل فرهنگی می

اولین مباحث، با استقرار نوعی نظام سیاسی جديد با ساختارهای مالزم خود مانند مجلس و 

تقال يافت که در آن برخی ای فرهنگی انکم چالش اصلی به زمینهاقتضائات آن آغاز شد، اما کم

نیروهای اجتماعی روی چندان خوشی به تغییرات ساختاری نشان ندادند و نسبت به چنین 

 .تغییراتی بدبین بودند

ها و جايگاه فرهنگ سیاسی علمای سنتی دوران مشروطه اين پژوهش درصدد بررسی مولفه

های متعلق به آن شناسايی در اين راستا ابتدا سعی شده است تا اين جريان و شخصیت. است

های رايج مورد بندیصورت متمايز و خارج از دستهگردند و مشخص شود که چرا اين جريان به

سؤال اصلی اين تحقیق آن است که فرهنگ سیاسی علمای سنتی در ابعاد . گیردمطالعه قرار می
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نگ سیاسی منسجم توان از نوعی فرههايی است و آيا میمختلف نظام سیاسی دارای چه شاخصه

 در اين جريان سخن گفت؟ 

ن اهداف اين پژوهش را بررسی توابا توجه به سؤال مطرح شده، می: هدف تحقیق

 . های اصلی و متمايز فرهنگ سیاسی علمای سنتی در دوران مشروطه دانست شاخص

 مروری بر تحقیقات پیشین

شناسی و یاسی در عرصه جامعههای اخیر، و با احیای عالقه به مطالعات فرهنگ سدر طی سال

توان اين مطالعات را می. علوم سیاسی، مطالعات در اين زمینه در کشور ما نیز فزونی يافته است

های فرهنگ سیاسی ايران و های تاريخی مولفهها و زمینهتاريخی، که به ريشه-به مطالعات نظری

، و مطالعات تجربی، که حجم بیشتری پردازندها در حافظة تاريخی ايرانیان می علل ماندگاری آن

در اين مقاله، بیشتر به تحقیقات پیشین . دهند، تقسیم کرداز مطالعات را به خود اختصاص می

هايی که معطوف به دورة  پردازيم، خاصه آن شده در زمینة فرهنگ سیاسی نخبگان ايران میانجام

 . تاريخی جنبش مشروطه بودند

انقالب آرام، درآمدی بر تحول »توان به يرفته در اين زمینه میپذاز مطالعات نظری انجام 

اين پژوهش فرهنگ سیاسی ايران را . ، اثر محمدرضا شريف اشاره کرد«فرهنگ سیاسی در ايران

شريف درصدد نشان دادن تحولی است که فرهنگ سیاسی . کندصورت يک کل بررسی میبه

مشارکتی تبديل کرده، و  -به فرهنگ سیاسی تبعی تبعی پیش از انقالب اسالمی ايران را -محدود

از ديگر مطالعات (.  88 شريف، )گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی شود تواند منجر به شکلمی

وی با نگرشی منفی شرايط . است« های فرهنگ سیاسی مامؤلفه»اين زمینه، مقالة رزاقی با عنوان 

ها بوده  يران در سیر تکوين خود متاثر از آندهد که فرهنگ سیاسی کنونی اای را نشان میويژه

تساهل و سعه صدر، و خشونت و او عواملی چون فرهنگ آمريت و نظرية توطئه و عدم. است

داند که فرهنگ سیاسی فعلی  ترين عواملی میاعتمادی سیاسی را از مهمگريزی و بی سیاست

ن نوگرايی و فرهنگ سیاسی در ايران بحرا»اصغر کاظمی نیز در کتاب علی. اندايران را شکل داده

درصدد تبیین تضاد و آشفتگی و ناپايداری دائمی فرهنگ سیاسی ايران در سطوح « معاصر

 (.811 کاظمی، )مختلف مردم و نخبگان است 

دلیل محدوديت صرفاً به چند اثری  مطالعات تجربی زيادی در اين حوزه وجود دارند که به

: آوردندهای الزم برای اين پژوهش فراهم میتری در ايجاد بصیرتکنیم که کارايی بیش اشاره می
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های مشروطه و های نیروهای سیاسی در انقالب های اجتماعی و گفتمآنخاستگاه»ها  يکی از آن

از ديدگاه وی گفتمان نیروهای سیاسی غالب در انقالب . رسالة علیرضا تاجداری است« اسالمی

خواه بوده، و گفتمان نیروی گرای عدالتخواه و گفتمان غرب گرای آزادیمشروطه، گفتمان غرب

در تحقیقی ديگر،  (.881 تاجداری، )گرای مقاومت بوده است ها، گفتمان بومی مخالف آن

را در استان گلستان مطالعه کرده، و « فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن»حسین کردی 

وی با اصالح . عی مؤثر بر آن را يافته استهای فرهنگ سیاسی آن استان و عوامل اجتماويژگی

ز انواع فرهنگ سیاسی را ارائه ای ابندی چهارگانههای رايج از اين مفهوم، دستهبندیدسته

کردی، )است « انقالبی»و « اصالحی»و « انقیادی»و « تفاوتیبی»دهد، که شامل فرهنگ سیاسی  می

مطالعة موردی : یاسی و عوامل مؤثر بر آنتیپولوژی فرهنگ س»(.  884 ؛ پناهی و کردی، 888 

وی . نامة کارشناسی ارشد حمید سرشار است، موضوع پايان«دانشجويان دانشگاه کردستان

ای انتخاب و با روش پیمايشی گیری خوشهنفری را با استفاده از روش نمونه 813ی انمونه

بنای نظرية آلموند و وربا سه سرشار بر م. فرهنگ سیاسی آنان را مورد مطالعه قرار داده است

را در نظر گرفته، و بر پاية اين الگو، شناخت « مشارکتی»و « تبعی»، «محدود»نوع فرهنگ سیاسی 

گیری سیاسی پاسخگويان را براساس میزان آگاهی آنان از ابعاد چهارگانه نظام سیاسی و جهت

« احساس عدالت سیاسی»و « احساس افتخار و غرور سیاسی»احساسی آنان براساس چهار مؤلفة 

او . موردبررسی قرار داده است« قدرتی سیاسیاحساس بی»و « احساس امنیت سیاسی»و 

رضايتمندی »و « ارزيابی سیاسی»گیری ارزيابانة دانشجويان براساس شش مؤلفة همچنین جهت

رسی را موردبر« مدارا و تساهل سیاسی»و « نگرش به دموکراسی»و « اعتماد سیاسی»و « سیاسی

جمعیت مورد مطالعة وی دارای وی نهايتاً به اين نتیجه رسیده است که . قرار داده است

ای که ارائه داده، غالب دانشجويان او در تیپولوژی. های متفاوتی از فرهنگ سیاسی هستند گونه

دهد که در قرار می« اعتراضی -غیرمشارکتی»اش را در ذيل الگوی جديدی با عنوان مورد مطالعه

دهد از میان عوامل مؤثر های پژوهش او نشان میيافته. نظرية آلموند و وربا تعريف نشده است

های جمعی و مذهب و قومیت و مقطع تحصیلی بر فرهنگ سیاسی، متغیرهای استفاده از رسانه

 (. 841 سرشار، )اند تأثیر معناداری روی فرهنگ سیاسی پاسخگويان داشته

های ها و بیانیهبا تکیه بر تحلیل محتوای سخنرانی)های سیاسی بررسی فرهنگ سیاسی گروه»

های جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و جمعیت گروه
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نظر به. نژاد استنامة کارشناسی ارشد فرهاد نصرتیعنوان پايان« (13-11های در سال موتلفه

عة سیاسی از مشروطه به اين سو، جامعة ايران هنوز به بودن مباحث توس رغم مطرح وی، علی

ترين و مهمترين يافته وی اين است که از کلی. يافتگی سیاسی نرسیده استسطوح باالی توسعه

سازمان مجاهدين و مجمع )های چپ بین گروههای سیاسی مختلف، فرهنگ سیاسی گروه

تر است، يافتهتوسعه( معه روحانیتجمعیت موتلفه و جا)های راست نسبت به گروه( روحانیون

سزايی دارند، بیشتر چراکه توجه آنان به مقوالتی که در روند مشارکت و رقابت سیاسی تاثیر به

انديشه سیاسی علمای شیعه »زاده در رسالة خود با عنوان ناصر جمال(. 814 نژاد، نصرتی)است 

/  211 -281 ]شدن مجلس توپ بستهاز جنبش تحريم تنباکو تا به )خواهی در زمینة مشروطه

شیعه در عصر مشروطیت در قالب به تبیین انديشه سیاسی علمای « [(418 - 84 

او بیشتر به مجموعه انديشه شیعی و تحولی که در دوران . پردازدای کالن میشناختی روش

خاصی را  طور خُرد و موردی انديشه دانشمند شیعیدهد، نظر دارد و بهمشروطیت در آن رخ می

سهم فرهنگ سیاسی ايران در ناپايداری احزاب »(. 811 زاده، جمال)دهد مورد توجه قرار نمی

علم در پژوهش . ، رسالة دکترای محمدرضا علم است«سیاسی از مجلس اول تا سقوط قاجاريه

خود نه به تمام عوامل ناپايداری احزاب سیاسی، بلکه صرفاً به سهم فرهنگ سیاسی در اين 

فرضیه اصلی رساله اين است که اصوالً احزاب سیاسی جديد در هر . يند توجه نموده استفرآ

ای مبتنی بر توانند تداوم و پايداری داشته باشند، بلکه تنها در فرهنگ سیاسیفضايی نمی

مطالعه وی اين فرضیه . شودمشارکت است که اين امکان برای نهادهای سیاسی جديد فراهم می

اهلل محمدشاهی با آخرين مطالعه، تحقیق حجت(. 814 علم، )ران تايید نموده است را در باره اي

سین نائینی دربارة آزادی و اهلل محمدحهای نوری و آيتبررسی تطبیقی ديدگاه»عنوان 

است که به بررسی علل و داليل تفاوت « گذاری در مقايسه با گفتمان حقوقی مدرن قانون

گذاری ری و میرزای نائینی در سه موضوع آزادی و برابری و قانوناهلل نوفضلهای شیخديدگاه

دهد که هرچند درباره فرهنگ سیاسی  مطالعات فوق نشان می(. 841 محمدشاهی، )پردازد می

ای طورکلی، و درباره فرهنگ سیاسی دوره مشروطیت تحقیقاتی انجام شده است، ولی مطالعهبه

طور مستقل انجام نشده، که ما قصد جنبش مشروطه بهدربارة فرهنگ سیاسی علمای سنتی در 

 .مطالعه آن را داريم
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 مبانی نظری

های مهم فرهنگ سیاسی کرده و در نهايت چارچوب مفهومی در اين قسمت مروری بر نظريه

از ديدگاه آلموند و وربا هرگونه تبیین از چرايی حاکمیت استبدادی و يا . ايمتحقیق را ارائه کرده

فرهنگ سیاسی به نظام ». ک بدون توجه به فرهنگ سیاسی جامعه کاری ناقص استدموکراتی

آلموند )« ها، احساسات و ارزيابی مردم درونی شده استکند که در شناختای اشاره میسیاسی

ساختن فرهنگ  آلموند و وربا متغیرهای الگويی پارسونز را برای مرتبط(. 9 : 418 و وربا، 

ها فرهنگ سیاسی  از ديد آن(. 211: 818 چیلیکوت، )گیرند کار می بهسیاسی با نظام سیاسی 

 . گیری ارزشی و شناختی و عاطفی افراد نسبت به نظام سیاسی استحاصل جهت

کند که نظام سیاسی با  گردد و مشخص میگیری ارزشی به نظام ارزشی شخص باز میجهت

گیری شناختی به جهت. تی داردهای شخص چه نسبمراتب ارزشمجموعه معیارها و سلسله

ة کشور و طرز کار کنندهای فرد از نظام سیاسی و نهادهای سیاسی ادارهکمیت و کیفیت دانسته

گیری عاطفی به درجة درک روانشناختی جهت. کنندگان اين نهادها اشاره دارد اين نهادها و اداره

کند نظام سیاسی ارتباط پیدا میافراد نسبت به نظام سیاسی و احساسات و تعهد فرد نسبت به 

گیری معطوف به چهار اين سه نوع جهت(. 8  -4  : 813 غفور، ؛ آل911: 883 نیا، شهرام)

و « بروندادها»و « دروندادها»و « عنوان يک کلنظام سیاسی به»: بعد از نظام سیاسی هستند

نه به چهار بعد نظام گا های سه گیری حاصل اين جهت. «عنوان يک کنشگر سیاسیخويشتن به»

افراد در فرهنگ سیاسی . محدود و تبعی و مشارکتی: سیاسی، سه نوع فرهنگ سیاسی است

شامل نظام و دروندادها و بروندادها و نقش و جايگاه )از عرصه سیاسی جامعه خود  محدود،

اوتی شناخت چندانی ندارند و در نتیجه احساس و ارزيابی و قض( عنوان بازيگری سیاسی خود به

ها و در فرهنگ سیاسی تبعی افراد نسبت به نظام و جريان سیاست. هم در اين خصوص ندارند

مجريان آن شناخت و ارزيابی و احساس نسبی دارند، اما نسبت به مطالبات سیاسی و نقش و 

در فرهنگ سیاسی مشارکتی که بیشتر . عنوان بازيگری سیاسی آگاه نیستندحقوق سیاسی خود به

های چهارگانة نظام سیاسی شود، افراد نسبت به جنبهيافته سیاسی مشاهده می ع توسعهدر جوام

عنوان بازيگری سیاسی، شناخت و ارزيابی و احساسات الزم را داشته و در جريان خود، به

 . ها مشارکت فعال دارندسیاست
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نظر پای فهم  به. ديدگاه لوسین پای درباره فرهنگ سیاسی و رابطه آن با توسعة سیاسی است

(. 81: 811 پای، )سیاسی مستلزم توجه به بعد فرهنگی جامعه است  چگونگی تغییر و توسعه

های فرهنگ سیاسی در هر جامعه توجه به چند عامل را ضروری  پای در رابطه با کشف ريشه

شدن سیاسی و عنوان يک مجموعه و الگوهای اجتماعی توسعة تاريخی نظام سیاسی به: داندمی

او همچنین فرهنگ سیاسی . تجربة زندگی افرادی که معموالً در محدودة فرهنگ حضور دارند

: 811 ؛ پای،  1 : 881 پای و ديگران، )کند ها متمايز مینخبگان را از فرهنگ سیاسی توده

مراتب و سلسله»، «اعتماد و بدگمانیاعتماد در مقابل عدم»از نظر پای چهار دوگانة بنیادينِ (. 92

کنندة تفاوت تعیین« وفاداریوفاداری و وفاق در مقابل عدم»و « آزادی و اجبار»، «برابری

های خاص مربوط های سیاسی است و ترکیب اين چهار ارزش، بخش زيادی از ويژگیفرهنگ

 (. 93 -91: 811 پای، )دهد به فرآيندهای توسعه سیاسی در هر کشور را ارائه می

پاول، با تدقیق ديدگاه پیشین خود، از تاثیرگذاری فرهنگ سیاسی در اثر ديگری، آلموند و 

ترين جنبه  مهم. گويدگذاری بر ساختار سیاسی سخن میدر سه سطح نظام، فرآيند و سیاست

اگر شهروندان باور به اطاعت از . تمايالت سیستمی، سطح و مبنای مشروعیت حکومت است

اما اگر هیچ دلیلی برای . گیر است حکومت چشمصورت، مشروعیت قوانین داشته باشند در اين

آلموند و )اطاعت نیابند، يا تنها از روی ترس اطاعت کنند، مشروعیت حکومت پايین است 

 (. 21: 813 پاول، 

او تحول نظام . پردازدرونالد اينگلهارت به فرهنگ سیاسی و رابطه آن با دموکراسی می

(. 81: 2111اينگلهارت، )سی کرده است ارزشی و نقش آن در ظهور دموکراسی را برر

و نظرية لوسین پای و تحوالت ( آلموند و وربا)اينگلهارت با توجه به نظرية فرهنگ مدنی 

بحث ( 488 اينگلهارت، )ای به نام رنسانس فرهنگ سیاسی فرهنگی جهان مدرن در مقاله

هنگی خويش به تغییرات فر وی در چارچوب نظريه. کندفرهنگ سیاسی جديد را مطرح می

يافته تغییرات ارزشی از در جوامع توسعه. پردازدتبیین فرهنگ سیاسی جديد جوامع می

های فرامادی است، که سبب افزايش عالقه به مشارکت های مادی به سمت اولويت اولويت

وی با رد ديدگاه جبرگرايی فرهنگی و پذيرش ارتباط بین توسعة اقتصادی و . گرددسیاسی می

توسعة اقتصادی »: کندسیاسی، رويکرد جبرگرايی اقتصادی را نیز نقد کرده و بیان میرفتار 

ممکن است پیدايش نهادهای دموکراتیک و آن فرهنگ سیاسی که بتواند بستری برای رشد اين 
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های فرهنگی تا حد زيادی دگرگونی. کندها را تضمین نمی نهادها باشد، تسهیل سازد اما آن

لذا در تحلیل روابط بلندمدت بین اقتصاد و . های پايدارنددن، عادت و نگرششبازتاب اجتماعی

 (.1  :  88 اينگلهارت، )« سیاست، فرهنگ سیاسی يک متغیر دخالت کنندة قطعی است

. تِسلر به بررسی فرآيند دموکراتیزاسیون در کشورهای مسلمان خاورمیانه پرداخته است

طورکلی بین اسالم و دموکراسی ناسازگاری وجود ندارد به ديدگاه اولیه او مبنی بر اين بود که

را « شخصیت دموکراتیک»ای با همکاری النور گائو مفهوم وی در مطالعه(. 9 : 2118تسلر، )

سازی تنها در گرو حمايت نظر او توفیق فرآيند دموکراتیکبه. جايگزين مفهوم دموکراسی نمود

گیری فرهنگ سیاسی شهروندان نیست، بلکه جهت بخشی از شهروندان يک کشور از دموکراسی

: 2118تسلر و گائو، )بايد دموکراتیک باشد ( هنجارها و الگوهای رفتاری مشوق دموکراسی)

فرهنگ سیاسی دموکراتیک در نظر های عنوان مؤلفهتسلر و گائو شش عنصر را به(. 44 

دی و مشارکت مدنی و عالقة فر حمايت از برابری جنسیتی و مدارا و اعتماد بین: گیرند می

چارچوب مفهومی تحقیق براساس تلفیقی از مباحث نظری فوق، . سیاسی و آگاهی سیاسی

 .تدوين شد

 چهارچوب مفهومی

اين چارچوب بايد دارای . هدف ما تدوين چارچوبی مفهومی برای تحلیل متون مورد نظر است

های فرهنگ ها و مولفهه شاخصبودن بهايی مانند انسجام و جامعیتِ نسبی و حساسويژگی

. های اساسی در پارامترهای مختلف فرهنگ سیاسی باشدسیاسی و ظرفیت باال در نمايش تفاوت

شالودة اصلیِ اين چهارچوب مفهومی، ضمن تغییراتی، بر مبنای الگوی آلموند و وربا قرار داده 

نظرانی چون لوسین حبدر موارد مقتضی، برای دقت بیشتر، از دستاوردهای مطالعات صا. شد

آلموند و وربا نظام سیاسی . پای و پاول و رونالد اينگلهارت و سايرين نیز بهره برده شده است

های سیاسی تعريف و ها و نقشهای مردم نسبت به فعالیترا در چارچوبی از مواضع و نگرش

 : ی و عاطفی استگیری فرد شامل سه جزء ارزشی و شناختاز ديدگاه آنان جهت. کنندتحلیل می

کند نظام سیاسی با گردد و معلوم میگیری ارزشی به نظام ارزشی فرد باز میجهت -

؛ آل 911: 883 نیا، شهرام)دارد  های شخص چه نسبتیمراتب ارزش مجموعه معیارها و سلسله

ز های اين پژوهش تعیین معیارهايی برای تمیترين بخشيکی از مهم(. 8  -4  : 813 غفور، 

های  گیری هرچند انواع مختلفی از جهت. ها بودهای آنهای ارزشی نخبگان در نوشتهگیریجهت
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ارزشی توسط متفکران ارائه شده، ولی برای جلوگیری از پیچیدگیِ بسیار و پرهیز از جزئیات 

و « دموکراتیک»های بودن، به تفکیک بین گرايش به ارزشغیرضروری و نیز کاربردی

اند، گرايش به دموکراسی در کشورها پناهی و شالچی نشان داده. اکتفا شده است« نهاقتدارگرايا»

پناهی و شالچی، )غالبا بايد در مقايسه با نقطة مقابل خود يعنی اقتدارگرايی سنجیده شود 

های اقتدارگرايانه، در کار بسیاری از های مشارکتی در برابر ارزشالگوی بررسی ارزش(.  84 

؛ 34: 818 ؛ دال، 883: 884 اينگلهارت و ولزل، )م سیاسی قابل مشاهده است متفکرين علو

 (. 93: 811 و پای،  39: 888 ؛ لیپست، 48: 818 گیدنز، 

های فرد از نظام سیاسی و گیری شناختی به کمیت و کیفیت آگاهی و دانستهجهت -

. دگان اين نهادها اشاره داردنکن ه کشور و طرزکار اين نهادها و ادارهکنند نهادهای سیاسی اداره

و )دهد که شخص چه شناختی از نظام سیاسی موجود  عبارتی، مولفة باورها و آگاهی نشان می به

چه وضعی ( ارزشهای سیاسی فرد)دارد، و اين شناخت در مقايسه با وضعیت آرمانی ( ابعاد آن

 .داشته و آيا با آن انطباق دارد يا اختالف

دهنده نوع احساسات فرد نسبت به نظام سیاسی  هم نشان احساسیگیری عاطفی يا جهت -

تواند مثبت يا منفی است، که بسته به قضاوت فرد از وضعیت موجود می( و ابعاد آن)موجود 

 . باشد

و   اطالعاتو  احساساتو  ها ارزشو  ايستارها  هر فرهنگ سیاسی توزيع خاصی از

گذارد فرهنگ  تارهای افراد براعمال آنان تأثیر میکه ايس  گونه  همان .های سیاسی است مهارت

 .گذارد و رهبران آن در سراسر نظام سیاسی تأثیر می ملت نیز بر رفتار شهروندان هرسیاسی 

 مـقايسه کـرد و از اين  اين  های مختلف را با گوناگون فرهنگ سیاسی ملت های توان جنبه می

نظام سیاسی  در رويکرد به هر .آينده دريافت ها را برای رفتارهای حال و تمايالت آن راه،

  ساختارها  سیاسی آن و نقشة متناظری از بار در فرهنگ ای از نقاط مهم هم ترسیم نقشه مشخص،

های ترسیم نقشة فرهنگ سیاسی هر ملت، تشريح يکی از راه. های آن سودمند است ويژه و کار

و فرآيند و ( سیستم)سیاسی، يعنی نظام  ايستارهايی است که شهروندان در قبال سه سطح نظام

 (. 21: 813 آلموند و پاول، )گذاری دارند سیاست
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 سطح تمایالت سیستمی

ترين جنبة تمايالت سیستمی، سطح و مبنای مشروعیت حکومت  از نظر آلموند و پاول، مهم

حکومت صورت، مشروعیت اگر شهروندان باور به اطاعت از قوانین داشته باشند در اين. است

اما اگر هیچ دلیلی برای اطاعت نیابند، يا تنها از روی ترس اطاعت کنند، . گیر است چشم

واسطة در جامعة سنتی، مبنای مشروعیت حاکم ممکن است به. مشروعیت حکومت پايین است

ای نو و مدرن، بری حاکمیت و يا اجرای مناسک و رسوم مذهبی باشد اما در دموکراسیارث

ها از  ای امور به انتخاب آنان از سوی شهروندان در انتخابات رقابتی، و پیروی آنمشروعیت اولی

های در ديگر فرهنگ. گذاری بستگی داردروندهای مصرح در قانون اساسی به هنگام قانون

سیاسی، ممکن است رهبران ادعای مشروعیت خويش را بر پاية دارابودن موهبت، حکمت يا 

گويی به  زند که بنابر ادعای خودشان حتی در صورت عدم پاسخايدئولوژی خاصی استوار سا

تواند زندگی شهروندان را بهبود شده، میهای تصريحنکردن از رويه تقاضاهای مشخص يا پیروی

 (.21: همان)ببخشد 

های نظر از اينکه مشروعیت برپاية سنت، ايدئولوژی، مشارکت شهروندان يا سیاستقطع

اين . د آن، برای کارايی و ثبات نظام سیاسی پیامدهای مهمی داردمشخص استوار باشد، وجو

. کنندة قواعد حاکم بر نوعی مبادله میان شهروندان و اولیای امور استمبانی مشروعیت تعیین

کنند و حکومت نیز در عوض، تکالیفی را که مبنای شهروندان از قوانین اطاعت می

مادام که اين تکالیف برآورده شوند، . رساندنجام میاش برای آن مقرر داشته است به ا مشروعیت

. شهروندان بايد از حکومت متابعت و حمايت کنند و به شکل مقتضی در آن مشارکت جويند

قانون اساسی برانداخته شود يا ايدئولوژی حاکم ناديده گرفته  –اگر رسوم زير پا گذاشته شود 

 (.28: همان)قاومت و شورش را داشته باشند صورت اولیای امور بايد انتظار م در اين –شود 

شان مقبول نیست، شهروندان ها پايین و مبنای مشروعیت هايی که مشروعیت آندر نظام

ها سه مشکل  به اعتقاد آن. شوندنظرهای سیاسی به خشونت متوسل میاغلب برای حل اختالف

 دم پذيرش عمومیع»و « عدم پذيرش همبستگی سیاست ملی»: جدی مشروعیت عبارتند از

بندی رهبران اعتمادی نسبت به پایبی»و « هاترتیبات جاری برای تعیین رهبران و تدوين سیاست

 (.28: همان)« به وظايف خود
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 سطح تمایالت فرآیندی
تمايل  آلموند و پاول در سطح تمايالت فرآيندی به نحوة مشارکت شهروندان و تمايل يا عدم

. کنندها به سه دسته از افراد اشاره می در اين خصوص آن. کنندمیشهروندان به مشارکت اشاره 

دستة اول عبارتند از افرادی که در فرآيندهای سیاسی مشارکت بالفعل و بالقوه دارند؛ اين عده از 

توانند تقاضاهای سیاسی را مطرح کنند و حمايت سیاسی خود را در اند و میمسائل سیاسی آگاه

ها اين دسته را  آن. کنندمختلف قرار دهند و عمال نیز چنین می اختیار رهبران سیاسی

طور منفعالنه اين دسته از افراد به. اندنام نهاده« پیرو»ها دستة دوم را  آن. نامندمی« جو مشارکت»

دهند و خود را درگیر سیاست یکنند ولی رای نماز مقامات حکومتی و قوانین اطاعت می

 اين. انداطالعستة سوم عبارتند از افرادی که از حکومت و سیاست بیو باالخره د. سازند نمی

سواد، روستايیان ساکن اند، افراد بینام نهاده شده« انديشکوچک»، دسته که توسط آلموند و پاول

کلی از سیاست طورکنند و بهمناطق دورافتاده و پیرزنانی هستند که از حق رأی خود استفاده نمی

 (.همان)اند درگیر خانواده و زندگی محلی خويش دوری گزيده و

  هاگذاریسطح سیاست

های افراد در اين سطح به ارزش. هاستگذاریها سطح سیاست سومین سطح در تحلیل آن

نظر آلموند و پاول، برای درک مسايل سیاسی يک کشور بايد موضوعاتی به. شودجامعه توجه می

آورند و تصورات اساسی آنان در مورد يک جامعة خوب و میشمار را که مردم آن کشور مهم به

ها و شهروندان کشورهای مختلف برای نتايج سیاست. نحوة دستیابی به آن را بايد بشناسیم

برخی جوامع برای دارايی خصوصی ارزش . اندهای سیاسی مختلف اهمیت متفاوتی قائلبرنامه

در برخی از جوامع رفاه مادی . لکیت اشتراکی استدر برخی ديگر قاعدة کار بر ما. زيادی قائلند

اند، در در برخی ديگر از جوامع اکثر مردم خواهان عدالت. برای اکثر مردم ارزش بااليی دارد

ها و افزون بر اين، تلفیق ارزش. برخی ديگر تأمین آزادی و برابری اهمیت بیشتری دارد

های کامال متفاوتی دربارة نحوة اد برداشتهای آگاهانه و شرايط اجتماعی موجب ايجاستراتژی

چه با توجه به آن(. 24: 813 آلموند و پاول، )گردد دستیابی به نتايج مطلوب اجتماعی می

توان انتظارات ارزشی از سطح اند، میگذاری مطرح کردهآلموند و پاول در مورد سطح سیاست
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ها و قوانین حمايتی از حقوق مدنی سیاستها و طور عمده، مطالبة برنامهها را بهگذاریسیاست

 .و حقوق اجتماعی ارزيابی کرد

درجهت تدقیق نظر آلموند و پاول در سطح فرآيندها، بین سطوح نخبگان سیاسی و عموم 

های جمعیتی بین ها و ترکیبترين نظامحتی در باثبات»نظر پای به. مردم تمیز داده شده است

(.  1 : 881 پای و ديگران، )« های مهمی وجود داردی تفاوتهای رهبران و مردم عادديدگاه

توان چارچوب مفهومی اين پژوهش را در قالب الگويی شامل سه مولفه انتظارات ارزشی و می

های احساسی نخبگان مورد بررسی، نسبت به و نگرش( باورها و آگاهی)های شناختی نگرش

تمايالت ( 2)، (نظام)م سیاسی و کلیت آن نظا(  )چهار بعد نظام سیاسی تدوين کرد يعنی 

( 9)، و (وضعیت سیاسی مردم)تمايالت فرآيندی در سطح مردم ( 8)فرآيندی در سطح نخبگان، 

 :باشد( هاها و برنامهسطح سیاست)گذاری سیاست

 چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل منابع نخبگان مورد نظر  .1جدول شماره 

 سواالت تحقیق
تری را مطرح کرد، که برای هر کدام از نخبگان مورد بررسی بايد توان سؤاالت دقیقاکنون می

 : پاسخ داده شود

 اند؟علمای سنتی دوران قاجار دارای چه نوع فرهنگ سیاسی بوده -

 ابعاد سیاسی

 هامولفه

لیت نظام ک

 سیاسی

نخبگان 

 سیاسی

ها و سیاست

 هابرنامه

وضع سیاسی 

 مردم

 انتظارات ارزشی
 23 1  4   دموکراتیک

 21 8  1  2 اقتدارگرايانه

شناخت 

 و

 آگاهی

 دموکراتیک

 (مشارکتی)

 21 4     8 انطباق

 28 21 2  9 عدم انطباق

 اقتداری
 24  2 8  3 انطباق

 81 22 9  1 عدم انطباق

 احساسات
  8 28 3  1 مثبت

 82 29 1  8 منفی
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اقتدارگراست ( و ابعاد چهارگانه آن)ظام سیاسی آرمانی انتظارات ارزشی علمای سنتی درباره ن -

 يا مشارکتی؟ 

، بسته به مبنای ارزشی (و ابعاد چهارگانه آن)شناخت و آگاهی آنان از نظام سیاسی موجود  -

انطباق وضعیت نظام سیاسی با ، انطباقی است يا داللت بر عدم(اقتداری يا مشارکتی)ها  آن

 هاست؟ انتظارات ارزشیِ آرمانی آن

مثبت بود ( و ابعاد چهارگانه آن)احساسات اين گروه از علماء نسبت به نظام سیاسی موجود  -

 يا منفی؟

 روش تحقیق
در اين پژوهش، از روش تحلیل محتوای مضمونی برای استخراج مضامین دال بر فرهنگ 

آوری ز جمعتحلیل محتوا نوعی ا. های نخبگان دوران مشروطه استفاده گرديدسیاسی در نوشته

کارگیری عینی و منظم قواعد اطالعات از متون است که در آن محتوای متون از طريق به

در اين (. 8 :  84 هولستی، )شوند ها با هم مقابل مقايسه میبندی آشکار شده و مقوله مقوله

و  «انتظام»و « عینیت»های موردبررسی، شروط تحقیق سعی خواهد شد با تعاريف دقیق از مقوله

 .اما قبل از آن الزم است نمونه موردبررسی مشخص شود. الزم، تحقق يابند« عمومیت»

 ها معرفی آثار مورد بررسی و جایگاه آن

واسطة آن نخبگان سیاسی دوران مشروطه را به دو گروه شايد در اولین نگاه، معیاری که بتوان به

اما اين تمايز دوگانة . باشد« خواهانمشروعه»و « خواهانمشروطه»عمده تقسیم کرد، تمايز میان 

های بین اين دو رغم کاربردهای عملی آن، بسیاری از ظرايف و حتی شباهت مفهومی، علی

در اين تمايز، همچنین اختالفات اساسی درون هريک از . اندازدنیروی عمده اجتماعی از قلم می

ترين گام در راستای تدقیق اولین و اساسی. ماندبندی کلی مغفول میهای اين تقسیمشاخه

از حیث . است« روشنفکران»و « علماء»رويکرد مذکور، تفکیک بین دو قشر مهم از نخبگان يعنی 

های آن، روشنفکران از پیچیدگی کمتری نسبت به علماء  ها و آرماننسبت با مشروطه و ارزش

رخوردارند و در اين ها از اتفاق نسبی ب های موجود در مورد آنشناسیبرخوردارند و جريان

روشنفکران معتقد به دين اما منتقد نسبت به »و « ستیزروشنفکران دين»زمینه از تمايزاتی چون 

: 881 زهی، هاشم)« ناسازگار»و « سازگار»، روشنفکران (1  : 881 آجدانی، )« آن و روحانیان
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کری التقاطی يا شاخه روشنف»و « شاخه روشنفکری الئیک آشکارا غیردينی و ضددينی»، (81 

همة روشنفکران دوران . اندفراتر نرفته... و ( 29 -23 : 888 زرشناس، )« اصطالح دينیبه

 چون ز لفظ مشروطه داشت، از حامیان بیتوان اای که میرغم تفسیر بسیار گسترده مشروطه، علی

 .آمدندچرای مشروطه به حساب می و

های دال بر دو بندیدر کنار تقسیم. رسدمینظر تر بهدر مورد علماء بحث کمی پیچیده

هايی نیز وجود دارند که از بندی، تقسیم«خواهمشروعه»و « خواهمشروطه»جريان کلی علمای 

دهند و بر تمايز میان قرار می« علمای سنتی»نام ها را در برابر جريان سومی به جهاتی هر دوی آن

-92: 888 آجدانی، )ورزند اهلل نوری تاکید میضلف خواهانِ هوادار شیخعلمای سنتی و مشروعه

نظر، هر دو جريان از اين نقطه (.1  -2  : 888 ؛ نامدار، 34-11: 811 زاده، الف ؛ جمال91

 ، نسبت به رويکرد سنتی غالب پیشین علماء، پاسخی«خواهمشروعه»و « خواهمشروطه»علمای 

، خصلتهايی از اسالم جريان اين دو» .دهستن برای حل معضل شکل حکومتی استبدادی ترجديد

ها، اگر با  های سطحی میان آنفارغ از اختالف. شیعی و گفتمان غربی را با خود به همراه داشتند

سوم يعنی علمای سنتی بسیار ها با جريان  گريسته شود تفاوت آنها ن نگاهی کالن به آن

از حوادث جديد  مقابل، علمای سنتی در (.43 : 811 زاده، ب جمال)« رسدنظر میتر به پررنگ

و درصدد اصالح حاکمیت فردی پادشاه از طريق حاکمیت مردم در قالب نظام  همتأثر نشد

دولت و به گفتمان سنتی علما در قالب نظام پادشاهی وفادار ماندند  ها آن .مشروطه برنیامدند

 ز نظام مشروطه دانستنداصلح ا را حتی با فرض ظلم،( دولت مطلقه پادشاهی)مألوفه معموله 

مشکوک مشروطه  سودمندیاين دسته از علما کسانی بودند که در  (.11: 811 زاده، الف جمال)

 .(84: 888 آجدانی، )کردند  و آن را رد بودند

ابوالحسن نجفی مرندی و محمدحسین شیخها، از میان علمای سنتی، به حاجدر غالب بررسی

ان فی بطالن قوانین نواسخ دالئل براهین الفرق». شوداکبر تبريزی اشاره میبن علی 

نوشتة تبريزی، حاوی « المراد من المشروطه و االستبدادکشف»نوشتة مرندی و « القرآن محکمات

؛ 38: 811 زاده، الف ؛ جمال88: 888 آجدانی، )اهم آراء و رئوس انديشة اين جريان هستند 

 (.18 : 888 نامدار، 
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 لواحد تجزیه و تحلی
در اين پژوهش کتب و رساالت مربوط ( 88-83 : 812 هولستی، )شده ای انتخابواحد زمینه

ها ها و نگرشبا توجه به ضرورت بررسی ارزش. به دورة تاريخی مورد نظر در مشروطه هستند

عنوان واحد ثبت به« مضمون»ها و عواطف و اعتقاداتِ نويسندگان مدنظر، انتخاب و شناخت

هر مضمون ممکن است در يک عبارت، جمله يا پاراگراف . رسدنظر میواحد بهمناسب ترين 

تواند تواند حاوی يک مضمون، و يا يک جمله میبه عبارت ديگر، چند جمله می. نهفته باشد

 .حاوی چند مضمون باشد

 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
بايد تعاريف نظری ( و استقالليعنی جامعیت و انحصار )سازی کردن شروط مقولهبرای برآورده

در اين پژوهش، برای دستیابی به تعاريف نظری و . ها ارائه گردد و عملیاتی مناسبی از مقوله

ها، در اينجا ممکن  که توضیح همه آنطوریعملیاتی مناسب، مراحل متعددی طی شده است، به

شده در جداولی ل طیلذا در اين بخش به توضیح مختصری بسنده شده و دستاورد مراح. نیست

ترين سطح تنظیم که حاوی مقوالت مربوط هستند و در واقع يک مرحله باالتر از انضمامی

ترين سطح، قبالً رويکرد به فرهنگ سیاسی مشخص در کلی. گردندمقوالت هستند، ارائه می

های شناختی، احساسی و ارزشی نسبت به چهار بعد فرهنگ سیاسی حاصل نگرش: شده است

و  «تمايالت فرآيندی در سطح نخبگان»و  «کلیت نظام سیاسی»م سیاسی يعنی اظن

در نظر « مردمتمايالت فرآيندی در سطح »و  «هاها و برنامهها يا همان سیاستگذاری سیاست»

 .گرفته شده است

تعاريف، در . اندها و ابعاد فرهنگ سیاسی تعريف نظری و عملیاتی شدهدر مرحلة دوم، مولفه

های نگرش( 2)های ارزشی، نگرش(  )رحله شامل سه مولفة اصلی فرهنگ سیاسی، يعنی اين م

کلیت نظام سیاسی، (  )های احساسی، و چهار بعد فرهنگ سیاسی، يعنی نگرش( 8)شناختی، 

مردم، وضعیت سیاسی ( 9)، هاها و برنامهسیاست( 8)تمايالت فرآيندی در سطح نخبگان، ( 2)

 . شودمقوله حاصل می 2 ها  آنهستند، که از ترکیب 

اند، تا شده( نظری، عملیاتی)مقوله فرهنگ سیاسی تعريف  2 در مرحلة سوم هريک از 

مثالً، از تعريف عملیاتی مولفة انتظارات . های مناسب برای آن مقوله به دست آيدمضمون
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عريف عملیاتی هر های مشارکتی و اقتدارگرايانه به دست آمد، که با تارزشی، دو دسته از ارزش

با توجه به اينکه اما . اندکدام، مضامین مربوط به ارزشهای مشارکتی و اقتدارگرايانه مشخص شده

انتظارات ارزشی نسبت به هر يک از ابعاد چهارگانة نظام متفاوت هستند، بايد انتظارات ارزشی 

برای . شدو عملیاتی می هريک از اين ابعاد جداگانه تعريف نظری اقتدارگرايانه برای مشارکتی و

بعد نظام  9های مربوط به مولفه انتظارات ارزشی را در ها و زيرمقولهمثال، جداول زير مقوله

 .شوداز چارچوب مفهومی را شامل می 8تا   های بندی سلولدهند که مقولهسیاسی نشان می

 در مورد کلیت نظام سیاسی( اریمشارکتی و اقتد)مقوالت و زیرمقوالت انتظارات ارزشی : 2 جدول شماره

 های مقوله
 «انتظارات ارزشی»

 هایمقوله
 «کلیت نظام سیاسی»  

انتظارات ارزشی 
 مشارکتی

تعداد زیرمقوله
ها

 
 انتظارات ارزشی اقتداری

تعداد
 

زیر
 

مقوله
ها

 

حکومت،   مبنای مشروعیت
 هارهبران، قوانین و سیاست

مردمی بودن و اتکاء به 
 شورايیمردم، انتخابی، 

9 
مردم نقشی ندارند، 
 انتصابی، انحصاری

8 

تکالیفی که مبنای مشروعیت 
 گذاردحکومت بر عهدة آن می

پاسخگويی، شفافیت،  
ممانعت از سوء استفاده، 
تامین منافع و مصالح 

 ملی

9 

حکومت هیچ تکلیفی در 
برابر مردم ندارد؛ 

دلبخواهانه، تامین منافع 
 فرد يا گروه اقتدارگرا

3 

عد حاکم بر مبادله میان قوا
 شهروندان و اولیای امور

قانون اساسی، نظارت 
باال به پايین و )دوطرفه 

، نهادهای (پايین به باال
 نظارتی مستقل

1 

بر مبنای منافع و مصالح 
فرد يا گروه اقتدارگرا، 
نظارت صرفاً از باال به 

طرفه، تنها فرد پايین و يک
يا گروه اقتدارگرا حق 

 نظارت دارد

3 

رویکردهای کلی نظام برای 
باال نگاه داشتن کارایی و ثبات 

 نظام سیاسی

-پذيری، انطباقانعطاف

پذيری، ظرفیت پذيرش 
 اصالحات

9 

اصرار بر الگوهای موجود 
گونه جرح و بدون هیچ

 تعديل، انحصارگرايی

2 

قسیم کار توزیع قدرت، ت
سیاسی کلی نظام و 

 های آن ضرورت

توزيع قدرت، تقسیم 
هماهنگی منابع  کار،

 قدرت

8 

قدرت متمرکز، متابعت 
های وچرای بخشچونبی

جانبة مختلف از اعمال يک
 قدرت
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در مورد تمایالت فرآیندی ( مشارکتی و اقتداری)مقوالت و زیرمقوالت انتظارات ارزشی   .3جدول شمارة 

 سطح نخبگان

 های مقوله
 «انتظارات ارزشی»

 هایمقوله
 «کلیت نظام سیاسی»  

انتظارات ارزشی 
 مشارکتی

تعداد زیرمقوله
ها

 

 انتظارات ارزشی اقتداری

تعداد
 

زیر
 

مقوله
ها

 

ها و روابط درونی گروه

 اشخاص

تساهل و مدارا، احترام 

 متقابل
 2 تساهل، خودخواهیعدم 2

 تقاضاهای سیاسی
حق نظارت، اعتراض و 

 اصالح
2 

متابعت از سطوح باال، 

مالزمت و همراهیِ صِرف، 

وچرای چونتايید بیو 

وضعیت موجود و 

 های نظامسیاست

2 

 های سیاسیحمایت

بخشی، های انسجامنقش

آموزشی، مديريتی، 

ارتباطی، رفتار مسئوالنه، 

تعهد و پیروی از قواعد 

 مشروع

8 

صیانت از سلطة هژمونیک 

فرد يا گروه اقتدارگرا، 

دلبخواهانه، هدف وسیله را 

 کندتوجیه می

8 

ی برای مشارکت شرایط عموم

 در سطح نخبگان نظام سیاسی

صداقت با مردم، نگاه 

منطقی و آگاهانه به 

عرصة سیاست، 

-شايستگی، روحیه جمع

گرايانه، باور به خرد 

جمعی و پاسخگويی به 

 مردم

1 

نگاه ابزاری به مردم، نگاه 

غیرمنطقی و جبری به 

عرصة سیاست، نزديکی به 

منابع متمرکز قدرت و 

ها، روحیه  جلب حمايت آن

باور به گرايانه، عدمفرد

-خرد جمعی و عدم

توجهی پاسخگويی و بی

 به مردم

1 
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 هاها و برنامهدر مورد سیاست( مشارکتی و اقتداری)مقوالت و زیرمقوالت انتظارات ارزشی  .4جدول شمارة 
انتظارات »های  مقوله

 «ارزشی
 

 های  مقوله
 «هاها و برنامهسیاست»

انتظارات ارزشی 
تعداد مشارکتی

 
زیر

مقوله
ها

 

 انتظارات ارزشی اقتداری

تعداد
 

زیر
مقوله

ها
 

ها در شناسایی اولویت
 تامین

 حقوق اجتماعی

رفاه، امنیت، 
مشارکت، عدالت 

 ...اجتماعی و 

9 
ها، اصل بر تامین و ها و برنامهدر سیاست

تثبیت مصالح و منافع فرد يا گروه 
 اقتدارگرا است و در صورت لزوم حقوق
اجتماعی و مدنی مردم نیز در اين راه 

 شوندهزينه می

  

ها در شناسایی اولویت
 تامین

 حقوق مدنی

آزادی دين، عقیده، 
بیان، قلم، اجتماعات 

 ...و 

8   

های ها و برنامهسیاست
برای ( خرد و کالن)

پیشرفت کلی نظام 
 سیاسی

توسعه و پیشرفت 
فرهنگی، سیاسی، 

عرصة ملی )اقتصادی 
 (المللیو بین

3 

های کلی نظام سیاسی برمبنای سیاست
تامین مصالح و منافع فرد يا گروه اقتدارگرا 

 .گردندتنظیم می

3 

در مورد تمایالت ( مشارکتی و اقتداری)مقوالت و زیرمقوالت انتظارات ارزشی  .5جدول شمارة 

 فرآیندی و وضعیت سیاسی مردم

انتظارات »های  مقوله
 «ارزشی

 های  مقوله
 هاواستسی»
 «هابرنامه 

 انتظارات ارزشی مشارکتی

تعداد
 

زیر
مقوله

ها
 

 انتظارات ارزشی اقتداری
تعداد

 
زیر

مقوله
ها

 

روابط درونی مردم 
 با یکدیگر

تساهل و مدارا، احترام متقابل 
 و دگرخواهانه

 2 تساهل، خودخواهانهعدم 2

 تقاضاهای سیاسی

مندی از حقوق و بهره
های مشروع، حق آزادی

 ارت، اعتراض و اصالحنظ

9 

تفاوتی، متابعت و تايید انفعال، بی
وچرای چونو پذيرش بی

 های نظام سیاسیسیاست

9 

 های سیاسیحمایت

-پايبندی به وحدت سیاسی
اجتماعی، دفاع از منافع ملی 
در برابر بیگانگان، رفتار 

 مسئوالنه

8 

های حمايتی مردم در حفظ نقش
ا و تامین منافع و مصالح فرد ي

شود، گروه اقتدارگرا تعريف می
 رفتار غیرمسئوالنه

8 

تمایالت کلی مقوم 
مشارکت یا مانع 

 مشارکت

گرايانه، احساس روحیه جمع
کارايی و آگاهی باال، رفتار 

 منطقی و ارادی

9 

احساس گرايانه، عدمروحیه فرد
کارايی و آگاهی پايین، رفتار 
 قضاوقدری و جبرگرايانه

9 
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. شوندهای شناختی فرد است که نسبت به انتظارات ارزشی وی سنجیده میبُعد دوم، نگرش

ای خاص مشارکتی يا اقتداری باشد، شناختی که برای بسته به اينکه مبنای ارزشی فرد در زمینه

تواند مطابق با مبنای ارزشی وی باشد و يا ارزيابی شود، می وی از ارزيابی وضعیت حاصل می

با در نظر گرفتن . انطباق با مبنا و انتظارات ارزشی وی باشداز عدموی از وضعیت جاری حاکی 

توانند صورت پذيرند، در مولفة  ها، که در هر چهار بعد نظام سیاسی سیاسی میاينکه اين ارزيابی

چارچوب  29تا  4های های شناختی شانزده مقولة کلی خواهیم داشت که در واقع سلولنگرش

با توجه به محدوديت فضا از ارائه جداول مربوطه . اندداده مفهومی را به خود اختصاص

 .شود خودداری می

دهنده نوع احساسات  يا مولفه احساسات فرد است، که نشان های احساسیبعد سوم، نگرش

در تحلیل محتوا، احساسات را بايد . است( و ابعاد آن)هر نويسنده نسبت به نظام سیاسی موجود 

در اين پژوهش احساسات مثبت و يا منفی افراد . ی احساسی جستجو کردهاکارگیری واژهدر به

اسات مثبت که در مضامینی با احس. نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی مورد نظر هستند

شوند و احساسات منفی نیز که  يافت می... و افتخار و تمجید و ( خشنودی)ماية رضايت  درون

را از جانب نويسنده ... های مستقیم و غیرمستقیم و تحقیر و وکنايهبیشتر عصبانیت و تنفر و نیش

با درنظرگرفتن مثبت يا منفی . اندرسها می نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی و عملکردهای آن

برانگیخته ها  توانند نسبت به آنبودن احساسات و چهار بعد نظام سیاسی که احساسات می

چارچوب  82تا  23های پذيرند که سلولسات تشخیصشوند، هشت زير مقولة کلی از احسا می

 . اندخود اختصاص دادهمفهومی را به

دهد، زيرمقوالت نهايی به در مرحلة چهارم، که آخرين مرحلة تعاريف را تشکیل می

های بسته به پیچیدگی و ابعادی که شاخص. اندترين وجه به مضامین آثار نزديک شدهانضمامی

. اندها، تنظیم شده توانستند داشته باشد، زيرمقوالتِ هرکدام از آنسوم میشده در مرحلة مشخص

ترين صورت ابزار مفهومی است که جايگاه زيرمقوالت ترين و جزئیجدول زير در واقع نهايی

 .دهدشده را در درون چارچوب مفهومی نشان میتنظیم



 

 

 ررسیجدول فراوانی مربوط به مضامین آثار مورد ب .6جدول شمارة 
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 :قابلیت اعتماد

. اعتماد تحلیل محتوای صورت پذيرفته است يکی از مسائل جدی در تحلیل محتوا، قابلیت

ها  اند، که منطق تمامی آناعتماد تحلیل محتوا ارائه شده های مختلفی برای تعیین قابلیتروش

ريق کدگذاری اعتماد اغلب از ط سنجش قابلیت. همان مفهوم کلیدی قابلیت تکرارپذيری است

: 812 هولستی)گیرد قبول، صورت می وسیلة داوران مختلف، يا يک داور با فاصله زمانی قابلبه

مجدد توسط  آزمون-اعتماد با استفاده از روش آزمون در اين تحقیق قابلیت(. 2 2:  84 

در اين روش، ضريب . سنجیده شد( به فاصلة سه ماه)پژوهشگر در دو مقطع زمانی 

و باالتر نشان دهنده پايايی باالی  8/1قبول، و ضريب  قابل 1/1شده باالتر  عتماد محاسبها قابلیت

اعتماد در اين  برای محاسبه ضريب قابلیت(. 848: 884 آستانه،  ازکیا؛ دربان)باشد  کدگذاری می

 (: 848: 884 آستانه،  ازکیا؛ دربان: )تحقیق، از فرمول زير استفاده شده است

 

 شده در مقطع زمانی اول،  تعداد مضامین شمردهM1 ضريب قابلیت اعتماد، =  Reکه در آن 

M2شده در مقطع زمانی دوم و  تعداد مضامین شمرده Mشده مشترک در  تعداد مضامین شمرده

ای تصادفی از متون اعتماد، نمونه معموالً برای بررسی قابلیت. بین دو مقطع زمانی هستند

در اين تحقیق برای اطمینان بیشتر، کل متون . شودداً کدگذاری میشده انتخاب و مجدکدگذاری

درصد بود که دال بر میزان پايايی  81ضرايب به دست آمده حدود . مجددا کدگذاری شدند

 .مقبول کدگذاری و ابزارهای مورداستفاده می باشد

 های پژوهشیافته

 «قرآندالیل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکمات ال» -
داليل براهین الفرقان فی »نويسندة رسالة  ( ؟-894 )آبادی  دولت مرندی نجفی ابوالحسن شیخ

نمودن دروس  پس از سپریوی . در مرند متولد شد« بطالن قوانین نواسخ محکمات القرآن

آباد و مرند، به حوزه علمیه نجف مهاجرت و بیش از پانزده سال خانه و ابتدايی در دولتمکتب

مرتضی انصاری،  آن شهر از محضر اساتید بزرگ آن دوره از جمله آيات عظام شیخدر 

                                                           
 .از تاريخ فوت اين عالم اطالع دقیقی در دسترس نیست  
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اهلل رشتی، فاضل شربیانی، محمدحسن مامقانی،  حبیبامیرزامحمدحسن شیرازی، میرز

 سیدمحمدکاظم يزدی، آخوند خراسانی، میرزا محمدتقی شیرازی، مالحسنقلی همدانی، شیخ

 83حدود  وی در. کنداستفاده میالشريعه يزی و شیخکمری تبرجعفر شوشتری، سیدحسین کوه

همزمان با شروع  ی پدری،در روستا سکنی مدتی بعد از و شدهسالگی به درجه اجتهاد نائل 

 .کندنهضت مشروطیت و به دعوت علمای تهران به تهران عزيمت می

الی بعد از چند س« القرآنالفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکماتداليل براهین»هرچند 

ق نگاشته شد اما دقیقا ناظر به مباحث .ه  89 های مشروطه و مشروعه و در سال کشاکش

ق با عنوان .ه 899 الثانی سال مرندی جلد دوم اين رساله را سه سال بعد در ربیع. مشروطه است

رساله نشان  مروری بر اين دو. به چاپ رسانید« الظهورالقبور و عالئمالدهور فی انهدامفی فجايع»

 .دهد که مواضع نويسنده در دو اثر کامال يکسان و تکراری استمی

مرندی . اين رساله طوالنی در قالب دوازده برهان، يک تتمیم و يک خاتمه تنظیم شده است

عبدالرحیم گذاشته فکر خود به نام شیخنگاشتن برهان هشتم رساله را بر عهدة يکی از علمای هم

عبدالرحیم نگاشته شده، م رساله، که به درخواست مرندی به قلم شیخدر برهان هشت. است

اظهارنظرهای متفاوتی از جانب شیخ شود اما در برخی موارد، هرچند مشی کلی رساله حفظ می

 .پذير نیستهای مرندی جمعگردد که با انديشهعبدالرحیم ابراز می

حان مشروطه يا استبداد مانند مرندی عبدالرحیم در رجهای شیخالزم به ذکر است که ارزيابی

وچرای از چونپرستی و متابعت بیجانبه از شاهبرخالف مرندی که يک. طرفه نیستکامال يک

کسی تصور نکند که مقصود من مصادره »کند که گويد، شیخ عبدالرحیم تصريح میشاه سخن می

استبداد را نپسندد و  و معانده با مشروطیت است، زيرا که هیچ عاقلی، سرکشی و خودسری

؛ آنچه بیشتر مخاطب اين رساله را بیشتر به (913: همان)« ارتجاع فاسد و محال آرزو نکند

مخالفت ذاتی  دارد، مخاطبی که هفت برهان پیشین را نیز از نظر گذرانیده، عدمشگفتی وامی

برای آن  وبن هیچ امکان اصالحی که مرندی از بیخعبدالرحیم با مشروطه است؛ چیزیشیخ

اگر صرفا از مجرای سیاست وارد حکومت مشروطه نیز »عبدالرحیم نظر شیخبه. متصور نبود

شد و مقام ديانت را مطلقا در آن مداخلت نبود، ابداً به اسالم زيانی نداشت، بلکه شايد  می
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ی استبداد هااعتدالیها و بیحسابیکه بیاز آن. گرديداوضاع ديانت و حال ملت بهتر از پیشتر می

 (.911: همان)« را نداشتند

عبدالرحیم وجود دارد، او در هايی که در برخی موارد بین مرندی و شیخدر کنار تفاوت

ترين بسیاری موارد همان رويکردهای مرندی را داشته و باصراحت مخالفت خود را با محوری

واساس و استوانة مجلس  اُسّاکثريت آراء که »نظر او به. نمايدهای دموکراتیک ابراز میارزش

، پارلمانی که خود را قلب مشروطیت و روح سیاست ...شورای ملی و پارلمان مملکت است 

اش با مقتضای طبیعت و حکم وجدان و ضرورت عقل و صريح قرآن ظاهر ، مخالفت...داند می

 (. 914: همان)« و آشکار است

 «...الفرقان اهیندالیل بر»تحلیل و بررسی مضامین مربوط به رسالة 

درصد از مضامین در ذيل انتظارات ارزشی اقتداری هستند، که   849، مولفة انتظارات ارزشیدر 

روشنی گويای اند، بهبندی شدهدرصدی که در ذيل انتظارات مشارکتی طبقه 198 در مقابل 

حجم اصلی . دهای اقتدارگرايانه در ابعاد مختلف نظام سیاسی هستن داری مرندی از ارزش جانب

  1892. رساله و بیشتر توجه نگارندة آن پیرامون مباحث مربوط به کلیت نظام سیاسی است

، در ذيل (مضمون 911مضمون از کل  218يعنی )شده از اين اثر درصد از کل مضامین استخراج

 . انداين بعد از فرهنگ سیاسی قرار گرفته

ی، بحث و چالش روی مبنای مشروعیت نظام از میان مباحث مربوط به کلیت نظام سیاس     

بعد کلیت نظام مربوط به  مولفة انتظارات ارزشیدر . ترين دغدغة نويسنده استسیاسی، اصلی

درصد از کل انتظارات ارزشی مطروحه را  8991شده از اين اثر که مضمون استخراج 81، سیاسی

ث پیرامون مبانی مشروعیت نظام دهند، در ذيل زيرمقوالت مربوط به مباحبه خود اختصاص می

پردازد، برای مثال اولین موضوعی که مرندی در برهان سوم به آن می. اندبندی شدهسیاسی طبقه

ساعده و غصب مقام واليت و از اين میان، مذمت مشورت و دارالشوری در ماجرای سقیفة بنی

ها بر مبنای رأی مردم را  آن زند که انتخابنهیبی است که بر وزراء و وکالی دوران مشروطه می
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برهان .  کنددوران تعبیر می« فاسقان»شمارد و آنان را با عنوان فايده میاغتصابی و نامشروع و بی

در ايضاح ذمّ و قبح انتخاب وکال، در جعل احکام به عقول ناقصه، و کثرت آراء »چهارم نیز 

-اهللخاتم پیغمبران علیهم صلواتباطله و مقايیس فاسده در جعل قانون مقابل محکمات قرآن 

است که در آن بیشتر ناظر بر مضامینی هستیم که دال بر اين مقصود ( 814: همان)« العالمالملک

گذاریِ حکومتی، صرفا با پیروی و اجرای های اجرايی و قانونمبنای مشروعیت رويه: هستند که

ای فروگذار نکرده و در اين تهشده است که از هیچ نکهای تعییندستورات دينی در چارچوب

-مذموم بوده و به( اکثريت عاقل منتخب در يک مجلس)زمینه مراجعه به انتخاب مردم يا شورا 

های خاص مرندی در از تطبیق. ها قرار گیرندگیریعنوان مبنايی برای تصمیموجه نبايد بههیچ

وضعیت جاری نظام سیاسی با  انطباقهای شناختی وی ناظر بر عدماين برهان که در ذيل نگرش

يکصد »توان به مقايسه گیرد، میهای اقتداری مدنظر او در بعد کلیت نظام سیاسی قرار میارزش

وکالء از هفتصد هزار نفر از بنی  و دو نفر وکالی منتخب مجلس با انتخاب هفتاد نفرو شصت 

نظر مرندی جرأت و هاشاره کرد که ب( 888: همان)« (ع)اسرائیل در ماجرای حضرت موسی 

افسد و افحش است و علی »تعالی وجسارت وکالی اين مجلس بر ساحت خداوند تبارک

جعل اينان قانون اساسی، کشتن اسالم و اندراس احکام »و ( 888: همان)« السالماالسالم

صراحت لهجة مرندی در اين زمینه در بخش پايانی برهان دوازدهم (. 888: همان)« قرآنست

سری از آيات و رواياتی که در وی پس از استناد به يک. ز هر جای ديگری مشهود استبیش ا

شیوة استدالل خاص خود و تطبیقاتی که عاری از ذوق کار برده شده، به به« وکیل»ها کلمة  در آن

کلی معلوم شد که وکالت افراد از طرف ملت به»: کند کهو سلیقة شخصی وی نیست، اظهار می

: همان)« ريح قرآن و از پیغمبر جلو افتادن و خود را شريک باری ساختن استمخالف نص ص

984.) 

                                                           
 . هايی از اين دست در سراسر رساله مشهود و قابل پیگیری هستندتطبیق  
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 الفرقان البراهین دالیل»جدول فراوانی مربوط به هریک مقوالت کلی فرهنگ سیاسی در اثر  1-4جدول 

 آبادی دولت نجفی مرندی ابوالحسن ؛ شیخ«القرآن محکمات نواسخ القوانین بطالن فی
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 291 %برای مثال . شده محاسبه شده استگذاریدرصد سطری؛ درصد سطری با توجه به سطور اصلیِ شماره  

 .از کل انتظارات ارزشیِ نويسنده مربوط به انتظارات ارزشی مشارکتی در بعد کلیت نظام سیاسی است 291: % يعنی
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انحصارگرايی در » بعد کلیت نظام سیاسیاقتداری مرندی در  انتظارات ارزشیاز ديگر 

بودن بر فرازمانی و فرامکانی اعتماد شناختی و اصرار و ابرام انحصارگرايانهمنابع مشروع و قابل

پذيرش هرگونه نوآوری و اصالحات و بحث و جايگزينی الگوهای  الگوهای موجود و عدم

درصد از انتظارات ارزشی  2198مضمون، معادل  12. است« بديل با توجه به مقتضیات زمان

های مولفة نگرشدر . مطروحه از جانب وی، نشان از تعلق ارزشی وی به اين رويکرد است

انطباق های شناختی وی دال بر عدمدرصد از نگرش 192 مضمون، معادل  21نیز  شناختی

نظر وی برای مثال، به. ارزيابی وی از وضعیت جامعه در مقايسه با ارزش اقتداری مذکور است

که اين  تا روز قیامت احتیاج داشته و خواهد داشت، خداوند تعالی وقتی»چه که بشر هر آن

خواست و پیغمبر ما را خاتم را میداد و تا قیامت بقای آنم را ناسخ مذاهب قرار میمذهب اسال

فرمود، البته بايستی تماما به ما فرموده و دستور داده باشد و چیزی فروگذار نکرده پیغمبران می

بندی با توجه به چنین رويکردی، وی هرگونه تالشی را برای صورت(. 818: همان)« باشد

نسخ و تبديل احکام و »داشته باشد، « اقتضائات زمانه»ه داعیة انتظام امور در قالب قواعدی ک

دنبال داند و کسانی را که بهمی( 813: همان)« مقررات شرع مقدس و خصومت با دين اسالم

ای ظاهر ساخته، در مملکتی که هر روز مخالفت تازه»داند که چنین تغییراتی هستند را افرادی می

: همان)« گذارندفرماست، به اختراع قانون پرداخته مقررات الهیه را نسخ و متروک میقرآن حکم

813 .) 

سعی نخبگان سیاسی در حفظ »، بُعد نخبگان سیاسیمرندی در  انتظارات ارزشیاز میان 

شاه يا سلطان يا حزب )وضعیت موجود در راستای حفظ منافع منابع متمرکز قدرت سیاسی 

درصد از کل انتظارات ارزشی، بیش از  998مورد معادل  1 با فراوانی « ...(ا اقتدارگرای حاکم ي

های مرندی در اين بُعد حاکی از ارزيابی های شناختی نگرشمعدود . ساير موارد مشهود است

 .سره منفی وی نسبت به نخبگان زمان خويش است يک

رساله به اين بُعد اختصاص  درصد از کل مضامین 993، که فقط هاها و برنامهسیاستدر بُعد 

هايی در يافته است، جز چند مورد انتظاراتی که مرندی از حکومت در مورد تدوين برنامه

ترين نکتة قابل ذکر تاکید وی بر کند، برجستهراستای تامین رفاه مردم و رعیت مطرح می

نشر  های مختلفکنترل و تحديد و تقیید کتب و مطبوعات و منطوقات و صورت»ضرورت 

، از انتظارات ارزشی «های مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعیعقايد با معیارها و ممیزی
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ها و بُعد سیاستمربوط به  های شناختیمولفة نگرشدر . اقتداریِ مربوط به اين بعد، است

ها با ها و برنامهری سیاستانطباق وضعیت جاهای وی مبنی بر عدم، از ارزيابیهابرنامه

از جمله نتايج فاسدة جرايد و »توان به اين مورد اشاره کرد که ای اقتداری مدنظر او میه ارزش

 (.991: همان)« شدن مردم از تالوت آيات قرآنیه و ذکر اخبار آل محمد استها ممنوعروزنامه

اقتداری در آرای مرندی کامالً مشهود  انتظارات ارزشینیز  بعد وضعیت سیاسی مردمدر 

آيند و بايد دراستای اهداف مردم صرفا تابعان حکومت به حساب می»تی مانند مقوال. هستند

و « ای از حکومت داشته باشندگونه مطالبهنظام سیاسی اقتدارگرا عمل کنند و نبايد هیچ

و « کنارآمدن با وضعیت موجود و مخالفت و مقاومت در برابر تغییر و تحوالتی مانند انقالب»

هايی که ها و برنامهو متابعت از سیاست( استبدادپذيری)رابر ظلم و استبداد انفعال و مدارا در ب»

 1و  9های  با فراوانی« در راستای تحکیم و تثبیت اقتدار و منافع شخص يا گروه خاصی هستند

. اندخود اختصاص دادهدرصد از کل انتظارت ارزشی را به 98 و  8و  91 مورد، به ترتیب  8و 

در وجوب اطاعت سلطان وقت و دعای بقای »برهان اول رسالة خود را  برای مثال مرندی

حفظ بیضة اسالم و آسايش خاص [ نظر ویبه]که »تنظیم نموده است چرا( 811: همان)« پادشاه

و عام و انتظام مهام و اجرای احکام ملک علّام و ترويج شريعت حضرت خیراالنام منوط به 

انتظارات وی از مردم در اين زمینه در عبارت زير (. 811: همان)« وجود مسعود پادشاه است

اگر پادشاه شما عادل است، . ذلیل مسازيد خود را به ترک اطاعت پادشاه خود»: مشهود است

طول عمر و بقای او را از خداوند بخواهید و اگر جور کننده است، اصالح او را از خداوند 

منزلة پدر شاه عادل بهست و پادمسألت نمايید که صالح شما در صالح پادشاه شما

عمل ای را بههای جدیدر اين بعد از نظام سیاسی، مرندی ارزيابی(.  81: همان)« ...مهربانست؛

 .از اين بعد ارائه داد های شناختینگرشتوان تصويری روشن از نیاورده است لذا نمی

خاطر مردم بهنويسنده نسبت به ابراز احساس منفی »، های احساسینگرشدر مولفة 

های  ها و آرمانطورکلی ارزشها و شعائر و مناسک و بهها از سنت تفاوتی و فاصله گرفتن آن بی

شدن صفات رذيله و ارتکاب اعمال ناشايست و اصیل اسالمی و دينی است که موجب نهادينه

ه با ، ک«شان شده استهايی شده که موجب زير سوال رفتن شأن مسلمانیآوردن به بدعت روی

دهد، های احساسی او را تشکیل میدرصد نگرش 9391مورد مطرح شده و در واقع   2فراوانی 

ها وی با ابراز چنین احساساتی سعی در تبیین داليل نابسامانی. بیش از ساير موارد مشهود است
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! آه! ايم چقدر امر به معروف و نهی از منکر را متروک گذاشته! آه»: های اجتماعی استو گرفتاری

افسوس چقدر اسالم غريب شده که در مرکز مملکت اسالم يک نفر مسلمان حمايت از اسالم 

 (.819: همان)« همه گرفتار غضب خدا هستیم و خواهیم بود! کندنمی

 «المراد من المشروطه و االستبدادکشف» -
های از رساله اکبر تبريزی،علیبن، نوشتة محمدحسین«المراد من المشروطه و االستبدادکشف»

نامة تبريزی اطالعات چندانی در در مورد زندگی. متعلق جريان علمای سنتی مشروطه است

ای پیرامون نژاد، مصحح اين رساله، به فقدان اطالعات زمینهدست نیست و حتی دکتر زرگری

، اکتفاء انداهلل دانستهفضلشخصیت اين عالم تصريح کرده و به اين امر که وی را از پیروان شیخ

های بندیگونه که اشاره شد، اين اثر و آرای نويسندة آن در ضمن تقسیمالبته همان. نموده است

ها را در کنار شیخ  گیرند که آنتری قرار میهای کلیبندیاند، در ذيل دستهديگری که ارائه شده

شده در چنان مواردی رسد که رويکردهای اتخاذ نظر میبه. دهنداهلل و پیروان وی قرار میفضل

 .يا بیش از اندازه کلی بوده و يا از دقت کافی برخوردار نیستند

های نظر از بحثصرف. المراد ابهاماتی هستدر مورد تاريخ دقیق نگارش رسالة کشف

آمده توسط نگارندة عملهای بهتوان گفت طبق بررسیطورخالصه میتفصیلی در اين مورد، به

های نژاد، از میان ظنمشروطیت، جناب آقای دکتر عبدالحسین زرگریکتاب ارزشمند رسايل 

، احتمال نگارش اين رساله در رمضان 821 و رمضان  823 ، رجب 823 موجود بین شعبان 

 .تر باشدهجری قمری به واقعیت نزديک 823 سال 

ی بندتر شدن موضع اصلی خود در گیرودار مشروطه و مشروعه، صورتتبريزی برای روشن

وی سلطنت . «مشروعه»و « معموله يا استبداد»، «مشروطه»دهد؛ از سه نوع حکومت ارائه می

شخص عامی که عادل و عالم نباشد قول او شرعا مطاع نیست و »مشروطه را با اين استدالل که 

و همچنین . در مجلس برای او از مال ملت مبلغی را مقرری معین کردن، خالف شرع است

گمرک گرفتن و ربای بانک گرفتن و امتیاز دادن و نرخ دادن، حتی حکما پول  مالیات گرفتن و

تبريزی، )« ...تنظیف و چراغ از مردم گرفتن و از آدم و حیوان سرشماری گرفتن، و همچنین 

« گرفته تا آخر قوانین و جزئیات، خالف شرع انور  از اول وضع سلطنت»، (9 2:  ، ج841 

                                                           
 .منظور میرزای نائینی تبريزی از سلطنت، حکومت مشروطه است  
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باری اگر »: دهد کهگونه داد سخن سر میمورد چنین سلطنتی اينداند و در می( 9 2: همان)

البدو دهند منها میارتخانهها که به حکام و وزنامهکنم همه نظام جسارت نباشد عرض می

نشمردن  شرع با را مخالف( سلطنت مشروطه)او »و ( 3 2: همان)« الختم، مخالف با شرع است الی

اما (. 3 2: همان)« و انکار بديهیات خواهد بود  اب تعمیهجای تعجب و حیرت است، بلکه از ب

سلطان و اجزای ديوان با ساير »دهد در تعريفی که او از سلطنت استبداد يا معموله ارائه می

مسلمانان در احکام قرآن و دين خاتم پیغمبران، متفق و شرکت دارند و خود را محکوم به حکم 

شرع قوالً و اعتقاداً انکاری ندارند، بلی بعضی در عمل  دانند و در واجبات و محرماتشرع می

منحصر به جماعتی است که ( سلطنت استبداد)عیب او »لذا ( 1 2: همان)« کار هستندمعصیت

« همین معصیت است و فسق تنها و بس»و ( 1 2: همان)« افعال ناشايست و کردار قبیح داشتند

بوی کفر »زند در حالی که از سلطنت مشروطه میای بنیاد مشروعیت آن نکه لطمه( 1 2: همان)

مخالفت آن با شرع، اقال مثل دورة استبداد نیست که »چراکه ( 1 2: همان)« شوداستشمام می

رج و منتشر فقط در عمل و کردار باشد و بس، بلکه در گفتار است و در قانون علنی مند

عملی که برای حکومت ارائه  گوینهايتا وی موضع اصلی خود و ال(. 1 2: همان)« شود می

ای از آنچه مدنظر توان خالصهآورد که فراز زير را میکند را در قالب حکومت مشروعه می می

های پس از برای ما مجلسی الزم است که او مرکب باشد از خانواده»: وی است در نظر گرفت

که وجهه و همت  غرضبین و بیدان و صالحبزرگ مملکت، متدين و عالم و متبحر و سیاسی

ها همه مصروف باشد بر اينکه، ناظر باشند بر افعال اهل مملکت، از اولیای دولت گرفته تا  آن

برسد به امنای ملت و قاطبه رعیت، در هر جا که ديدند مخالفت عدل و شريعت از کسی سر 

مضايقه  اين مجلس را هم به سنا موسوم نمايند، ]...[مالحظه نگذارند زند، مانع شده بیمی

نیست، لکن دو شرط الزم دارد، کمال همراهی از سلطان در تقويت و پیشرفت کار ايشان، و 

شرط دويم اينکه نظر اينها در تعیین احکام و تشخیص خوب و بد به حکم و فتوای علمای حقه 

بوده، که دامن عفتشان از آاليش غرض و فساد و نادانی ملوث نشده و مرضی عندالخالق و 

المسلمین ببقائه يک مجمعی از اهللباشند، پس در اين حال اعلیحضرت همايونی متع الخاليق

علمای حقه ربانی که در علم و عدل و عمل، ممتاز و دارای شرايط عامه اجتهاد و جامع صفات 

ها،  اهلل فرجه باشند، تشکیل داده، موافق اذن و اجازه و تصويب آننیابت حضرت حجت، عجل

                                                           
 پوشیده ساختن، کورکردن  
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(. 221: همان)« کالیف حکومتی و امورات مالیه و نظامیه را مرتب و منظم فرمايددواير دولتی و ت

، از نظام «دفع افسد به فاسد»اين در حالی است که وی صفحاتی قبل با استدالل و توجیه 

 (.218: همان)اقتدارگرای شاهنشاهی در مقابل نظام مشروطه صراحتا دفاع کرده بود 

 «المشروطه و االستبدادالمراد منکشف»تحلیل و بررسی مضامین رسالة 
ای از مضامین اثر در دهد، بخش عمدهطور که جدول تحلیل محتوای مضامین اثر نشان میهمان

های و حول مباحث پیرامون مبنای مشروعیت حکومت و رويه بعد کلیت نظام سیاسی

 4  ريزی با فراوانی اين بعد از فرهنگ سیاسی، در انديشة تب. گیری استگذاری و تصمیم ونقان

خود درصد از کل مضامین کل اثر را به 8191بندی شده است، مضمونی که در ذيل آن طبقه

های مبنای مشروعیت رويه»های مختلف، که اين ايدة کلی، در صورت. اختصاص داده است

باشد؛ گذاریِ حکومتی، بايد در پیروی و اجرای دستورات خداوند در چارچوب دين قانون

عنوان مبنايی ، به(اکثريت عاقل منتخب در قالب يک مجلس)راجعه به انتخاب مردم يا شورا م

عنوان يک اصل کلی مشروعیت ندارد و صرفا در موراد محدود گیری و تقنین، بهبرای تصمیم

تعارض، اختالف و مشتبهاتِ تساوی در جهات مشروعیت و خارج از محدودة احکام 

تشخیص اين موراد محدود و نظارت بر انطباق قوانین . قبول استقابل تغییرناپذير شرعی و دينی

خارج از )مصوب با شرع در اين اين موراد محدود و ساير موارد نیز بايد بر عهده عالمان دينی 

مانند اعلمیت يا طراز اول بودن در )دينی باشد که با سازوکارهای درون( مجلس نمايندگان

وسیلة انتخاب مردم يا هر سازوکاری ديگر؛ لذا قوانین مصوب و به شوند نهانتخاب می( اجتهاد

تا جايی که با اين سازوکار ( مجلس شورا)تصمیمات ماخوذه در شورای منتخب وکالی مردم 

انطباق آنان با احکام و قوانین شرعی احراز شود و يا حداقل مخالفت روشنی نداشته باشند، 

درصد از کل  2192مورد و معادل  81با فراوانی « ارندقابلیت پذيرش و مشروعیت يافتن را د

های اصلی نظام توان شاخصهمی. انتظارات ارزشی، محور عمدة مباحث تبريزی در اين اثر است

 :صورت زير مرتب نمودسیاسی مدنظر تبريزی را از زبان خود وی، به

و نهی از منکر و  مجلسی که احکام او مخالف شرع نبوی نباشد و مشتمل بر امر به معروف»

و ترويج دين و نشر عدل مابین مسلمین باشد، حسن انعقاد اين   رفع ظلم و اعانه ملهوف

                                                           
 ديده، دلسوختهستم  
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، 841 تبريزی، )«  مجلس محل وفاق است، مابین شاه و دو فرقه از علماء و ساير رعايا و برايا

 (. 43 :  ج

 و المشروطه من المرادکشف»جدول فراوانی مربوط به هریک مقوالت کلی فرهنگ سیاسی در  3-4جدول 

 تبریزی اکبرعلیبن؛ محمدحسین«االستبداد

 شماره
 سطر

 ابعاد سیاسی
 هامولفه

کلیت 
نظام 
 سیاسی

نخبگان 
 سیاسی

ها سیاست
 هاو برنامه

وضع 
سیاسی 

 مردم
 جمع

 
  

 
 انتظارات ارزشی

 دموکراتیک
9 
 %292 

22 
 % 298 

24 
 % 192 

23 
 % 9 

81 
 %
9994 

 هاقتدارگرايان
18 
 %9898 

   
 %19  

3 
 %298 

8 
 % 91 

48 
 %33 

 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 

شناخت 
 و

 آگاهی

 
 دموکراتیک

 (مشارکتی)

 انطباق
1 
 %1 

1 
 %1 

1 
 %1 

2 
 % 91 

2 
 %
 91 

 عدم انطباق
2 
 % 91 

23 
 %2191 

81 
 %8193 

 8 
 % 191 

11 
 %
1891 

 
 اقتداری

 انطباق
1 
 %1 

1 
 %1 

1 
 %1 

1 
 %1 

1 
 %1 

 باقعدم انط
82 
 %2199 

8 
 %191 

2 
 % 91 

1 
 %1 

92 
 %
8991 

 
8 

 
 احساسات

 مثبت
8 
 %  9  

1 
 %1 

1 
 %1 

1 
 %1 

8 
 %
  9  

 منفی
1 
 %1 

1 
 %2394 

1 
 %1 

 1 
 %1294 

29 
 %
8898 

 جمع
  4 

 %8191 
18 
 %2299 

18 
 %2299 

11 
 % 899 

823 
 %
 11 

 

                                                           
 شدگانجمع بريه، آفريده  
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جدول فراوانی مضامین  سیاسیبُعد کلیت نظام مربوط به  های شناختیمولفة نگرشدر 

انطباق وضعیت جاری نظام سیاسی با انتظارات ارزشی اقتداری مدنظر تبريزی حاکی از عدم

تی او به های شناخدرصد از کل نگرش 998 های وی معادل مورد از ارزيابی 8 . است

 هایدر نظام سیاسی موجود، مبنای مشروعیت رويه»های مختلف حاکی از آنند که  صورت

گذاریِ حکومتی، در پیروی و اجرای دستورات خداوند در چارچوب دين تعريف نشده قانون

است و اگر هم نظام سیاسی چنین ادعايی داشته باشد، در عمل و در موراد محدود تعارض و 

اختالف و مشتبهاتِ تساوی در جهات مشروعیت و خارج از محدودة احکام تغییرناپذير شرعی 

م بر انطباق قوانین مصوب با شرع در انحصار مجمعی از عالمان دينی که و دينی، نظارت الز

مانند اعلمیت يا طراز اول )دينی خارج از بدنة مجلس نمايندگان است و با سازوکارهای درون

. «وسیلة انتخاب مردم يا هر سازوکاری ديگر، نیستشوند نه بهانتخاب می( بودن در اجتهاد

داند و در مخالفت با رأی مهاجرين زاوية عبدالعظیم میخود را هم هاتبريزی در اين ارزيابی

 :کندگونه استدالل می مجلس موجود اين

بلی، اجماع علما که کاشف از قول . از ادلة ما، نه شورا و نه اکثريت آراء دلیل شمرده نشده»

ف و فروش و بقال و عالفروش و سبزیو رضای معصوم باشد او حجت است نه اجماع کتاب

ها و تجار و ساير صورت چند نفری از اعیان و شاهزادهپس در اين»(. 2 2: همان)« نعلبند

اصناف از جانب ساير مردم وکیل شده بیايند قانون برای مردم بنويسند که برطبق او عمل کنند؛ 

 (.9 2همان، )« موافق شرع نخواهد شد

کلیت نظام در بُعد  ت ارزشیانتظارااز ديگر مقوالت مهم و مورد تاکید تبريزی ذيل 

عنوان مبنای فکری ساير انتظارات ارزشی وی در اين بُعد قرار تواند بهنوعی میکه به سیاسی

اعتماد معرفتی و اصرار و ابرام انحصارگرايانه بر فرازمانی و انحصارگرايی در منابع قابل»گیرد 

و جايگزينی الگوهای بديل با بودن الگوهای موجود و عدم پذيرش اصالحات و بحث فرامکانی

تساهل و مخالفت با پذيرش هرگونه محصوالت  عدم»که منجر به « توجه به مقتضیات زمان است

مورد  21. شودنیز می« هاو دستاوردها و الگوهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از خارجی

ن بحث و در ذيل درصد از انتظارات ارزشی مطروحه از جانب نويسنده، پیرامون اي 991 معادل 

 :دهدتعابیر زير مواردی آراء تبريزی در اين زمینه را نشان می. اندزيرمقولة مذکور قرار گرفته
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تا ]...[ قرآن که قانون کلیه الهیه و مشتمل بر احکام متعلقه بر امور دنیوی و اخرويه است »

ف و خاتم پیغمبران روز قیامت آنچه صالح دنیا و آخرت بندگان است به زبان معجزِ بیان اشر

به آل [ فرموده]بیان فرموده و آنچه محتاج به شرح و تفصیل و تفسیر او بوده، او را موکول ]...[ 

و اهل بیت اطهار خود که معصوم از خطا و زلل هستند؛ و ايشان هم از احکام عبادات و 

مبال رفتن و حتی حکم خواب و خوراک و لباس پوشیدن و ]...[ معامالت و عقود و ايقاعات و 

ما  ]پس[»(. 219: همان)« اندمعاشرت با مردم کردن تا ارش خدش، چیزی فروگذاری نفرموده

اهل اسالم و ايمان، چون احکام شرعیه کافی و وافی داريم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداريم، زيرا 

اما »( 221: همان)« کنیمدانیم و مخالفت او را تجويز نمیشاه و رعیت همه خود را تابع شرع می

در دول مشروطه روی زمین، چون احکام الهیه وافی و کافی به وقايع جزئیه و سیاسیه مدنیه، در 

میان خود ندارند، البدند مجلس پارلمنت مرکب عقال و علما ترتیب دهند و صالح ملک و ملت 

که خود را کسانی چگونه شايسته و رواست به»(. 4 2: همان)« را به اکثريت آرا دست آرند

جای کعبه، مجلس خورده بهنما را دانند، فريب چند نفر شیطان انسانمعتقد به قرآن می

نامه  نما را قرار داده، عوض قرآن، قانون بخواهند و احکام نبوی را کهنه خوانده، نظام پارلمنت

 (.219: همان)« اساسی مطالبه کنند

که در حوزة کلیت نظام سیاسی و مباحث  در ساير ابعاد نظام سیاسی، آرای تبريزی انسجامی

برای مثال در میان انتظارات . کند، را نداردپیرامون مبانی مشروعیت نظام سیاسی مطرح می

توان سازد، موارد متعددی را میارزشی مشارکتی مختلفی که وی از نخبگان سیاسی مطرح می

موجود در راستای حفظ  سعی در حفظ وضعیت»يافت که وی از نخبگان سیاسی انتظار دارد 

که « داشته باشند...( شاه، سلطان، حزب اقتدارگرای حاکم يا )منافع منابع متمرکز قدرت سیاسی 

انسجام ها نیز اين عدمها و برنامهدر بُعد سیاست. نماياندهای اقتداری را بازمیآشکارا ارزش

ها و کتی از سیاستشی مشارسو وی انتظارات ارزبرای مثال هرچند از يک. مشهود است

ها را در راستای تامین و حمايت از حقوق اجتماعی مدنظر دارد ولی در حوزة حقوق  برنامه

کنترل، تحديد و تقیید کتب، مطبوعات، منطوقات و »های اقتدارگرايانه مبنی بر مدنی از ارزش

جتماعی و های مختلف سیاسی و فرهنگی و اهای مختلف نشر عقايد با معیارها و ممیزیصورت

 . کندطرفداری می« مقابله و برخورد با تبلیغ دين يا اديان غیررسمی کشور
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. سازد منفی استهايی که نويسنده مطرح میغالب نگرش های احساسیمولفة نگرشدر 

تفاوتی و خاطر بینارضايتی نويسنده در بعد وضعیت سیاسی مردم به»توان گفت بیشترين می

های اصیل  ها و آرمانطور کلی ارزشها و شعائر و مناسک و به نتها از س فاصله گرفتن آن

درصد از  23داشتند و درواقع مضمون بر اين مقوله داللت  1است که « اسالمی و دينی

 .گیردهای احساسی نويسنده را در برمی نگرش

 گیرینتیجه
، چه در اغلب مواردی های شناختی نويسندگانبودن نگرش انطباقیدر اين دو اثر، با توجه به عدم

دارند و چه در مواردی که شان انطباق نها با انتظارات ارزشی اقتداریهای آنکه ارزيابی

شوند، ها در مقايسه با معدود انتظارات ارزشی مشارکتی سنجیده میهای آن ارزيابی

سره های احساسی يکنگرش. شودها مشخص می سیاسی آن-بودن موضع فرهنگی«اعتراضی»

ها از ابعاد مختلف نظام سیاسی است؛ اين  ی نويسندگان نیز که حاکی از نارضايتی عمومی آنمنف

 .دهدها را بیشتر مورد تايید قرار میآن« اعتراضی»امر، موضع 

طور که بررسی مضامین آثار نیز نشان داد، محتوای آثار اين نويسندگان اجماالً گويای همان

اعتماد هستند؛ ظرفیت و مجرای تجدد و تغییر بدبین و بی ها نسبت به هرگونه آن است که آن

هرگونه اصالح و بحث پیرامون الگوهای بديل يا جايگزين و مالحظة اقتضائات برخاسته از 

سازند؛ و در اين رويکرد مشروعیت سیاسی تاحدود  زمینة تاريخی و اجتماعی را مسدود می

بخش انحصاری تساب به برخی منابع مشروعیتواسطة انبسیار زيادی انحصاری بوده و صرفاً به

برای شخص ... العاده و  های فردی خارقمانند انتصاب الهی و طبقه و حقوق موروثی و ويژگی

های فرهنگی و سیاسی فرهنگ سیاسی با لحاظ ظرفیتلذا به. گردديا گروهی خاص حاصل می

 .توان از فرهنگ سیاسی انحصارگرا سخن گفتچنین مختصاتی، می

سازد، مبنای ارزشی نويسندگان اين آثار چه اظهارنظر قطعی را کمی با ترديد مواجه میآن

در تمامی ابعاد نظام سیاسی « ...فی  الفرقانداليل براهین»مبنای ارزشی مرندی در . است

نظر کمی متفاوت به« المرادشفک»است اما آرای تبريزی در « اقتداری»دست صورت يک به

، که «کلیت نظام سیاسی»در بعد « انتظارات ارزشی»د آرای تبريزی در مولفة هرچن. رسد می

پذيری، نحوة توزيع قدرت و نظارت را مباحث مهمی چون مبنای مشروعیت نظام، میزان انطباق
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های ارزشی  گیریاست، اما در ساير ابعاد نظام سیاسی جهت« اقتداری»وضوح گیرد، بهدر برمی

را نسبت به ساير « کلیت نظام سیاسی»اگر اهمیت باالتر بعد . باشیمد میمتناقضی را از وی شاه

طور کلی توان بهگیرند، بپذيريم، میابعاد نظام با توجه به اهمیت مباحثی که در ذيل آن قرار می

 .دانست« اقتداری»مبنای ارزشی اين نويسندگان را تا حدود زيادی 

در فرهنگ سیاسی علمای « انحصارگرايی»و « يیاقتدارگرا»رسد که پارامترهای نظر میبه

بودن فرهنگ سیاسی علمای اندازة کافی روشن باشند؛ ولی اعتراضی سنتی دوران مشروطه به

ايران در اواخر دوران قاجار و همراه با . تری داشته داردسنتی اين دوران نیاز به موشکافی دقیق

پذيرفت، عرصة تضاد و درگیری میهايی که با آن صورت خواهی و مخالفتموج مشروطه

دادن اين وضعیت دنبال تغییر و سوقاجتماعی مختلفی بود که هرکدام به-نیروهای سیاسی

ای که در اين گیرودار، استراتژی. ناپايدار به سمت نظام ارزشی آرمانی مدنظر خويش بودند

لت مطلوب پیشنهاد برای تثبیت و بازگرداندن اين وضعیت نابسامان به يک حا« علمای سنتی»

رفت از اين وضعیت بحرانی حلی را که اين جريان برای برونراه. کننده استکنند بسیار تعیینمی

توان يک گرديد، میهای جديدی که در آن دوران مطرح میدهد، با توجه به ارزشارائه می

شاهان قاجار، ديگر کارکردی که . به نظام اقتداری متمرکز تفسیر کرد« گرايانهاستراتژی واپس»

 :ساختن آن نداشتندکارايی الزم را در برآورده

بايست به قدر امکان به قدرت و شوکت سلطان افزود تا از رعب و ترس شوکت و »

های داخله و خارجه حمله و تعدی به اين يک مشت مجازات او اشرار اقارب و اجانب و گرگ

و طعمة خود قرار ندهند، نه اينکه در اول انعقاد  دست و پا ننموده و ايشان را پامالگوسفندان بی

علمی را فرمانفرما و مطاع خويش قرار داده، همت خود را مصروف به مجلس چندنفر بی

 (.218:  ، ج841 تبريزی، )« تضعیف و چیدن بال و پر سلطان قرار دهند

وی و  شايد به نظر برسد که جريان علمای سنتی دوران مشروطه با ورود به دورة پهل

متعاقب آن در نظام جمهوری اسالمی تا حدود زيادی به حاشیه رفته يا حداقل از بسیاری از 

گیری کرده باشد؛ اما بررسی تعلقات و مواضع فقهی اين جريان نشان مواضع پیشین خود کناره

خواهد داد که اين جريان حتی در جمهوری اسالمی و با تشکیل حکومت اسالمی نیز با حفظ 

البته بررسی مبادی جديدی که در اين . عتراضی خود حضور جدی و پررنگ داردموضع ا
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امید است . گیرد، مستلزم پژوهش ديگری استوضعیت جديد مستمسک چنین جريانی قرار می

 .ای روشن ساخته باشداين پژوهش ضرورت و مسیر پیش روی چنین پژوهشی را تا اندازه

 منابع
 اختران: ، تهران«اء و انقالب مشروطیت ايرانعلم»؛ (888 )اهلل آجدانی، لطف  . 

 اختران: ، تهران«روشنفکران ايران در عصر مشروطیت»؛ (881 )اهلل آجدانی، لطف. 

  نشر آگاه: ها و مفهوم فرهنگ، تهران؛ تعريف(884 )آشوری، داريوش. 

 مة نقد و نظر، ، فصلنا«نقش فرهنگ در ساختار سیاسی ايران معاصر»؛ (813 )غفور، سیدمحمدتقی آل

 .شمارة سوم و چهارم
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 .22- 8، صفحات 8  -9  اقتصادی، شمارة پنجم و ششم، شمارة پیاپی-طیب، اطالعات سیاسی

 ترجمة «برای بررسی سیاست تطبیقیچارچوبی نظری »؛ ( 88 )بینگهام .آلموند، گابريل؛ پاول، جی ،

 .علیرضا طیب، مرکز آموزش مديريت دولتی

  کیهان: ، تهران«های کاربردی تحقیقروش»؛ (884 )ازکیا، مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا. 

  ترجمة يعقوب «نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی»؛ (884 )اينگلهارت، رونالد؛ ولزل، کريستین ،

 .شارات کويراحمدی، تهران، انت

  8 ، ترجمة سیدعلی مرتضويان، ارغنون، شمارة «فرهنگ و دموکراسی»؛ ( 88 )اينگلهارت، رونالد ،

 .88 - : پايیز، صفحات

 ها در ها و توالی بحرآن»، (881 )اس و ديگران . دبلیو؛ بانیدر، لئونارد؛ کلمن، جیمز. پای، لوسین

 .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی: ن، ترجمة غالمرضا خواجه سروی، تهرا«توسعة سیاسی

  ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ، سال «فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی»؛ (811 )پای، لوسین ،

 .91-81، صفحات 2و  دوم، شماره 

  فصلنامه علوم «فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن»؛ (884 )پناهی محمد حسین، و حسین کردی ،

 .  884 تان ، زمس31اجتماعی، شماره 

  دموکراسی تاملی، بديل ها و چالشهای آن »؛ ( 84 )پناهی، محمد حسین، و سمیه شالچی

، 3 سال . فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم« .از مقوله ای سیاسی تا امری فرهنگی: دموکراسی

 .  4، تابستان 38شماره 

  های های نیروهای سیاسی در انقالب نهای اجتماعی و گفتماخاستگاه»؛(881 )تاجداری، علیرضا

 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی، رسالة دکتری جامعه«مشروطه و اسالمی
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 مشروطه به روايت موافقان و مخالفان: رسايل مشروطیت»؛ (841 )اکبر علیبنتبريزی، محمدحسین» ،

 .علوم انسانیموسسه تحقیقات و توسعه : نژاد، جلد اول، تهرانبه کوشش غالمحسین زرگری

 از جنبش تحريم )خواهی انديشه سیاسی علمای شیعه در زمینة مشروطه»، (811 )زاده، ناصر جمال

نامة کارشناسی ارشد علوم ، پايان«(]418 - 84 /  211 -281 [تنباکو تا به توپ بسته شدن مجلس 

 .سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 مجله پژوهشی «لمای شیعه در آغاز استیالی مغوالنتنوع گفتمانی ع»؛ (811 الف )زاده، ناصر جمال ،

 .93-18، صفحات 1و  1، شماره (ع)دانشگاه امام صادق 

 مجله پژوهشی «تنوع گفتمانی علمای شیعه در عصر مشروطیت»؛ (811 ب )زاده، ناصر جمال ،

 .11 -212، صفحات 8، شماره (ع)دانشگاه امام صادق 

  ترجمة وحید بزرگی و علیرضا طیب، «ایی سیاست مقايسههانظريه»؛ (818 )چیلیکوت، رونالد ،

 .موسسة خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول

  ترجمة فیروز ساالريان، «دربارة دموکراسی، سیر تحول و شرايط تحقق آن»؛ (818 )دال، رابرت ،

 .نشر چشمه: تهران

  ايش روشنفکری در پید: نگاهی کوتاه به تاريخچه روشنفکری در ايران»؛ (888 )زرشناس، شهريار

 .کتاب صبح، جلد اول: ، تهران«ايران و نسل اول روشنفکران مشروطه

  تیپولوژی فرهنگ سیاسی و عوامل موثر بر آن؛ مطالعة موردی دانشجويان »؛ (841 )سرشار، حمید

 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبايینامة کارشناسی ارشد جامعه، پايان«دانشگاه کردستان

  تهرانهنگ سیاسی در ايران معاصردرآمدی بر تحول فر: ؛ انقالب آرام( 88 )شريف، محدرضا ، :

 .روزنه

 نشر نگاه معاصر، چاپ اول«شدن و دموکراسی در ايرانجهانی»؛ (883 )نیا، سیدامیرمسعود شهرام ،. 

  سهم فرهنگ سیاسی ايران در ناپايداری احزاب سیاسی از مجلس اول تا »؛ (814 )علم، محمدرضا

 .، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی«اجاريهسقوط ق

 نشر قومس: ، تهرانبحران نوگرايی و فرهنگ سیاسی در ايران معاصر؛ (811 )اصغر کاظمی، علی. 

  رسالة «فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن؛ مطالعة موردی استان گلستان»؛ (888 )کردی، حسین ،

 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبايیدکتری جامعه

 نشر : ، ترجمة منوچهر صبوری، تهران«راه سوم، بازسازی سوسیال دموکراسی»؛ (818 )دنز، آنتونی گی

 .شیرازه

  وزارت امور : ، ترجمة فانی و مرادی، تهران«المعارف دموکراسیدائره»؛ (888 )لیپست، سیمور مارتین

 .خارجه
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 اهلل  نوری و آيتاهللهای شیخ فضلبررسی تطبیقی ديدگاه»؛ (841 )اهلل محمدشاهی، حجت

نامه ، پايان«گذاری در مقايسه با گفتمان حقوقی مدرنمحمدحسین نائینی دربارة آزادی، و قانون

 .کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

  مجله آموزه، «های فکری عصر مشروطه نسبت به تجدد مقايسه ديدگاه جريآن»، (888 )نامدار، مظفر ،

 .21 تا  13، صفحة 1 شماره

 مشروطه به روايت موافقان و : رسايل مشروطیت»؛ (841 )ابوالحسن  آبادی، شیخدولت مرندینجفی

موسسه تحقیقات و توسعه علوم : نژاد، جلد اول، تهران، به کوشش غالمحسین زرگری«مخالفان

 .انسانی

 امة کارشناسی ارشد ن، پايان«های سیاسیبررسی فرهنگ سیاسی گروه»؛ (814 )نژاد، فرهاد نصرتی

 .شناسی دانشگاه تربیت مدرسجامعه

 های روشنفکری در آستانه دو انقالب ايرانشرايط اجتماعی و پارادايم»؛ (881 )زهی، نوروز هاشم :

، موسسه چاپ (ره)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ، تهران«انقالب مشروطه و انقالب اسالمی

 .و نشر عروج

  ترجمة نادر ساالرزاده، انتشارات «تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی»؛ ( 84 )هولستی، آل آر ،
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