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 شدن فرهنگ در عصر مشروطه بررسی دموكراتیك
 

 محمدرضا پویافر
 (21/3/23: تاريخ تأييد؛  3/21/21: )تاريخ دريافت

 
 چكیده

تواند  شود، می شیوه انتخاب نخبگان جامعه مربوط می عالوه بر آنکه بهشدن  دموکراتیک
شدن به معنای عام مبتنی بر سه بعد بنیادین است:  مفهومی فرهنگی نیز داشته باشد. دموکراتیک

شناختی، استقالل فردی )آزادی( و شیوه خاص انتخاب نخبگان. تأکید بر دو جزء  برابری هستی
از   ای پیشادموکراتیک توان جامعه از این نظر می سازد. ی دموکراسی فرهنگ را می نخست پایه

های فرهنگ  آن متمایز ساخت. کارل مانهایم با ارایه شاخص  نظر فرهنگ را از نوع دموکراتیک
کند. عصر مشروطه به  از چنین فرهنگی کمک می« نوع مثالی»عمالً به ساخت یک   دموکراتیک

یافتن هرچه  ای مهم از عینیت گیرد، نمونه ار میرغم آنکه غالباً از وجه سیاسی آن مورد توجه قر
است. بر « ناصری»ی تغییرات اجتماعیِ عصر  ی ایرانی در ادامه بیشترِ چرخش فرهنگی جامعه

های تاریخی عصر مشروطه  شود تا با بررسی آنچه در ویژگی این اساس در این مقاله تالش می
پرسش پاسخ داده شود که عالوه بر آغاز ساز آن وجود دارد، به این   و تحول فرهنگیِ زمینه

شدن فرهنگ نیز در این دوره  هایی از دموکراتیک فرایند دموکراسی سیاسی در ایران، آیا  نشانه
از رهگذر بررسی  ی مانهایم و ، با استفاده از نظریهاست؟ پاسخ به این پرسش قابل مشاهده بوده

در تحوالت عصر مشروطه ارایه شده شدن فرهنگ از نظر او،  های دموکراتیک وجود نشانه
است. نتایج این مطالعه نشان داد مجموعه تحوالت فرهنگی و اجتماعی این دوره تاریخی در 

 .استشدن فرهنگ  های مهمی از آغاز فرایند دموکراتیک نشانهدارای بطن خود 
 

 .ختیشنا شدن فرهنگ، مشروطه، قاجار، آزادی، برابری هستی دموکراتیک های كلیدی:واژه
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 طرح مسأله
دموکراسی مفهومی است که بیش از هرچیز تغییرات عمیقی در شیوه اداره یک جامعه به ویژه 

( با رویکردی 8315) کند. اما مانهایمی سیاست و توزیع منابع قدرت ایجاد می در حوزه
 دموکراتیک شدن و این فرایند اجتماعی رخ حوزهفرهنگی به این مفهوم، نشان داد آنچه در 

، به ذهن، معنا و سازوکار مناسبات کنندمیآنچه عموم مردم تصور  تواند بیش از دهد، می می
ی معناییِ مفهوم دموکراسی تا حد زیادی بسط  اجتماعی مرتبط باشد. با این کار در واقع حوزه

 در قیاس با علوم -یشناسی فرهنگ جامعه شناسی و به ویژه ی آن در جامعه یافته و امکان مطالعه
دموکراتیک شدن فرهنگ، نشان آید.  فراهم می بیش از پیش -شناسی سیاسی سیاسی یا جامعه

هنریِ یک -ی معرفتی و فکری و نیز میراث ادبی در حوزه دهد انحصار قدرت و نفوذ می
های اجتماعی  جامعه، تا چه حد درهم شکسته و امکان تأثیرگذاری متقابل برای حداکثرِ گروه

ای دارای  شده در حوزه فرهنگ، جامعهه این ترتیب، یک جامعه دموکراتیکفراهم آمده است. ب
همراه با امکان تغییر و انعطاف در امور و تصور از  ،مناسبات افقی به جای مناسبات عمودی

ای است که وجودِ مستقل  در شناخت، دارای امکانات برابر برای همه و جامعه  امور، رد قطعیت
 و البته بیشتر از آن، قابل احترام است. ودهب هر فرد دارای مشروعیت

ی معکوس و متفاوت نسبت به شرایط یادشده، به  ها تجربهتاریخ ایران، به دلیل سال
ی تاریخیِ  بوده است. این تجربه« فرهنگ پیشادموکراتیک» خصوصیاتاصطالح مانهایم دارای 

داشت. اما از این دوره به سلطنت ناصرالدین شاه کمابیش تداوم  عمیق به ویژه پیش از عصر
بعد، در حوزه فرهنگی و اجتماعی ایران تحوالتی رخ داد. نقطه عطف این تحوالت و در موارد 
متعدد، سرمنشأ تعداد زیادی از چنین تغییرات فرهنگی، جنبش مشروطه است. جنبش مشروطه، 

این  ساسی دارد.نه تنها در تاریخ معاصر ایران، بلکه در سراسر تاریخ این کشور، اهمیتی ا
های گیری در نهادینه سازی نقش مردم در تصمیم آنبدیل  جنبش به ویژه از نظر تأثیر بی

اجتماعی، همواره محل توجه بوده است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که  -سیاسی
تحوالت سیاسی اجتماعیِ عصر مشروطه، تا چه حد در راستای دموکراتیک شدن فرهنگ معنا 

؟ آیا اساساً روند تحوالت این دوران، نقشی در دموکراتیک شدن فرهنگ ایران داشته شود می
است؟ در پاسخ به این پرسش، چارچوب مفهومی مطالعه را بر نظریه مانهایم در مورد 

 شناسی او در این باب، بنا خواهیم کرد.  دموکراتیک شدن فرهنگ و مفهوم
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 شدن فرهنگ مفهوم دموكراتیك
گستره معنای آن را محدود به یک نظام سیاسی خاص که مانهایم  است ومی عامدموکراسی مفه

داند. از نظر او، دموکراسی مفهومی چند که برآمده از اراده اکثریت مردم یک جامعه باشد، نمی
استقالل  -6شناختی،  برابری هستی -8عدی است که حداقل مبتنی بر سه اصل اساسی است: بُ

شیوه خاص انتخاب  -3)آزادی( و  تن حیات فردی اجزای جامعهفردی یا به رسمیت شناخ
بر اساس انتخاب اکثریت  نخبگان. از این نظر، دموکراسی نه یک روش اداره سیاسی جامعه که

: 8315)مانهایم،  اجزا یا اعضای جامعه باشد، بلکه فراتر از آن، شامل ابعاد دیگری نیز هست
شناختی همه اعضای جامعه صرفنظر از  ل برابری هستی. دو بعد دیگر این مفهوم، یکی شام(67

شناختن آزادی فردی انسان در جامعه است. هم  های ظاهری است و دیگری به رسمیتویژگی
عد اخیر از مفهوم دموکراسی، و هم به دلیل معنابخشی غیرسیاسی به بعد سوم، به دلیل این دو بُ

أکید دارد. البته سطحی از معنای دموکراسی به مانهایم بر تعبیر فرهنگی از دموکراسی توجه و ت
شود. در بطن این مناسبات و  روابط، مناسبات و ساختار اجتماعی هر جامعه هم مربوط می

یابد. به این تعبیر  ساختار اجتماعی نیز مناسبات دیگری از جمله مناسبات اقتصادی معنا می
تقلیل یافته و در این  عد سیاسیدموکراسی مفهومی اجتماعی است که معنای آن عمدتا به ب

 . کرده استیافته نیز معموالً کاربرد عینی و نظری پیدا سطح تقلیل
را  دموکراسی گرداند. او اما مانهایم با چرخشی معنادار، گستره معنایی دموکراسی را به آن بازمی

و تثبیت فرهنگ هایی از ایجاد داند. از این نظر، پیدایش نشانه در اصل دارای غنای فرهنگی می
تواند بستری برای عملی شدن ابعاد سیاسی دموکراسی را در جامعه فراهم سازد.  دمکراتیک می

هایی است که آن را از انواع فرهنگ پیشادموکراتیک متمایز فرهنگ دموکراتیک واجد ویژگی
درآمد نظام سیاسی پیش سازد. بر این اساس، فرهنگ دموکراتیک، مالزم و همراه، یا می

 دموکراتیک خواهد بود. 
 

 شناختی اصل نخست؛ برابری هستی
شناختی همه مردم جامعه که متضمن مفهوم برابری یا عدالت در تمام سطوح  برابری هستی

های  کننده زمینه و امکان تحرک اجتماعی برای همه گروهاست، فراهم اندیشه و کنش اجتماعی 
یک گروه یا اشراف  تعداد یا نبوغ، ذاتیِموجود در جامعه است. در فرهنگ دموکراتیک، اس

این، پرورش  تواند در وجود تمامی افراد جامعه حضور داشته باشد. عالوه بربلکه می نیست،
های مختلف زندگی در جامعه  و سبکمختلف تمامی افراد طبقات شامل تواند  استعداد نیز می



 9912، 91شناسی، سال یازدهم، شماره مجله انسان

94 

 

لوم تربیتی در باب اکتسابی بودن های روانشناسی و ع توان طرح نظریه شود. در اینجا حتی میب
بخش اعظم استعدادهای بشری را نمودی از تأثیر دموکراتیک شدن فرهنگ دانست. البته این 

شود  های انسانی اعم از تحصیل، موسیقی، ادبیات و مانند آن میاستعداد شامل تمامی توانمندی
 ای. و نه فقط آموزش مدرسه

پذیری و  شدن فرهنگ، در نظرگرفتن انعطاف وکراتیکی دیگر بعد نخست دم یا نشانه  مولفه
ی  ی امور است. این امر در واقع ناشی از تغییر رویکرد بدبینانه حدی از امکان تغییر در همه

بینی در فرهنگ دموکراتیک  دموکراتیک و جایگزینی آن با نوعی خوش موجود در فرهنگ پیشا
تمالی و نه قطعی و غیر منعطف در فرهنگ است. چنین تلقی از واقعیت بیرونی به تبیینی اح

تواند تغییر کند و  انجامد. در فرهنگ دموکراتیک، واقعیت و شرایط موجود می دموکراتیک می
امکان تأثیرگذاری  اگرچهشده نخواهد بود. این نتیجه، بنابراین، آینده نیز یک امر از پیش تعیین

کار اما سازد،  تماعی را فراهم میهای اجتماعی برای اصالح و تغییر مناسبات اجحرکت
بینی آینده را با مشکل مواجه کرده و بر این اساس، هر برآوردی از آنچه پیش روست  پیش
 تواند خطا باشد. می

شناختی همه فرهنگ دموکراتیک که مربوط به اصل برابری هستی مرتبط بامولفه بعدی 
نظامی است  ،کراتیک به این معنا. نظام آموزش دمواستمردم است، نظام آموزش دموکراتیک 

که قواعد آن، غیر قابل تغییر و مبتنی بر دیدگاه یک گروه بسته نیست. در چنین نظامی، به ویژه 
ی از باال به پایین نیست. در نظام  سویه آموز، لزوماً یک رابطه یک رابطه بین معلم و دانش

و محتوای آموزشی تأثیرگذار یادشده، شرایط متعلمان و حتی خواست و نظر آنان بر شیوه 
، رسالت نظارت بر فرایند آموزش و جلوگیری از در عین حال، نظام مدیریت آموزشی است.

 خواند، برعهده دارد. می« ابتذال آموزشی»ی آنچه که مانهایم  افتادن آن را در ورطه
خالف دوران بر –مولفه یا شاخص دیگر در فرهنگ دموکراتیک این است که 

توان مدعی انحصار حقیقت در دست یک گروه بود. در نظام  دیگر نمی -تیکپیشادموکرا
توانستند مدعی آن باشند که منبع  می -احتماالً گروه حاکم -پیشادموکراتیک، گروهی خاص

ای از آن حقیقت ناب،  حقیقت تامّ هستند و بقیه مردم و طبقات اجتماعی باید برای گرفتن بهره
تا به حقیقت واصل شوند. اما در  کنندی مورد نظر آن گروه عمل  یوهبه آنها رجوع کنند یا به ش

، کنار شده هفرهنگ دموکراتیک، این تلقی که حقیقت تنها نزد افراد برگزیده به ودیعه نهاد
توانند  شان می نظر از جایگاه و موقعیت اجتماعی گذاشته شده است. بر این اساس، افراد صرف

توانند در تجارب  داند که همگان می را چیزی می حقیقتیت، به حقیقت دست یابند. این ذهن
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در همه  که همگاناین عادی و روزمره زندگی خود به دست آورند. از این نظر، عالوه بر
حق کاوش و جستجوی دانش را در همه آن دارند، مخاطبان دانش نیز یک طبقه  سطوح،

دانش، سواد و آگاهی را در رشته  خاص نیستند. بنابراین، همه حق دستیابی به سطوح باالی
های گوناگون  ای، این است که معرفت ی دیگر چنین تغییر فرهنگی های گوناگون دارند. نتیجه

ها قابل فهم، قابل انتقال و به  اند تا بتوانند در همه گروه از نظر روشی نیز به نحوی تحول یافته
و روش   1فت که علم به معنای جدید آنباشند. به این تعبیر شاید بتوان گ« شدنی آزمون»ویژه 

ی  ی چنین تغییری باشد. به بیان دیگر، علم نوین، مشخصه تواند نتیجه می ،علمی مبتنی بر آن
 .(31-61)همان:  فرهنگ دموکراتیک است

 
 اصل دوم: استقالل واحدهای اجتماعی

ناختن های فرهنگ دموکراتیک در نظریه مانهایم، از به رسمیت ش بخش دوم از شاخص
شود.  استقالل اجزای جامعه در فرهنگ جدید، نسبت به فرهنگ پیشادموکراتیک نتیجه می

نخستین داللت مهم از این اصل به ایجاد حق نقد و تغییر واقعیت موجود و حتی خلق واقعیت 
شود. براین اساس در فرهنگ دموکراتیک،  های مردم مربوط می و باور جدید برای همه گروه

نه تنها امکان نقد و تأثیر بر واقعیت ، ا استفاده از استعدادها و توان شخصی خودمردم عادی ب
موجود را یافتند، بلکه امکان رسیدن به مناصب عالی را که پیش از این در اختیارشان نبود، به 
دست آوردند. پس در شرایط جدید، دیگر واقعیت موجود، امری غیر قابل تغییر تصور 

 شود. نمی
آید.  پذیری نسبت به آنچه که پیش میشود به مسئولیتم از این اصل، مربوط میی دو نتیجه

در جامعه سنتی و پیشادموکراتیک، مسئولیت صالح و بحران جامعه به عهده فرد یا گروهی 
شود. از  می خاص بود. اما در وضعیت جدید، یک نوع مسئولیت مشترک به رسمیت شناخته 

مناسبات اجتماعی را همگان طی فرایندی از منازعه نظری و آنجا که واقعیت جدید و قواعد 
اند، پس مسئولیت این وضع نیز باید بر عهده همه جامعه و نه یک فرد یا  فکری وضع کرده

ی تحولی دیگر، یعنی همزیستی مکاتب و تفکرات رقیب در  گروه خاص باشد. البته این نتیجه
عقالنی در هردو سویه و غیرافراطی، یک کنار یکدیگر است که خود به خود به حذف موارد

 . (53-31)همان:  کند طرف کمک می

________________________________________________________ 
1. Science 
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 اصل سوم؛ شیوه خاص انتخاب نخبگان

 عد از دموکراتیک شدن فرهنگ در پنج بخش قابل بررسی استهای مربوط به این بُشاخص
 : (55-50)همان: 

بین جوامع شیوه انتخاب نخبگان در عین حال که این در  های گزينش نخبگان: شيوه -8

شود، اما اصل اساسی یعنی امکان برآمدن  مشاهده میگوهای دموکراتیک، تنوع نسبی دارای ال
همچنان فراهم است. در واقع در  ،های خاص در جامعه تعدادی از مردم عادی و تصدی جایگاه

برخوردار  شدن نیز ، از حق انتخابعالوه بر حق انتخاب کردن عموم مردم ،فرهنگ دموکراتیک
 ستند.ه

شاخص مهم دیگر در اینجا به ساختار درونی  :هاساختار گروه و روابط با ساير گروه -6

شدن در اینجا به  شود. دموکراتیک ها مربوط می های نخبه و الگوی رابطه آنها با سایر گروه گروه
است. بنابراین   های جامعههای نخبه روشنفکری و سایر بخش معنای کاهش فاصله بین گروه

با ادبیات و واژگان مبهم و ثقیل ، هایی منزوی از جامعه های نخبه و روشنفکر، دیگر گروه گروه
ی مالزم با فرهنگ دموکراتیک، نخبگان با کل اجزای جامعه ارتباطی ارگانیگ  نیستند. در جامعه

 . گیرند کنند و در خدمت کل قرار می برقرار می

موکراتیک، نخبگان روشنفکر دیگر در فرهنگ د ارزيابی از خودِ نخبگان دموكراتيک: -3

آنها  ،کنند. در وضعیت جدید ها یا افراد مافوق و واجد قدرت ارزیابی نمی خود را در آینه گروه
بخشند و این، تغییر و  های مستقل از ساختار قدرت شکل می ارزیابی از خود را بر اساس مالک

 شود. چرخشی مهم در فرهنگ محسوب می

مسأله فاصله اجتماعی که بیش از هرچیز  شدن فرهنگ: اتيکفاصله اجتماعی و دموكر -0

بین دو گروه. آنچه در  بیانگر حدی از بیگانگی یا سردی در روابط و است «زیملی»مفهومی 
اینجا به عنوان شاخص فرهنگ دموکراتیک مدنظر مانهایم بوده، توجه به کاهش فاصله 

یسه با جامعه و فرهنگ پیشادموکراتیک قای دارای فرهنگ دموکراتیک، در م اجتماعی در جامعه
های گوناگونی باشد. عالوه براین ها و داللت جنبه تواند مشتمل بر است. این شاخص، خود می

دارای وجوه مختلفی هم هست؛ از کم شدن حس وابستگی به یک اقتدار از پیش ساخته تا 
مودی موجود بین منعطف شدن قواعد از پیش موجود و حتی تغییر نگاه و تبدیل رابطه ع

آید، تعیّن و  گزین به شمار می ی فرهنگ اشرافی که فرهنگی فاصله پدیده به روابط افقی. نشانه
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تقید به معیارهای خاص در آداب معاشرت و رسوم فرهنگی است. در این فرهنگ، این تمایل 
و در تکلفی است خوار انگاشته شده  سادگی و بی ،وجود دارد که رفتاری که از روی راحتی

شود. در مقابل،  ی تشخص دانسته  عوض استفاده از اصول و معیارهای خاص در فرهنگ، نشانه
ها و ساختارهای غیرمنعطف و  شدن این معیارها، قالب ی فرهنگ دموکراتیک، شکسته مشخصه

این جنبه به صورت ورود واژگان و اصطالحات  ،ایجاد امکان نوگرایی در آنهاست. در ادبیات
دهد. کاربرد ادبیات و زبان  عامیانه و زبان روزمره به ادبیات رسمی خود را نشان می ،ایمحاوره

 . 1هاست روزمره در ادبیات و رسوم مذهبی نیز یکی دیگر از این شاخص

. در کردی دیگر فرهنگ دموکراتیک باید به مفهوم عشق و تغییر در آن اشاره  در مورد نشانه
 داشت؛ تصویر شدنآرمانییر آن گرایش به نوعی فرهنگ پیشادموکراتیک، عشق و تصو
نگاهی  ،آل و نگاه عاشق به محبوب خودعیب و ایده معشوق در این چارچوب، تصویری بی

عمودی و از باال به پایین بود. اما در فرهنگ دموکراتیک به موازات تغییر مناسبات سلسله 
ها، نگاه عاشق به معشوق، نه نگاه  گزینی مراتبی عمودی به روابط افقی و کاهش یا حذف فاصله

نقص و کامل، بلکه نگاهی حتی انتقادی و متناسب با یک رابطه افقی است. انواع  به یک موجود بی
پوشی  پیرایه و خالی از هاله گرایانه نسبت به معشوق و استفاده از تعابیر ساده، بی تعابیر سرزنش

 دهند.  می  چنین چرخش فرهنگ را گواهی هایی از مآبانه در ادبیات و هنر مدرن، جلوه مقدس
تلقی خاصی از هنر با تمایز بین هنر نخبه و هنر عوام از سوی  ،در فرهنگ پیشادموکراتیک

ها و  چارچوبموازات ادبیات، در عرصه هنر نیز،  شود. بر این اساس، به طبقه اشراف القا می
هنر عوام،      و در مقابل ،هشد به عنوان شکل فاخر و با ارزش تلقی ی از هنرمحتوای خاص

براین، هنر طبقه اشرافی، هنری به دور از  شود. عالوه ارزش و متعلق به عوام تلقی میکم
مقابل، در بوده است. در  ،موجود ی واقعیتِ های عینی و ساده های واقعی زندگی و تجربه جنبه

زندگی روزمره و های  دموکراتیک، همزمان با اهمیت دادن هرچه بیشتر به جنبهفرهنگ 
د. بنابراین نآی ها و وجوه عینی در هنر نیز به تصویر درمی ی خود، این جنبه های زیسته تجربه

گرایی در آثار  انعکاس تجربه زندگی روزمره و واقع ،ی دیگر فرهنگ دموکراتیک مشخصه

________________________________________________________ 
های شعری نوین مانند شعر نو )نیمایی( و شعر یخ تحوالت اجتماعی ایران شاید بتوان گفت ظهور قالبر. در تا1

که امروز حتی در  –شود، در کنار ورود کلمات و تعابیر عامیانه و روزمره  می سپید، که به ویژه با شاملو شناخته
های بارز این تغییر فرهنگی در همگی نمونه -دهد های محمد علی بهمنی خود را نشان میغزل معاصر، مانند غزل

 عرصه ادبیات است.
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شد. جالب این که این  می هنری است؛ امری که در فرهنگ پیشادموکراتیک مذموم شمرده 
 شد.  ی مردم نیز منتقل می مذمت از طبقات باال به اعماق تفکر طبقات پایین جامعه و توده

روندی مشابه با روند باال در معماری کلیساها قابل ردیابی است. بیشترین فاصله بین 
در معماری اوایل قرون وسطی قابل مشاهده است. محراب، جایگاه  ،مومنان عادی و کشیش

ها های موازی نیمکت ها، در انتهای تاالر کلیسا و بعد از ردیف ی کاتولیکترین عمل مذهب اصلی
ی زیاد انسان و موضوعِ ایمان او بود. اما اگر زمان ظهور  قرار داشت که نمادی از فاصله

که از آن زمان  دیدهای فرهنگ دموکراتیک را اواخر قرون وسطی بدانیم، خواهیم  نخستین رگه
تر شدن  کلیساها دهلیزهای جانبی حذف شده و در راستای خودمانی به بعد، در معماری نوین

فضای کلیسا، این امکان به وجود آمده که بتوان از هرکجای تاالر، محراب را دید. تاالر 
های خاص در جایگاه افراد و دارای امکان ارتباط بندی کلیساهای جدید، فاقد تقسیم

ست. همچنین در شکل مراسم و مناسک دینی تر مومنان با موضوع مورد پرستش او خودمانی
نیز تغییراتی ایجاد شد. همگام با تغییر از فرهنگ پیشادموکراتیک به فرهنگ دموکراتیک، 

خطابه و اعتراف داد. این ابعاد و وجوه ، جای خود را به وعظ« عشای ربانی»مناسکی مانند 
نزدیک کلیسا و کشیش با  نوین مراسم مذهبی باز هم بیشتر بر گفتگو و تعامل صمیمانه و

و عمودی به روابط نزدیک و  گزین شکلی از تغییر روابط فاصلههم  مومنان تأکید دارد و باز
 دهد. افقی را نشان می

های گوناگون زندگی و حذف سلسله مراتب و  شدن عرصه سازی و مشابه به موازات یکسان
در تقویم هم کرد، تأثیرات خاصی  های اجتماعی که بین مقوالت مختلف تمایز ایجاد می فاصله

دموکراتیک، ر فرهنگ در پدید آمده است. مثالً های مختلف  د عینی مردم با مناسبتو برخور
شود.  پیشادموکراتیک، تمایز خاصی بین روزِ کار و روزِ تعطیل ایجاد نمیخالف فرهنگ 

های  معانی و برنامه قدس داشته و برایمی  براین، تعطیالت که پیش از این بیشتر جنبه عالوه
داده و به فرصتی برای استراحت، تفریح و تجدید قوا شد، تغییر ماهیت  گذاری می بی هدفمذه

 . 1است  بدل شده
برآمده از ویژگی نزول فاصله اجتماعی در فرهنگ دموکراتیک،  ی آخرین شاخص یا نشانه

گزینی است،  فاصله ی حداکثر دهنده ی خدای شخصی و خدای پدر که نشان حرکت از اندیشه

________________________________________________________ 
های خاص مهمی از مردم در مناسبتگذرانی گروه  ی امروزی ما، وقت ، مثال ملموس در جامعه . در این زمینه1

 در اماکن و مراکز تفریحی سواحلی شمالی کشور است.مذهبی 
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ی وحدت وجود است. درواقع در فرهنگ  جایی خداوند و اندیشهبه تلقی از حضور همه
یافته و  پیشادموکراتیک، تلقی از خداوند، تحت تأثیر فرهنگ پدرساالر، یک موجودیت تشخص

تی گزیده با فرد است. اما در فرهنگ دموکراتیک، این اندیشه پدیدار شده که خدا موجودی فاصله
ای بین  های خلقت است. به این معنا هیچ فاصلهتک عناصر طبیعت و همه  پدیدهحاضر در تک

لم خلقت با خداوند نیست. به این ترتیب یک نوع وحدت بین خدا و مخلوقات خدا برقرار اع
شود. این تلقی از وحدت وجودی با آرمان تصوف و عرفان که همانا وصال و فنا و اتحاد با  می

 . 1هت زیادی داردبی است، مشاذات اله
تغییر دیگر در این زمینه در عرصه واژگان رایج و مفاهیم مستعمل در زبان روزمره قابل 

شناسی ایستا بود،  ها مبتنی بر نوعی معرفت مشاهده است. اگر در فرهنگ پیشادموکراتیک واژه
به آن خود را شناسی پویا از طریق واژگان مربوط  در فرهنگ دموکراتیک یک نوع معرفت

ی تعابیری همچون پیشرفت،  گسترش و استعمال فزاینده، بازنمایانده است. در این زمینه، رواج
ی یک کل ایستای غیر قابل  ی چرخش از تصویر جهان به مثابه دهنده فرایند و کارکرد، نشان

 به یک موجودیت در حالِ شدن و منعطف است. این ویژگی، ما را به ،تغییرِ ساختارمند
دهد. در فرهنگ پیشادموکراتیک این تلقی  شدن فرهنگ سوق می شاخص دیگر دموکراتیک

ر ابدی است و بنابراین باید دانست آنچه وجود وجود دارد که آنچه از پیش تعیین شده، مقدّ
دارد از گذشته بوده و تا آینده نیز وجود خواهد داشت. اما در فرهنگ دموکراتیک این تفکر 

بخشی به امکان و تالش برای تغییر  دهد که نوعی مشروعیت فکر تکوینی میجای خود را به ت
 وضع موجود و پذیرش واقعیتی غیر از واقعیت موجود است.

شاخص دیگر این است که در فرهنگ دموکراتیک، به جای افرادی با منزلت و تقدس 
ین نهادهای کنند، ا ایجاد و حفظ می انای قابل مالحظه را با دیگر خودساخته که فاصله
اند. به این معنا باید های مردم فاصله گرفته از توده« ای تقدسی اسطوره»اجتماعی هستند که با 

های  اند. اسطوره اند، بلکه از نو تولید شده ها در فرهنگ دموکراتیک از بین نرفته گفت اسطوره

________________________________________________________ 
ی  . در عین حال بازهم باید یادآوری شد که تمامی این موارد به طور خاص و پیش از هرچیز مربوط به تجربه1

نگرشی مبتنی بر وحدت گزین به خداوند به  اروپایی است. بنابراین چرخش معنایی از نگرشی فاصله -مسیحی
کنند که تصویر خدا در دین اسالم  وجود، در اسالم و جوامع مسلمان مصداق ندارد. خوانندگان محترم تصدیق می

های خداوندی در همه عناصر  تصویری فارغ از زمان و مکان بوده و برعکس، مبتنی بر اعتقاد به تجلی نشانه
تر از آن،  و حتی نزدیک« رگ گردن»د به انسان، به سان طبیعت و جهان خلقت است. تعبیر نزدیکی خداون

 ی دینی است.  ای از همین آموزه استعاره
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ینی مانند های نو جای خود را به اسطوره -در فرهنگ پیشادموکراتیک -سنتی و گاه دینی
اند. عالوه براین، نهادهای نوین و فرایندهای مرتبط با آنها نیز  آزادی، دموکراسی و امثال آن داده

مانند انتخابات یا قانون اساسی و دولت، همگی شأنیت و تقدس خاصی کسب کرده و از این 
 اند. طریق از بدنه عمومی جامعه فاصله گرفته

ارزش تلقی یا انواع خاصی از معارف بشری با نوعمدیدی،  در فرهنگ سنتی، برای مدت
ترین معارف  شد. در چنین فرهنگی، معارف مرتبط با شناخت موجودیت خداوند، با ارزش می

گیرد،  شدند و مطالعه در باب شناخت طبیعت و آنچه در قلمرو علم جدید قرار می شمرده می
کراتیک، عالوه بر پذیرش و اساساً فاقد ارزش و حتی نکوهیده بود. اما در فرهنگ دمو

های گوناگون طبیعت و عالم ماده، حتی چرخش به سوی  مشروعیت مطالعه و شناخت جنبه
شکل گرفت. بنابراین  -در مقابل معارف دینی -اهمیت و تأکید بر علوم تجربی، فنی و صنعتی

، آرام اگر در فرهنگ پیشادموکراتیک دانشِ دین اهمیتی اساسی داشت، در فرهنگ دموکراتیک
شناسی و در ادامه، علوم انسانیِ مستقل و تجربی  آرام علوم جدید مانند فیزیک، شیمی، زیست

 شناسی اهمیت فزاینده یافت. مانند روانشناسی و جامعه
تغییری در عرصه هنر نیز قابل مشاهده است. اگر در فرهنگ سنتی به تصویر کشیدن  چنین

ه به اشیای معمولی بود، در فرهنگ دموکراتیک، زیبایی آرمانی، بسیار ارزشمندتر از توج
صحبت از اشیای عادی و به تصویر کشیدن آنها رایج شد. اوج این توجه به موضوعات مادی 

عکس، شکلی از نمایش تصویری است که »گر شد. به قول مانهایم  در هنر، در عکاسی جلوه
 .(11: 8315« )بیش از هر شکل دیگری به ذهنیت انسان مدرن نزدیک است

به سوی توجه به « چه به تصویر کشیدنِ»تغییر دیگر در عرصه هنر، چرخش توجه از 
است. به بیان دیگر، در مقابل فرهنگ پیشادموکراتیک که در آن « چگونه به تصویرکشیدن»

مهم  -شناختی آرمانی یا دینی  موضوعات زیبایی اغلب -آمد  موضوعی که به تصویر در می
راتیک، توجه به چگونگی خلق اثر هنری مهم بود و نه لزوماً موضوع آن. بود، در فرهنگ دموک

قدر واجد  توانست همان جان بود نیز می بر این اساس یک اثر هنری که موضوع آن طبیعت بی
 ارزش باشد که تابلویی از مریم مقدس.

در گذشته، آرمان و حتی  شدن: های اشرافی و دموكراتيک های فرهنگی گروه آرمان -5

بدون توجه به  ،های اجتماعی، نوعی فرهیختگی گروهسایر ه اتکا و فخرفروشی اشراف به نقط
های ملموس زندگی بود. بر این اساس، تحصیالت، هنر و دانش به عنوان فضایل و  واقعیت

های مادی و عملی  امتیازات طبقه اعیان و اشراف تلقی شده و بیش از آنکه ابزار کسب جنبه
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هدف بودند. اما در فرهنگ دموکراتیک، نوعی فرهیختگی که لزوماً باید در زندگی باشند، خود، 
پیوند با نیازهای اصلی، عملی و روزمره زندگی باشد، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، 

های شغلی و تخصصی با هدف ایفای کامل  گرایی در راستای کسب توانمندی تخصص
ی، معنای نوین فرهیختگی در فرهنگ دموکراتیک های اجتماعی و کاربرد عملی در زندگ نقش

 شده است. 

 
 چارچوب مفهومی

بندی مباحث مانهایم در پیوند با موضوع این مقاله به منظور ارایه چهارچوب مفهومی، ما را به جمع
شود. بر این  سازد رهنمون می ی ما را می ترسیم مدلی شماتیک از آنچه چارچوب مفهومی مطالعه

شدن فرهنگ و عینیت یافتن آن در عصر مشروطه، ی مصداقی مفهوم دموکراتیکاساس، در بررس
 هنر و ادبیات،  -6سیاست و شیوه حکمرانی،  -8حداقل شش بُعد باید مورد کاوش قرار گیرد: 

 سازمان جامعه.  -2های قانونی و  قانون و رویه -5آموزش و علم،  -0ارتباطات و رسانه،  -3
های مرتبط با تحوالت جاری در عصر مشروطه و از سوی ویژگیابعاد یادشده، بر اساس 

شدن فرهنگ،   های دموکراتیک دیگر، امکان و قابلیت بررسی برای وجود یا عدم وجود مصداق
 اند.  انتخاب شده

 
 
 
 
 
 
 
 

های فرهنگ دموکراتیک، آماده آن هستیم تا با  ها و شاخص پس از نگاهی به ابعاد، مولفه
های  ای فرهنگی، رگه ریخی کشور از عهد ناصری تا جنبش مشروطه از زاویهواکاوی تجربه تا

ماندنِ فرهنگ را در مقطع مهمی از تاریخ کشورمان ردیابی  شدن یا پیشادموکراتیک دموکراتیک
های  رفته نگمادی مدرنیته به کشور، تحصیلِ فرکنیم؛ مقطعی که همزمان با ورود عناصر 

های فرهنگ دموکراتیک را دید، نخستین احتمال بروز نشانهآموخته و تأسیس مدارس ج دانش

 فرهنگ دموکراتیک
 آموزش و علم

 طات و رسانهارتبا

سیاست و شیوه 

 حکمرانی

 های قانونی قانون و رویه

 هنر و ادبیات

 سازمان جامعه
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سازد. اما نخست مروری بر سیر تاریخی حوادث در مقطع مورد بررسی  در ایران مطرح می
 خواهیم داشت.

ی تاریخی ایران و غرب  های تاریخی و فرهنگی مهمی که بین تجربه توجه به تفاوت
اره دموکراتیک شدن فرهنگ( وجود دارد، در )مورد تحلیل مصداقی مانهایم در بحث او درب

شدن فرهنگ، به  های اصلی باال اهمیتی بنیادین دارد. به عنوان نمونه دموکراتیکپاسخ به پرسش
 شدن های موثر بر دموکراتیک شدن و مانند عوامل و زمینه عنوان جزئی از کل فرایند دموکراتیک

اند و بیش از  اروپایی-های مسیحی همگی تجربه ،(گرایی تجربه و گرایی مدرنیته، عقل)از جمله 
یابد. بنابراین به طور منطقی ممکن است در  ی فرهنگی معنا می هرجای دیگری، در این زمینه

 تعدادی از تغیییرات فرهنگی مانند تحول در ،ی فرهنگی متفاوتی مانند جوامع مسلمان زمینه
شد. در مقابل، برخی تحوالت مانند توجه ، به وجود نیامده با«خداوند»باورهای دینی نسبت به 

ی ایرانیان وجود  های سوم تا پنجم هجری( نیز بین جامعه ها پیش )سده به علم تجربی، از قرن
شدن فرهنگ  های دموکراتیک (. در نتیجه باید گفت برخی مولفه8310راد،  داشته است )قانعی

 افته مطابقت کامل ندارد. در غرب یا زمان بروز آنها، با آنچه که در ایران وقوع ی
 

 نگاهی كوتاه به روند تحوالت مشروطه در ایران
ش به بعد، موجی از نارضایتی که بخش مهمیی از آن مربیوط بیه عوامیل     8677های طی سال

شاه را گرفت. البته بخش دیگری از این نارضایتی بیه  شد، دامن سلطنت مظفرالدین یاقتصادی م
ها بیه تیدریج از   ر مدیریت داخلی ایران هم بود. این اعتراضها ب دلیل دخالت و تسلط خارجی

. نخسیتین  بیه اوج خیود رسیید    8615ش شیدیدتر شیده و در میرداد و شیهریور     8616سال 
 8610اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جرییان مراسیم عیزاداری میاه محیرم سیال       

وشید با به فلک بستن دو تن کشمسی بود. اعتراض دوم در آذرماه، هنگامی که حاکم تهران می
از تجار سرشناس، قیمت شکر را پایین آورد، روی داد. سومین مرحله از اعتراضات، در محیرم  

 "نیوز "خانیه و عیزل   بود. این اعتراضات بیشتر نتیجه ناتوانی شیاه در تشیکیل عیدالت    8615
یه دولت و تا حدودی شدت عمل پلیس برای دستگیری واعظی بود که علنا عل)رئیس گمرک( 

 (. 845-840: 8317سخنرانی کرده بود )آبراهامیان، 
صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی  نتیجه استمرار این اعتراضات،

شیاه رسیید و در   شمسی به امضای مظفرالیدین  8615فرمان مشروطیت ایران در مردادماه  .بود
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در عمارت گلستان افتتیاح  ما توسط پادشاه رسمهرماه همان سال نخستین مجلس شورای ملی، 
 (. 5: 8355شد )نوائی، 

 644نفر تعیین شده و تا  824گان( به موجب قانون انتخابات تدوین شده، تعداد وکال )نماینده
داشیتن مالکییت، بیا ارزش     .گان تعییین شید  نفر قابل افزایش بود. شرایطی که برای رای دهنده

بایست شرایط تابعییت  گان نیز میشوندهاصناف( بود. انتخاب هزارتومان و مکان مناسب )برای
 74سیال و حیداکثر    34ایران، باسواد بودن، معروفیت محلی، نداشتن شغل دولتیی و حیداقل   

 (84: 8310های مجلس شورای اسالمی، سال سن را دارا باشند )مرکز پژوهش
گیان قاجیار، علمیا،    ههزادشدند: شیا  نمایندگان مجلس شورای اسالمی به شش دسته تقسیم می

آماده شد. پیس از   8615قانون اساسی در اواخر آبان اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف. 
کشمکش شیدیدی آغیاز   مجلس شاه و میان پادشاه جدید یعنی محمدعلی شاه،فوت مظفرالدین

دت گرفیت  شعلیه رهبران مشروطه  اتشکاف افتاد. تبلیغهم از سوی دیگر بین روحانیان شد. 
 هیا و ماننید این  «، بیابی الابیالی المذهب، »آنها را اهلل نوری، و برخی از روحانیون مثل شیخ فضل

 با وی به مخالفت برخاستند.  دیگری روحانیان برجسته ، وندخواند
های های عمومی با سیاست در کشاکش چالش بین دولت و مجلس، مجلس از فرصت مخالفت

تصویب کیرد و بیه امضیای شیاه      8612مهر  85نون اساسی را در شاه استفاده کرده و متمم قا
یافت. اما پس   رساند. به موجب این متمم، اختیارات مجلس افزایش و اختیارات شاه کاهش می

 8617تییر   6 تیاریخ  ، شدیدتر شید. در ها از شاه، کشمکش شاهبا حمایت روس باز هم ،از آن
ا به توپ بست. این اقیدام همیراه بیا مقابلیه و     ها و افسران روسی، مجلس ر شاه به کمک قزاق

های مردمی در تهران و برخی مناطق دیگر کشور به ویژه آذربایجیان، اصیفهان و    مقاومت گروه
ی آن با ورود نیروهای مقاومت مردمیی از شیهرهای    رشت بود. طی نبردهای شدیدی که دامنه

تییر   67اهنیده شید. در روز   سییه پن دیگر به تهران کشیده شد، محمدعلی شیاه بیه سیفارت رو   
خیواه،   از سوی شورای عالی متشکل از نماینیدگان مجلیس، رهبیران نظیامی مشیروطه     ، 8617

شاه به سلطنت برگزیده شید   احمدشاه پسر یازده ساله محمدعلی ،وحانیانرشاهزادگان، اعیان و 
 . (625-624: 8317)فوران،  شاه به پایان رسید و به این ترتیب سلطنت استبدادی محمدعلی

انتخابات مجلس دوم در تهران برگزار شید. بیه موجیب قیانون      8611در مرداد و شهریور 
گیان کیاهش یافیت. راه بیرای ورود     دهنیده ی برای راییشرط داراسن رای دادن و پیشجدید، 

ها در مجلس افزوده شد. بیرای پینج اییل    نمایندگان ایالتنخبگان به مجلس هموار و بر تعداد 
های دینی )ارمنیان، نسطوریان، زرتشتیان و یهودییان( نییز هیر     رسی و برای اقلیتبزرگ، پنج ک
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بنیابراین  . (625: 8317؛ فیوران،  867: 8317)آبراهامیان،  کدام یک کرسی در نظر گرفته شد
 ماهیت صنفی مجلس اول تغییر کرد. 

هیرج و  به وجیود آمید. سیپس    شکاف خواهان های بعد از آن، ابتدا در صف مشروطهطی سال
ی محمیدعلی شیاه بیه کمیک بیرادر او       مرج داخلی با دخالت روسیه و انگلیس و عصییان دوبیاره  

)ساالرالدوله( باال گرفت. دولت روسیه هم طی اولتیماتومی از ایران خواسته بود از این پیس بیدون   
ماتوم و موافقت آنها، اقدام به استخدام هیچ خارجی نکند. پس از مقاومت مجلس در برابر این اولتی

هیأتی پنج نفری از مجلس به همراه کابینه، مأمور در نهایت رد آن، فشارها بر مجلس افزایش یافت. 
های پس از آن مقاومتمجلس دوم منحل شد. مذاکره با روسیه شدند. در نهایت با اولتیماتوم روسیه 

نترل خود را بیر  داران بزرگ کمردمی به سختی سرکوب شد، سانسور مطبوعاتی برقرار شد و زمین
 (. 621-624: 8317دهات و امالک خویش از سرگرفتند )فوران، 

انقالب مشروطه حاصل تاثیرگذاری همزمان جریان روشینفکری و روحانییت و مشیارکت    
های مردم بود که در روند حرکت خود، راس حکومت، یعنی شیاه را نییز وادار بیه    فعاالنه توده

تبدادی قاجار پیش رو بود،  مبارزه بیرای اسیتقرار نظیام    همراهی کرد. تا زمانی که حکومت اس
-خواه و روشنفکران در جبهه متحدی بودند و تفاوتپارلمانی ادامه داشت. روحانیون مشروطه

خواه از مشیروطیت و تلقیی روشینفکران از    های عمیق دو نوع تلقی )تلقی روحانیون مشروطه
(. در 00: 8311بحیران شید )آجیودانی،     آن( نمودی نداشت. اما این اتحیاد، بیه زودی دچیار   

های مداوم بین جریان روشنفکری و روحانیت منجر به عدم توفیق کامل مشروطه نتیجه، چالش
 شد. 

 
 های دموكراتیك شدن فرهنگ در عصر مشروطه نشانه

  سیاست و شیوه حكمرانی -9
میدیریت و    شیوهگیری  شکلهای  ترین وجه جنبش مشروطه از نگاه عموم مردم، آغاز بارقه  مهم

بیا امضیای فرمیان مشیروطه بیه دسیت       نظر و رأی میردم اسیت.    جامعه براساسحکمرانی بر 
 ای جنبش مشروطه برای نخستین بار موجب شد در ایران مجلیس قانونگیذاری   ،شاهمظفرالدین

انتخابیات و راهییابی    سیازوکار هرچنید   .آمده از رأی میردم بودنید  بنا شود که نمایندگان آن بر
ی بُعدی از سه بعد  دهنده اما در هرحال، نشان مجلس هنوز کامآلً دموکراتیک نبود،گان به نمایند

کلیِ مفهوم دموکراتیک شدن در ایران بود. ظهور مجلسِ منتخب مردم به عنوان نهاد قانونگیذار  
 ترین تحولی است که مستقیماً برآمده از نتایج جنبش مشروطه در ایران است. اصلیِ کشور، مهم
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مورخان و پژوهشگران تاریخ معاصران ایران، در میورد دسیتیابی جنیبش مشیروطه بیه       بین
ت میردم در حکمرانییِ   ی خواسی  اهداف خود، از جمله تسلط فرایندهای دموکراتییک در اقامیه  

( معتقید اسیت   867: 8317نظر جدی وجود دارد. به عنوان نمونه آبراهامییان ) کشور، اختالف
دست یافته بود. این در حالی است کیه برخیی دیگیر همچیون     سرانجام انقالب به مشروطیت 

قایل به شکست جنبش مشروطه بوده و به آن به عنیوان میات شیدن در    ( 621: 8317) فوران
کنیید. نتیجییه هرچییه باشیید، ایجییاد مسیییری بییرای طییی فراینیید   ی شییطرنج اشییاره مییی عرصییه

شدن بیش از آن کیه   اتیکشدن در فرهنگ سیاسی ایران بوده است، چه آن که دموکر دموکراتیک
باشد، یک مسیر و یک فرایند تدریجی است. مسیلماً حرکیت در ایین مسییر در اییران        یک قله

( و آغاز آن نیز جنبش مشروطه اسیت؛ هرچنید بیه معنیای تیامّ آن      8312وجود دارد )ساعی، 
 اش دارد. های اساسی با تجربه غربیتفاوت
 

 های قانونی قانون و رویه -2

در مورد قوانین مدنظر است، مربوط به قانون اساسی مجلس مشروطه و متمم  آنچه عمدتاً
هر  همگویند قانون در کشورهای جهان سوم، سخن پادشاه است که آن  قانون اساسی است. می

مند تغییر  که چنین وضعیتی در کشور ما به وضعیتی به نسبت سازمان روز امکان تغییر دارد. این
ای از یک تحول اساسی در  تواند نشانه این تغییر قرار گرفته باشد، می یافته یا حداقل در مسیر

 یک فرهنگ پیشادموکراتیک باشد.
 در آخرین اصل قانون اساسی مشروطه چنین آمده است:

مقرر آنکه سالطین اعقاب و اخالف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت 
گاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفة و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دست
 (.58)قانون اساسی مشروطه، اصل  سلطنت خود دانسته در عهده شناسند

ی نت دارد که حکمرانلطاین امر نشان از تثبیت حضور نهادی مردمی در مقابل نهاد سنتی س
تری  تحوالت فرهنگی گستردهبیند. البته اینها در گروه  یافته میو رابطه عمودی با ملت را تغییر

موج اعتراضات مردمی که  گیرد که در ایرانِ آن روز شکل گرفته بود. در جریانقرار می
االسالم کرمانی در  شنیده شد. ناظم« زنده باد ملت ایران»جنبش مشروطه شد، فریاد  ساز زمینه

هنگام هرگز در  تا آن« ملت ایران»نویسد عبارت  ( می8302کتاب تاریخ بیداری ایرانیان )
گیری مفهوم  (. این یعنی شکل845: 8317های تهران شنیده نشده بود )آبراهامیان، خیابان
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نه دارای  ،خواند حضرت می خوار اعلیرا مشتی جیره« رعیت»در برابر شاه، که تا دیروز « ملت»
 های آن.  حق تعیین شیوه حکمرانی بر خود و رویه

 -8 :های قانونی در عصر مشروطه بنا نهاده شد نین و رویهبنابراین دو تحول اساسی در قوا
 -گذار منتخب مردم یعنی نهاد قانون -های اداره امور از طریق مکانیزم مجلستعیین چارچوب

ها،  ها. عالوه براین گیری قدرت یافتن مردم در تصمیم -6ای خاص و  و نه شاه یا عده
گدا در برابر قانون از اصول تصریح شده در ، چه شاه، چه «اهالی مملکت»برابرنهادگی همه 

 گوید: متمم قانون اساسی بود. اصل هشتم متمم قانون اساسی در این مود چنین می
)متمم قانون  «الحقوق خواهند بود اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی»

 های مجلس(.اساسی مشروطه، به نقل از سایت مرکز پژوهش
 

 معهجا  سازمان -9
بر اساس اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی مشروطه، سه قوه کشور شامل  تفکيک قوا:

قوه مقننه، قضائیه و مجریه از هم تقکیک شده و مستقل هستند. نکته جالب این است که بر 
این اساس، شاه به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری، ذیل قوه مقننه حق قانونگذاری را برای 

 هم تنها پس از تأیید دو مجلس شورا و سنا. داند، آن یخود مجاز م
 اصل سی و پنجم این قانون نیز تصریح دارد که:

 . «شده مفوضشخص پادشاه ه موهبت الهی از طرف ملت به ست که با ای نت ودیعهطسل»
ی عمودیِ پیشین شاه با مردم، در حال تغییر به  بر این اساس، کامالً روشن است که رابطه

 طه افقی است.یک راب
 

 گیری و گسترش نهادهای مدنی غیردولتی  شكل
تشکیل و فعالیت رسمی نهادهای غیردولتیِ غیرانتفاعی و غیرتجاری در ایران که به اختصار 

شوند در کشور ما چندان باسابقه نیست. اما  نهاد( نامیده می های مردم )سازمان NGOیا « سمن»
شاه، شد. مظفرالدینهای مشروطه آغاز وص از سالها در این خص ترین فعالیت بازهم مهم

های غیرمردمی، ناگهان تدابیر امنیتی و انتظامی را کاهش داد. در همزمان با اعمال سیاست
المتین و پرورش که در کلکته و های لیبرالی مانند حبل مقابل، مرزهای کشور را به روی روزنامه

تر از همه  ت مسافرت را از میان برداشت و مهمشد باز کرد. همچنین ممنوعی قاهره منتشر می
(. اما 17: 8317های صنفی و آموزشی کرد )آبراهامیان،  تشکیل انجمنتشویق به این که 
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های  گیری و فعالیت سازمان تحوالت بعدی که همزمان با جنبش مشروطه صورت گرفت، شکل
 بخشید.بیشتری مردمی را شدت 
که در ایرانِ قبل از  ندبه عرصه وجود نهاد وناگونی پاهای زیاد و گ ه سازماندر این دور

ها، نخستین های کارگری، انجمن تحادیهز اتوان ا مشروطه خبری از آنها نبود. از جمله می
در ایرانِ آن زمان به « انجمن»های سیاسی و مجاهدان یا واحدهای مسلح مردمی نام برد. حزب

شان بحث درباره که هدف ،بل از جنبش مشروطهق جوامع مخفیِ -8رفت:  سه معنی به کار می
های شهری و ایالتی که به موجب قانون اساسی انجمن -6مسایل سیاسی و اجتماعی ایران بود. 

مجامع غیر رسمی  -3شد بر امور محلی نظارت داشته باشد و  ، مقررمشروطیت 8615سال 
شد. احزاب  مملکت برپا میو کنار   ها و مقاصد سیاسی گوناگون در گوشه گیریکه با سمت

ر دسیاسی در اغلب موارد به صورت اتحاد ناپایداری از تعدادی از نمایندگان مجلس دوم 
یافتة خارج از مجلس شورای ملی نیز مثل  های بهتر سازمان شدند. اما گروه صحنه ظاهر می

 (. 612-610: 8317گیری بودند )فوران،  ها در حال شکلدموکراتسوسیال
 
 و ادبیات هنر -4

 ادبیات -الف
در مورد آن نوع از ادبیات که همراه با جریان نوگرایی در فرهنگ ایران خود را نشان داد از 

ل توان سخن گفت. نخستین بُعد، سبک و قالب ادبی است. بُعد دیگر تحو ابعاد گوناگونی می
برای نقد آن  ست، که تا پیش از این امکان و یا وجاهتیدر ادبیات مشروطه، نقد هرآنچه ه

ها، نگارش داستان و رمان، شعر و حتی وجود نداشت. این تحول با کمک ترجمه آثار غربی
گیری  یافت. عمدۀ جهت نگاران هم تبلور می نمایش، رخ داد و گاه در مطبوعات و قلم روزنامه

. فریدون ها نقدِ وضع موجود با در نظر گرفتنِ امکان و امید رسیدن به وضعیتی بهتر بود این قلم
 نویسد که:  به نقل از مخبرالسلطنه هدایت می« فکر دموکراسی»آدمیت در 

ای   جوانان پرشور هرکدام رساله»شنویم که  در اوایل نهضت ]مشروطه[ می
کنند...   خواهند رُل ربسپیر و دانتن را بازی از انقالب فرانسه در بغل دارند و می

 (. 8323)آدمیت، « اند گرم کلمات آتشین
فرهنگ سیاسی ایران  این نقل قول به خوبی تأثیر ترجمه آثار غربی را در جنبش مشروطه و

در مورد ادبیات دوره مشروطه باید به ادیبان این عصر و به بیان دیگر دهد.  نشان می
ی  ی ترجمه روشنفکران ادبی نیز پرداخت؛ کسانی که از قرن بیستم میالدی به بعد نه به واسطه
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با فرهنگ و دستاوردهای  -فرانسه، آلمان و انگلیس -که به مدد تحصیل در فرنگآثار غربی، بل
نوین غرب آشنا شدند. از نظر آنان آنچه در ایران آن زمان وجود داشت، مترادف با نابسامانی 

ای برای رسیدن به اهداف سیاسی، اجتماعی و اعتراض  بود. برای آنها ادبیات و اندیشه، وسیله
های مختلف ادبی اعم از نظم یا نثر، رمان، نمایشنامه، د. به همین جهت قالببه وضع موجود بو

بردند. از نظر اینان، ترقی، همراه شدن با  شعر و مانند آن را برای روشنگری جامعه به کار می
ی نعل به نعل و منطبق با آنچه غرب  کاروان تمدن بود و این همراهی، معنایی جز تجربه

برده، نبود. میرزا ملکم خان، که برخی از او به عنوان پدر معنوی جریان  آزموده و از آن بهره
(، هر تحول در ایران را مستلزم 8310)سیف و دیگران، کنند  روشنفکری ادبی ایران یاد می

 داند.  می -چه در عرصه نثر و چه در نظم -تحول در زبان فارسی و نقد سنت ادبی ایران
ای و ساده برای ارتباط  دوره استفاده از زبان محاوره ویژگی مهم ادبیات جدید در این

های مردم بود. نثر گذشته مُنشیانه و رسمی و در بسیاری از موارد، درباری بود.  فکری با توده
که ویژگی -نمود و کارآمدی آن در حد خواص بود. چنین نثری بنابراین، بسیار پرتکلف می

ی روز متجددها و عوام نبود. بنابراین شرایط پاسخگوی نیازها -فرهنگ پیشادموکراتیک است
ساخت. شعر نیز شرایطی مشابه داشت.  زمانه نیاز به ادبیاتی فراگیر و همه فهم را ضروری می

کردند که شعرای جدید از آن روی  ای عمل می در زمینه نظم نیز شعرای گذشته به گونه
اده و حتی دیگران را از آن بر حذر برتافتند. برخی به شدت مسیر گذشتگان را مورد نقد قرار د

دربار و شاهزادگان و  ،)در بسیاری از موارد( به ستایش شاه داشتند. در شعر گذشته شاعر
ورزید.  ها و هر مسألة مربوط به رأس هرم قدرت مبادرت می جنگ ،تصویرگری مجالس طرب

ی عامه و ارایه ها مشکالت و گرفتاری ،اما در دوره جدید، نگاه شاعر به حوادث اجتماعی
ها بود. به  گریزگاهی برای رفع آن مصائب بود. این بار موضوع شعر، فقر و تنگدستی توده

هستیم.  هم در زمینه شعر ،همین دلیل شاهد به کارگیری مضامینی شبیه به آنچه در نثر آمده بود
شود. در نثر  گرا نام برده می به این مناسبت امروزه از شعر عصر مشروطه به عنوان شعر واقع

ها هم، این انقالب مشروطه بود که ضرورت به کارگیری نثری همه فهم و فراگیر را به انقالبی
و ادبا گوشزد کرد. در این راستا، دهخدا بود که زبان عامیانه و طنز را وارد ادب فارسی کرد و 

یران و رمز ترقی اعامل نیز جمالزاده که ضرورت تنوع در ساخت ادبیات ایران را به عنوان 
شد )آدمیت، « دموکراسی ادبی»ماندگی آن از جاده تمدن دانست و خواهان  رفت از عقب برون

8323 :1-88.) 
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های  ی بازگشت ادبی ظهور یافت، ویژگی شعر در دوره مشروطه که پس از شعرِ دوره
 ی های شعر دورهمتفاوتی نسبت به ادبیات سنتی و کهن ایران و از جمله نسبت به ویژگی

 ها به طور خالصه چنین بودند:بازگشت داشت. این ویژگی
 شعر مشروطه چه از نظر محتوا و چه از نظر اهداف شاعر دور از دربار است. -8

شعر مشروطه شعری است مردمی و مملو از خون و فریاد و گرمی زندگی مردم کوچه  -6
 .و بازار

 جدید مانند آن است. موضوع شعر مشروطه موضوعاتی مثل وطن، آزادی، قانون، تعلیمات -3

 زبان شعر، زبان مردم کوچه و بازار است و مملو از واژگان و عبارات مردم است. -0

شعر مشروطه متکی بر نوآوری در زمینه تخیل نیست و تخیل و صور خیال در آن  -5
 کمرنگ است.

 . های کهن استهای کهنه و سنتی همراه با تغییر در کاربرد قالبشعر مشروطه ترکیبی از قالب -2

 گیرد. نگرش شاعران مشروطه به جهان با الهام از حوادث و مقتضیات زمان شکل می -7

 (.03: 8315شعر مشروطه شعری متعهد در قبال مردم، فرهنگ و جامعه است )ستودیان،   -1
توان شعر دوره مشروطه را به طور عام مشتمل بر  ، می1مایههمچنین از نظر محتوا و درون

 مضامین زیر دانست:
 شامل مباحثی مانند ملیت و حق حاکمیت ملت، ناسیونالیسم و اندیشه اتحاد ملی. ،«وطن»
، شامل مباحثی در زمینه دموکراسی اجتماعی و سیاسی چون آزادی بیان، قلم، «آزادی»

 های ضد استبدادی و ضد استعماری. خواهی و حکومت قانون، اندیشه افکار، احزاب، قانون
ها به شیوه  و صنعت غربی، اندیشه ایجاد مدارس و دانشگاه، لزوم اخذ علم «مدنیت غربی»

 اروپایی.
های استبدادی، انتقاد از نظام  های حکومت ، انتقاد از شیوه«انتقادهای اجتماعی و سیاسی»

شروطه چنان گسترده است که از ها. دایره انتقاد در شعر م اداری و شخصیت ،اجتماعی ،سیاسی
ترین مسایل سیاسی و اجتماعی را  ماعی گرفته تا پیچیدهترین مسایل اجت افتاده پاپیش

 (.266: 8376گیرد )آجودانی،  دربرمی

________________________________________________________ 
( و نیز موضوع themeرا به معنایی وسیع شامل مضمون )« درونمایه»(، 268: 8376اهلل آجودانی ). ماشاء1
(subjectبه کار می ) .گیرد 
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نویسی به شکل نوین آن در عهد قاجار، این روند تا  همچنین پس از آغاز سبک خاطره
عصر مشروطه نیز استمرار یافت. در این میان حتی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و برخی 

و دوران مشروطه نیز به نگارش مجموعه خاطرات خود دست زدند. در رجال مهم قاجار 
نویسی به عنوان شکلی از تولید محتوای ادبی است که به ویژه  جا آنچه اهمیت دارد، خاطره این
 یافت.  نوگرایی در اروپا توسعه  جریان نفوذ رزی

عین حال  توان گفت ادبیات دوران مشروطه هم نشانه و هم در بر اساس آنچه آمد می
های نظم و نثر کالسیک و سنتی  معلول شرایط نوین اجتماعی ایران است. نخست این که قالب

نگاه ایستا به وضعیت موجود، تبدیل به نوعی  اکنونشکسته شد. بنابراین، در این دوران درهم
این  شده بود. -در اینجا ادبیات -نگاه پویا همراه با در نظرگرفتن امکان تغییر شرایط موجود

رات اساسی در ذهن و قلم ادبیان و روشنفکران ادبی عهد مشروطه، اندکی بعد در ظهور یتغی
 شعر نوِ فارسی و بیش از آن در شعر سپید )شعر شاملویی( پدیدار شد.

ی دیگر دموکراتیک شدن فرهنگ  به عنوان نشانه -ی اجتماعی اصلهشدن فدوم این که با کم
دیگر در حصار دیوارهای کاخ شاهی و دربار محصور ادبیات  -در نثر و نظمِ ادیبان و شعرا

نماند، به کوچه و بازار آمد و با مردم همراه شد و از آنها گفت. این تغییر، نیازمند تغییر نگاه به 
های فرهنگ پیشادموکراتیک است  گرا به ادبیات که از مشخصه هنر و ادبیات نیز بود. نگاه نخبه

و ادبیات اوالً از پرداختن به موضوعات انتزاعی، غیر ملموس و پیچیده  در این دوران تغییر کرد
تر برای عوام تمایل یافت. عالوه  فهمها و کنایات تودرتو، به زبانی ساده ی استعاره در لفافه

و لمس برای  قابل درکو گفت که ساده،  براین، ادبیاتِ این عصر از موضوعاتی سخن می
نگاری در ایران، به تقویت این روند  ش و بلوغ تدریجی روزنامهگسترعموم مردم بود. ظهور، 

 کمک فراوانی کرد.
های عامیانه  های خارجی به فارسی، نگارش و انتشار داستانها و داستان ترجمه متون، رمان

های این جنبش آغاز شد.  گیری نخستین زمینه های نزدیک به مشروطه و شکلنیز از سال
های  اروپا برخی از نویسندگان وطنی را جسارت بخشید تا در نظرورزی ی آثار داستانی مطالعه

ورزان ادبیات  دانیم که اندیشه جویند. می  شان از قالب داستان و رمان بهره سیاسی و اجتماعی
های اخالقی و تعلیمی خود قرار  ورزی مایه اندیشه کهن فارسی هم، قالب داستان را دست

گران دنیای کهن رزان و پژوهندگان دنیای جدید را از پژوهشو دادند. ولی آنچه اندیشه می
جویی،  کرد، کندوکاو برای یافتن و بازنمودن عوامل جدید انسانی، کارسازی، چاره متمایز می

بازبینی و بازاندیشی فرایندهای جدید اجتماعی و سیاسی و نوخواهی در عرصه زندگی و 
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که بازبینی و اصالحات اجتماعی و سیاسی را ها با روشی تحلیل و علمی بود  فرهنگ انسان
 (.8315ساخت )آژند،  کرد و موجبات رشد مدرنیته را فراهم می طلب می

نکته بعدی، طنزپردازی نوین در ایران است. این کار همراه با تحوالت یادشده در ادبیات 
ین گیالنی )نسیم الد اکبر دهخدا و نیز اشرف ها انجام شد. علی ایران و با استفاده از روزنامه

شمال( از جمله افرادی بودند که با زبان طنز با جامعه سخن گفتند و سخنان خود را از طریق 
نه فقط ها منتشر کردند. استفاده از زبان طنز و نیز ادبیات و چارچوب واژگانی که دیگر  روزنامه

وچه و بازار بود، گان و نخبگان خاص، بلکه متعلق به همه مردم کمتعلق به درباریان، فرهیخت
 محبوبیت قلم این نویسندگان نواندیش را افزایش داد.

 
 تئاتر -ب

ای دیگر در مورد تئاتر هم صادق است. اگر  آنچه در مورد ادبیات در دوره مشروطه آمد به گونه
متعلق به هنر تئاتر بدانیم، باید گفت نخستین  ،اپرا را که تلفیقی از موسیقی و نمایش است

اثر میرزاده « اپرای رستاخیز شهریاران ایران»رز هنر نمایش به معنای نوین آن در ی با نمونه
عشقی قابل مشاهده است. همچنین با گذشت زمان اندکی از استقرار کامل مشروطیت، نخستین 

شمسی به روی صحنه رفت. همزمان دو  8611ی نوین آن در آذرماه سال  اجرای تئاتر به شیوه
( متن اعالمیه این دو 804: 8371نژاد ) ها اجرا شد. کوهستانی فقازیتئاتر کمدی از سوی ق
 نو چاپ شده، آورده است: ی ایران اجرا را که در روزنامه

در »و « آخشام صبری خیر اوالد»حجه است دو مضحکه ذی 64شنبه امشب که شب سه»
زار به موقع  ن اللهبه زبان ترکی در تماشاخانه سینماتوگراف روسی خان در خیابا« سونعلی بادی

 «شود. تماشا گذاشته می
-تئاتر به معنای هنر نمایش در ایران قدمتی حداقل به اندازه تاریخ تعزیه دارد. در تاریخ ابن

ی اول محرم امر کرد تمامی  کثیر شامی آمده است که معزالدوله احمدبن بویه در بغداد در دهه
و به تعزیة سیدالشهدا پرداختند. بنابراین شکل بازارهای بغداد را بستند و لباس عزا پوشیدند 

)ع( بوده و تعزیه به شکل  پوشیدن در عزای امام حسین ی تعزیه به صورت بازاربستن و سیاه اولیه
. اما تحول نهایی آن به شکل یک آیین نمایشی در ه استبویه آغاز شد  در دوران آل تعزیهامروزی 

هایی به این آیین نمایشی در محرم رنامه خود اشارهدوران صفویه صورت گرفت. تاورنیه در سف



 9912، 91شناسی، سال یازدهم، شماره مجله انسان

92 

 

: 8316ها،  صفی دوم در اصفهان داشته است )محمدقلی خورشیدی با حضور شاه 8402سال 
51)1.    

های اساسی با تئاتر به معنای امروزین  شد تفاوت به طور مشخص آنچه در تعزیه اجرا می
و مختص  -عزا و رثای امام حسین)ع( -آن داشت. تعزیه روایتی خطی و با موضوعی ویژه

هایی که محل  ها یا مکان هایی خاص بود. عالوه براین، تعزیه عمدتاً در حسینیه زمان یا زمان
توانست در هرجایی که  می شد. اما تئاتر ان او بود اجرا میی عزا برای امام حسین و یار اقامه

ه با گسترش تئاتر خیابانی که امکان امکاناتش وجود داشته باشد، اجرا شود. این ویژگی امروز
 آورد، بارزتر شده است.  جایی نمایش را فراهم می اجرای همه

مندی است، تعزیه دارای  مندی و مکان مندی، زمان در حالی که تئاتر نوین فارغ از موضوع
مندی خاص بوده است. عدم اختصاص به یک موضوع خاص  مندی و مکان مندی، زمان موضوع

شبیه به تحولی است که در غرب درباره دانش رخ داد. اگر در فرهنگ در نمایش، 
هایی که مستقیماً به الهیات و شناخت ذات راتیک، دانش و کسب معرفت در حوزهپیشادموک
ارزش تلقی  و تحصیل آنها بیها شد، ارزشمند شمرده شده و سایر دانشبوط میرخداوند م

 ازهای گوناگون زندگی مادی نیز  شناخت عرصه در فرهنگ دموکراتیک، کسب دانش و شد. می
ها پیش از مشروطه، دارای فرهنگی شده است. البته در ایران که سالبرخوردار ارزش باالیی 

البته به شرط -جهانی، ماهیتاً فاقد ارزش نبود های مادی و این دینی بود، شناخت موجودیت
ی  هم هنر، یا اختصاص به حوزه اما باز توجه و کاربرد در جهت امیال و اهداف انسانی و الهی.

د این مفهوم شدن فرهنگ در کاربردین داشت یا دربار. در واقع، با گسترش معنایی دموکراتیک
ی وسیعی  بخشی به پرداختن به دایرهشدن فرهنگ با مشروعیتدموکراتیکدر ایران، باید گفت 

بوده است. بنابراین هنر که تا پیش  های هنری، ادبی و علمی همراه از موضوعات در تمام زمینه
های مفاهیم دینی محصور و مقید مانده بود، در فرهنگ  از این در دیوارهای دربار یا در دایره

ی وسیعی از موضوعات، به ویژه زندگی روزمره، مسایل و  وارد دایره عصر مشروطه،
 شود.  های ملموس مردم می دغدغه

شروطه آغاز شد با تعزیه که از صفویه به بعد در ایران تفاوت دیگر تئاتر نوین که از عهد م
شود. تعزیه از ادبیاتی ثقیل، واژگانی شکل گرفت، مربوط به ادبیات و چارچوب واژگانی می

برد. اما تئاتر نوین با ادبیاتی نزدیک به زبان مردم  سنگین و دارای قداست بهره می ،مشخص

________________________________________________________ 
 8314و بیضایی،  8314ی آن ن.ک به همایونی،  ریخچه. برای آگاهی بیشتر در مورد تعزیه، چارچوب و تا1
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ه ویژه به این دلیل بود که تئاترِ نوین خود را مقید به گفت. این، ب کوچه و بازار با آنها سخن می
 دانست. خط قرمزهای خاص در کاربرد/عدم کاربرد کلمات یا اصطالحات خاص نمی

های  ها، چهره رفت، به این معنا که کاربرد رنگ همچنین در تعزیه نمادهای ثابتی به کار می
ی خیر و شرّ از  تمایز دو جبهه نمادین و حتی کلمات و رفتارهای نمادین کامالً در جهت

ی  رفت. به همین دلیل است که به عنوان نمونه رنگ سبز اختصاص به جبهه یکدیگر به کار می
 -ی شرّ بود. اما تئاتر نوین در جهت ارایه تصویری خاکستری خیر و رنگ قرمز مختصِ جبهه

های  های ثابت و معنادهیماداز واقعیت موجود، عمالً در جهت عدم تقید به ن -نه سفید و سیاه
تواند در چارچوب  کرد. این تحول به ویژه از آن جهت نیز می حرکت میتغییرناپذیر 
ی تمایل به نوعی پویایی و در نظر گرفتن امکان  دهنده شدن فرهنگ معنا شود که نشان دموکراتیک

ن واقعیت ارایه تغییر همه چیز است. در مقابل در فرهنگ پیشادموکراتیک، تصویری ایستا از جها
 شود و حتی ذهنیت انسان نیز ذهنیتی تقدیرگرا، مبتنی بر عدم تغییر شرایط است. می

در نهایت این که تئاتر، از نظر مضمون دارای کارکردهایی در جهت انقالب مشروطه و 
با طرح -( 8311این اساس برخی همچون سپهران ) های آن بوده است. برتقویت آرمان

معتقد به کارکردهای اساسی و نوعی همراهی اساسی تئاتر با  -تئاترکراسی ای به نام نظریه
ی نوعی  دهنده جنبش مشروطه هستند. از این دیدگاه، تئاتر حتی در ذات خود گسترش

شناختی  های مختلف است. این، همان معنای ذاتی، یعنی برابری هستی طلبی بین گروه برابری
ارامنه توسط بخشد. تئاتر نوین در ایران،  ی را معنا میاز مفهوم دموکراس یاست که بخشی مهم

دار خود کردند. عالوه براین، که خود یک اقلیت بودند و از این جهت، اکثریت را وام شدآغاز 
طلبی دیگری در عرصه جنسیتی هم برابری زنان، اقلیتی دیگر بودند که با فعالیت خود، باز

ی برابری  اقلیت مذهبی و جنسی برای آفریدن صحنه نشان دادند. از نظر سپهران، تکاپوی دو
(. 0: 8311در عصر حاضر، یکی از وجوه مهم تئاترکراسی در عصر مشروطه است )سپهران، 

شدنِ  ای دیگر از دموکراتیک بنابراین، تئاتر نوین که با مشروطه شکل گرفت و متولد شد، نشانه
 است.  ی فرهنگ بوده عرصه

 
 موسیقی -ج

شروطیت، یگانه محل استخدام و عرض اندام هنرمندان، دربار پادشاهان و اشراف تا قبل از م
. از ندکرد السلطنه خدمت میخان در دستگاه شعاع بود. باربد در دربار خسروپرویز و درویش

ای داشت؛ به دگاه هنرمندان درباری اهمیت ویژهاین روست که مسایل خصوصی درباریان از دی
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« شبدیز»ای به نام  شبدیز که اسب خسروپرویز بود، موجب آفرینش قطعه ای که مثالً مرگ گونه
ماند و عمدتاً مردم و  شد، ولی مسایل بااهمیت زندگی مردم از روزنة دید هنرمندان پنهان می

رو، تا انقالب مشروطه که هنر به بیرون از  مسایل آنان در آثار هنری جایگاهی نداشتند. از این
ر چندان باارزشی خلق نشد. از این زمان به بعد است که هنرمندان به میان دربار آورده شد، آثا

ها پاگرفت و شنیدن صدای  مردم آمدند و در مجامع عمومی شرکت کردند، نخستین کنسرت
ای از مردم میسر شد و کلماتی چون وطن، دولت، ملت، آزادی، مساوات  ساز و آواز برای عده

تر شد و  موسیقی مطرح شد. ارتباط هنرمند و مردم تنگو عدالت نخستین بار در ادبیاتِ 
گفتن از درد و رنج آنان بود. در همین ایام بود که ابوالقاسم  ی این ارتباط، همانا سخن الزمه

ی عصر قاجار، قالب تصنیف را که هم  دان و خواننده عارف )عارف قزوینی(، شاعر، موسیقی
بیان مضامین اجتماعی و سیاسی خود برگزید و به  کالم و هم نغمه را یکجا با هم داشت، برای

های زیبا، با سالح  آن تشخص ویژه بخشید. او با سرودن اشعار انقالبی و استوار کردن آهنگ
پور،  پای آنان با استبداد مبارزه کرد )آقایی خواهان قرار گرفت و پابه تصنیف در صف مشروطه

8315 :607 .) 
 
 سینما -د

خواهان و استقرار  نیز به مانند تئاتر از زمان فتح تهران توسط مشروطه سینما در عصر مشروطه
شود. تماشاخانه بومر و  قمری( آغاز می 8367) شمسی 8611دایم مشروطه، یعنی سال 

خان، تماشاخانه ناصریه، سینمای جدید عالءالدوله، سینما خورشید اردشیرخان، سینما  روسی
ما خورشید گراندهتل، سینما پاته و سینما خورشید فاروس زار، سینما پاالس، سین خورشید الله

ها هم سینماهایی تأسیس شد. این ترین و نخستین سینماهای تهران بودند. در شهرستان از مهم
هایی شد که در مکانهای سینمایی می سینماها بر خالف تهران که بیشتر سینماها شامل پرده

های مستقل سینمایی بودند. سینما خورشید آمد، مکان یمانند گراندهتل یا کازینو به نمایش درم
رشت، تئاتر ایلریون تبریز و سینمای مسیو جرج همدان همگی همین ویژگی را داشتند. 

های فیلم، توجه  نژاد معتقد است که رونق سینما و درآمد حاصل از برگزاری پرده کوهستانی
ده از سینما به منظور جلب توجه عموم های فرهنگی فعال در عصر مشروطه را برای استفا گروه

ها و مراسم آنها جلب کرد. در این زمان، ارتباط دولت با سینما محدود به صدور  به گردهمایی
چند دستورالعمل و اعالن و همچنین تهیه تدارکات الزم برای استفاده از سینما در امور آموزش 

 (.8313نژاد، نقل از کتاب ماه هنر،  شود )کوهستانی می
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 ارتباطات و رسانه -5

ها پیش از جنبش ، توسط میرزا صالح شیرازی سال«کاغذ اخبار»هرچند نخستین روزنامه با نام 
مشروطه منتشر شد، اما تحول اصلی در عرصه رسانه و مطبوعات از زمان مشروطه آغاز شد. از 

ها ها و مجله هشش ماه پس از آغاز جنبش، تا ده ماه پس از تشکیل مجلس شورا، شمار روزنام
گرایانه و تندرو  بینانه، ملی از شش به صد عنوان رسیده بود که بیشتر آنها عناوینی خوش

(. البته 888: 8317داشتند: ترقی، بیداری، وطن، آدمیت، اتحاد، امید و عصر نو )آبراهامیان، 
قل چاپ ها منحصر به تهران نبود و در سایر شهرهای مهم هم روزنامه مست انتشار روزنامه

داند که در آن  شد. به عنوان نمونه صمد بهرنگی تبریز را پس از تهران نخستین شهری می می
 (0تا:  شده است. )بهرنگی، بی روزنامه چاپ می

به عنوان شیوه نوین سخن گفتن با مخاطبِ - باید توجه داشت، در حالی که مطبوعات
به عنوان شیوۀ سنتیِ « منبر»ان بود، گیری و گسترش دایره مخاطب در حال شکل -عام در ایران

دینی برای وعظ و خطابه همچنان جایگاه خود را داشت. تفاوت شرایط جدید، ایجاد یک 
ی  ، برای سخن گفتن با مردم بود. این شیوه«مطبوعات»رقیبِ جدید در کنار منبر، آن هم 

طراز با مردم، هم ایگاهی همجدید، نه از چند پله باالتر و با نگاهی از باال به پایین، بلکه از ج
به دلیل در دسترس بودن و هم به دلیل ادبیات و چارچوب واژگانیِ ساده و همه فهم، مناسباتی 
افقی با مخاطب داشت. با این وجود اگرچه در تجربه فرهنگیِ غرب، خطابه و وعظ به عنوان 

ها  ها و قرنسال تحولی در جهت دموکراتیک شدن فرهنگ بود، اما در ایران، خطابه و وعظ
ای به نسبت دموکراتیک در سخن گفتن با مردم  پیش، از دوران صدر اسالم، به عنوان شیوه

شکل گرفته و رایج شده بود. اما تحول جدید، یعنی آمدن مطبوعات رنگ و بوی دموکراتیک 
 تر ساخت.  فرهنگ را برجسته

در ایران، امکان تأثیرگذاری  ی ارتباطات جمعی تفاوت مهم مطبوعات به عنوان اولین بارقه
( 8311)ساروخانی،  از سوی مخاطب یا آنچه به اصطالح عمل وارونهاست معکوس آن 

های دینی وجود داشت،  . این تجربه نیز به میزان اندک و با مسامحه در موعظهشود خوانده می
ویژگی یادشده  اما در مطبوعات، امکان نقد و تأثیرگذاری بر محتوا از سوی مخاطبان بیشتر شد.

دهد چگونه ممکن است حتی مخاطبان ساکت،  های مدرن است، نشان می ی رسانه که خصیصه
-با انتخاب نوع روزنامه و حتی نوع مطالبِ یک روزنامه، بر محتوای مطبوعات، تأکید گرداننده

و غفلت از برخی موضوعات دیگر اثر بگذارند. چرا که خاص، های مطبوعات بر موضوعات 
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ی حیات اقتصادی خود، باید ضمن حفظ محورهای اصلی و  ات برای بقا و ادامهمطبوع
باشند. بنابراین، نفسِ ورود   های فکری خود، به نظر و نگاه خواننده نیز توجه داشته نظرگاه

شدن فرهنگ در عصر مشروطه به شمار  ای از دموکراتیک ی ایران، نشانه مطبوعات به جامعه
 آید. می
 
 مآموزش و عل -6

شود. همانطور که پیش  شدن فرهنگ، به آموزش مربوط می های دموکراتیک یکی دیگر از مولفه
ی خاص بیرون  از این اشاره شد، در فرهنگ دموکراتیک، دانش از انحصار یک گروه و طبقه

شود، چرا که دیگر  آید. عالوه براین، زبان دانش نیز به زبان قابل فهم برای عموم نزدیک می می
شدن، شامل فرایند آموزش و ارتباط بین  ی نخبه یا اشراف نیست. دموکراتیک به طبقهمنحصر 

ی افقی  شود تا بدین سان، رابطه عمودی معلم و متعلم به یک رابطه معلم و شاگرد هم می
نزدیک شود. این فرایند در عین حال دربردارنده تحولی اساسی در ارزش علوم و معارف 

ت. در فرهنگ دموکراتیک، نه تنها معارف دینی و مرتبط با مختلف نسبت به یکدیگر اس
ها از جمله علوم طبیعی اهمیتی ویژه یافتند. به معنای دیگر،  شناخت ذات الهی، بلکه همه دانش

آید. در عصر مشروطه،  یافتگی آنها، همزاد فرهنگ دموکراتیک به شمار می علوم جدید و ارزش
ای برای مواجهه با  گرا به عنوان گزینه وی جریان ملیآموزش و پرورش جدید و غیردینی از س

 نبودِ ،ای و مراغه« ی امیدمان به علم است همه»خان نوشت:  شد. ملکم چالش غرب تلقی می
الدین اسدآبادی در تالش برای مدارس فنی در ایران را مورد انتقاد قرار داد. حتی سیدجمال

« خرابی و فسادی که دست به گریبان آنیم»طر سازش علوم جدید با اسالم، روحانیت را به خا
(. در این دوران مدارس جدید با شدت بیشتری ادامه یافت. 611: 8317مالمت کرد )فوران، 

را توسط حسن « دبستان»این امر منحصر به تهران هم نبود. صمد بهرنگی تأسیس نخستین 
 (. 0تا،  داند )بهرنگی، بی رشدیه در تبریز می

به دلیل وقوع جنبش مشروطه نبود، بلکه فقط این تغییرات همه اشت که باید به خاطر د
در اصل مانند سایر تحوالت فرهنگی عصر مشروطه ناشی از عواملی چندگانه همچون 

گیری جریان نواندیشی دینی  ورود عناصر مدرنیته و نیز شکل ،ارتباطات بین فرهنگی با غرب
در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه آغاز شد و ست؛ تحوالتی که پیش از جنبش مشروطه، هم ه

 در زمان مشروطه استمرار یافت.
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شدن فرهنگ در عرصه آموزش ایرانِ عصر های دموکراتیکدر هر حال، یکی از ویژگی
ی غربیِ آن، حضور پررنگ روحانیت و جریان دینی در دفاع از  مشروطه در مقایسه با تجربه

أسیس مدارس جدید و تعلیم علوم نوین در آن، یکی از برخی ابعاد این تحول است. به ویژه ت
های شدیدی هم وجود داشت. حسن  تحوالت مهم در ایران بود که البته در برابر آن مقاومت

در وصف « های سیدمحمد طباطبایی از انقالب مشروطیت ایران یادداشت»طباطبایی در کتاب 
 (:81-87: 8310گوید )طباطبایی،  او اینطور می

دوستی طباطبایی همین بس که در آن دوران تحجر که کسی را نگدر فره
هی.ق. 8387جرأت تنویر افکار عوام نبود، او مدرسه مبارکه اسالم را به سال 

در تهران تأسیس کرد و به خاطر جلب اطمینان کامل طبقات متعصب، برادرش 
س مدرسه هلل طباطبایی را که روحانی باتقوا و مطلعی بود به عنوان رئیاسیداسد

محمدصادق طباطبایی  انتخاب کرد و سرپرستی آنجا را هم به فرزند خود سید
ی اسالم از  األسالم کرمانی واگذار نمود. تأسیس مدرسهو نظام آن را به ناظم

جانب طباطبایی، روحانی عالیقدری که به نیکی و تقوا شهرت داشت و 
منان معارف جدید و حمایت او از فرهنگ نوین، مشتی بود محکم بر دهان دش

باعث ترویج مدارس جدید شد، چه این کار در آن روزها، امری بس دشوار به 
 «. رسید نظر می
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 نویسد:  االسالم کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان میماظن
نهایت با مدارس و  های اولیه سلطلنت مظفرالدین شاه، مستبدان، بیدر سال»

کردند تا تبلیغات عجیب و  هل منبر را وادار میدروس جدید مخالف بودند و ا
 «.غریب علیه علوم جدید بکنند

آنچه در دوره مشروطه به بعد در تاریخ ایران آغاز شد و گسترش بیشتری یافت، حق 
های  های اجتماعی بود. در این میان، یکی از گروه آموزش و تحصیل برای همه طبقات و گروه

های مردمی  شدند زنان بودند. زنان که در جریان مقاومت میمهم که از حق تحصیل برخوردار 
ی حقوق اجتماعی خود بودند. در  جنبش مشروطه نقشی مهم داشتند، آرام آرام در مسیر مطالبه

این میان، نقش سیدمحمد طباطبایی به عنوان یکی از رهبران دینی مشروطه بسیار برجسته 
در نقلی از خاطرات خود با سیدمحمد « ی ایرانیانتاریخ بیدار»است. ناظم االسالم کرمانی در 

 (:600تا:  األسالم کرمانی، بیکند )ناظم طباطبایی، چنین روایت می
]با سیدمحمدطباطبایی[ بودیم که فرزند آن جناب آقا میرزا سید محمد  در گفتگو و مذاکره

: چیزی که صادق رئیس مدرسه اسالم وارد شد و در باب مدرسه دوشیزگان این طور فرمود
مانع ایجاد و احداث مکاتب دخترهاست، نبودن اداره نظمیه و نداشتن پلیس مرتب و مصادف 

ی  شدن دخترها با اشرار در هنگام ذهاب و ایاب و ممانعت معاندین و تهیه نکردن زنان معلمه
با اخالق و ترتیبات صحیحه و کتب کالسی و عدم امنیت و اجرای مجازات الواد ]است[. بر 

ض اسم حضرت حجت االسالم منع معاندین را بردارد، با جوانان جاهل و اشخاص عرب و فر
االسالم فرمودند: تا  بی لجام چه کنیم؟ ... باری چون آقازاده این تقریر را فرمود، جناب حجت

دولت ایران مشروطه و دارای قوانین نگردد و این استبداد برداشته نشود، هرگز متوقع اصالح و 
 تظام نباید بود.منتظر ان

ی خاص سیدمحمدطباطبایی برای  این گفتگو با فرزند طباطبایی نشانة دیگری از دغدغه
 آموزش، به طور خاص دختران و زنان است.

اهلل نوری بودند بینی مانند طباطبایی، کسانی هم مانند شیخ فضل روحانیان روشن در مقابلِ
د رخدادهای سیاسی جنبش مشروطه، با بسط که عالوه بر مخالفت با امثال طباطبایی در مور

اهلل نوری نقل است که آموزش به زنان و نیز آموزش علوم جدید مخالف بودند. از شیخ فضل
ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان  خانه اباحه منکرات و اشاعه فاحشه»... 

(. او در اینجا تحصیل 614: 8317ن، )فورا« سازد ...، در حالی که این قانون با شریعت ما نمی
است. در هرحال آنچه  خانه قرار داده دختران را در ردیف اشاعه منکرات و تأسیس فاحشه
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ها و عوامل مختلف اجتماعی موجب شدند تا فرایند دموکراتیک اهمیت دارد این است که گروه
کند: از روشنفکران  شدن آموزش به عنوان بخشی از فرهنگ در ایرانِ عصر مشروطه قوت پیدا

 نگاران و آحاد مردم. ها، روحانیان، روزنامهتا ناسیونالیست
 

 گیری بحث و نتیجه
ی  توان آنها را آغازگر فرایند دموکراتیزه شدن فرهنگ در جامعه که می ای تحوالت فرهنگی

د را ایران دانست از چندین سال پیش از مشروطه آغاز شده بود. اما تبلور همه این تحوالت خو
اجتماعی عصر قاجاریه، یعنی جنبش مشروطه نشان داد. مبدأ ویژۀ  -ترین رخداد سیاسی در مهم

ترین  شدن فرهنگ را باید عصر ناصری دانست. ناصرالدین شاه، یکی از عجیب دموکراتیک
همزمان با از دست دادن گرچه ی سلطنت او  دوران پادشاهی را در ایران رقم زد. دوره

بار امتیازات گوناگون در قالب قرارداد با روسیه  خاک ایران و واگذاری ذلت های مهم از بخش
ساز ورود فرهنگ مدرن به ایران و آشنایی ایرانیان با آن هم بود. سفرهای  ، زمینهبود و انگلیس

او به فرنگ و نیز عالیق خاص او به علم، هنر و ادبیات نقشی غیرقابل انکار در این ارتباطات 
 داشت. بین فرهنگی 

نویس بود، نظر که صاحب قلمی روان و بسیارناصرالدین شاه در میان شاهان ایران از این 
گذرد. او به نقاشی و  جلد میاش از ده  های روزانه ها و یادداشت سفرنامه تعدادیگانه است. 

کشی و نماسازی طراحی عالقه داشت و گاه از سر تفنّن از صورت اشخاص و مناظر چهره
کشی هم دلبستگی داشت و چندی آن رشته را دنبال کرد. او به  به علم جغرافیا و نقشهکرد.  می

مندی خاصی داشت.  های فرانسوی و مطالب تاریخی و جغرافیایی عالقه شنیدن مطالب روزنامه
های مختلف ترجمه شدند. او به های اروپایی از زبانبه دستور او تعداد زیادی از کتاب

کتاب لغت  ،مندی او به زبان فرانسه های عالقه ه عالقه داشت. از نشانهفراگیری زبان فرانس
( است که ناصرالدین شاه شخصاً به تهیه آن اقدام کرده بود و Dتا  A)حرف  فرانسه به فارسی

قمری منتشر شد. او به تئاتر عالقه داشت و  8612با ویراستاری اعتمادالسلطنه در سال 
و در دارالفنون روی  شد که از آثار مولیر ترجمه می رفت می هاییهرازگاهی به دیدن نمایش

های موزیک، عکس و دارالطباعه آن . او به پیشرفت دارالفنون مخصوصاً قسمتآمد صحنه می
شاه، ای در کارشان پیش نیاید. ناصرالدین کرد وقفه مند بود و به طور منظم مراقبت میعالقه

سرود. دیوانی هم از غزلیات به نام او مشهور است و  شعردوست بود و خودش گاهی ابیاتی می
های فرهنگی او تنظیم کتابخانه اندرون است که شاه مندی به چاپ رسیده است. از دیگر عالقه
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کرد و این امر حکایت از آن  هرچند وقت یک بار اعتمادالسلطنه را مأمور مرتب کردن آن می
داشته که بخواند و این سوی و آن  ی خود برمیهایی را از جادارد که در خالل این مدت کتاب

 (83-1: 8314گذاشته است. )افشار،  سوی می
که به عنوان صدراعظم فعالیت داشت،  8634تا  8662امیرکبیر نیز به طور ویژه در فاصله 

اقدامات نوینی آغاز کرد. تأسیس مدرسه دارالفنون به عنوان اولین دبیرستان به سبک جدید در 
 رفت اقدامات امیرکبیر به شمار میترین  )وقایع اتفاقیه( از مهم  پ روزنامهایران و چا
 .(74: 8317)آبراهامیان، 

هایی از تحوالت فرهنگی  باوجود اشاره به سوابق تاریخی پیش از جنبش مشروطه که نشانه
 یافتن این تحوالت به منظور دموکراتیک شدن فرهنگ، در در آن قابل مشاهده است، اوج عینیت

در ابعاد مختلفی بطن جنبش مشروطه نشان داده شد. این مطالعه نشان داد که عصر مشروطه 
شدن فرهنگ در ایران بود. این  کننده تحوالتی اساسی در جهت دموکراتیکآغازگر یا تثبیت

ی تأثیرات آن تا امروز هم قابل  تغییرات، تأثیراتی مهم در رخدادهای پس از خود داشته و دامنه
گیری و تثبیت قانون به  است. شیوه حکمرانی مبتنی بر نظرات و نقش مردم، شکل مشاهده

های قدرت در مقابل قانون و روند دموکراتیک  معنای مدرن آن و متعهد شدن جایگاه
گیری و  گیری از طریق قوانین، بخشی از نمودهای این تغییرات است. همچنین شکل تصمیم

نهادن به وجود مستقل و  لبانة مردمی که نمود عینیِ ارزشهای داوط ها و سازمان فعالیت گروه
 موثر آحاد مردم است، بخشی دیگر از این روند است. 

در عین حال، بخش مهم دیگری از دموکراتیک شدن فرهنگ در هنر و ادبیات رخ داد؛ 
تر از پیش به خود دید و  تر و گسترده جایی که نثر و نظم تغییرات سبک و محتوا را کامل

شدن در هنر را   های دموکراتیک وسیقی، تئاتر و سینما زیر نفوذ الگوی رایج در غرب، جلوهم
به معنای مدرن آن، به ویژه مطبوعات هم   عینیت بیشتری بخشید. در امتداد این تغییرات، رسانه

های این دموکراتیک شدن در  به دموکراتیک شدن فرهنگ کمک کردند. در نهایت این که، جلوه
فرهنگ، آموزش و علم را هم تحت تأثیر قرار داد تا عالوه بر امکان دسترسی همه مردم حوزۀ 

های نوین، علم جدید و مدارس نوین دارای ارزش و اهمیتی شود که  به آموزش و فهم دانش
 پیش از آن سابقه نداشت. 

ت مجموعه تحوالت یادشده، مشروطه را نه تنها به عنوان یک مقطع تاریخی مهم در تحوال
ای با اهمیت در دموکراتیک  شدن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، بلکه نقطه و دموکراتیک

سازد. بر این اساس، چارچوب مفهومی مانهایم در تعریف  ساختن فرهنگ کشور مطرح می
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-های گوناگون آن، با روند تحوالت اجتماعی و در ابعاد و مولفه« شدن فرهنگ دموکراتیک»
شدن فرهنگ  توان گفت دموکراتیک رو می ه مطابقت زیادی دارد. از اینفرهنگیِ عصر مشروط

گرفتن  ی مشروطه است که کمتر دیده شده است؛ روندی که استمرار و قوت دیگرِ سکه  روی
 ی ایرانی تا امروز نیز قابل مشاهده است.  های آن در جامعه نشانه
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(، 8310عبدالرضا؛ اسماعیلی، حسین؛ ذاکر اصفهانی، علیرضا؛ زیویار، فرها؛ زیویار، فرزاد )سیف،  -
روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 

 .863-843، صص 8310، بهار 873



 9912، 91شناسی، سال یازدهم، شماره مجله انسان
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، تهران: نشر ب مشروطيت ايرانهای سيدمحمدطباطبايی از انقال يادداشت(، 8310طباطبایی، حسن ) -

 .آبی

، ترجمه احمد تدین، مقاومت شکننده؛ تاريخ تحوالت اجتماعی ايران(، 8317فوران، جان ) -

 تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

، تهران: مرکز شناسی رشد و افول علم در ايران جامعه(، 8310قانعی راد، سیدمحمدامین ) -

 تحقیقات سیاست علمی کشور.

 (. تاریخ بیداری ایرانیان. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ.8302االسالم )ناظم کرمانی، -

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.6(. تاریخ مشروطه ایران. ج8323کسروی، احمد ) -

سینما در عصر مشروطه؛ پژوهشی در هنر عصر مشروطیت "(، 8313نژاد، مسعود )کوهستانی -
 تهران: نشر مهرنامگ.، 865، ص 8313اسفند  در کتاب ماه هنر، بهمن و ")کتاب اول(

، 63و66در فصلنامه تئاتر، شماره  "نقد تئاتر در دوره مشروطه"(، 8371نژاد، مسعود ) کوهستانی -
 .620-631، صص 8371تابستان 

 ، ترجمه پرویز اجاللی، تهران: نشر نی.شدن فرهنگ دموكراتيک(، 8315مانهایم، کارل ) -

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414متمم قانون اساسی مشروطه،  -

، فصلنامه فرهنگ مردم، "ترین الگوی نمایشی در ایران تعزیه کهن"(، 8316ها، محمد ) محمدقلی -
 .27-57، صص8316، زمستان 8شماره 

 د.، شیراز: نویتعزيه در ايران(، 8314صادق )نوائی،  -

 قانون اساسی مشروطه. -

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414

