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 چکیده

 تابعیت و سنتی سیاسی موضوع این مقاله بررسی ارتباط میان فرهنگ
 است این مقاله اصلی مشروطه است. پرسش عصر احزاب ناپایداري و

 عصر احزاب فروپاشی و تکوین بر تاثیري چه سیاسی فرهنگ مولفۀ که
سنجی تاثیر فرهنگ سیاسی لذا در این مقاله، نسبت .است داشته مشروطه

هاي سیاسی، به مثابه متغیر بعنوان متغیر مستقل، بر چرخۀ حیات تشکل
رواج فرهنگ  وابسته، بررسی شده است. فرضیۀ مقاله بر آن بوده که

سیاسی تقلیدي روشنفکران که ماخوذ از تجارب سیاسی غربی و 
اطالعات سطحی فعاالن سیاسی متاثر از مهاجران قفقازي بود، در کنار 

اسالمی، زمینۀ ناپایداري تجربۀ -بی توجهی به فرهنگ سیاسی بومی
تحزب در مشروطه را فراهم کرد. نتایج نشان داده که فقدان یک سنتِ 

فرهنگ سیاسی مشارکتی و اتکاي بر فرهنگ سیاسی وارداتی و  پایدار
توجهی به فرهنگ از مجراي غرب و مهاجران قفقازي)، و بی(تقلیدي
اسالمی اساساً امکان حیاتِ احزاب سیاسی مشروطه را در -بومی

اي و روش تحلیل ها کتابخانهآوري دادهداد. روش جمعمخاطره قرار می
 شناسی فرهنگ سیاسی بوده است.  جامعهتوصیفی و چارچوب تبیین 

مشروطیت، قفقاز، غرب،  سیاسی، احزاب سیاسی، فرهنگ :کلیدواژه
 .ایران
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 باشدمی نادر خدادادي لزرجان این مقاله برگرفته از رساله دکتري آقاي
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 مقدمه.1
 .است شده پريس ابژکتیو یا آفاقی زمان منظر از که بوده ما تاریخ در ايلحظه مشروطیت

 ذکر تاریخی ادثحو دیگر توالی در را آن توانمی هاگاهشماري در که ما گذشتۀ از بخشی
 »موضوعیّت« تنها نه ما براي هنوز که ماست تاریخی گذشتۀ آن از بخشی مشروطیت امّا .کرد
 از اگرچه روطیّتمش امّا .است کرده مُتعیّن نیز را ما »معاصریّت« جهات بسیاري از بلکه دارد

 از یول معاصریّت هم و دارند موضوعّیت هم ما براي که است تاریخی لحظات معدود آن
 به منحصر و یکتا ايتجربه به بدل را آن که است متمایزي وجوه چنان داراي جهات برخی

 قدیم از رگذا لحظۀ ما براي که، مشروطیّت این آن و .است کرده ما تاریخی آگاهی در فرد
 و نوآیین آگاهی که بود ايلحظه مشروطیّت .باشد توانستمی که این یا  – بود جدید به

 بینابین زخیبر که کردند خلق را شرایطی و ایستادند یکدیگر روي در رو) کهنه یا(کهن سنّت
 از که گفت توانمی دلیل همین به ).273: 1386طباطبایی،(»این نه و آن نه« میان تعلیق :شد

 از ولی شتگذا قدم »پسامشروطه دوران« به مشروطیت انقالب با ما تاریخ آفاقی زمان منظر
 و کهنه میان یپارگ دو .ماند باقی »پیشامشروطه دوران« در یشیاندزمان و انفسی تاریخِ منظر

 از که دبو میراثی گرفت، دَر و شد خلق تجدد و سنت میان که جدالی و جدید و نو، قدیم
 که اکنونی هشامگا تا انقالب آن صبح از فیه متنازع ریگی مرده بِسان و آمد بر مشروطه دل
ه نه تنها عملی ). از همین رو، فهم مشروط1397مرادي طادي، (ماند باقی ما براي هستیم آن در

ساز و فلسفی نیز هست؛ چرا که چنین فهمی تاریخی و گذشته نگر، بلکه اقدامی آینده
ر همین راستا، تواند در جغرافیاي سیاست ایرانِ امروز چراغ راهی براي فردا برافروزد. دمی

پژوهی، چگونگی برآمدن احزاب و چرایی غروب یکی از نکات مغفول در مشروطه
با توجه  – به منزلۀ متغیر مستقل)(آنهاست. در پژوهش پیش رو از منظر نسبت فرهنگ سیاسی

ظهور و سقوط احزاب  –سالمی ا-از غرب، قفقاز، و فرهنگ بومیبه سه فرهنگ سیاسی متاثر 
 به منزلۀ متغیر وابسته) در عصر مشروطه را بررسی خواهیم کرد.(سیاسی

 نظري: فرهنگ سیاسی  چارچوب
به  است، بوده سیاسی علوم در برانگیز مناقشه مفاهیم از یکی شک بدون سیاسی، فرهنگ

 باب همچنان آن در این حوزة پژوهشی پیدایش زمان از قرن نیم گذشت رغمبه که طوري
 یا ثغور و حدود. )Rosenbaum,1975(است مفتوح آن، دربارة گفتگو و پردازي نظریه
 فرهنگ تغییر و تداوم پیدایش، در گذار تأثیر عوامل علمی، تبیین توانایی معنایی، فضاي

 مورد در مناقشه و بحث اصلی محورهاي سیاسی ثبات و تغییر ساختار، بر آن تأثیرات سیاسی،
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 فرهنگ واژةاز منظر تاریخی، دانش .) 86:1381قیصري و شکوري، (است بوده مفهوم این
 مفهوم به سیاسی توسعه ادبیات در دوم جهانی جنگ از پس )،political culture(سیاسی

 تقریباً  آن امروزین معناي به »سیاسی فرهنگ« رهیافت پیشینۀ .و بررسی شد طرح آن امروزین
 همزمان بوده »ملی خصیصه« رهیافت پژوهشی گیريشکل با که گرددمی باز 1930 دهۀ به

 چارچوب در مطالعات بررسی رواج زمان این در. (Billjames & Hardgrave,1981)است
 غالب هايویژگی از جامعه هر کالن سیاست که انجامید تصور این به سیاسی روانشناسی

 به البته ملی خصیصۀ به مربوط مطالعات موج این .پذیردمی تاثیر آن اعضاي فرهنگی -روانی
 مرحلۀ گیريشکل براي مناسب بستر رهیافت، این شدن اعتباربی با و کرد فروکش زودي

 نامیده »مدنی فرهنگ« رهیافت که شد فراهم سیاسی فرهنگ تبیین و تحلیل از دیگري
 گل(انجامید طول به 1970 دهه تا و شد آغاز 1950 دهۀ هاينیمه از تقریبا مرحله این. شودمی

 در و 1950دهه در جدي کامالً صورت به »سیاسی فرهنگ« رهیافت . )134:1384محمدي،
 کنار در اجتماعی، هايسیاست و سیاسی مطالعات در رایج هايسنت بر وارده انتقادات پی

 روانشناسی و سیاسی شناسیجامعه همچون سیاسی تحوالت تحلیل و تبیین هايرهیافت سایر
 پس نیز و یافت راه سیاست علم رشتۀ به جدي صورت به و نهاد وجود عرصه به پا اجتماعی

رفیع و همکاران، (بازیافت را اعتبارش ،1990 دهه در مجددا رکود، سال چندین از
23:1397(. 

حاظ کنیم جامعه ل اعضاي میان مشترك احساسات و باورها از ايمجموعه را اگر فرهنگ
ا بخشی تواند نه تنهمی ها و هنجارهایی است کهها و نگرشکه در درون خود حامل ارزش

د؛ معه را بازنمایی کند، بلکه روابط میان افراد را نیز تنظیم کنادراکی آن جا-از جهان شناختی
مدنی  هاي مرتبط با امور سیاسی وتوان گفت که بخشی از فرهنگ که متضمن نگرشمی پس

 آثار و هابهجن بر تمرکز سیاسی، فرهنگ از لذا منظورتوان فرهنگ سیاسی نامید. می رااست 
رهایی ها و باواي از آداب، نگرشفرهنگ سیاسی، مجموعه .است جامعه در فرهنگ سیاسی

هاي سیاسی ضفرپیش دهند، و رفتارها، قواعد واست که به فرایندهاي سیاسی معنا و نظم می
ک نظام د. فرهنگ سیاسی محصول تاریخ جمعی ینکنرا در درون یک نظام سیاسی تبیین می

  .)1377لوشِن پاي،(سیاسی و همچنین پیشینه اعضاي آن نظام سیاسی است
 نحوة معناي به سیاسی فرهنگ اگرچه برخی از پژوهشگران بر این باورند که مفهوم

 مورد سیاست علم که زمانی از بلکه نیست جدیدي مسالۀ سیاست و فرهنگ متقابل اثرگذاري
 در کهطوري به  شده است،می دیده علم این تخصصی متون در است، گرفته قرار مطالعه
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 هايملت و هافرقه طبع و خلقیات روحیات، بررسی ها،رومی و هایونانی سیاسی متون
. اما عموماً ادبیاتِ پژوهشی )11:1387القلم، سریع(است بوده سیاسی فهم کانون در گوناگون

وربا پیوند خورده است که براي نخستین بار  سیدنی و آلموند فرهنگ سیاسی با نام گابریل
 سیاسی ایستارهاي: مدنی فرهنگ«این مفهوم را در میانۀ قرن بیستم با انتشار پژوهشی با عنوان 

 کشور پنج بررسی و مطالعه به مشترکشانابداع کردند. آنها در اثر تحقیقی » »دموکراسی و
 عمده که یافتند دست نتیجه این و به پرداختند، آمریکا و مکزیک ایتالیا، آلمان، انگلستان،

 مربوط فرهنگی آنها و تاریخی روانی، مسایل به سوم، جهان کشورهاي در یافتگی توسعه عدم
 تمایالت از ايمجموعه سیاسی فرهنگ«به تعبیر آلموند و وربا،  )83:1374قوام،(شودمی

. شودمی ابراز سیاسی هايپدیده به نسبت که است احساسی و) ارزشیابی(تحلیلی شناختی،
 آن سیاسی، هاينظام به کنیممی صحبت جامعه یک سیاسی فرهنگ از کهدر واقع زمانی

 اند،شده درونی نظام آن افراد ارزشیابی و احساسات شناخت، در که چنان
 . )Verba and Almond،1963(».گردیمبرمی
فراد اهاي درونی شدة »ارزشیابی«و » تمایالت شناختی«، »احساسات«در این تعریف  

هاي سیاسی حائز اهمیت است. از نظر آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی هر نسبت به پدیده
 تبعی یاسیس نگ، فره)Participant(مشارکتی سیاسی تواند به سه دستۀ  فرهنگمی ايجامعه

بندي و قابل دسته) Parochial(محدود یا سنتی سیاسی فرهنگ )، وSubject(واررعیتی یا
 تفکیک باشد: 

 ،سیاسی نظام اجزاي به نسبت افراد فرهنگ این مشارکتی: در سیاسی الف) فرهنگ
 امور جریان زا دارند، روشنی تلقی ستاده، و داده فرایند عبارتی به یا سیاستگذاري فرآیند،

 مصادیق از اتیکدموکر رژیمهاي. دارند امور مدنی در فعال نقش ایفاي به گرایش و اندآگاه
 .هستند فرهنگ از نوع این

 و یاسیس نظام اجزاي از برخی به نسبت افراد رعیتی: در این فرهنگ سیاسی ب) فرهنگ
 مثالً  اجزاء از برخی دیگر نسبت اما دارند، روشنی و مشخص گیري سمت فرآیندها

 خود ارکتمش براي افراد. اندمشخص گیري سمت و تلقی فاقد تصمیمات اجراي فرآیندهاي
 این در. اندتفاوت بی آن به نسبت یا و نیستند قائل روشنی جایگاه سیاسی، امور و نظام در

 (Downward Flow)امور پایین به رو سیاسی نظام از فرد آگاهی و رابطه فرهنگ، از نوع
 .انفعالی است و تابعی از یک رابطۀ
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 روشنی تلقی سیاسی نظام اجزاي از فرد، در این نوع فرهنگ، سیاسی محدود: ج) فرهنگ
. نیست ئلقا نقشی خود براي کننده، مشارکت بعنوان و نیست هانقش تفکیک به قائل. ندارد
 ايبیلهق اجتماعات سیاسی فرهنگ. است رابطه فاقد او نظر در عادي زندگی و سیاست جهان

کهانت  و تریاس ندارد، وجود سیاسی هاينقش تنوع جوامع این در. است سنخ این از معموالً
 انتظارات یا ندارند حکومت از انتظاري هیچ افراد هستند. ايآمیخته هاينقش و شیخوخیّت،

 .)1381قیصري و شکوري، (ندارد سیاسی بوي و رنگ آنها،
توان گفت می ،بپذیریم که تقریباً مورد اِجماع علماي این حوزه استاگر تعاریف باال را 

 اي داراي سه مولفه است:که فرهنگ سیاسی هر جامعه
 و هاورودي آن، مسئولین و نهادها سیاسی، نظام به نسبت دانش یعنی شناختی: الف) ابعاد

 سیاسی؛ نظام این هايخروجی
 لکردعم و مسئولین و سیاسی نظام به تنسب شهروند که احساساتی احساسی: ابعاد ب)

 دارد؛ آنها
 شورک و جامعه سیاسی مسایل از شهروندان تحلیل و تجزیه ارزیابی: نحوه ابعاد ج)

 .)28، ص 1389سریع القلم،(خود
کر را توان شیوة تکوین سه گونۀ فرهنگ سیاسی فوق الذمی بر مبناي این سه مولفه

 احتماالً این چنین طراحی کرد:
سیاسی مشارکتی الف) شناخت خوب، احساس مثبت و ارزیابی دقیق به فرهنگ 

 انجامد.می
ابی به فرهنگ سیاسی تبعی منجر ب) شناخت ضعیف، احساس مثبت و فقدان ارزی

 .شودمی
ود منجر ج) فقدان شناخت و ارزیابی همراه با احساس تعلق باال به فرهنگ سیاسی محد

 .شودمی
ایران با چه نوعی از فرهنگ سیاسی پاي به عصر مشروطه حال، پرسش اینجاست که 

 گروه نهاده است؟ فرهنگ سیاسی عصر مشروطه تحت تاثیر سه گروه شکل گرفت: یک
 به و بودند شده آشنا قفقاز سمت از گروهی دیگر. شدند اعزام غرب به که بودند ایرانیانی
اسالمی را دنبال -بومی سیاسی فرهنگ هم گروهی بودند؛ و نهایتاً، متعهد بلشویکی انقالب
 که است این امر واقع.  شود دیده زاویه سه این از باید مشروطه عصر سیاسی فرهنگ. کردند
 بنیاد که نوآیینی مفاهیم از بسیاري با طباطبایی سیدجواد تعبیر به اساساً مشروطه عصر ایرانیان
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 بواسطۀ ابتدا در و) شناختی ابعاد محض فقدان(نبودند آشنا دادند،می شکل را جدید سیاست
 به بدل هاسفرنامه این واقع در .کردند پیدا آنها از مُجمل تصویري هاسفرنامه

 بنگرد آنها آینۀ در را خویشتنش ایرانیان جمعی وجدان تا شوندمی اي»)othernessدیگري(«
 همین بواسطۀ و طریق از .افتد خویش کژ نقش اصالح فکر به آینه شکستن جاي به و

 وارد عالم جدید مناسبات و تجدد مفاهیم ترین جدي از برخی  هم از سویی  ها،سفرنامه
 عمومی عرصۀ در پیشامشروطگی هاينطفه اولین که این هم و شودمی ایرانی فکري فضاي
 سیاسی یشۀاندمفاهیم از برخی میرزا رضاقلی سفرنامۀ در مثال، براي .گرددمی بسته جامعه
 آمده »حزب« و نمایندگی و) council(مجلس یا کانثیل و) state(دولت مثل جدید
 در که است اغتشاشی هاسفرنامه این جالب نکات از ).233-239: 1385طباطبایی،(است

هاي احزاب هم در این موضوع در بررسی مرامنامه(دارد وجود نوآیین مفاهیم مضمون درك
اغتشاشی  آزادي مفهوم درباب آجودانباشی سفرنامۀ در نمونه براي ادامه دیده خواهد شد).

 ناموسیبی« با پیرزاده سفرنامۀ در کرده، یا خَلط »خودسري« با را آن دهد، کهمی شناختی رخ
 حائز سیاسی یشۀاندتاریخ در مفاهیم تحول دیدگاه از و شده، گرفته برابر »عصمتیبی و

 هاییکلیدواژه تریناصلی از برخی سیاق همین به ).244 و258 :1385طباطبایی، (است اهمیت
 ، نخستین»بحران« و »ترقی« اند، مثلکرده پذیر امکان را تجدد سیاسی یشۀاندچارچوب که
بنابراین در فضاي سیاسی ایران  .)1397مرادي طادي، (اندشده پدیدار هاسفرنامه همین در بار

 پیشامشروطه سیاسی گفتمان به پایه مفاهیمِ این هاسفرنامه در بار نخستین عصر قاجاري، براي
 روایت انگلستان حزبی دو پارلمان تجربۀ رضاقلی سفرنامۀ در مثال براي که چنان شد، منتقل
 آن پیشکارى و وزارت شغل و: کنندمى یکدیگر صالح و مشورت به را کارى هر«:شده

 گویند؛  ]توري حزب[ طورى را اىفرقه و  »ویگ«  فرقه را یکى است فرقه دو به محول دولت
 هر و است مملکت در مهمات و دولت معموالت در اعتقاد حسب به طایفه دو آن اختالف و

 بر متفق دولت عوام که  اوان هر در و شود رفتار نوعى به باید که است آن اعتقاد را یک
 آن باشد فرقه دو آن از یکى اعتقاد به مقرون عامه اعتقاد یعنى شوند طایفه آن از یکى اعتقاد
 طورى یا باشند ویگ یا وزراء همه که است آن الزم و بود خواهند  پیشکار و وزیر طایفه

 امر متصدى طایفه این مرتبه دو سال عرض در که شاید. شد نخواهد بالمناصفه
 )553 :1373 میرزا، رضاقلی(».اندوزارت

 منطقه این در حضور با قفقاز بودند که ایرانی در جریان دیگر فرهنگ سیاسی، مهاجران
-سکوالر«) و اپوزیسیون Abrahamian,1979شدند( آشنا انقالبی و جدید هايیشهاند با
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هاي خارجی شکل ها و فرهنگهاي فزاینده با یادئولوژيایران را از پی تماس» اصالح طلب
 تکاپوهاي و خواهیمشروطه جنبش پیدایش از پس. )73:1392(بنکداریان، دادند

 به را انقالبی عقاید آنان. پیوستند موج این به نیز مهاجران از برخی ایران، در خواهانآزادي
-جمعیت و احزاب تأسیس چون هاییفعالیت طریق از و آوردند ایران به خود با اسلحه همراه

 و هانامه شب پخش مطبوعات، انتشار مشروطه، مخالفان ترور و فدایی يهاگروه تشکیل ها،
 .)1396زاده، ابراهیم(بودند تأثیرگذار ایران خواهی مشروطه جریان بر دست این از اقداماتی

رار اسالمی نیز ق-در کنار دو جریان فرهنگ سیاسی وارداتی فوق، فرهنگ سیاسی بومی
نظریۀ -نظریۀ تشیع-داشت که اگرچه به تعبیري از عصر صفوي در مثلث نظریۀ سلطنت

اسی شیعه )، اما براي مثال، در نظریۀ تشیع و فقه سی2:1389،سیوري(تصوف بسته شده بود
المه نایینی اهاي خوبی براي تجدد سیاسی وجود داشت که بعدها در آثاري مثل تنبیه پتانسیل

 متجلی شد، ولی مورد توجه روشنفکران و فعاالن سیاسی غربگرا نبود.  
نگ سیاسی دي کرد که در فرهتوان این گونه جمع بنمی با عنایت به مقدمات فوق الذکر

یه که بتواند ایران این دوره، از منظر بعد شناختی فرهنگ سیاسی، اصوالً مفاهیم سیاسی پا
داشته است نگفتمانی را براي معناسازي، و شاکلۀ روابطی را براي تعامل، شکل دهد، وجود 

و فقه سیاسی  سنت توانست با اتکایی بر منابعمی و اساساً فرهنگ سیاسی مشروطه در حالی که
ز) تکوین از غرب و قفقا(شیعه بارور و کارآمد شکل بگیرد، ولی تحت نفوذ فرهنگ تقلیدي

زب، بدل به پیدا کرد که بعدها نیز همین منابع تقلیدي فرهنگ سیاسی، بویژه در تجربۀ تح
هنگ اي فریرهپاشنۀ آشیل این احزاب نوپا شدند. به تعبیر سریع القلم، مبانی تاریخی و عش

اي حکومت دهد که ساختار ایلی قدرت در ایران، در طی هزارهسیاسی ایران، نشان می
یزه چون و چرا، با تکیه بر شیوة زیستی مبتنی بر خویشاوندگرایی، روحیۀ جنگاوري و ستبی

پایه، جایی براي تکوین و ترویج فرهنگ سیاسی مشارکتی باقی جویی، و معیشت تهاجم
  ).1389قلم، سریع ال(نگذاشته بود

توان فرهنگ سیاسی ایرانِ در آستانۀ مشروطیت را این گونه با نظر به مالحظات فوق می
 بندي کرد:صورت

ترمینولوژي) (واژگانفرهنگی عموماً تقلیدي از غرب و قفقاز، فاقد مفاهیم و دانش«
بعاد شناختی ا اي که عموماً فاقداي در مناسبات عشیرهمنظومۀ معنایی سیاست مدرن؛ با عقبه

کنده از آالزم است؛ ارزیابی دقیقی از تعامالت جغرافیاي سیاست ندارد و در عین حال، 
 »احساسات غلیظ له و علیه این و آن است.
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متغیر مستقل) بستري (التفات به مبانی بومیاین فرهنگ سیاسی تقلیدي و وارداتی و بی
گردد. حال سته) در عصر مشروطه میبعنوان متغیر واب(براي تکوین و فروپاشی احزاب سیاسی

ابعاد  –نگ سیاسی گانۀ برسازندة فرههاي سهدر ادامه باید نشان دهیم که کدام یک از مولفه
روطه هاي سیاسی عصر مشدر فرآیند تکوین و تداوم تشکل –شناختی، احساسی، ارزیابی 

هنگ سیاسی از یعنی آنکه اگر احزاب سیاسی را کاتالیزور دگرگونی فر  اند.قابل ردگیري
ابتدا  نظم سلطانی جهانی قدیم به نظم دموکراتیک جهان مشروطیت لحاظ کنیم، باید در

هاي برسازندة فرهنگ اي از مولفهمشخص شود که خود این احزاب و تشکل سیاسی چه بهره
 اند.سیاسی داشته

 وطه تجربۀ تحزب در عصر مشر
ي سیاسی مسلحانه هاکنش که نظامی جاتِ دسته شاهد قدیم ایران، دوران اگرچه در

اشته است آن، در ایران وجود ند مدرن معناي در هستیم، ولی حزب همچوسربداران داشتند،
اي کوتاهی چیزي زمین جز لحظهفلذا تجربۀ تحزب به نسبت تاریخ باالبلند ایران

 هب احزاب و پاگرفت مشروطیت از بعد ایران در اً حزب). عمومCottam،1968:82(نیست
توان ظهور از همین رو می .کردند معرفی ایران جامعۀ به را خود رسمی و علنی صورت

انست که احزاب را یک شبه و بی عقبه و با تقلیدي از تجارب اروپا و قفقاز و روسیه د
در مناسبات  روشنفکران ایرانی تحت تاثیر آنها بودند چرا که آنها بی آنکه ریشۀ پایداري

تاسیس شدند  ياجتماعی ایران داشته باشند، صرفاً به تقلیدي از تجربۀ سیاسی غربی و قفقاز
اي که نهادهاي جامعۀ مدنی غربی داشتند را در گرایانهو کوشیدند تا همان نقشهاي میانجی

اش نداشت، ایفا کنند. هاي حیاتیار و زیرساختاي که هیچ نسبتی با آن ساختجامعه
 بندي کرد:توان تجربۀ تحزب در عصر مشروطه را این گونه طبقههرحال، میبه

 هاي مخفیفراموشخانهالف) 
 و مظفرشاه حکمرانی آخر دوران بـه را سـیاسی مخفی هايانجمن نخستین گیريشکل 

 نسبت قمري هجري 1322 سال در مـخفی انـجمن جلسات تشکیل به مشخص طور بـه
 گیريشکل شاهد ناصري مطلقۀ استبداد دوران در). 162-230: 1371 کرمانی،(دهندمـی

 صورت به و تشکیل  نفري پانزده تا دوازده يهاگروه در که هستیم مخفی یهایانجمن
محافل سیاسی تقلیدي از  این تشکیل علت واقع در. شدندمی منعقد اعضا منازل در ايدوره

 نوع مشاهدة و غرب به مترددین و محصلین سفرا، مأمورین،  سفرهاي پی در اروپاییان بود که
ها متناظر با فراماسونري اروپایی کسب شده بود. فراموشخانه قاره آن در حکومت شیوة و
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بودند و در تقلیدي محض از آنها. تقریباً همۀ محققین داخلی و خارجی بر این باورند که 
ها اوالً نخستین بار توسط ملکم خان و ثانیًا به تقلیدي از محافل سیاسی اروپایی فراموشخانه

اسالمی ایران نداشت. -نخّیتی با فرهنگ سیاسی بومیدر ایران تاسیس شد و از همین رو س
 در دوباره سالگى شصت سن در خان ملکم« نویسد:براي نمونه، سایکس در تاریخ ایران می

 آیدبرمی نامش از چنانکه  خانهفراموش. نمود تأسیس خانهفراموش یک و شده ظاهر تهران
 هاخانواده اعضاى از بسیارى و نمود جذب بخود را مردم بود اسرارآمیز و داشت تازگى چون
 آئین و رسم یک نظربه را مردم اجتماع این اول در شاه الدین ناصر. شدند انجمن آن وارد

 عهدنامه امضاي در که خانفرخ ولى رودمی بین از چندى از پس کردمی خیال و نگریستمى
 اجتماع اجازه مردم به اگر که ترسانیده را شاه داشت نمایندگى ایران دولت طرف از پاریس

 رئیس خورده تکان حرف این اثر بر شاه. چینندب اىتوطئه شاه علیه آنها شاید بدهد
 زندانى؛ و گرفته را آن اعضاى دیگر و بود اصیل شاهزادگان از یکى که را خانهفراموش

 ). 566:1380سایکس،(»داد ایران از خروجبه امر دوباره را ملکم
شان، معهذا از نظر فرهنگ سیاسی صرفاً در رغم رفتاري تقلیديها، بهفراموشخانهاعضاي 

شان از شرایط کشور بود که بر انحطاط و » بُعد ارزیابی«یک چیز اشتراك داشتند، و آن هم 
توان در مستقر را می سلطنت فاسد سرشت از دقیق القول بودند. شناختتباهی آن متفق

) که نقشِ انجیل این 138:1399فیرحی، (ملکم مشاهده کرد» نظیماتکتابچۀ غیبی یا دفتر ت«
غرب در تمثیل  با مقایسه معیار با نظام حاکم را ناکارآمدي محافل را برعهده داشت و برآورد

) و بسیاري از مسائل سیاسی، اجتماعی و 141:1399فیرحی،(جستمی» کارخانۀ یوروپ«
). اعضاي آنها 41:1387حائري، (ب مطرح کرداقتصادي ایران را در مقایسه با تجربۀ غر

 این نقش با رابطه در. بودند کشور عمومی شرایط بهبود کل در و اصالحات همگی خواستار
 هايجمعیت که بگویم اگر ندارد تعجبی«: نویسدمی لمبتن مشروطه، انقالب در هاجمعیت
 سهم شد مشروطه انقالب به منجر که ایران کردن مدرنیزه نهضت مراحل نخستین در مختلفی

 مخفی بوده هايانجمن این فعالیت مدیون زیادي حد تا انقالب و داشتند مهمی
مخفی بعنوان نطفۀ اصلی احزاب سیاسی  هايانجمناین   ).1393زیباکالم و مقتدایی، (»است

هاي تحزب در ایران را رقم زدند. این بازة زمانی را بعد از انقالب مشروطیت نخستین تجربه
به تاسیس  خان ملکم دانست. شاید بتوان اقدام میرزا» دورة زیرزمینی تحزب در ایران«توان می

نماي فرهنگ سیاسی این دوره دانست که اساسًا فـراموشخانه را آینۀ تمام تـشکیالت
هاي توانست چیزي به نام تشکل سیاسی را بپذیرد. از نظر بعد شناختی، عموماً این تشکلنمی
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فرهنگ سیاسی موجود فعال بودند، چرا که وضع موجود » وجه سلبی«در جانب مخفی تنها 
جستند که معیارِ نقِد شان میکردند و نمونۀ آرمانی را در همان آرمانشهري تقلیديرا نفی می

وضع موجود بود، یعنی تمدن اروپایی مدرن و خاطرات مهاجران قفقازي از تجربۀ سیاسی 
نگی بازسازي سیاسی در الگوي بدیل نداشتند. از نظر روسی؛ و تصویر دقیقی از چگو

ها عموماً آکنده از نفرت از نظام سیاسی مستقر بودند، چرا اعضاي این فراموشخانه» احساسی«
آنها غالباً قاجاریه را حکومتی » ارزیابی«ند. از نظر دانستمی که آن را عامل عقب افتادگی ایران

ریشگی در فرهنگ دند. شاید همین وجه تقلیدي و بیکرمی کفایت و ناکارآمد قلمدادبی
ترین دالیل شکست اسالمی را بتوان یکی از جدي-توجهی به مبانی بومیسیاسی ایران، و بی

مخفی دانست که انگ فرماسون خوردند و سرکوب شدند. کما این که یکی  هايانجمناین 
 اوایل در« آورد:می ايقادانهاز ناظران تیزبین این چنین درباب کلیّت موضوع ارزیابی ن

 خواست نهاد. فراموشخانه آن را نام و داد تشکیل طهران در ایشان مجلسى ناصرشاه، سلطنت
 دولت و ملت میان که را نفاقى و ازداندعقدوحل ارباب بین کاملى اتحاد مجلس این بتوسط

 که افسوس لکن نماید. اصالحات در شروع بهانه به این بلکه سازد مرتفع بود درباریان بین و
 دولت بدخواه را او ترقى دشمنان و دربارى منافقین. بود مستعجل دولت ولى درخشید خوش

 بعضى بر اگرچه گذاردند. عدم و نسیان به طاق را اشفراموشخانه و مجلس قلمداد [کرده]
 لکن دهد تشکیل را فراماسون مجمع خواست خانملکم گویندمی که است مشتبه امر

 موسوم بود مجلسى تشکیل خانملکم مقصود که دانندمی به خوبى بینانخرده و دانشمندان
به  بسته و منوط مملکتى یا شهرى در فراماسون افتتاح چه فراماسون؛ مجمع نه فراموشخانه به

 طهران در زمان آن در و است عالى مجلس عالیه مناصب صاحبان و اعضاء از ايعده اجتماع
 تأسیس از مقصودش نیز و معدوم افتتاحش شرایط و نبود موجود معهود عده آن ایران در بلکه

 اجزاء مقاصد که است معلوم و بود ایران درباریان بلکه ایرانیان اتحاد فقط فراموشخانه
 ).118:1371کرمانی، (»است انسانیت انجمن و بشر نوع به اتحاد راجع فراماسون

 ب) احزاب پارلمانی
توان مدعی شد ایران در آستانۀ تجربۀ تحزب قرار مشروطیت است که میبا پیروزي 

مشروطه ویژگی بارز مجلس و سرآمدان  حکومتی نظام به نسبت تلویحی گیرد. شناختِمی
نحویی که والتر اسمارت، ناظر انگلیسی، در گزارش خود آورده، مجلس ایران را آن بود به

آدمیت، (حتی برتر از مجالس اروپایی دانسته است دانی پارلمانی و مشروطیتاز منظر آداب
آن در  از حمایت و مشروطیت به ) که بدیهی بود چنین رفتاري ناشی از عشق190:1387
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فرهنگ سیاسی این دوره بود؛ شوستر نیز ارزیابی بسیار مثبتی از روحیۀ مجلس مشروطه دارد 
 ). دورة183:1389شوستر،(داندمی »خواهانۀ کشورطرفدار ادارة شرافتمندانه و ترقی«و آن را 

 اوایل از اما نداشت؛ را مجلس نمایندگان مـیان بنديدسـته فرصت شورا، مجلس اولین کوتاه
گیري ریشۀ شکل .اعتدالی دیگر، انقالبی؛ یکی،: آمدند وجود به حزب دو دوم، مجلس

احزاب پارلمانی بعنوان نخستین احزاب تاریخ ایران نه از مناسبات اجتماعی و تحوالت ریشه 
) که در 319:1392بنکداریان، (هاي درونی مجلس بوددار تاریخی بلکه برآمده از درگیري

ه توجهی بقفقازي بود که بی-یفرانسوي و انگلیسی) و یا روس(واقع تقلیدي از تجارب غربی
 براي نمونه نقش امثال حیدر –ریشۀ تقلیدي و نفوذش در تحول آتی مشروطیت این 

). به گزارش علی 181:1386شاکري، (کند» نسیان تاریخی«تواند ما را دچار می –ها عموغلی
 آن، تشکیل اول هاىماه در مجلس مذاکرات«اصغر شمیم احزاب این گونه شکل گرفتند:

 مجلس. در دولت و شاه طرفدار نمایندگان از اىعده وجود لهجم از ساخت؛ فاش را حقایقى
 و شاه که را آنچه و دهند قرار خود نفوذ زیر را نمایندگان اکثریت خواستندمى دسته این

 صف در شکافى حقیقت این شدن فاش. برسانند مجلس به کردند،مى اراده وزیرنخست 
 پدید مجلس در عقیده دو و تفکر طرز دو تقریباً و آورد وجود به نمایندگان متشکل و متحد
 قوة دستگاه با بستگى سبببه یا و وقت مصلحت بنابر یا که معتدل و رومیانه اقلیت یک: آمد

 که پرشور اکثریت یک و بودند دولت و شاه با مدارا به معتقد و مالیم روش طرفدار مجریه
 مدارا هرگونه با و گیرند دست در را کشور امور کلیۀ اختیار زمام زودتر هرچه خواستندمى

 و سیاسى محافل به مجلس محیط از تفکر طرز دو این. بودند مخالف مجریه قوة دستگاه با
 در مختلف روش دو برمبناى سیاسى احزاب تشکیل مقدمۀ و کرده سرایت نیز مطبوعاتى

 ).1387: 455شمیم، (»شد فراهم تهران
 دموکرات حـزب هاينـام بـا حزب دو دوم، این مجلس افتتاح از بعد سال همان در 

دولت (کردند معرفی مجلس به را خودشان و آغاز اعتدالیون اجتماعیون حزب و عامیون
 داشتند وجود ترقی و اتـفاق مـثل نـیز دیگري احزاب دو، این کنار در. )177 :1371آبادي، 

 پیش از کاري و نبودند مؤثر خیلی لذا و نداشتند مجلس در زیادي نمایندة تعداد که
آن گونه که آشکارا پیداست دو حزب اصلی، دموکرات و ) 11: 1363 بهار،(نبردند

هاي ساختاري و تاریخی جامعۀ ایرانی و منطبق بر آنها، بلکه اجتماعیون، نه بر مبناي شکاف
ه تا حدي ک .اي و تقلیدي، با عاریت از جامعۀ غربی تاسیس شده بودندبه صورت ترجمه
اي توانست جمیع بدنۀ اجتماعیدموکرات نمی حزب مهم اعضاي طبقاتی براي نمونه، پایگاه
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 نگار،روزنامه پنج دولت، کارمند نفر هشت: خواست نمایندگی کند، بازنمایی کندرا که می
 ایران شمالی نواحی از همه جغرافیایی نظر از. پزشک یک و زمیندار یک دینی، رهبر پنج

 آبراهامیان،(تهران از تن هفت و خراسان شمال از نفر دو آذربایجان، از نفر سیزده بودند؛
بدیهی بود که در چنین شرایطی اصوالً نسبتی با فرهنگ، عموماً، و فرهنگ  )126-130: 1381

در مرامنامه حزب اجتماعیون عامیون به این خصلت  –سیاسی ایران، خصوصاً، نداشتند 
 عناوین تحت نیز آسیا و اروپا متمدن ممالک همه در چهچنان« عاریتی تصریح شده است:

 »است. شده تشکیل هاییجمعیت چنین مختلف
اي با همین براي مثالی از تقلیدگرایی تجربۀ تحزب مشروطه، حزب دموکرات از نمونه

نام در قفقاز کپی شده بود. مرامنامۀ حزب نشان دهندة عمقِ انفصال آن از جامعۀ خودش 
 و خان از جلوگیري و اجباري نظم ایجاد. روحانیون از سیاسی قواي املک انفکاك«بود:

) آشکارا فعاالن اصلی حزب هم از 110 : 1396فیرحی، (».رعایا بین امالك تقسیم. رعیتی
در فرهنگ سیاسی دچار خطا بودند و آکنده از احساسات آتشین. » بُعد شناختی«نظر مولفۀ 

عمدة مشکل احزاب پارلمانی این بود که در بُعد شناختی دچار تعارضی کامل بین واقعیت 
سیاسی را از غرب وام  خواستند یک بازيمی سیاسی و عقایدِ وارداتی و عاریتی بودند. آنها

اي از این اي که عجالتًا هیچ سنخیتی با آن نداشت، تزریق کنند. نمونهبگیرند و به جامعه
هاي احزاب دید، تا جایی هاي مرکزي گفتمانتوان حتی در دالمی آشفتگی فکر تاریخی را

 حزب ارگان نو نایرا توانند ترسیم کنند. مثالً  روزنامهکه بعضاً مدلول درستی از آنها نمی
 دموکرات«: نویسدمی »دموکرات لغت معناي« عنوان با خود 31 شماره سرمقاله در دموکرات

 براي که است کسی اسم دموکرات کلمۀ .است) اشراف حکومت(آریستوکرات کلمه متضاد
 گفته جماعت و عامه جمع به طور که بدبخت زارع، رنجبر، فقیر، راحتی و آسایش و سالمت

یا در موردي دیگر،  ).31 شماره: ق1329نو، ایران(»باشد. فداکاري قسم همه به حاضر شودمی
 فلسفۀ تاریخ وام گرفته از یک مارکسیسم خام، در مقدمۀ مرامنامۀ حزب دموکرات، که

جامعه الزاماً به سوي » فئودالیسم منسوخ و کهنه به کاپیتالیسم«پندارد با تحولی دستوري از می
) این نکات مورد توجه برخی فعاالن آن 112 : 1396فیرحی، (خواهد شدپیشرفت متحول 

دوره نیز واقع شده بود؛ براي نمونه، رسول زاده در نقد بر مرامنامۀ حزب اجتماعیون اعتدالیون 
) در احزاب پارلمانی 126 :  1396فیرحی، (شان را متذکر شده بودهاي افکارِ عاریتیتناقض

ها مرتفع شده است، چرا که رژیم پیشین به عضاي فراموشخانهتعارض احساسی موجود در ا
واسطۀ انقالب مضمحل شده است. ولی در بعد ارزیابی تعارض جدید شکل گرفته است؛ 
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هاي توصیه شدة خودشان را مناسب حیات مدنی و بدین معنا که احزاب پارلمانی سیاست
  دانند.شان را مخرب آن میسیاسی و حزبی سیاستهاي رقباي

 اصناف و اقشار شهري هايانجمنج) 
آنها در پایتخت  آمد که مثالً رقم وجودبه زیادي جدید هايانجمن مـشروطیت، از پس

اند نها را گفته)؛ نخستین آ132:1387آدمیت، (اندرا از هفتاد تا یکصدوپنجاه گزارش کرده
ست که از منظر جمعی کتاب سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ بوده ادر واقع محفل خوانش دسته

پر بسامد  ، از موضوعات»فرهنگ و معارف«، و نه »سیاست و قانون«فرهنگ سیاسی تمرکز بر 
ها نسبتی با تحوالت جمن). اما اکثر این ان313:1399فیرحی، (شان بوده استدر گفتگوهاي

از ه تقلیدي بوارداتی؛ و  اجتماعی تاریخی و فرهنگ سیاسی ایران نداشتند و در فرم و محتوا
 بهار الشعراي ملک نمونه مسایه یا اروپایی شکل گرفته بودند. برايهاي کشورهاي هتجربه
 بوسیلۀ عادتس نام به انجمنی مشهد در«:نویسدمی چنین مشهد در »سعادت انجمن« دربارة
 از جمعی و آمد وجودبه بادکوبه] خواهان آزادي[ احرار و استانبول سعادت انجمن با ارتباط
 و شدند انباز انجمن آن در کسبه و تجار و مدارس طالب و دولت مستخدم انشدگتربیت
 ).1:1361 بهار،(»کردند بلند را انقالب لواي

 داراي هايانجمن از بعضی خصوص به و بودند مخفی اولیه هايانجمن هرچند
 ـیشترب مشروطیت از پس داشتند، نـگاه پنـهان را خود هویت مارکسیستی شبه هايگرایش
 و تابلو با آشکار هايفعالیت به غالبا و گرفتند شکل علنینیمه و علنی صورت به انـجمنها
 پدیدة کوتاهی، مدت طی دوره، این رد). 131-133: 1370 آدمیت،(پرداختند اساسنامه

 مشروطه، کار تداياب در اگر کسروي، قولبه. شد روز باب ايانگیزه هر با سازيانجمن
 کاغذ بر خواستندمی چههر و پرداختندمی آن به تن صدها و داشـت رواج نـویسیشبنامه

 بازي انجمن به را خود جاي مرحله این در عادت این کردند،می پراکنده و نوشتندمی
 ايریشه ثیريتأ بودند، فعال تبریز و تهران در بیشتر که هاانجمن). 265: 1383 کسروي،(داد

 و حزابا بـعنوان آنها. شد» بحران آزادي«موجِّد گـذاشتند که  اول مجلس بر متضاد و
 مراکز سایر در. کردندمی عمل مردمی مشارکت تشویق جهت در و سیاسی اولیۀ ابـزارهاي

 از ايرشته کوچکتر، شهرهاي بعداً و –کرمان  شیراز، اصفهان، رشت، مشهد، مانند –استانی 
 برخی در .رسیدند ظهور منصۀ به سازمانی تجربۀ کمترین بـا و خود خودبه اغلب ها انجمن

 قضایی یتی،امن مسائل خصوص در هاییمـسئولیت بـا مـحلی هايانجمن همچون آنها شهرها،
  .)133:1387آدمیت، (کردندمی رسانی خدمت بودند، آن واضع خود که اجرایی و
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 اول، دستۀبندي کرد: توان در سه دسته طبقهها را در تاریخ مشروطه میعموماً انجمن
 دائماً  و تهگرف شکل مشروطه نهضت مبارزات دوران از که هستند غیررسمی هايانجمن همان

 قـانون یبتـصو از پس ظاهراً که رسمی هايانجمن دوم، دستۀ شد؛ افزوده تعدادشان به
 مخالف هايمنانج سوم، دستۀ و کردند؛ شروع را خود فعالیت والیتی، و ایالتی هايانجمن

). 1394اده، زامین (شدند ایجاد تدریج به شاهمحمدعلی زمان از که مشروطیت علیه فعال و
 وقوع به مخفی هايمنانج یکی از همین عضو تـوسط سـیاسی مـهم قتل الواقع، اولینفی

 هايانجمن از یکی عضو و جوان صراف یک را السلطان امین. )23:1389شوستر، (پیوست
 صراف آقا،اسعب«:نوشته ایـن حـاوي بـا شد پیدا کاغذي تل،قا جیب در. رسید قتل به سـیاسی

متاسفانه  اگرچه ترور ).153: 1380 براون،(»41نمرة ملت، فدایی انجمن، عضو آذربایجانی،
مل عخشونت را بعنوان ابزار «بخشی از تاریخ حیات سیاسی همۀ جوامع بشري است که 

ط مقّلدین در انقالب مشروطه هم توس) که 142:1387آدمیت، (اندبه کار گرفته» سیاسی
ان کاتالیزور داخلی و هم بواسطۀ خودفروختگان به بیگانگان، براي مثال ایادي روسیه، بعنو

م سیاسی در مثالً )؛ یا ابزاري براي رقابت غیرسال352:1392بنکداریان، (شدتحوالت دنبال می
 ).324:1392بنکداریان، (ترور سیدعبداهللا بهبهانی

اقی نیست. دهد، به هیچ وجه اتفمی ها رخکه اولین ترور سیاسی توسط انجمن امّا این 
دقیقی  وها هنوز تصویر روشن فرهنگ سیاسی انجمن» بُعد شناختی«بلکه بدین معناست که 

راتی را نفی خشونت سیاسی آداب و معیارهاي دموک« از بازي سیاست ندارد. به تعبیر آدمیت:
روسی تا فرقۀ اجتماعیون و نمایندگان  از معتقدان کمونیسم –طی کرد. عناصر ائتالف افرامی

تر از آن ایهدر دانش سیاسی کم م –آنها در مجلس و خطیبان و نویسندگان و سایر به اطالق 
قی اجتماعی و بودند که بفهمند روش دموکراتی در واقع مکانیسم تحول و تغییر را به راه تر

و فهم سیاسی  هد [ولی] افراطیان که عموماً در استعداددسیاسی در اختیار جامعه قرار می
السحر یافتند؛ بلکه افسون خشونت را باطلمردمان متوسطی بودند آن مفاهیم ظریف را در نمی

 .»)144:1387 آدمیت،(انگاشتندمعضالت اجتماعی و سیاسی زمانه می
یشین است و نمی از سویی دیگر، در بُعد احساسی، آکنده از نفرت از نخبگان رژیم پ 

هاي حقوقی دنبال کند؛ و در ها را در چارچوبتواند فرآیند انتقال قدرت و تغییر سیاست
کند؛ که بعد ارزیابی، ناامید از برپایی عدالت، راه تحقق آن را در ترور و خشونت دنبال می

سعۀ همۀ اینها ناشی از فقدان سازوکارهاي مشارکت سیاسی است که خود برآمده از عدم تو
سیاسی است. چرا که در درون یک ساختار سیاسی اگر نهادهاي حزبی توسعه یافته باشند 
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توانند الگویی براي تعامل پیدا کنند. همچنین می پیچیدگی و گسترگی عالیق و منافع متفاوت
هایی آید و از جمله روشمی روشهاي مسالمت آمیزي براي حل اختالفات و منازعات پدید

 رقیب شکل هايانجمنو احزاب و  هاگروهبراي دست به دست شدن قدرت سیاسی در بین 
گیرد. در نتیجه با گسترش نهادها، سیاست اساساً غیرشخصی و باثبات شده، لذا امکان می

). از همین 581:1386بشیریه،(یابدمی اِعمال خشونت سیاسی در وجوه گوناگون آن کاهش
اي معکوس؛ هایی مانند خشونت و فرهنگ سیاسی مشارکتی رابطهولفهتوان گفت که مرو می

اي و میان مشارکتی سیاسی و توسعۀ سیاسی با گسترش نهادهاي تعاملی مانند احزاب رابطه
 مستقیم وجود دارد.

 فرهنگ سیاسی مشروطه و مسأله تحزب
صورتی  کند بهبدانیم که تالش می» فرهنگ مشارکتی«ترین شکل اگر تحزب را عالی

هایی مدنی، مشارکت کند، باید پیگیر این بود که آیا اساسًا نهادینه شده در سیاست، به روش
اي را داشته است یا که خیر. تاریخی عصر مشروطه پتانسیل چنین پدیده-بستر اجتماعی

 آنها تشکیل امکان و احزاب درباره مطلبی آن متمم و مشروطیت اساسی قانون اگرچه در
 بر را آن است ممکن که شده اشاره اجتماعات مسأله به متمم 21 اصل در ولی بود نیامده
 دینی فتنه مولّد که اجتماعاتی و هاانجمن«: گویدمی 21 اصل. نمود تعبیر احزاب تشکیل جواز

 نباید اسلحه خود با مجتمعین ولی است، آزاد مملکت تمام در نباشند، نظم محل و دنیوي و
. نمایند متابعت باید کند،می مقرر خصوص این در قانون که را ترتیباتی و باشند داشته

 : 1396فیرحی، (».باشند نظمیه قوانین تابع باید همه عمومی هايمیدان و شوارع در اجتماعات
غیرقابل » حق«ند که باید تحزب به مثابه یک دانستمی ) با این حال برخی از فعاالن سیاسی448

شناخته شود، به همین دلیل در مرامنامۀ حزب اجتماعیون عامیون از حق خدشه به رسمیت 
 حق ايعده و طبقه هر یعنی: هاجمعیت آزادي« سخن گفته شده است:» هاآزادي جمعیت«

 دولت و دهند تشکیل اجتماعی یا و جمعیت سیاسی، یا و داخلی امور در بحث منظور به دارد
اگر احزاب عصر مشروطه » آورد. وجود به هاجمعیت این براي رادعی و مانع تواندنمی

توانسته بودند از یک سو این حق را در نظریۀ حقوقِ مشروطه تاسیس کنند، و از سویی دیگر 
اي طراحی کنند که ضرورتاً بایستی با حضور احزاب تمشیت مکانیزم نظام سیاسی را به گونه

مشروطیت ایران فراهم شده بود. شود، آن گاه سخت افزارهاي سیاسِت حزبی در آستانۀ 
آگاهی نسبت به چنین زیرساختی در برخی اسناد، براي مثال مرامنامۀ حزب دموکرات، قابل 

 مملکت این. نیفتاده اشامروزه بحران و اضطراب حال به تاریخی هیچ در ایران«مشاهده است:
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 چاره راه حزب. ندیده خود تاریخ در مبتالست کنونی حال در که را اضمحاللی و زوال نظیر
 تشکیل و اندگذشته آن از بشریت عائله تمام که درجاتی نمودن طی و تجدد از ناگزیر را

 عالیه، مقاصد این آوردن در فعل به قوه از منظور به و دانسته قوي، قانونی حکومت یک
 مسلک اتحاد سیاسی فرقه یک دایره در را پرست وطن و ناموس با اشخاص و معارف ارباب

 اداره اصول مشروطیت ابقاي و مملکت استقالل و آزادي حفظ براي نموده حرکت توحید و
 عدیده مشکالت از امکان به قدر تکامل و ترقی راه در که گذاشت متین بناي چنان را آن

) اگر چنین 112 : 1396فیرحی، (»برود. بالمانع افتاده، بشریت قافله شاهراه به و بوده آزاد
شد، شاید در یک فرایند جامعه پذیري سیاسی، که یکی از می ساختاري از قدرت خلق

توانستند به تدریج شهروندانی با فرهنگ سیاسی می کارکردهاي احزاب سیاسی است، آنها
هاي سیاسی هاي فرهنگ سیاسی احکام بر احزاب و تشکلمشارکتی تربیت کنند. اما مولفه

هاي متعددي بود و بقایاي یک فرهنگ سیاسی خود دچار تعارض صدر مشروطیت
اي که میراثِ سنتی هزارساله بود، اجازه نمی داد به راحتی این گذار رخ دهد قبیله-ايعشیره

و جامعۀ ایرانی به یک فرهنگ سیاسی مشارکتی پایدار دست پیدا کند.  فی الواقع، تحلیل 
دهد که اگر فرهنگ می سیاسی عصر مشروطه نشان هايهاي برسازندة احزاب و تشکلمولفه

باشد، عموماً و غالباً هیچ » دقیق ارزیابی و مثبت احساس خوب، شناخت«مشارکتی برآمده از 
 شان، نبودند:ها، حتی در کادر رهبرياي از مولفهها داراي چنین پیکربنديیک از این تشکل

 
 سیاسیتشکل     

 مولفۀ 
 فرهنگ سیاسی

 صنفی هايانجمن احزاب پارلمانی هاهفراموشخان

شناخت دقیق از سرشت فاسد سلطنت  بعد شناختی
 مستقر

شناختِ تلویحی نسبت 
به نظام حکومتی 

 مشروطه

ایهام و ابهام شناختی 
 نسبت به مشروطیت

عشق به مشروطیت و  نفرت عمیق از آن بعد احساسی
 حمایت از آن

بقایاي نفرت از نخبگان 
 رژیم پیشین

برآورد ناکارآمدي آن با معیار  ارزیابیبعد 
 مقایسه با غرب

برآورد مثبت سیاستهاي 
حزب خود و برآورد 

 منفی از رقبا

ارزیابی ابهام آلود از 
 وضعیت موجود
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آزادي «) به نام 96 :1391فیرحی،(ي»حق«اگر در ساحتِ فکرِ سیاسی مشروطه 
ساختار پارلمانی حزب محور از منظر مکانیسم سیاسی یک  و تاسیس شده بود » هاجمعیت

شدند، سناریوي می شکل گرفته بود و متعاقبًا احزاب وارد کارکرد جامعه پذیري سیاسی
یجی به صورت یک حرکت بطئی و تدر –احتمالی شِماي چرخۀ تحول فرهنگ سیاسی ایران 

 توانست به شکل زیر باشد:می –
 
 
  

 نتیجه گیري
 که »معاصر« همچنان ملی، سیاسیِ -اجتماعی تجربۀ یک بعنوان مشروطیت

 کماکان باید است، تأمل و مناقشه محل ایران سیاسی فضاي در هنوز آن هايپروبلماتیک
 و تکوین شناسیآسیب تواندمی مکرر هايبازخوانی این از یکی. بگیرد قرار بازخوانی مورد

 منظرهاي از را آن توانمی که باشد مشروطیت صدر سیاسی هايتشکل و احزاب فروپاشی
مشروطیت . داد که در این مقاله از منظر فرهنگ سیاسی بازخوانی شد قرار توجه مورد مختلفی

لحظۀ تالقی قدیم و جدید و مواجهۀ رادیکال این دو بوده است که در نهایت به فروپاشی 
. اگر بپذیریم که فروپاشی قدیِم شودمی بندي جهان جدید ایرانی منتهینظم قدیم و نطفه

مطروحه در » جدید«رانی محصول انسداد و تصلب سنت بوده است ولی باید گفت که ای
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مشروطیت، حداقل در عرصۀ تحزب که موضوع این مقاله بود، به تعبیر یکی از پژوهشگران 
) بوده است. همان گونه که گفتیم اساساً فرهنگ 1397مرادي طادي، (ناشی از واردات تجدد

تجربۀ تحزب) و چیستی و (اش تصوري از این مهمسیاسی موجود در ابعاد شناختی
اش نداشت. این تجربۀ وارداتی تحزب در چگونگی تکوین احزاب کامالً مشخص چگونگی

قفقازي است. براي -فرانسوي، و یا، روسی-است که عموماً برگرفته از تجارب انگلیسی
پیلوسیان، فعال  رااند که مرامنامۀ حزب دموکرات نمونه، برخی از پژوهشگران نشان داده

 به را آن اکبرخان محمدعلی است بوده قرار که نوشته فرانسه زبان به سیاسی ارمنی تبار،
یعنی آن که ابعاد شناختی فرهنگ سیاسی حاکم  ).422: 1384شاکري،(کند ترجمه فارسی

بر نخبگان حزبی کامالً دچار آشوب و اغتشاش بود. در نتیجه اگر در بُعد کالن جامعه، دربار 
طباطبایی، (در تاریخ اروپا توانست، به مثابه اشرافیت درباري، نقشی آوانگارد را ایفا کند

حول در فرهنگ سیاسی توانست گذرگاهی براي تمی )، حزب هم193، ص 1380
)، ولی از آنجا که فرهنگ سیاسی حاکم بر احزاب سیاسی خود دچار Lijphart,1999باشد(

ها را از درون دچار تعارضات متعددي بود، نه تنها چنین چیزي متحقق نشد بلکه این تشکل
واگرایی کرد، تا جایی که شاید بتوان یکی از عمده دالیل شکست مشروطیت و سوق یافتن 

رضاخانی را همین عدم -هاي سیاسی به سمت بلعیده شدن توسط کودتاي سیدضیاریانج
هاي الزم کارآیی احزابی دانست که بی توجه به فرهنگ سیاسی عصر و بی آن که مولفه

براي یک فرهنگ سیاسی مشارکتی را داشته باشند، تشکیل شده بودند. آینۀ تمام نماي تجربۀ 
توان می مناسبتی با فرهنگ سیاسی جامعۀ خودش نداشت راتحزب تقلیدي مشروطه که هیچ 

دهد احزاب نه می در این گزارش احمد کسروي در کتاب تاریخ هجده ساله دید که نشان
تنها نسبتی با فرهنگ سیاسی جامعه نداشتند بلکه بیشتر محافل قدرت طلبی افرادي خاص 

 جدید عصر روزنامه« ی بدوزند:خواستند از نمد مشروطیت براي خودشان کالهمی بودند که
 »انتخابات براى تجهیزات« بعنوان گفتارى خود شماره یک در بودمی برپا زمان این تا که
 در بینیممى دوباره« نویسدمی. بیاوریم اینجا در را آن هاىتکه برخى بایدمى که نویسدمى

 آتیه تأمین درصدد دسته هر و کسى هر و تولید هایىوجوشجنب طهران سیاست محیط
 نمایند،مى تجهیز را خود قواء و تأسیس را خود شدة منحل تشکیالت سابق احزاب. است

 و هااعالن طبع مشغول هامطبعه امهار، کندن مشغول حکاکان تشکیل، شرف در تازه احزاب
 و دموکرات سوسیال به نام یک فرقه شنویممى قراري که از باشند.مى هامرامنامه و هاپرگرام

 است شده تشکیل ملى اتحاد یا و ودادیون به نام یک فرقه و برزگران حامیان بنام فرقه یک
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 که حزبى. کنندنمى تجاوز نفر چهار سه از شنویممى به طوري که برزگر طرفداران فرقه... 
 ملى اتحاد یا و ودادیون فرقه است شده جمعیت نفر پنجاه و چهل داراى فعال گویندمی
 ). 768:1383کسروي،(»باشدمى

سی اگر بپذیریم که یکی دیگر از اصلی ترین کارکردهاي احزاب گسترش فرهنگ سیا
 هاي مشارکت سیاسی و فعالیت مدنی را در جامعه تعمیق و تحکیممشارکتی است که انگاره

ب مشروطه نیز کند، از این جهت نیز جامعۀ عصر مشروطه نه تنها دچار خال بود بلکه احزامی
ت از این جهت نیز تاثیر لذا دیالکتیک خالء در نهایت نتوانساند، رفع این خال را نداشتهوان ت

ابی یحیی بر بسط فرهنگ سیاسی مشارکتی و دوام و تداوم احزاب سیاسی داشته باشد. ارزی
سیاسى، [باید گفت  احزاب و ملیون دربارة] وضع«[دولت آبادي اشارتی به همین نکته است:

 سردسته قازادهآ و آقا به نام رسمى غیر هستند اشخاصى قسم یک اند.قسم دو بر ملیون که]
 کرده التدخ هرکار در جمع این انداز؛کابینه و آورکابینه وزیرتراشِ سازِحزب چىمشروطه

 زمان این مردم هاین گون از و کنندمی معاش و مداخل شده کار و شغل واسطۀ آن و این براى
 به منتظر دادن توزار نوید و منصوب به وزراى دادن معزولى تهدید با شوند،می دیده زیاد

 شدن آلت از و فزایندمی خود اعتبارات بر نموده گرم اىحوزه و کنندمی دخلى هاالوزاره
 این ند.ندار باك باشد داشته سودى آنها مقاصد براى صورتی که در هم بیگانگان دست در

 مآبانسیاست آش به نمکى توانندمی و دارند تمولى که دولت رجال از یک هر براى که است
دولت (»زنندمی به سینه را آنها ریاست یا و وزارت سنگ که شده پیدا طرفدارانى بپاشند،

تازي توان در یکه). پاشنۀ آشیل اصلی تجربۀ تحزب عصر مشروطه را می180:1371آبادي، 
 هايظرفیته بخته بودند و توجه چندانی روشنفکرانی دید که عموماً چشم به غرب و قفقاز دو

فقه و «مان نداشتند. همان گونه که داود فیرحی به خوبی در کتاب اسالمی-فرهنگ بومی
زه کردن یک نشان داده است، فقه سیاسی شیعه پتانسیل بسیار باالیی تئوری» حکمرانی حزبی

ر مشروطه وشنفکران عصساختار سیاسی حزب محور دارد که متاسفانه نه تنها مورد التفات ر
ی به این نبود، بلکه هم اکنون هم بسیاري از فعاالن سیاسی و نظریه پردازان هیچ توجه

 تمدنی بومی ندارند. هايظرفیت
ها توان گفت شاید تجربۀ تحزب مشروطیت اگرچه بعنوان نخستین گاممی نهایت در

اي در جامعۀ خودش نداشت چرا که بر سربلند بود، ولی در مقام یک پدیدة سیاسی ریشه
مبناي فرهنگ سیاسی تقلیدي و وارداتی شکل گرفته بود، از همین رو، چونانی کفی بر آب 

سریعاً ناپدید شد.
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 مآخذ:منابع و 

، تهران، طیتایدئولوژي نهضت مشرو)، 1387(آدمیت، فریدون -
 روشنگران

 مهاجران بر قفقاز یاسیس جریانهاي )، تأثیر1396(زاده، سودهابراهیم  -
ــاکو مقیم ایرانیِ ــه،  1905 انقالب در ب ـــی قاتروس  تاریخ تحقی

، ص )14 پیاپی(2 شــماره 1396 زمســتان و پاییز هفتم ســال اجتماعی
215-195 

 وطیتمشر عصر در سیاسی احزاب )، ظهور1394(محسن زاده، امین -
 38-34، ص 67 ، شماره1387 پاییز ،فرهنگ مجلهایران،  در
 گاه معاصر، تهران، نعقل در سیاست)، 1386(بشیریه، حسین -
طۀ انقالب )،1380(ادوارد براون، - مۀ ،ایران مشــرو  هريم ترج

 کویر تهران، قزوینی،
، ترجمۀ قالب مشروطیتبریتانیا و ان)، 1392(بنکداریان، منصور -

 فیروزمند، تهران، نامک
ــر تاریخ )،1361(الشـــعرا ملک بهار، - ــی احزاب مختص ــیاس  س

 تهران، امـیرکبیر دوم، جلد ،)قاجاریه انقراض(ایران
ِشن پاي، - سی فرهنگ ،)1377(لو  دوند،فوال اهللا عزت ترجمه ،سیا

 تهران، ،332-336 ص فوالدوند، تدوین و ترجمه سیاست، در خرد در
 نو طرح

ضاقلى - ضاقلى سفرنامه ،)1373(میرزا ر  به ،یالهاال نایب میرزا ر
شش سین کو صحح سرابى، عبداهللا بن ح صغر م  قاجار، فرمانفرمایى ا

 اساطیر انتشارات تهران،
ـــین؛ - باس رفیع، حس ید؛ زاده ع بالی، مج مان مرز )، 1397(، میثمقهر

سی؛ فرهنگ سی یک سیا صلنامهنظري،  و مفهومی برر ست ف  سیا
 41-23، ص 17 شماره 1397 بهار پنجم سال

سی احزاب). 1393(مرتضی، مقتدایی، صادق، زیباکالم -  شنق و سیا
سعه در آن سی تو صلنامه .انتخابات موردي مطالعه: ایران سیا  ومعل ف

 .28-7)، 29(10، سیاسی
 رعطا، تهران، 3، جحیات یحیی)، 1371(دولت آبادي، یحیی - 

، ت در ایرانتشــیع و مشــروطی)، 1387(حائري، عبدالهادي -
 تهران، امیرکبیر

سی - سر پر م)، ترجمۀ فخر جلد دو(تاریخ ایران)، 1380(سایکس، 
 داعی گیالنی، تهران، افسون

شیره مبانی)، 1377(محمود، القلم سریع - سی فرهنگ ايع  ایران، سیا
 137-138 شماره، اقتصادي و سیاسی اطالعات، مجله

ــی فرهنگ ،)1389(محمود، ســـریع القلم - ــیاس  تهران، ،ایران س
 فرزان روز

ــریع القلم - ــعه آینده و عقالنیت ،)1381(محمود، س  یافتگیتوس
 .خاورمیانه انتشارات تهران، ،در ایران

ـــیوري، راجر - ــفوي)، 1389(س ــر ص یزي، ، ترجمۀ عزایران عص
 تهران، مرکز

ــرو - ــاکري، خس  اجتماعی - اقتصــادي هايپیشــینه)، 1384(ش
شروطیت جنبش شاف و م سیال انک سی سو  آن در دموکرا

 ، تهران، اخترانعهد
ـــرو - ، تهران، ترجمۀ خواجیان میالدزخم،)، 1386(شــــاکري، خس

 اختران

فشــار، تهران، ا، ترجمۀ اختناق ایران)، 1389(شــوســتر، مورگان -
 ماهی

ــلط)، 1387(شـــمیم، علی اصـــغر - ، نت قاجارایران در دورة س
 تهران، بهزاد

یدجواد - ـــ بایی، س باط چه، )1380(ط با یۀ بر ايدی طاط نظر  انح
 معاصر ، تهران، نگاهایران

ــایی، ســــیــدجواد  - طب ــا تب)، 1385(طب ک بریز م نی  و ت با م
 ،تبریز، ستودهتجددخواهی

ـــیدجواد ، ایران در قانون حکومت نظریۀ، )1386(طباطبایی، س
 تبریز، ستوده

 .نی، تهران، سیاست علم بنیادهاي)، 1373(عبدالرحمن، عالم -
 نی ، تهران،1، جفقه و سیاست)، 1391(فیرحی، داود -
 نی تهران، ،2ج ،سیاست و فقه ،)1393(داود فیرحی، -
 ن، نی، تهرافقه و حکمرانی حزبی)، 1396(فیرحی، داود -
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