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  چکیده
عنوان نشانه اصلی و دال مرکزي گفتمــان مشــروطیت ایــران در پیونــد گرایی بهقانون

ترین عامل هویت بخشــی گفتمــان مــذکور در استوار با نشانه فرعی آزادیخواهی، مهم
ی بود. فرایند غیریــت ســازي استبدادطلبآن یعنی » مخالف«و » دشمن«تقابل با گفتمان 

ر چیز مبتنی بر دفاع عقالنی از حکومت قــانون خواهی بیشتر از هدر گفتمان مشروطه
گرفت. در مقابل، گفتمان استبدادطلبی نیز و آزادي از سلطه نظام استبدادي صورت می

با تفسیر ارتجاعی از شریعت سعی در اثبات حق الهی پادشاه و تداوم سلطه پادشاهی 
اصلی هرکدام  هايها از طریق برجسته نمودن نشانهخودکامه داشت. منازعات گفتمان

هاي گفتمان مخالف، با غلبه نظام معنایی مشــروطیت و فراگیــر شــدن آن و طرد نشانه
خواهی در قالب یــک در افکار عمومی همراه شد که نتیجه آن پیروزي جنبش مشروطه

رخداد ارتباطی و شالوده شکنی در ساختارهاي معنایی نظام استبدادي بود. بازنمایی 
خواهی فرهنگی و ایــدئولوژیک ایــران در عصــر مشــروطه شرایط سیاسی، اقتصادي،

خوبی نمایــان هاي غلبه گفتمانی مذکور بر گفتمان حاکم و نظام خودکامــه را بــهزمینه
بندي آن در سازد. بررسی حاضر با تحلیل گفتمانی مشروطیت و بیان نظام مفصلمی

ن و آزادي و رقابت با گفتمان مخالف به آشکار ســاختن جایگــاه عناصــر اصــلی قــانو
  پردازد.رابطه آن دو با یکدیگر می

  .مشروطیت، گفتمان،استبداد، قانون، آزادي :دواژهیکل
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  مقدمه

هاي سیاســی نیازمنــد تمرکــز بــر نشــانهعنوان یــک گفتمــان خواهی ملت ایران بهمشروطه

در مقام دو نشــانه » آزادیخواهی«و » گراییقانون«کلیدي و عناصر اصلی آن است. ازآنجاکه 

هاي مشــروطه خواهــان قــرار داشــتند، مهــم گفتمــان مــذکور در صــدر مطالبــات و خواســته

ضــر باهــدف ها از واجد اهمیت است. در مقاله حاپرداختن به آن دو و درك نسبت میان آن

روشن ساختن جایگاه، معنا و نسبت قانون و آزادي در گفتمان مشروطیت، ابتدا به بازنمــایی 

پردازیم و ســپس بــر خواهی از طریق بررسی گفتمان دشمن و مخالف آن میفضاي مشروطه

ــا نگــاهی بــه درون شــبکه و نظــام معنــایی هــر گفتمــان،  اســاس رهیافــت تحلیــل گفتمــان ب

هاي شناور) بــا نشــانه اصــلی را هاي مختلف (دال مرکزي و دالان نشانهبندي رابطه میمفصل

  کنیم.ترسیم می

گــر را در اطــراف خــود بــه هاي دیعنوان نشانه برجسته و ممتازي که نشانهبه دال مرکزي

دارد، در گفتمان مشــروطیت دهد و آنها را در قلمرو جاذبه معنایی خود نگه میمیهم پیوند 

بــود. حاصــل » حق الهی سلطنت«و در گفتمان رقیب (استبدادطلبی)، » گراییقانون«به نظر ما 

خواهی یعنــی هاي مذکور، استیالي نظام معنــایی مشــروطهمنازعات معنایی در سطح گفتمان

گرایی در افکار عمومی بود کــه توانســت از طریــق شــالوده شــکنی در گسترش میل به قانون

ثبیت نماید. با توجه به اینکه تحوالت اجتمــاعی بــر ها خود را تگفتمان دشمن در ذهن سوژه

ها و افکــار اساس نظریه تحلیل گفتمــان تــابعی از غلبــه نظــام معنــایی خــاص در ذهــن ســوژه

تــوان ناشــی از عمومی جامعه است، از این رو پیروزي جنبش مشروطه را پیش از هر چیز می

بــه ایــن ترتیــب  آن بــر گفتمــان اســتبدادطلبی دانســت، تحوالت گفتمانی وغلبه نظام معنــایی

  فرایند تحوالت سیاسی و اجتماعی را در ایران عصر قاجاریه توضیح داد.

تواند نقــش تردید تبیین معناي قانون و تلقی مردم و نخبگان از جایگاه و مفهوم آن میبی

ر همــین اســاس خواهی و مسائل آن ایفا کند. بچشمگیري در روشن ساختن ماهیت مشروطه

رابطه قانون و آزادي که همواره مورد مناقشه بوده است، در فهم تحوالت گفتمان مــوردنظر 

اهمیت زیادي دارد. اولویت قانون نسبت به آزادي در ایران عصــر قاجاریــه حــاکی از نقــش 

ــان شــرایط اقتصــادي، فرهنگــی و سیاســی اجتمــاعی آن روزگــار در طــرح خواســته ها و بی

  توان روشن نمود.است که جزئیات آن را در فرایند پژوهش می مطالبات سیاسی
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هاي یک از نشــانهکدام توان چنین طرح کرد:بر این مبنا پرسش اصلی این پژوهش را می

خواهی از اهمیــت بیشــتري برخــوردار بودنــد (دال در گفتمــان مشــروطه» آزادي«و » قــانون«

  ود؟شدند) و نسبت میان آنها چگونه بمرکزي محسوب می

گرایی و هرچند قــانون قرار است:در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی تحقیق نیز ازاین  

آزادیخواهی هر دو در صدر مطالبات گفتمان مذکور قــرار داشــتند ولــی اولویــت نخســت و 

خواسته اصلی مشروطه خواهان استقرار و ایجاد حکومت قانون بود کــه تحــت عنــوان نشــانه 

  توان بررسی کرد.میاصلی و یا دال مرکزي 

گیــري شناسی این پژوهش مبتنی بر نظریه و روش تحلیل گفتمان است کــه بــا بهرهروش

رهیافــت  ،).Laclau. E and Mouffe. Cاز رویکرد کالن تحلیل اجتماعی الکالئو و موف(

 ).Fairclough. N) نورمن فــرکالف(critical discourse analysisانتقادي تحلیل گفتمان(

نماید. بــا ها میبرخی ابتکارات شخصی مبادرت به توصیف، تفسیر و تبیین داده ختنیدرآمو 

گفتمان، فرایند تحلیل طی چنــد گــام بــه توجه به ترکیب عناصر رویکردهاي مختلف تحلیل 

  شود:شرح زیر انجام می

ترسیم فضاي گفتمانی یا میدان و نظم گفتمــان (مطــابق آنچــه در نظریــه فــرکالف آمــده  - 1

  دهد.هاي مختلف را نشان میقلمرو مورد منازعه گفتمان درواقعکه است) 

اند و هر یــک برقرار کرده» غیریت سازانه«رابطه  باهمتعیین حداقل دو گفتمان رقیب که  - 2

در تالش است تا در قلمرو گفتمانی واحدي نظام معنــایی مــوردنظر خــود را تثبیــت نمایــد و 

  هژمونیک شود.

هاي مــورد بررســی کــه مطــابق بندي در سطح هر یک از گفتمانمفصلمبادرت به عمل  - 3

آن عناصر مختلف حول یک نشانه و یــا دال مرکــزي بــه یکــدیگر جــوش خــورده و هویــت 

  آورند.خود را درون شبکه مذکور به دست می

کــه بــه نظــر  (C.D.A)ها درقالب مدل سه بُعدي تحلیل انتقــادي گفتمــان بررسی گفتمان - 4

شناســی در یــک چــارچوب واســطه آن علــوم اجتمــاعی و زبانفرکالف عاملی اســت کــه به

آیــد. در ایــن قســمت یابد و دیالوگی میان آنها به وجود مینظري و تحلیلی مناسب پیوند می

تحلیل متن و تحلیل اجتماعی با یکدیگر تلفیق و هر تحلیل گفتمان رخــدادهاي ارتبــاطی بــر 

هاي زبان متن (سطح تحلیل متن)، فرایندهاي مــرتبط شود: بیان ویژگیمرکز میاین موارد مت

تر و بافــت مــوقعیتی با تولید و مصرف متن (سطح کردار گفتمانی) و زمینه اجتماعی گسترده

  آن رخداد ارتباطی (سطح کردار اجتماعی).
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  مثابه نظم گفتمانیخواهی بهبازنمایی مشروطه -گفتار نخست

به فضایی اجتماعی » نظم گفتمانی«یکرد انتقادي تحلیل گفتمان، مفهوم در چارچوب رو

هاي مختلف تــا حــدي قلمــرو واحــدي را تحــت پوشــش قــرار اشاره دارد که در آن گفتمان

کند تا آن قلمرو را بــه روش خــاص خــود دهند و هر یک در رقابت با دیگري تالش میمی

لفعل و یا بالقوه تعارض گفتمانی را نیز نشــان حال حوزه بامعنادار نماید. این اصطالح درعین

یابنــد و ها ظهــور میدر سطح گفتمان» هژمونی«و » تخاصم«دهد که بر اساس آن مفاهیم می

  ).103: 1389سازند (یورگنسن و فیلیپس، اهمیت خود را آشکار می

 مثابــه نظــم گفتمــانی نیازمنــد بازنمــایی فضــاي سیاســی،خواهی بهتلقی گفتمان مشــروطه

اجتماعی، اقتصادي و ایدئولوژیک ایران در عصــر قاجاریــه اســت کــه بــر اســاس آن فراینــد 

شــود. الکالئــو و هاي رقیــب بــه مقــدار زیــادي آشــکار میدر سطح گفتمان» غیریت سازي«

هاي هژمونیک همان چیزي است که به آن عمل اند که فروپاشی گفتمانموف بر این عقیده

). بر این اساس واژگــونی گفتمــان 91: 1389گنسن و فیلیپس، گوییم (یورتحلیل گفتمان می

اي نابســامان و فاقــد مقــررات و نهادهــاي استبدادطلبی و حاکمیت پادشاهی مطلقه در جامعــه

بندي نمــود و فراینــد تحلیــل گفتمــان را در توان در فضاي نظم گفتمانی مفصلقانونی را می

  مورد آن به کار گرفت.

  خواهیروطهالف) زمینه و زمانه مش

سالیان طوالنی حکومت قاجاریه در ایران به استناد شواهد و منــابع موثــق تــاریخی عصــر 

بیدادگري، ستم و فساد حکومتی، فقر و عقب ماندگی اقتصادي، جهل و ناآگــاهی و خرافــه 

پرستی، حاکمیت سلطه خارجی وهرج و مرج و ناامنی عمومی بود که تمامی این شــرایط بــا 

هاي انســانی اي خرافی و ارتجــاعی از دیــن در افکــار عمــومی و ذهــن ســوژهتکیه بر تفسیره

نمود و به ایــن ترتیــب پیوسته وضعیت مقدر شده، قدرت طبیعی و مطابق عقل سلیم جلوه می

زد. نمونــه برخــی فرایند انحطاط و عقب ماندگی اقتصادي، فرهنگی و سیاســی را دامــن مــی

ر بیان دیگري شرایط و اوضاع زمانه و عوامــل زمینــه ها از ایران عصر قاجار بهتر از هگزارش

  دهد.خواهی را نشان میساز گفتمان مشروطه

رســم عــدل و انصــاف ... «نویســد: صاحب رساله مجدیه در وصف اوضاع آن دوران می

هاي ایــن ها از ظلم و بدعت روشن اســت و شــرارهجاي آن، آتشدر ایران متروك شده و به

گرفته که در همه جا پیداست و نزدیک است که هنگامه بزرگــی گــرم اي باال آتش به مرتبه

  ).17: 1358(مجدالملک، » شود
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ي و طمع بزرگــان و عشــرت و تعداوضاع ظلم : «1301بنا به گزارش حاج سیاح در سال 

گیــرد. اســاس مملکــت در تزلــزل اســت، یعنــی همــت طلبی پادشــاه روز بــه روز افزونــی می

جمع مــال اســت. کســی در فکــر آینــده مملکــت و رفــاه رعیــت بزرگان و علما تنها عیش و 

شود لقب است و فسق و فجور و تنبلی و نفوذ بیکــاران و مفــت خــوران زیاد می آنچهنیست. 

  ). 278: 1359(حاج سیاح، » و فرار رعایا و مظلومان به بالد خارجه

ت که شاه حق و قدرت داش«: سدینویماحتشام السلطنه در توصیف چگونگی حکمرانی 

فرمان ضبط و مصادره اموال هر کس را که بخواهــد صــادر کنــد.  اشیشخصبر اساس میل 

بودند ممکن بود شب هنگام بــی آن کــه بالیــی از آســمان  زیچهمهمردمی که صبح صاحب 

نازل شود دارایــی و ثــروت و آبــرو و حیثیــت خــود را از دســت بدهنــد. هــیچ کــس درواقــع 

أمین و ضمانتی براي حفــظ ثــروت و حیثیــت و نــوامیس صاحب هیچ چیز نبود و هیچ گونه ت

  ).124: 1367(احتشام السلطنه، » مردم وجود نداشت

هــاي گزارش» ابــراهیم بیــگ نامهســیاحت«گونــه ناي در کتــاب رُمان العابدین مراغــهزی

تــرین مضــامین انتقــادي در ی از وضــعیت روزگــار خــود تحریــر نمــوده اســت. مهملیبــدیب

قــانونی، فقــدان بهداشــت عمــومی، نظمــی و بیطور خالصــه عبارتنــد از بینامه بــهســیاحت

دین از مداخل امالك موقوفات، عدم انتظام وضعِ قشون، شــیوع سوءاستفاده مفت خوران بی

از مباحثی چون جهــاد و  و غفلتاظ به مسائل فرعی استعمال تریاك در ایران و پرداختن وع

در مسجد گوهرشاد مشهد که از مساجد عالیــه اســت «آورد: گونه که میمدافعه از وطن. آن

... در مجلس وعظ ده واعظ نشستم، همه از روي یک سرمشق از استبراء و طهــارت و غســل 

مشغول به فرعند، اصل بــالمره از راندند. تماماً که پاي را چنان بردار و چنین بگذار سخن می

توان گفت که به ایران از زمان پیشدادیان تاکنون هیچ وقت امثــال ایــن میان رفته ... باري می

  ).76: 1384اي، (مراغه» غفلت و بدبختی روي نداده است

تــوان گیري کلــی میهایی که ارائه شد، در یک نتیجهبا توجه به موارد اندك از گزارش

ویژه نــیم ســده منتهــی بــه ، اقتصــادي و اجتمــاعی ایــران در عصــر قاجــار بــهوضعیت سیاســی

خودکــامگی نظــام سیاســی و «خواهی را در موارد زیر خالصه نمود: پیروزي جنبش مشروطه

اعمال خودسرانه و یک جانبه قــدرت از ســوي حکومــت بــر مــردم، عــدم امنیــت اقتصــادي، 

حکام ایالتی و عوامــل دربــاري،  و ظلم ترین شکل آن، تجاوزسیاسی و اجتماعی در گسترده

هــاي اقتصــادي و هاي قــانونی بــراي اداره حکومــت و جامعــه، ضــعف بنیانفقدان چارچوب

ــر شــریان هاي اقتصــادي، وجــود فســاد در ســاختارهاي اداري و تســلط عوامــل حکــومتی ب




