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  چکیده
هاي : پرسش اساسی مطالعه حاضر پیرامون واکاوي مفهوم دولت مدرن در اندیشهمقدمه

ها در زمینه تعریف محدوده و چارچوب دولت آن متفکران دوره قاجار و  نوع نگاه هنجاري
  مدرن مدون شده است. 

شناسی تاریخی مبتنی بر شناسایی روندهاي : مطالعه حاضر در چاچوب جامعههدف و روش
اجتماعی در آن دوره، درصدد بررسی - سازي در دوره قاجار و عرصه سیاسیموجود دولت

جار پیرامون دولت و سیاست در هنگامه فکري روشنفکران ایرانی دوره قا- ساختمان ذهنی
  کشاکش اولیه میان سنت و مدرنیته برآمده است. 

هاي : تحلیل مستندات موجود حاکی از آن است که توفیق در اقداماتی چون حذف گروهیافته
مخالف و مرکزیت بخشی به قدرت، نوسازي دستگاه دیوان یا اصالح ساختار ارتش، و حتی قرار 

توانست به تکوین دولت مدرن در ایران ظام اقتصاد جهانی، به خودي خود نمیگرفتن در مدار ن
شدن (مرزهاي مشخص) و انباشت سرمایه در عصر قاجار بیانجامد؛ در مقابل موضوع سرزمینی

تأمین منابع مالی، از محوریت اساسی برخوردار بودند. همچنین، از میان روشنفکران منتسب به 
بر انحصار قدرت و کنترل ابزار اجبار، استقرار دستگاه  دیخان با تأک ملکم رزایمعصر مشروطه، 

و انباشت  دیتول طیساختن شرا ایو مه یساختار ارتش، لزوم وحدت مل دیکارآمد، تجد وانید
  دولت ارائه داد. يهاژهیو کارو یستیچ ت،یاز ماه يترتصور روشن و جامع ه،یسرما
هاي فکري دولت مدرن در ایران عصر راستاي بنیان : عالوه بر آن، مهمترین نکته درنتیجه

قاجار همپوشانی تفکرات اندیشمندان محوري آن دوره از جمله میرزا ملکم خان با تفکرات 
 متفکرانی مانند چارلز تیلی است که هر دو بر تناسب وضعیت جوامعی مانند ایران

معناي نوعی دولت مدرن  به "دولت ملی"چندقومی) با ساختی از قدرت به نام -(چندفرهنگی
به مثابه  "دولت- ملت"(ایاالت متحده و سوئیس) در مقابل  قومی-فراگیر به لحاظ فرهنگی
  (مانند آلمان) تأکید دارند.  دولت مبتنی بر ملت واحد
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  مقدمه
ي بلندمدت و تکوینی بوده است که به ساخت و اهدرن در اروپا پروسیري دولت مگلشک روند

در کنترل سرزمین و ساکنان آن را  هاتنهادمندي ساختارهاي متمرکزي منجر شد که توان دول
اگرچه نظریه پردازان نئومارکسیست، نظام جهانی و ساختارگرایان نمود.  ترلمشروع و البته قابل حصو

دولت در غرب را محصول تغییرات شرایط ساختاري در سطح کالن در نظر  یريگلکارکردي روند شک
 ينهادمجتمع یرند، اما متفکران معتقد به اهمیت عاملیت انسانی به دولت مدرن به مثابه گیم

دار و کش ياز خالل روندها هاتدول نیگرچه تکوگرند و اشاره دارند که نیم دهشیو مهندس یمصنوع
جا و آن جا  نیا در نیو هرچند از لحاظ آهنگ حرکت، عواقب و مراحل تکوند اهعبور کرد یطوالن

 يایبر خود دارند که گو» ختهساتیواقع« ای »ییدولت بنّا« يهاهدر کل نشاناما متفاوت هستند، 
چند ویژگی عامل ). 154: 1398 ،یاست (پوج یآگاهانه در طراح ماتیهدفمند و تنظ ياهشکوش

که  مدندآیم شماربهدر اروپاي پسافئودالیسم  ي پیش از آنهاتاز حاکمی ي مدرنهاتتمایز دول
 ي جانبی مانند ارتش منظم و سرزمین با مرزهاي مشخص، ظرفیتهاه، عالوه بر مولفهانمهمترین آ

 رسمیت به اساس بر مللیالنبی حقوقی حاکمیت اصل و جامعه در مداخله براي مدرن يهاتدول
 دولت مدرن با چنینو آشکار است که  .دبو هاتدول حقوقی برابري و داخلی حاکمیت شناختن

در سال هاي بعد و  شد، ظاهر وسطی قرون نخستین بار در غرب و در اواخر يي متمایزهایویژگ
الگوبرداري به سایر مناطق جهان گسترش یافت. مبتنی بر روندهاي مختلف از جمله استعمار، جنگ و 

یري این وجه متمایز از گلمتفکرانی مانند ژان بدن، هابز و روسو در شک در این مسیر، نقش اندیشه
  بدیل است.   حاکمیت سرزمینی یعنی دولت مدرن بدون تردید بی

اي هشتال یري دولت مدرن فراز و فرودهاي بسیاري را طی نموده است.گلدر ایران نیز روند شک
 تجدد ورود ر و بعدها مشروطه خواهان از زماننخبگان سیاسی مانند عباس میرزا، امیرکبیر، سپهساال

دهی به ساخت دولت ا در راستاي شکلهشروس، نخستین کوش و اي ایرانهگایران در دوره جن به
یري دولت مدرن در ایران عمدتاً آمرانه و به گلود. در حقیقت، فرایند اولیه در شکریم شماربهمدرن 

ب و درگیري گرچه مواجهه با غر .بوده است» ییبنّا«شاره شد، ا کهچناننوعی عاملیتی یا به عبارتی 
 ،ود، اما بیش از همه در حقیقتشیاي مختلف بسترساز عاملیت نخبگان سیاسی قلمداد مهگدر جن

سردمداران و رهبران جنبش مشروطه و همچنین روشنفکران پسامشروطه در دوره قاجار بودند که 
ود که شیاشاره م کهنوند. چناریم شماربهولت مدرن در ایران ي دهانیري بنیاگلموتور محرکه شک
ارتش  ژهیآن به و ةمدرن و لوازم عمد »یدولت مل« یمبان جادیردن کشور و اکیآغاز جنبش صنعت

 يهاناز آرما ینوان بخشعهب ک،یـ بوروکرات یو ساخت دولت مدرن عقالن یملوحدت  جادیمدرن، ا
اقدامات نتوانست انجام دهد و  یبود که دولت قاجار به رغم برخ یفیجنبش مشروطه، از جمله وظا

اگرچه . )65، 61: 1394 ه،یری(بش عهده گرفت) انجام آن را بهيبعدها ساختار دولت مطلقه (دوره پهلو
فقدان  تکوین کامل دولت مدرن نیازمند بسترهاي مناسب و همانند غرب گذار از مراحل مختلف بود و

سبب تکوین دیرهنگام دولت مدرن در ایران شد، اما ناگفته پیداست که  آن بستر، این لوازم و نبود
گیري تفکر و روشنفکران و متقدمان فکري اواخر دوران قاجار نقش بسیار موثري در جاي

  ند. اهایفا نمود آن دوره و به ویژه دوره پهلوي دن فرایند تکوین دولت مدرن در ایرانشیعملیات
 نیتکو گرید يسودر  ،ملل)الن(به ویژه نظام بی کنار عوامل ساختاري و محیطی بر این اساس، در

 ای» ساختن«کار  یچه کس«با طرح پرسش  ی. پوجقرار دارندو سازندگان آن  انیدولت مدرن، بان
هر چند به باور  .ندکینخبگان اجتماعی تأکید م وعاملیت، جامعه  بر اهمیتهد؟ دیرا انجام م »ییبنا«

دولت مدرن، نشان دهنده  شیدایپ میرمستقیغ ریو کشدار و مس یطوالن یخیفراگرد تار«او، 
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در  ).160ـ159: 1398 ،ی(پوج »است »صلهحا جینتا«و » تعهد به انجام کار« انیم یبزرگ يهاتریمغا
تجدد «بر تکوین در بستر نوعی  ،4یري دولت مدرن در ایرانگلهمین راستا، عمده مفسران شک

ند و نقش روشنفکران را نیز در همین راستا اهتأکید نمودو تمرکزگرا  ااقتدارگر انه،یراگهخبن ،»آمرانه
 روسیه، غربی، اروپاي طریق از مدرن يهاهورود اید، زمینهند. در همین اهتفسیر و تحلیل نمود

 اروپاي گريروشن عصر يهاهاید ایرانی از و تقلید متفکران ایران، به ژاپن و هند عثمانی، امپراتوري
و بعدها البته ظهور دیکتاتوري  »مدرن آمرانهتکوین دولت«عامل اصلی گرایش به نوعی  هجدهم، قرن

 پرسش اساسی نوشتار حاضر، بر این اساسود. شیبه نام رضاشاه با هدف ایجاد دولت مطالقه مدرن م
گروه  نیاثرگذارتر زینو نخبگی  يهاهگرو هه مثاباواخر دورة قاجار، ب که روشنفکران در این است

چه نقشی ایفا  رانیدولت مدرن در ا نیتنخس یو گفتمان ينهاد يریگلدوره در شک نیا کیاستراتژ
با پذیرش این فرض به عبارتی   ؟ند و سازوکار چنین نقشی چگونه به منصه ظهور رسیده استاهنمود
 یقانون الزامات به و محدود  دیمق و البته دولت مدرن و متمرکز جادیامشروطه معطوف به انقالب  که

بر فرایندهاي جاري در آن دوره و  اندیشۀ روشنفکران منتسب به این انقالب و بدون تردید ،بوده است
نوشتار حاضر درصدد یافتن دالیلی است  ،اصلی هدفنوان عهب ، ،البته پس از آن موثر و مهم بوده است

در  انقالب مشروطه ۀاز بدن ینوان بخشعهار، بقاج ةروشنفکران دورچه نقشی براي که نشان دهد 
  قابل تصور است.دولت مدرن در شکل خاص آن  ایعام  يدر معنایري دولت گلشک

اند که با عنوان انتخاب شده یاشخاص انیروشنفکران مورد مطالعه از م ،تاریخیپژوهش  نیا در
 شتری)، و عامل تحول را ب87: 1367 ،یانیوند (آشتشیشناخته م(نسل اول) روشنفکران عصر مشروطه 

مرادي، این اندیشمندان که به تعبیر حسن قاضی). 22: 1376تبار، يکردند (علویدر دولت جستجو م
 رزایماي بودند که هنوز جریان روشنفکري وجود نداشت، عبارتند از روشنفکران دوره» تک«

ها از آن يشتریب يکه آثار نوشتار ،یکرمان آقاخانرزایالدوله و مخان ناظمرزاملکمیآخوندزاده، میفتحعل
البته روشنفکران دورة قاجار محدود به دوره مشروطه .  )118ـ116: 1399( است رسدر دست زین

 نیزاده، حسیحسن تقالشعراي بهار، ود، و کسانی چون محمدعلی فروغی، ملکشینم
وند؛ اما بیشتر شیاین دوره محسوب منوان روشنفکران متأخر عهایرانشهر و بسیاري دیگر بزادهکاظم

رسد. از سوي دیگر، به ها، در دورة اول پهلوي به ظهور میها، آثار نوشتاري و تأثیرگذاري آنفعالیت
: 1394 ه،یریبشباور برخی محققان، انقالب مشروطه مقدمه تکوین ساخت دولت مدرن در ایران بود (

روشنفکران  يهاهاز خواست ياریبس، و از آن جا که )20ـ18: 1389نژاد، یو نصرت یآزاد ارمک؛ 64
هاي این دوره ین تمرکز اصلی پژوهش حاضر، بر اندیشهابنابر افت،یدر انقالب مشروطه تبلور  نینخست

  متمرکز گشته است. 

                                                           
 و سایرین. 1391؛ فاضلی و سلیمانی، 1387؛ اتابکی، 1394براي نمونه مراجعه شود به؛ بشیریه،  -  ٤
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 رزایمهایی چون توان به شخصیتدر کنار روشنفکران مورد اشارة مشروطه، همچنین می
 رزایمی، احمد روح خیخان مستشارالدوله، شوسفی رزایم ،يرازیصالح ش رزایخان سپهساالر، محسن

هاي سیاسی و برخی دیگر اشاره کرد. اما به دالیلی نظیر عجین شدن اندیشه طالبوف میعبدالرح
تعدادي از آنان با اصول فکري سوسیالیسم (و ناسازگاري هرچه بیشتر با مفهوم دولت)، تفاوت 

تمرکز بر موضوع و مسئلۀ هاي نوین دولت و همچنین عدمحانی با اندیشهدیدگاهی برخی در کسوت رو
  دولت همانند روشنفکران منتخب پژوهش، کنار گذاشته شدند. 

  
  پیشینه پژوهش

 يبرا یانقالب مشروطه را عامل مهم ،»رانیدر ا یاسیس ۀموانع توسع«در کتاب  هیریبش نیحس
ردن کیند. به نظر او، آغاز جنبش صنعتکیاد مدقلم رانیساخت دولت مدرن مطلقه در ا شیدایپ

و  یملوحدت  جادیارتش مدرن، ا ژهیآن به و ةمدرن و لوازم عمد »یدولت مل« یمبان جادیکشور و ا
جنبش مشروطه، از جمله  يهااز آرمان ینوان بخشعهب ک،یـ بوروکرات یساخت دولت مدرن عقالن

مات نتوانست انجام دهد و بعدها ساختار دولت مطلقه اقدا یقاجار به رغم برخ حکومتبود که  یفیوظا
و  يادار منابعچون عدم کنترل متمرکز بر  یعواملدر این راستا، هده گرفت. عهانجام آن را ب يپهلو
بر سر  یو اجتماع یاسیمختلف س يروهاین انیوجود نزاع و رقابت در م نیجامعه و همچن ینظام

 انددست داشته یاسیواحد قدرت س نیبه چن یابیدست قیفتصاحب و تمرکز منابع قدرت در عدم تو
  ). 65، 61: 1394 ه،یری(بش

که  ،»رانیدر امدرن دولت مطلقه  يریگشکل یشناختجامعه نییتب«با عنوان  گرید یپژوهش در
در پرتو  رانینژاد انجام گرفته است، ظهور دولت مدرن در ایو فرهاد نصرت یآزاد ارمک یتوسط تق

امانوئل  ینظام جهان یۀاز نظر ی(به تأس یدر نظام جهان رانیاز ادغام ا یناش يختارتحوالت سا
 ةدر دور یدر نظام جهان رانیدهد که ادغام ایمقاله نشان م جیشده است. نتا نیی) تب1974 ن،یوالرشتا

قالب به ان ،يقاجارها در نوساز یدولت وارد ساخت. اما ناتوان يدر جهت نوساز يقاجار، فشار ساختار
 رانیدولت مدرن در ا يریگشکل سرآغازمقاله، انقالب مشروطه را  سندگانیمشروطه منجر شد. نو

ژاد، نیو نصرت ی(آزاد ارمک راه ناکام ماند نیدر ا ،يو ادار یفقدان توان نظام لینند که به دلادیم
  ). 20ـ18 :1389

 يریگقاجار در شکل ةواخر دورنقش روشنفکران ا« ۀدر مقال ،یمانیسل يو هاد یاهللا فاضلنعمت
و  ینیتجسد ع رانیدولت مدرن در ا نینخست يریگمعتقدند که شکل ،»رانیدولت مدرن در ا نینخست
از خود و  یتلق«چون  یمیمقاله، مفاه نیا سندگانیآمرانه است. به نظر نو گفتمان تجدد يراهبرد

، و ...، »ضرورت دولت مقتدر و آمر« ،»اخذ تمدن غرب« ،»یماندگپرسش از انحطاط و عقب« ،»يگرید
و از  کیدموکرات ينه از روندها رانیها، تجدد در اآن دیهستند. از د رانیمقوم تجدد آمرانه در ا میمفاه

 تیشکل گرفت و در نها تمرکزگراو  انهیاقتدارگرا انه،یگراآمرانه، نخبه يکردهایرو قیبلکه از طر ن،ییپا
). 8ـ7: 1391 ،یمانیو سل یرا فراهم ساخت (فاضل رانیمدرن در ادولت  نینخست يریگموجبات شکل

مرجع گفتمان  يهاقاجار، به مثابه گروه ةمقاله، روشنفکران اواخر دور یاصل يریگجهیطبق نت
 نینخست یو گفتمان ينهاد يریگشکلدوره در  نیا کیگروه استراتژ نیاثرگذارتر زیتجددآمرانه و ن
  ).  4ـ2اند (همان: داشته ياجستهنقش بر رانیدولت مدرن در ا

دولت  يمورد یبررس ؛یدولت مدرن و خودکامگ«با عنوان  گر،ید یـ پژوهش یعلم ۀمطالع کیدر 
و  یکه موجد خودکامگ ییساختارها«اند که بوده هیفرض نیاثبات ا یآن در پ سندگانی، نو»رضاشاه

 اهدافبرد  شیسان که مانع پارها به همانساخت نیحد زنند. ا وهیش نیاستبداد هستند، قادرند که بر ا
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و  يزاده دهکردی(رحمان» و استبداد هم هستند یخودکامگ ةشوند، محدودکنندیم کیدموکرات
دولت  یژگیو نینوان مهمترعهب» انحصار زور«مطالعه،  نی). به نظر محققان ا175: 1395 ،یزنجان

 یردگگست ۀانحصار دولت به واسط نیت. ابوده اس ینسب يکم در مورد رضاشاه، انحصارمدرن، دست
روشنفکران  الت،ینهاد بازار، اقوام و ا ن،ی(نهاد د یاجتماع يروهاین ،یو کمبود امکانات نظام ییایجغراف

 یطوفان خودرائ نیاز مناطق کشور را داشت و بنابرا ياریبه بس يمحدود یدسترس ره،یو نخبگان) و غ
  ).182ـ176ود (همان: و استبداد دولت رضاشاه، رنگ باخته ب

یی نیز برخوردار هستند. هایغم نقاط قوت خود، از کاستریها رفت، علهایی که شرح آنپژوهش
هاي محدودیت یبرخ يا حدوددر ساخت دولت مدرن، تهدفمند  يهاکوششبشیریه، با قبول 

ي هاتحکوم یۀربا نظ دهیتندرهم اریاو بس دگاهیاما د .کرده است نییدولت مدرن را تب يریگشکل
به نظر اساس،  نی. بر ابه چند عامل استو محدود ي، الدین شانزدهم تا هجدهم موقري اروپا مطلقه

ژاد، نیو نصرت یارمک گر،ید يباشند. از سو یدولت مدرن ناکاف یو بررس نییعوامل در تب نیا رسدمی
دانند، اما یم ینظام جهان ياز تحوالت ساختار متأثررا  رانیظهور دولت مدرن در ا به درستیگرچه 

 يو هاد یاهللا فاضلنعمتتالش  شود.یمحسوب م یتیتک عل یدگاهیخود د ۀبه نوب دگاهید نیا
ی در جهت تبیین دولت مدرن نیز، در نهایت در دام گفتمان تجددآمرانه در ایران گرفتار مانیسل
ارتش و سرکوب مراکز متعدد  تیرضاخان، تقو به قدرت رسیدن نحوه ندمان یخیحوادث تارود و شیم

ند. در مقالۀ اهشدگرفته  دهیناداین فرایند در  یمللالنیو ب ياهمنطق يدادهایرو ریتأث ایقدرت، 
خلط  هیقهر ةاستفاده از قو زانیانحصار قدرت با شدت و می، به وضوح و زنجان يزاده دهکردیرحمان

که در  يبا هر ابزار تیشد، اما در نهابا فیاند ضعتویم يدر دولت مدرن، قدرت مرکزشده است. 
 ۀتوان از موازنیخود را دارد و نم يموجود در قلمروها يهاقدرت یتفوق بر تمام ییدارد، توانا اریاخت

گونه که همان ست،یقدرت ن مطلقِ از انحصار، انحصارِ منظورمختلف سخن گفت.  يهاگروه انیقدرت م
  در اروپا، انحصار مطلق قدرت نبود. هم و هجدهمهفدمطلقه در قرون  يهامنظور از حکومت

  
  نظري- چارچوب مفهومی     

ترین فهوم دولت در علوم اجتماعی و به طور ویژه علم سیاست مفهومی پیچیده است. دولت عالیم
 البته ،)24: 1380بشیریه،( است مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته

تا  االرپدرسبدون سرزمین  ياهي قبیلهاتی در طول تاریخ داشته و از دولدولت تحولی تدریج
ر آن در تعدولت و اشکال متنو-ملت، ملت-و اخیرا دولت مطلقه مدرن، دولت هاي فئودالی،حکومت

ژئوپلیتیکی و  ) و همچنین، مباحث1789( فرانسه ) و1640- 1688( ب انگلستانالانقگذار بوده است. 
در اروپا و ذار از دولت مطلقه به دولت مدرن از جمله عوامل گهاي اروپایی رونی دولتت دالتحوالبته 

معرفی ي از ترتیبات نهادي اهدولت مدرن را مجموعه پیچید) 17: 1377( پوجی. بودندالبته جهان 
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ي اداري را در اشغال هاتابد که پسییکه به وسیله فعالیت مداوم و منظم افرادي جریان م ندکیم
 لیتشک ياز اجزا یکیدولت مدرن به  ةدربار یاسیس یۀمعتقد است بحث نظر )1392( نریاسکارند. د

و ساختمان خود دولت مدرن مورد  يریگلشده است که در شک لیتبد ییهاهیو نظر میمفاه ةدهند
یري گلند که از شکادیپارسونز، دولت مدرن را کاملترین شکل نظام سیاسی م. رندیگیاستفاده قرار م

(بدیع،  ردآوییک نظام قانونی منتج شده و مشروعیت خود را از اصل وجاهـت قـانونی بـه دسـت م
 پوجی فرانکواندارد. ج متفاوتی وجود يهاهمدرن دیدگا تکوین دولت پیرامون فرایند). 52- 51: 1379

). 144- 127: 1388( ندکینظامی را از هم تفکیک م و اقتصادي رویکرد مدیریتی، در این زمینه سه
را  دولت، است. رهیافت اقتصادي استوار متمرکز و اداري کارآمد مداوم توسعه سیر بر مدیریتی رویکرد
 فئودالی نظام تحوالت را محصول مدرن تکوین دولت و طبقاتی مبارزه و طبقات به جوامع انقسام حاصل

 فئودالی ضعف نظام و ناتوانی ي آندرسون،ند. در همین رابطه، پردایم ريداهسرمای تولید شیوه به گذار و
 بر هانآ تسلط و با پادشاهان ها فئودال سازش موجب سو یک را از دهقانی ايهمو قیا 15و  14قرون  در

) 19-18: 1974(اندرسون،  است دانسته بورژوازي طبقه ظهور و تجارت گسترش دیگر از سوي و دولت
) نیز 2001( هلد دارد. دیوید ذاتی ياهرابط خشونت که باسیاسی  است نهادي دولت نظامی، در رویکرد

درن تأکید نموده است. همچنین، مدولت  ني نظامی و به ویژه اقتصادي بر تکویهاتبر اهمیت رهیاف
ند. در اهیري دولت مدرن بهره بردگلفرهنگی براي تبیین فرایند شک رهیافت از از پژوهشگران برخی
ست. اهشد تاکید زيساتو دول مدرن دولت پیدایش در فرهنگی و نظري ياههآموز نقش بر رهیافت این

 اصالحات نقش بر اقتصادي و نظامی يهاتکشیدن رهیاف به چالش با گروسکی فیلیپ مثال نوانعهب
، هات). عالوه بر رهیاف33- 30: 1390نقل از حاتمی،  (به زي تأکید داشته استساتدول در پروتستانی
زي یا بالعکس نیز بحث اصلی مورد توجه متفکران ساتمل دولت مدرن در راستاي یريگلفرایند شک

 دیگري،زي و ساتنخست دولت سپس مل«منظر، دو فرایند،  حوزه دولت و سیاست بوده است. از این
ي متفکران برجسته بوده است. هاهنوان دوگانه مهمی در اندیشعهب »زيساتملت سپس دولنخست 

 بر سپس و می آید بوجود ملت یک نخست مدل، انند. در ایندمی اروپایی جوامع مختص اول را مدل
 طبیعی پروسه یک زي درساتمل-دولت مدل، این طبق واقع یرد. درگیم دولت شکل یک آن اساس

 استنباط متحده تجربه ایاالت از بارز به طور را دوم مدل است. در مقابل کرده پیدا تکامل تاریخی
است. در حقیقت،  ملت وجود مقدم بر دولت آمریکایی وجود مدل در اروپایی، مدل خالف ند. براهنمود

یرد و شق دوم، گیزي است که مبتنی بر ملتی واحد شکل مساتنوع نخست نوعی فرایند فرهنگی دول
ردد. گیوعی دخالت قدرت در عرصه ایجاد ملت است که به تکوین نوعی ناسیونالیسم مدنی منجر من

وع نخست نسازي اهمیت ملت و قومیت در ساخت دولت و کشور بر برجسته یان، ماکس وبر بادر این م
بسباوم با اشاره به اهمیت خلق ملت توسط دولت، فرایند اتوجه دارد و متفکرانی مانند گیبرنا و ه

 ،هاتمل«ند کیبسباوم اشاره مها هکند. چناندهیزي توسط دولت را مورد تأکید قرار مساتمل
). به عبارتی 23: 1383(هابسباوم، » است صادق آن عکس بلکهد، نساختن را هایرایگیمل و هاتکومح

پایین  به باال از باال و ب) مدل به پایین از عناوین: الف) مدل تحت را ان این دو مدلتویدیگر م
  ). 12: 1386(زرگر،  معرفی نمود

 به باال مدل ود، اما درشیاز دل آن مستخرج مدر مدل پایین به باال نهاد دولت مبتنی بر ملت و 
 متحده ایاالت آن بارز نمونه ) که58: 1383(اسمیت،  دهشیطراح ملل تیلی چارلز تعبیر به پایین یا

 ابزارهاي با را نامتجانس جمعیت یک تدریجهب توسعه، به رو نهادهاي با دولت قوي یک است، بوده
 به و ه نمودهتهمبس یکپارچه شهروندي و مدنی حقوق رشد و ناسیونالیسم نیروي از جمله مختلف
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 ازي شدهستمل پروسه وارد اصلی ریزبرنامه نوانعهب دولت وضعیت این است. در آورده در حالت ملت
  ماید.نیم ازيستمل بحران حل در سعی مختلف يهاتسیاس و اهشرو با و

از متفکران بر اهمیت عاملیت از جمله ي اهعالوه بر آن و در راستاي مباحث مطالعه حاضر، پار
ند. در همین اهعامالن نخبه و روشنفکران در تغییرات سیاسی و از جمله تکوین دولت مدرن تأید نمود

تاکید نموده و بر توجه به عامالن ساخت  »دولت بنایی«اشاره شد بر مقوله  کهچنانوچی پراستا، 
یري  سیاست و در این مورد گلدر شک عواملترین اصرار می ورزد. یکی از مهم »بنایان«دولت یا 

و افکار مرتبط و البته در بسیار موارد نوآورانه  هاهخاص تکوین دولت مدرن بدون تردید حامالن اندیش
 ود. روشنفکران در حقیقت، به بیان ساده منتقدشینوان روشنفکر یاد معهب هاناست که عموما از آ

نوان عهر نظر وبر روشنفکران بد ر بستر جاري جامعه هستند.وضع موجود و مروج وضع مطلوب د
 انند برتویو طبقات نم اقشاربراي خودشان و براي دیگر  هايو سازندگان ایدئولوژ هاهتولیدکنندگان اید

ي اهبه نظر وبر اگرچه روشنفکران در بیشتر موارد قشر جداگاند. ي یکپارچه فهمیده شوناهحسب نظری
 نند، این امرکیشان دنبال نمد، اما ضرورتاً منافع قشر خود را در تأمالت فکريهندیرا تشکیل م

وح طها حامالن اشکال و س، زیرا آنسیر کنندان شیفراتر از منافع طبقات اازد تسیروشنفکران را قادر م
 ). 91: 1386(صدري،  شندبایعقالنیت م ختلفم

ي مارکسیستی، آنتونیو گرامشی روشنفکران هاهشدي کالسیک و به تأسی از اندیبنهدر یک دست 
براي گرامشی، روشنفکران ند. کیرا به دو دسته روشنفکران سنتی و روشنفکران ارگانیک تفکیک م

هاي عقالنی خاصی دارند، بلکه بیش از آن ي آکادمیک یا مهارتهایلزوماً افرادي نیستند که ویژگ
شوند. شوند روشنفکر تلقی میدر تفکر اجتماعی درگیر می هایی که فعاالنه و به صورت عملیتمام آن

بنابراین، مطابق با نظر گرامشی، هر کسی متفکر (بالقوه) است، اما آنچه که افراد را روشنفکر می سازد، 
ها روشنفکر هستند، اما همه وان عنوان نمود که تمام انسانتیبنابراین م«موقعیت اجتماعی آنها است: 

براي گرامشی  »روشنفکر«). اصطالح 9: 1971(گرامشی، » ه کارکرد روشنفکري ندارندافراد در جامع
. بنابراین روشنفکران از »ي روشنفکران اشاره دارداهکارکرد اجتماعی بالفصل دستۀ حرف«تنها به 

  شوند. طریق نقش فعاالنه در جامعه تعریف می
ستند، یعنی نویسندگان، دانشگاهیان، ي هاهباور گرامشی، روشنفکران سنتی، روشنفکران حرف هب

فرهنگ «ها تولید بیان منتقدانه و ترویج هنرمندان، روحانیون، کارشناسان و دیوانساالران. کارکرد آن
هر طبقه «براي حضار یعنی جامعه است. در نقطه مقابل، روشنفکران ارگانیک افرادي هستند که  »واال

. این روشنفکران »دهدرا بسط میش آناهزمان با توسعکند و همجدیدي به موازات خودش ایجاد می
هاي تجانس و آگاهی از کارکردش نه تنها در زمینه اقتصادي، بلکه در زمینه«ان شهارگانیک به طبق

). طبق نظر گرامشی، این افراد پیوندي 6 - 5 :1971(گرامشی،  »کنندسیاسی و اجتماعی اعطاء می
شوند و این جتماعی خاص متولد شده و اجتماعی میاه ها در طبقآني خاص دارند. اهارگانیک با طبق
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ها مانند روشنفکران سنتی عموم مردم را مخاطب قرار کنند. آنان تأکید میشیچنین بر منافع طبقات
ند، بلکه عمدتاً با طبقه خودشان ارتباط دارند. با وجود این، روشنفکران ارگانیک شارحان و دهینم

ها مسئول ایجاد و نفسه عامل توسعه ذاتی طبقه هستند. آنالیان نیستند، بلکه فشهقمبلغان صرف طب
تعیین جهت آگاهی طبقاتی هستند، ایجاد آن خارج از محدوده ایدئولوژیکی موجودي که طبقات خود 

  ). 125- 123: 1396(مالشویچ،  نددهیرا در درون آن توسعه م
قش روشنفکران در جامعه و سیاست تأکید دارد. باومن زیگموند باومن متفکر دیگري است که بر ن

فراتر رفته و با بعضی از موضوعات و  اشیکند که از سوگیري شغلنوان کسی تلقی میعهروشنفکر را ب
شود. به طور خاص، روشنفکر با مسائل جهانی که به کل انسانیت مرتبط هستند، درگیر می

روشنفکران از  »خط تفکیک«شود و هر دوره درگیر میایی درباره حقیقت، قضاوت و ذائقه هشپرس
یري درباره پیوستن به شیوه خاصی از فعالیت ترسیم شده و مجدداً گمغیرروشنفکران به وسیله تصمی

شوند، اما برتري گرایی تعریف می). اگرچه روشنفکران مبتنی بر اراده2: 1987یرد (باومن، گیشکل م
کند که تغییرات شود. باومن عنوان میعوامل ساختاري تعیین می نوع خاصی از روشنفکري از طریق

وانند به وسیله دو نوع توسعه تبیین شوند: تیدر کارکرد روشنفکران با اعمال استداللی مسلط عموماً م
ي مطابق اهیکی تشکیل دولت بوروکراتیک مدرن که به تدریج با قدرت تجهیز شده و به تشکیل جامع

ص از نظم منجر شد و دیگري ظهور گفتمان روشنفکري منطقی مستقل که ابزارهاي با مدل عمدتاً خا
). این دو دوره، دو نوع مسلط و 128: 1396(مالشویچ،  کندعقالنی براي تکمیل این مدل ارائه می

است،  »يگذارقانون«که اصل روشنفکري مدرنیته، متفاوت از روشنفکران را در خود دارند. درحالی
(همان:  شودتوصیف می »مفسران«به وسیله ظهور انواع جدیدي از روشنفکران یعنی  پسامدرنیته

هاي متفاوت مرتبط هستند. روشنفکري مدرن ها شدیداً با شرایط ساختاري دوره). کارکردهاي آن129
شوند که به ابزارهاي شناختی مجهز هستند که حقیقت را از غیرحقیقت، ي تلقی میاهنوان مجموععهب

ناختی دقیق را از شیهاي زیبایهاي غیراخالقی یا انتخاباي اخالقی اصیل را از ارزشهشارز
هاي متنوع نظم و نسبیت مدرن اما به وسیله مدلکند. شرایط پستهاي بی محتوا متمایز میانتخاب

ي براي گذارقانونشود و در این فضا، کارکرد روشنفکر، و دانش مشخص می هاياعمال، قواعد، استراتژ
نظام نیست، بلکه تفسیر و تشریح حوادث و اعمال براي عامه مردم در شرایط خاص است. در همین 

وان از چهارگونه ترکیبی از روشنفکر یاد کرد و بر تین ممراستا و مبتنی بر تلفیق آراي گرامشی و باو
؛  سنتی گذارقانوننتی س -دي نمود؛ بنهي مختلف را دستهاهاساس آن آراي روشنفکران ایرانی در دور

  انیگ. گمفسر ار -ارگانیک  و  گذارقانون - مفسر؛ 
یدایش گروه روشنفکران در ایران و به دنبال آن آغاز جنبش روشنفکري با هدف نوسازي جامعه، پ

ردد. روشنفکران عصر مشروطیت تا پایان دوره پهلوي اول نقش تاریخی گیبه آستانه مشروطیت باز م
هده داشتند. آنان پیشگامان مدرنیته و نوسازي بودند. خاستگاه اجتماعی و اندیشگی عهبسازي را دوران

ناسی شهي موضوعی جامعهاهپرداختند از زمیناین روشنفکران و مفاهیم و مسایلی که به آن می
از دولت مدرن، جایگاه  هانفهم آ ناسی روشنفکران ایران است.شهتاریخی و از مباحث اصلی جامع

از ساختار دولت  هانتفاسیر آو نیز  ي بعدهاهدر تکوین دولت مطلقه مدرن در دور هانشه آاندی
مطلوب مبتنی بر نظریات فوق در ادامه مورد تفسیر و تدقیق قرار خواهد گرفت. بر این اساس، 

ي خاص در هاهمتناسب با نظریه فوق، در راستاي موضوعاتی مانند اهمیت و برجسته سازي مولف
 تاً(نخست ملت یا دولت) و نهای دولت مدرن، همچنین نحوه تکوین ساختار دولت مدرن تفسیر

در  هاني آهاهمتناسب با شیوه نگاه و خاستگاه اجتماعی روشنفکران ایرانی دوره اواخر قاجار، اندیش
  راستاي دولت مدرن تفسیر و تعبیر خواهد شد.
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  ناسی تحقیقششرو     

تاریخی  ناسیشهاسلوب جامعبا  تحلیلی-تاریخیرویکردي  تحقیق، در اینناختی ششویکرد رور
نظران در زمینه نقش صاحبنوان عهتیلی، گرامشی و باومن باز دیدگاه وبر و  رابطه،است و در این 

 ایران در مدرندولت ساخت درك که جااز آن .روشنفکران استفاده شده است و سیاسی اجتماعی
 و توصیفی شیوه به مقاله از بخشی است، جامعه اجتماعی اقتصادي و سی،سیا تاریخ مطالعه به منوط

فرهنگی را  -وضعیت و بسترهاي موجود در حوزه دولت و حاکمیت و همچنین بافت اجتماعی تاریخی
دارد.  قرار تاریخی ناسیشهجامع چارچوب در نیز مقاله ناسیشش. رودادخواهد  قرار بررسی مورد

نتی تک بعدي و تأکید سيیري از تاریخ نگارگهفاصل تاریخی، ناسیشهجامع رددلیل اصلی کاربرد رویک
 است. رهیافت بوده ایران در مدرن یري دولتگلشکگاه متکثر و چندعاملی در رابطه با ن بر

ي هانا بنیاب را ایران در دولت ساخت تاریخ که درصدد است مقاله، این در تاریخی ناسیشهجامع
 آراي بررسی باو  روشی چارچوب ینا رد مطالعه حاضر، د.ساز مرتبط آن دوره روشنفکراناندیشگی 
ي آنان با چارچوب نظري مطالعه، درصدد ترکیب هاهو مقایسه اندیش دوره، آن روشنفکران ازتعدادي 

نخست، با تمرکز بر  ،ر ادامهبرآمده است. د در ایران مدرن دولتتکوین  فرآیندمیان اندیشه و عمل در 
دولت مدرن، سازمان قدرت سیاسی در دوره قاجار مورد توصیف و تحلیل  سازنده و متشکله يهاهمولف

ي متفکران مبتنی بر وضع موجود و نوع نگاه در راستاي وضع مطلوب هاهقرار گرفته و سپس اندیش
  ، تفسیر و تحلیل خواهد شد. (هنجاري)دولت مدرن

  
  شکل سازمان قدرت سیاسی قاجار      

قدرت و شئون  يهاهاز حضور گرو یدر منابع قدرت ناش یون وجود تکثر و پراکندگچ یعوامل
بزرگ و  ندارانیتجار عمده و زم ،یبزرگان روحان ر،یو عشا التیا يچون رؤسا ،يمتعدد یاجتماع

منظم و  یکارآمد و نبود ارتش يساالر وانیعدم انحصار ابزار خشونت و فقدان نظام د ،ینخبگان محل
دوره  نیدولت مدرن در ا نیتکو قیطرف، و از عوامل تعو کیضعف قاجار از  یاساس لیالاز د یئمدا
). Abrahamian, 1974: 11؛ 33ـ29: 1391 ان،ی؛ آبراهام43ـ41: 1394 ه،یری(بش وندریشمار مبه

به که در دوران قاجار صورت گرفت  یغرب ةویبه ش یعقالن یبوروکراس جادیا يبرا ییاهشتالالبته 
 م،ی؛ شم10: 1370دوله، النی؛ ام164، 3، ج 1346(اعتمادالسلطنه،  دینرس جهیبه نت ياریبس لیدال

بودند که  کىیچر ادةیو پ لىیمرکب از سوارة ا زی). قشون ن128: 10، ج 1339 ت،ی؛ هدا22ـ19: 1370
ردند کیع ماز افراد قلمرو خود جمقاعده و اساسى  چیبدون ه اتیدر موارد لزوم فرمانداران و حکام وال

  ). 744ـ743: 1359؛ راوندي، 69: 1، ج 1384، ی(مستوفند اهرستادفیلشکرگاه مو 
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. در آن دوره غالباً انتقال قدرت به ستین تیاز اهم یخال زین تیانتقال قدرت و مشروع ةقانون، نحو
صورت  ینیحق جانش ایو  یاله تیمشروع ،یمانند انتقال قانون جیرا يهاهویاز ش ریغ ییهاهویش
نوان مثال، عه). ب192: 1392 انی؛ کاتوز87ـ78: 1392 ،یرضاقل؛ 23: 1386مستشارالدوله، رفت (گیم

 يایبرادر، رو يعهدیپدرش و به رغم ول يماریشاه، به هنگام ب نیساالرالدوله پسر سوم مظفرالد
ر فتح تهران شد کردستان رهسپا يلشکر از سو يمرتبه با گردآور نیرا در سر پرواند و چند ینیجانش

جامعه و حکومت دوره قاجار و  دنبو یسنت لی). در هر حال، به دل258ـ257: 1363(ملک زاده، 
موضوع برخوردار  نیا تبیین يبرا ياریاز وزن بس ،يموضوعات با جوامع مدرن امروز نیا یدگیتندرهم

  . ندستین
اشاره شود.  حاضر ر پژوهشد دیو مورد تأک یبه دو عامل اساس دیکنار عوامل ذکر شده، با در

چرا به عبارتی پرسش مهم دیگر اینست که  .هیدوم، عدم انباشت سرما ،بودن ینیسرزم مسئلۀنخست 
 ةاز آن در دور ییهاهنیزم دیسریو به نظر م د،یقرن در غرب به طول انجام نیکه حدود چند يندیفرا

 یِ؟ پاسخ آن وابستگظاهر شداول  يپهلو ةردو رانیقاجار فراهم بوده، ناگهان در کمتر از ربع قرن در ا
اول و متأثر  یالخصوص بعد از جنگ جهانیدن مرزها، علکرو مشخص  نییسرشت دولت مدرن به تع

بعد از وین و در  يالدیم 1815روند در سال  نی. ابود 1919در سال  ياز انعقاد معاهده ورسا
صلح و طراحان نقشه در  انیاروپا آغاز شد. بان طینقشه و شرا تیو تثب میترس يبرا یناپلئون ياهگجن
، عالوه هايپرداختند. اساس مرزبند دیجد يزهامر میبه ترس ت،یقوم ۀبدون در نظر گرفتن مسئل نیو

 یوستگیشامل پ ازات،یو حقوق و امت یمحل یسنت يقدرت، نهادها ۀ، مذهب، موازنهانبر منافع دودما
بود؛  هانیسرزم یعقالن تیریمد ۀنشان نیو ةبود. کنگر زین هانو احتماالً جمع و جور بودن آ ینیسرزم
-Gellner, 1997: 38امالك اجتناب شود ( یوستگیو ناپ یندگکه در صورت امکان از پراک نیو ا

39 .(  
مشخص » سرحدات«توسط  ،یسنت يهاتدول یمانند تمام هیقاجار یتحت حکمران ةمحدود

 دیباشد وجود نداشت. سع هانآ تیتحت حاکم نیسرزم قیقد گرکه نشان یثابت يها»مرز«د و شیم
ران و روس یسرحدداران ا انیم یشگیقاجار، از نزاع هم ةدر دور حکومتی ياهبا انتشار مکاتب یسینف

ند که به خالف اهبود هیولت روس...{گرجستان}...د نانینزاع سرحدنش نیباعث ا«رد: دایپرده برم
ند که باعث نقض عهد شده است... که چند اهکرد ستهیناشا يها بد و عمل يشروط عهدنامه کارها

«...  ياهتوافقنام یکه ط یحال در). 720: 1383 ،یسی(نف» ند...اهغضب کرد رانیاز دولت ا تیوال
حد و حدود و نشان گاه خود دانسته باشند... و اگر  نیرا مشخص نمودند که... طرف نیدولتالنیسرحد ب
در باب خط  یلجاجت ای یاتفاق ایمشخص شده را بشناسند و  يتوانند آن جاهان نیطرف نانیسرحدنش

سرحدات  ةو اگر سپاه حاضر رانیسرحدات ا ةضرسر بدهد آن وقت سپاه حا هانآ انیسرحدات در م
  ). 722(همان: » که بودند جابجا باشند... یی... در هر جاهیروس

است؛  »تیحاکم«با مفهوم  دهیتندارد، درهم یحقوق ۀجنب شتریمرز که ب ایودن بینیسرزم مفهوم
شده، توسط دولت.  فیمشخص تعر يو مرزها نواحی ۀاعمالِ قدرت مطلق و نامحدود در هم ،يبه معنا

باشد،  یو تشکالت داخل هانتفوق بر کل سازما ایسلطه  یمدع یخاص نیدر درون سرزم یاگر هر دولت
تشکل صاحب اقتدار  گانهیاست که دولت  نیا یداخل يهاهدولت و گرو انیعملکرد مرسوم در رابطه م

مورد  ياهاست که تا انداز يبر قواعد یدارد، مبتن یحقوق ۀجنب شتریکه ب یتفوق نیشود. چن یتلق
 ،یاسیس يواحدها یکه در شکل سنت یدر درون قلمرو دولت هستند. موضوع تیجمع ۀعام ییشناسا

  ).41: 1394 نسنت،یاز اعراب نداشت (و یچندان محل
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اصل «نوان عهاز آن ب یاست که پوج يزیقلمرو مشخص، چ کیبر  تیحاکم يآن وجه ادعا اما
او  ییتوانا ةدولت، به انداز کی تیمعنا که حدود حاکم نیند؛ به اکیم ادیملل النیدر حقوق ب» افاقه

 ار ینیرزمس تیمالک يادعا یاست که دولت هودهیب نیخاص است. ا يادعا کینشاندن  یدر به کرس
توسط دولت  نیهمان سرزم ياند از پاسدارتوینم یعنیکند؛  ياند از آن پاسدارتویداشته باشد که نم

است که  یاز عبداهللا مستوف ی). نمونه مشابه آن، گزارش147: 1398 ،یکند (پوج يریجلوگ يگرید
 زی(که عکس آن ن بود رانیعاجز از دخالت در سرحدات مجاور خود با ا ید دولت عثماندهینشان م

را به  يسرحد التیدولتشاه که در کرمانشاهان حکومت داشت... گاهى ا رزایمحمدعلى م«صادق بود): 
وفرى مبیخاك عراق عرب م  نیمود. دولت عثمانى هم به واسطه دورى مرکز دولت خود از انیرد و کرّ

محمدعلى  استرضاىو تحفه  هیبا فرستادن هد زیرد و پاشاهاى بغداد نکیوضع را تحمل م نیمحل، ا
  ). 31: 1، ج 1384 ،ی(مستوف» ردند...کیرا در انتخاب خود فراهم م رزایم

 جادیو ا ینظام يهايریدرگ يبه جا ران،یا یخارج استیس رییاول، رضاشاه با تغ يپهلو ةدور در
 شیدر پرا  گانیبا همسا يحسن همجوار استیس ه،یخود مانند افغانستان و ترک گانیتنش با همسا
: 6، ج 1362 ،یشود (مک يریجلوگ یخارج ۀبر آن بود تا از هرگونه درگیرى و یا منازع یگرفت و سع

از » اصل افاقه«گرفته شد و احتماالً  شیدر پ زین هیهمسا يکشورها ياز سو قاًیدق استیس نی). ا156
 ينقش مرزها ير براواالت گاهیشدن جاقائل نیشده بود. بنابرا رفتهیپذ باًیتقر هانآ یهمگ يسو

  . ستین راهیب يمشخص، امر
خود  ي)، به خوديرداهی(سرما یقاجار در ساختار نظام جهان دوره رانیسد ادغام ارینظر م به

 ،يرداهیسرما یاقتصاد جهان ۀسو، توسع کیدولت مدرن شود. از  نیتکو يبرا یانست عاملتوینم
ران داهی(سرما دیروزافزون به مواد خام و عوامل تول ازیگسترش مناسبات بازار بود که خود از ن ازمندین

 يفراهم نبود و از سو رانی، که بستر آن در ا)1979(والرشتاین،  رفتگی) نشأت مریو کارگران مزدبگ
در کنار شرایطی چون  یلیت چارلزرفت. گیصورت نم هیانباشت سرما یعنیآن،  یعامل اساس گر،ید
 تیبزرگ و بادوام از جمع ینظام يروهایداشتن ن اریدر اخت«و » جبارمتمرکز ا يبه ابزارها یدسترس«

در  ییاروپا يهاتدول يروزیپرا دالیل اصلی » متمرکز هیسرما یدر دسترس بودن نسب«، عامل »خود
  . )63: 1990(تیلی،  دندایم یانواع دولت مل

جوي محیط خست جستان پی گرفت. نتویعدم انباشت سرمایه در ایران قاجار را از دو منظر م
 یطیمح«فرهنگی مورد نظر ماکس وبر و دوم شرایطی اجتماعی و اقتصادي حاکم بر جامعه. وبر 

 نیمدرن کمک کرد. ا يرداهیکه به ظهور سرما افتی ییرا در جوامع اروپای...{پروتستانیزم}... فرهنگ
ثروت بدون  يگردآور ،ییانداختن کامجو قیبه تعو ،ییجوصرفه ،یانضباط، سخت کوش يفرهنگ برا
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به نظر  ).74 1392به نقل از سیدمن، ( 5»قائل بود تیاهم ياقتصاد قیو مباهات به توف یمصرف تجمل
 ۀالزم جهت توسع يقد اخالق اقتصادفااسالم، اسالم  نیبا د تیحیمس ياهسیمقا ۀدر مطالعوبر، 
الزم  یآن جهان يبه رستگار دنیرس يرا برا ایدن نیا گاهیاسالم جا نیرچه دگ. بود يرداهیسرما

است و نه زهد  یاز مواهب زندگ يو برخوردار یمذهب فیصحنه انجام وظا ایدن نیند، اما در کل ادایم
  ).105: 1382 ،یافضلبه نقل از ( 6ثروت يو گردآور

روح «وبد، گیملکم خان ناظم الدوله م کهنیا آن چنامعنادار کردن کسب و کار و درآمد در عمل، 
و  اکاریر انیواعظ ها و روحان ماتیتعل«). 172: 1381ملکم خان، ( نداشتدر ایران وجود » یسانکار ان

 یو برهنگ یوزگیدر هب قیاعتبار دانسته مردم را تشویو عمر را ب داریرا ناپا ایما که دن عمل یعالمان ب
 ةتود... نات،یتلق نیرا کشتند و با ا یو معاش يکرده حس تشبت و اقدام در امور اقتصاد یشیو درو

بتصرف در موقوفات و  یخود را صاحب امالك و دهات و اول یول.... خوار و تنبل ملت را گرسنه و مفت
  ).196: 2، ج 1363 رانشهر،یزاده اکاظم» (نادان و عوام ساختند ةمالک الرقاب ملت ساد

منع  يداشتند، به جا و افکار عامه نفوذ کامل دیکه در عقا یکسان ون،یروحان ویسد،نیمزاده ملک
ي که در مقابل رشد و علم صنعت اروپایی، اه(در دور یلوکس فرنگ ياز کاال هکردن مردم به استفاد

 ۀ، خودشان امتع)رفته بود انیرو به نقصان گذاشته و تعادل صادرات و واردات از م یداخل عیناص
کرده است که زحمت  خلقرا  هایخداوند فرنگ«بوده که  نیآنان ا هیدند. توجکریاستعمال م یخارج

فارغ و بدون زحمت به عبادت  یبا دل هانکنند تا مسلما هیمسلمانان را ته اجیبکشند و موارد مورد احت
  ).135: 1363زاده، (ملک» بپردازند

 راتییتغ امکان)، 162: 1344 ت،ی(هدااعتبار بودن جان و مال از سوي دیگر، در سایۀ ناامنی و بی
 دشوار بود اریبسو...  یاجتماع ينهادها ه،یثروت، سرما ت،یانباشت بلندمدت مالک لهجمدراز مدت از 

ثروتمند خراسان در اواخر عمرش،  یالدوله، والخان آصفعبدالوهاب ،ًاحتماال .)2-1: 2004(کاتوزیان، 
حربه در  نیزده بود. اما ا یوانگیخود را به د رد،یشاه ثروتش را از او بگ نیکه ناصرالد نیاز ترس ا

هزار تومان پول  100الدوله حدود کارساز نبود و شاه از وراث آصف گریمرگش د دنیبا فرا رس تینها
نیفرزند سوم ناصرالد رزای). کامران م267: 1384 ،ی؛ مستوف314: 2، ج 1371گرفت (بامداد،  اتیمال
که  یان انداخت و تا زمانزنش را به زند ه،توپخان ةو منصب دار وزارت جنگ، پس از مرگ فرماند شاه

  ).291: 5، ج 1371تومان از او نگرفت، آزادش نکرد (بامداد،  3000
اخت، سینه تنها آن را وارد مدار نظام جدید اقتصاد جهانی م هیقاجار ياقتصاد يگسترش مبنا

 یدولت یقدرت بوروکراس ۀتوسع و یخارج یو حت یرا در برابر دشمنان داخل اشینظام ییوانابلکه ت
 هانمایقانون و پ يو اجرا تیتثب ه،یانباشت سرما تیامن ت،یوجود حقوق مالکد. ادیافزایش م

در کانون  شتریب ن،یرا فراهم آورد، بنابرا يرداهیاقتصاد سرما ةانست چارچوب هماهنگ کنندتویم
ق به خود موف یبخش تیرفت و در مشروعگیقرار م یجامعه مدن رومندیو طبقات ن هاهتوجه گرو

انده و نابهنجار، هم از نقاط مبعق يبا ساختار اقتصاد ییهاتحکومویسد نیاحمد سیف م د.شیم
  ).309: 1373 ف،ی(س وندشیري برخوردار مداهضعف نظام قدیمی و هم از نقاط ضعف نظام سرمای

  

                                                           
5- Max Weber (1958), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (New York, 
FreePress) 
6-  Max Weber (1965), Sociology of Religion, Tr. E. Fischoff, (London), ethaen and Co. 
Ltd. p.52.   
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 عصر مشروطه (قاجار)در اندیشۀ روشنفکران » دولت مدرن«و » دولت«واکاوي مفهوم      
 يایاسیسازمان قدرت س نچنی نیاز تکو یک نظریه به صراحت ،از ابتدا ییاروپا شمندانیاند

دیده ساختار دولت مدرن به وضوح  يجا يآنان در جا يهاهشیاندتأثیر ؛ اما ردندکیصحبت نم
بودند که  یو ... مسائلجدایی دین از سیاست قانون،  ،یمدن ۀجامع ت،یمشروع ت،یروطمش ود.شیم
 انیسو، در م نیدر قرون قبل فراهم شده بود و از عصر رنسانس به ا هانآ یو فلسف يفکر يهاهنیزم

در  تیدر نها ،پردازانی چون هابز، روسو، الك، و میلنظریه یاسیو س یفلسف يهامناقشات و جدل
اما شاید بتوان ماکس وبر، کارل مارکس و یا حتی امیل دورکیم را قالب دولت مدرن جا گرفت. 

  آورد.  شماربهن حوزة دولت مدرن ین نظریه پردازانخست
 یتمدن غرب یو فلسف يفکر يهاتسن میموج عظ، غرب يبا باز شدن درها کبارهیبه در ایران اما، 

ساله  ستیب رومندیجوان ن کیخوراك  کبارهیبه «، )1363( ملک زاده يوارد جامعه شد. به قول مهد
نود و نه افراد در آن  يکه صد ياهد؛ جامعشیم ختهیرکودك چند ماهه  کیداشت به زور در حلق 

منابع تفسیر ترجمه و  ،این دورهتالش روشنفکران در  ةعمدبه باور بسیاري، . »واد بودندسیزمان ب
با این وجود، این مسئله مانع ود. آنان بفرهنگ و تمدن ساختار  و تبلیغ دیو تمج یغرباندیشه و تفکر 

  خصوص در این مورد خاص، مورد واکاوي قرار نگیرد.هود که افکار آنان، بشینم
(به مثابه کسانی که دغدغه  ي سه تن از موثرترین روشنفکران آن دورههاهدر این راستا، اندیش

ردند) به واسطه میزان ارتباط کیسازي اندیشه در عمل داشتند، و تنها به تفکر صرف بسنده نمپیاده
یرد. از میان این گیبا محتواي دولت مدرن و شرایط تکوین آن مورد بررسی قرار ممباحث ایشان 

یري نوعی دولت متمرکز نیرومند با گلمتفکران، هر سه به تأکید در باب نوسازي، تجدد و البته شک
 ي مورد توجه وهاهي چندي در رابطه با مولفهاتند. اگرچه تفاواهي خاص خویش سخن گفتهاهمولف
وجود دارد، اما نقطه مشترك هر سه در نوعی تأکید بر  هانزي در میان آساتد اجراي پروسه دولفراین

ي گیبرنا و هابسباوم هاهزي یا همان مدل دولت از باال است که با اندیشساتآمریت در زمینه دول
زي ساتد دولنزدیکی بسیاري دارد. در این رابطه، البته ملکم خان با طرح مبناهاي شهروندي در فراین

ده چارلز تیلی شیملل طراح ا، تاحدودي به مدل دولت از پایین ی»بناشده«یري فرهنگ دولت گهو هم
  ي این متفکران مورد بحث، بررسی و تفسیر قرار خواهد رفت. هاهود. در ادامه اندیششینزدیک م

  
  آخوندزاده  یرزافتحعلیم      

 معنا و مفهوم به کار برده کیرا به  »سلطنت«و  »تدول«، »حکومت« میآخوندزاده به کرات مفاه
و مهمتر از وي دیدگاهی کارکردي به حکومت داشت . افتیا هنآ انیم آشکاري زیان تماتویو نم بود

در جستجوي حل ، به پایین باالاز منظري به عبارت دیگر،  د.شیم لئقاش آن، نقشی ثانوي برای
در جامعه  یظمنیمسئول ظلم و برا  هاتویسپیو دستبدادي ا حکومتآخوندزاده . مشکالت جامعه بود
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اتفاق  لیوسابرخورداري مردم از بصیرت و علم و فراهم شدن  را اتیریاما شرط اصلی تغنست، ادیم
 : از بساط سلطنت و حکومت گم شو!دیبظالم رجوع کرده بگو«با حصول آن باید  که ،نستادیم یکدلی

» و بر آن عمل کند سدیبنو ونیو کنستتس دیزمانه قانون وضع نمابعد از آن خودش مطابق اوضاع 
حکومت به  يو اصالح از سو رییتغ جادیا يبرا يدیام نههرگوکه،  چرا ).102: 1351(آخوندزاده، 

ز ... انند، نه آنان سنور مملکت ما را کیم تینه آنان ...از جان و مال ما حما«د: وشیمبدل  صالیاست
 زیپس وجود آنان به چه چ... نددهینه آنان به تجارت و کسب ما رونق م... ندیمانیم انتیدشمن ص
  ). 55ـ54تا:  ی(آخوندزاده، ب» ... الزم است
نار کخود  ۀشیو اصالح را از اند رییدخالت پادشاه و حکومت در تغ یبه کل ،یرزافتحعلیم البته

و  ملت را در گرو کسب سواد تیربملت، ت تیرا در گرو ترب رانیت؛ او قدرت و عظمت دولت انگذاش
بعد ... «د: شیمعمل  ۀوارد عرص دیبا زیدولت نو با احقاق این اهداف، دانسته پوچ  دیز عقااشدن آزاد 
 کیدل و  کیبا ملت متفق و  د،یها بر پا نماعو مجم دیبگشا هاهفراموشخان دیاپادشاه ب طیشرا نیاز ا

وضع  نیملت، قوان ۀو با مداخل دیملت حساب نما لیوک خود راجهت باشد؛ ملک را تنها از خود نداند و 
که با برانداختن  بود ی، نظامیرزافتحعلیمنظر  وردم یاسینظام سدر نهایت،  ).65(همان: » ...کند

به  يانتقال از حکومت استبداد یعنید. شیمستقر م »ونیکنستتس« سیو تأس سپوتیپادشاه د
  ). 18تا،  ی(آخوندزاده، ب یام پارلماننظو استقرار  یقانون ۀحکومت مشروط
 عدالت، بخشی از ناامنی جانی و مالی که در جامعه وجود داشت، به موضوع آخوندزادهدر اندیشه 

چرا باید به حکم شریعت، بخشی از درآمد فرد به مصرف  ،به عنوان مثالد. شیم مربوط عتیشردر 
تامه بر مال مردم  تیامنآیا این احکام منافی . سیدریممسائل شرع (مانند خمس یا عمل حج واجبه) 

احکام بنابراین،  ؟دوقطع دست ب، عاجز از کسب معاش یِسارق يجزاچرا  ؟بودن ردمو تصرف در مال م
مند بهره برجاي تأکید بر وجود قانون، البته او به . بودندعدالت ن ياجرا يبرا یمناسب ۀلیوس عتیشر

اما به طور آخوندزاده، ). 102ـ99: 1351(آخوندزاده، د رکیکید متأعلم و  رتیبصشدن مردم از سواد، 
شکوِه داشت:  زین یقانونیخود خارج نساخت و از ب ۀشیاند ةریمنکر قانون نشد و آن را از دا یکل
به عقل هر  د؛شباینم نیگناه و اجر ثواب مع چیه يو جزا ستیکتاب قانون در دست ن کیخالصه ...«

که ست نادیم ياهلیو قانون را وسا ).45ـ44 تا: ی(آخوندزاده، ب» رددایل مسد معموریکس هرچه م
  تبر اصالحاکه چنان شده بود و اهمیتش آن برقرار کرد اتیان بر اساس آن نظم را در والتویم

  ).68(همان: » ...وضع شود دیبا نیقوان ياساس سلطنت از رو« د:شیده مرشمسلطنت مقدم 
نگرش کلی «ویسد که نیصالحات مورد نظر آخوندزاده، رضا ضیاء ابراهیمی مدر مورد اقدامات و ا

گرایانه، ابد آشکارا غیرعملی، آرمانییبازتاب م اشیي ناسیونالیستهاهآخوندزاده به نحوي که در نوشت
 ).194: 1396(ابراهیمی، » سازي استي مدرنهاهآمیز، و غیرقابل اجرا در برنامبالموضوع، خشونت

 یخاصو تفکر  شهیاشاره به اند يبرارایی گییا مل »سمیونالیناس«هرگز از اصطالح  یافتحعلرزیم
و... که  »یپرستملت«، »پرستوطن«، »دوستدار وطن« ،»تعصب وطن«مفاهیمی چون  استفاده نکرد.

د خوطبق آن چه رفت را نه تحت عنوان ناسیونالیسم، بلکه گیبه کرات توسط او مورد استفاده قرار م
و  یپرستاست که به جهت وطن یعبارت از آن کس وتیپاتر«د، باید تعبیر کرد. یامنیم» پاتریوت«

و  یوطن و ملت خود ساع ينکرد و به جهت منافع و آزاد قهیحب ملت از بذل مال و جان مضا
 ،»انیسپار«ي هاهبه واژ متعدديخود اشارات  جاتاو در نوشت ).16تا:  ی(آخوندزاده، ب» ...جفاکش باشد

، مذهبی ي متنوع قومی، زبانیهاهجود گروي از واهنشانکه بدون این  ،رددا »انیزرتشت«و » نژاد پارس«
 این که چرا آخوندزاده بهوجود داشته باشد. در آثارش ا از این حیث، هني میان آاهاختالفات ریشو 

ان تویان ادعایی کرد. اما متویمند، نکیي نماهاشاروجود تنوعات قومی، زبانی، مذهبی و یا تاریخی، 
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 ناسایی یک واحد فرهنگی(ش امیمنیم راییگیبه دنبال آن چه امروز ناسیونالیسم یا ملگفت وي 
حتی با فرض این که او به تنوعات جمعیتی و نبود.  )،مجزامشخص و ، در یک واحد سیاسی همگن

هدفی دیگر داشت. ي جدید او معنا و زساتداشت، اما هوی یآگاهآنان در جامعه ي اهاختالفات ریش
معتقدند که پیدایش اندیشۀ یا اشخاص دیگري ) 1349البته برخی مانند فریدون آدمیت (

آخوندزاده را به « ؛ناسیونالیستی آخوندزاده (و کرمانی) نقطۀ عطفی در تاریخ فکري ایران معاصر است
در این  ).107: 1396ابراهیمی، ضیاء» (تان بنیان گذار اندیشه ناسیونالیسم ایرانی شناختویجرئت م

(مبتنی بر  زمینه، بیش از هر روشنفکري در آن دوره بر اهمیت مدل ناسیونالیسم قومی یا ملت دولت
ملتی یکدست ـ  ند. به مانند گیدنز و به مثابه اروپائیان درصدد ایجاد دولتکیمحوریت فارس) تأکید م

فرهنگی را در خود حل کرده و ـ  ي قومیهاهرمجموعو به لحاظ فرهنگی همگون بوده است که زی
 دنبال به باال از اصالحات طریقهمسان سازد. در حقیقت، آخوندزاده از جمله روشنفکرانی است که 

  بودند، امري که در دهه بعد توسط رضاخان محقق شد. سیاسی و اجتماعی تحول زیست
عمدتاً در راستاي ، ملت-ایده دولت با طرح آخوندزاده اصلی تالشاگرچه قابل تأمل است که 

از عناصر فکري و هویتی  فرهنگی منحصر به فردمتمایز کردن قلمرو سرزمینی ایران با خصوصیات 
را  ششأن و شوکتایران را نابود کردند و عالوه بر آن که سلطنت هزار ساله عربی بود. به نظر او، اعراب 

شد  سواد متعارف هم دشوار لیآن تحص ۀکه به واسطد نبستآنان به گردن  زیرا ن یخط، بر باد دادند
بازگشت به «اندیشۀ در  ).176تا،  یآخوندزاده: ب؛ 31: 1364آخوندزاده، ؛ 5: 1355(آخوندزاده، 

 تیبا هو شدنشهختیکه آم هبود یراسالمیغ یتیهوی، رانیا تیوآخوندزاده، ه »ییگراو باستان شتنیخو
یا تغییر خط اصالح به دنبال به همین دلیل آخوندزاده  احتماالً .سته ابود خیاز جبر تار یناش یاسالم

به حداقل رساندن عناصر فرهنگی اعراب در جدیدي بود، که به وسیلۀ آن کارِ زي ساتسپس هویو 
سال تالش با هزینۀ پانزده. هر چند، بعد از )190ـ188: 1351(آخوندزاده،  »آغاز کندرا اندیشۀ ایرانی، 

  ).84: 1349 ت،ی(آدم دستگاه حکومت و روحانیون واقع نشد استقبالاعی او مورد شخصی، خط ابد
  

  خان ناظم الدولهملکم رزایم     
کردگان ایرانی نوان یکی از نخستین گروه تحصیلعهکه ب است ییهاتشخصیخان از جمله ملکم

مشروطه، آزادي، کرد تا مفاهیمی همچون حکومت جزئی از ساختار حکومت قاجار بود و تالش می
بیش از  ،در میان رجال دوره استبداد. رسمیت بخشدالقاء کرده و را به جامعه ایرانی  پارلمان قانون و

نقش داشت. دستگاه تمدن جهان و منافع قانون و مزایاي حکومت ملی  یی ایرانیان باهر فردي در آشنا
) در 1971(» روشنفکر سنتی«نوعی  همثاببهان تویم وجههترین بخان را به در حقیقت، میرزا ملکم

جدید بود که بهترین  يگذارقانوندیدگاه گرامشی تفسیر کرد که در پی تثبیت قدرت حاکمه البته با 
ملکم خان ناظم  میرزا) قابل شناسایی است. 1987( باومن »گذارقانونروشنفکران «مثال آن در 
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بود که دولت را در معناي عام آن هم به لحاظ  الدوله، شاید تنها متفکر در میان روشنفکران نسل اول
از وي ان میان آن چه تویسختی مبهکارکردي و هم به لحاظ ماهیتی مورد مطالعه قرار داد. گرچه، 

» دستگاه دیوان«و یا » سلطنت«، »حکومت«، و مفاهیمی دیگر چون شتدر اندیشه دا» دولت«مفهوم 
دستگاه  حکومت یاان مرز میان آن با توی، نمختپردادولت  جا که او به تعریفتمایز قائل شد. حتی آن
 نیمهمتر ؛ویسدنیم» دفتر تنظیمات یا کتابچۀ غیبی«او در  ،به عنوان مثال دیوان را تشخیص داد.

 هاهکارخان ریاست که در مرکز دولت واقع شده و محرك سا وانیدستگاه ددر غرب  یانسان ۀکارخان«
 ...»اروپا از حسن وجود چنین دستگاهی است اتیترقی نمایو بزرگ يآباد، شیآسا، شد. نظمبایم
جا که او به دنبال اصالح دستگاه دیوان براي عمران و آبادانی آناز اما  ).12ـ11: 1327 خان،ملکم(

دولت  ۀ. کلمندیوگیم دولتکارها را  نیا ۀکارها کارخانه الزم دارد. کارخان نیا«ویسد: نیم بودایران 
 stateمعنایی که ملکم از واژة دولت در ذهن دارد، همان معناي ». محدود استرین ما مبهم و غدر زبا

مراد از : «یاست به دستگاه حکمران ياهدولت اشار دیوگیم گونه که خوددر انگلیسی نیست، بلکه آن
و خود حکومت  ةبه اصطالح تاز هایاست که عثمان یفقط دستگاه حکمران نجایدولت در ا ۀکلم
. مییوگیدرب خانه م یگاه وان،ید یدولت، گاه یگاه رانیو در ا ندیوگیم Government هایفرنگ
  ). 204ـ203: 1381 ،خانملکم( »دیایب رونیدولت ب ۀاز کارخان دیبا ماتیتنظ نیا عیجم

دفتر «ر کتابچۀ ش دخان، شاید تعریففهوم دولت در اندیشۀ ملکممین ترکدرخورترین و نزدی
است ) 1881ـ1808( یکسپر بلونشل وهانی یسیسوئ لسوفیف فیتعرباشد که تقریباً منطبق بر  »قانون
 :Bluntschli, 2000» (است مربوط به دولت یمناسب، علم يدر معنا استیعلم س: «سدیونیکه م
عبارت است از حکم و  استیس است،یس یعنی یدولت در عالم حکمران«ویسد: نیم خان. ملکم)12
). 127: 1327خان، (ملکم» است و نه دولت... استیبدون حکم نه س ست،یحکم ن هیون تنببد ه،یتنب
است. به عنوان مثال به نظر  افتهیبازتاب  یاسیس یۀاز متون نظر یامروزه در برخ یدگاهید نیچن

»است که به دولت مربوط باشد است يزیهر آن چ یاسیامر س«رافائل 
 نسنت،ی(به نقل از و 2»دولت است ةعمدتاً دربار یاسیس یۀنظر خیتار«که  سدیونیم يو بار 1

ملت مستقل منشأ  کی انیند که در مکیم فیتعر یرا دستگاه» حکومت«همچنین او ).20: 1394
خان، ند (ملکمکیم میتقس »يجمهور«و » سلطنت«حکومت  گونۀبه دو را ود و آن شیم یامر و نه
انحصار قدرت و کنترل ابزار حکومت)، یا در مورد دولت (در مرکز نظریه عام ملکم  ).15ـ14: 1327

نقش اساسی قانون  قهر، ساختار غیرشخصی قدرت (تأکید بسیار بر تجدید سازمان دستگاه دیوان) و
اصالح دستگاه دیوان و وضع قوانین  ازري ملزوماتی هستند که داهو سرمای لشگر منظم نند، وکیایفا م

  وند. شی، ایجاد ممناسب
 فهیبر صالح عامه طا یود و مبنشیکه از حکومت صادر م«است  یهر حکم» قانون«دیدگاه او، از 

بنابراین، کلیه  ).15ـ14: 1327خان، (ملکم »دیایالزم ب فهیبر افراد طا يباشد و اطاعت از آن بالمساو
ر قانون ب یمبنیست بایو ... م اتیمال لیتحص، جزا، حبس، عزل و نصب عمالمانند ولت اقدامات د
تشبیه کرده بود ي اهکشتی طوفان زد را به دستگاه دیوان و حکومت ملکم ).113: 1353 ن،یباشد (رائ

 ستیب يو دست و پا میاهکارخانه ساخت کیدر وسط تهران «... اقدام به اصالح آن کرد:  ستیبایو م
چند نفر  لیه بسته است بمکارخان نیگردش ا... کارخانه نیا ياهخبه چر میاهرا بست رانیکرور خلق ا

: 1327خان، ملکم(... است دهیاغلب شکسته و کامالً پوس انهکارخ ياهخوقوف، چر یو ب دیق یعامل ب

                                                           
1- D. D. Raphael, 'Problems of Political Philosophy', London (1970; Macmillan). p. 27. 
2- N. P. Barry, 'An introduction to Modern Political Theory', London (1981; Macmillan). 
p. 46. 
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ذشت و باید نخست قوانینی تدوین گیمسیر اصالح و نظم دستگاه دیوان، از مسیر قانون مالبته  ).104
  دند. شیو تصویب م

 دنیکش ریوضع کرده، به تصو یبیغ ۀخان در کتابچکه ملکم ینیاز موارد قابل توجه در قوان یکی
و آحاد  ستین یموروث یوانیمنصب د چیشغل و ه چیهدر دستگاه دیوان او، است.  ینظام بوروکراس

بر اساس  فیه انجام تکلبوزرا ؛ یا این که دارند يحق مساو یوانیدر مناصب د عاًیجم رانیا يایرعا
از وزراء به  کیهر  فیکه حدود تکال نیمضاف بر اهستند. وزرا مکلف  گریقانون و عدم مداخله در کار د

هرگونه عمل خالف  ساالران باید ازبر اساس قانون، وزرا و دیوان؛ خواهد بود صحکم قانون مخصو
  ).30ـ26(همان: باشند  برحذر وانیو تقلب در مال د ،یشکشیقانون، گرفتن رشوه و پ

خان را بایست در دو موضوع جست. بزار قهر در اندیشه ملکمپاي انحصار قدرت و کنترل ا رد
 دوره فکري خود واپسین در وينخست تأکید او بر سطنت مطلقه، و دوم ترمیم ساختار ارتش. گرچه 

سلطنت مشروطه نظریۀ  ، به سمت)به سبب مشکالتی که با دربار و شخص شاه پیدا کرد احتماالً(
وید، مطلوب حکومت وي، حکومت گیاسماعیل رائین نیز م کهنگرایش پیدا کرده بود، اما آن چنا

 هیعل یعنوان نکرده، ول رانیرا در ا تیجمهور ۀمسئل ،یبه طور علن چگاهیملکم ه«...: مطلقه بود
  ).25: 1353 ن،یئ(را» دارد یو حکومت مطلقه و مستبده اشارات فراوان يکتاتوریسلطنت د

قشون (ارتش یا نیروهاي نظامی) ابزار بسیار ضوع بود که قائل به این مو خانملکم از سوي دیگر،
حکومت در  . اما نظام عسگریهاستتهدیدات و دشمنان داخلی و خارجی  غلبه بر ايي براهتعیین کنند

 گریحاصل صد نظام درا  هینظام عسگرملکم فاصلۀ زیادي تا رسیدن به شکل کارآمد خود داشت. قاجار 
 نینشوند، ا جادینظام اداره ا ای هیچون نظام مال گرید ياهمنظازمانی که  رد تاکینست و تأکید مادیم

امر  تیدر نها ت،اس وانینظامات بسته به نظام دستگاه د نیو چون کل ا ؛ودشیحاصل نم زینظام ن
  ). 91ـ90: 1327خان، ملکم( میرا نظم ده وانیدستگاه د میناچار

آن  تحققري و نیز عواملی که از داهایه و سرمایالدوله به اهمیت انباشت سرمناظمخان ملکم
حفظ استقالل، حفظ «ردند آگاه بود. عامل اصلی خود دولت بود. دولت سه وظیفۀ کیجلوگیري م
سه  ياز اجرا ریغ بودمشغول  يبه همه کاررا بر عهده داشت، اما  »یحفظ حقوق مالو  ،یحقوق جان

و  يرونق اقتصاد يبرا هیانباشت سرمات مالی و حتی جانی، رو، در غیاب امنیاز این مورد اشاره. فیتکل
 یآن چه اموال کس ایدر دن«: ندمایباقی م یاندگمبعقو ایران در دور باطل  دشینم سریم زین يتجار

که افراد آن} به طور  یآدم است. {در هر ملک یود، همه حاصل کار بنشیم دهید یو اسباب زندگ
نشد} جز  نینند حاصل کار خودشان، مال خودشان خواهد بود... {اگر چنکیچه کار مبدانند آن نیقی

  ).87: 1352 ،یی(نورا» نخواهد شد دهید ياثر چیه ،یرتیغ یو ب يهنر یفقر و فالکت و ب
چهار اصل  ياجرا ،يو اقتصاد یاصالح امور اجتماع يخان براملکم سدیونیم يراوند یمرتض

به دست گرفتن عنان امور دولت توسط افاضلِ ملت،  ،یو مال یجان تیمرد: امنشیرا الزم م یاساس
 ،ي(راوند یمل يمجلس کبرا لیتشک زیو ن یدر جهت حفظ حقوق ملت و اسباب آبادان هاتایصرف مال

1994 :430 .(  
اند به انباشت سرمایه توید که چگونه دولت مدهینشان م ،»یاصول ترق ۀرسال«با نگارش  ملکم

 ياز برا یبعض... اوقات یبعض«ویسد: نیم معاصرِ خود یِمتأثر از روشنفکران غرب ،احتماآلًکمک کند. 
نادرشاه هندوستان را و  کهنچنا دند،یچاپیرا م گریهمد يبه طور دزد ایمال به قانون جنگ  لیتحص

 دهیفا چیه یمنفعت موقت کیبه جز ...  لیقسم از تحص نیا... دندیپروس فرانسه را به قانون جنگ چاپ
است  نیملت منحصر به ا کی. راه تمول گرانیندارد. راه تمول نه در جنگ است نه در غصب اموال د
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). 170: 1381 ،ملکم خان( 3»دیداد و ستد نما ادیـ ز اورد،یامتعه به عمل ب ادیکار بکند، ـ ز ادیکه ـ ز
ار و درآمد معنادار کردن کسب و ک يکه برابود  یالش، تدر اصول تجارت ملکم خان یاساس ۀنکت
بر رونق تجارت است. بدون  ایدن ي. مدار آبادستین گریبه جز تجارت کار د يویدر امور دن« :درکیم

  ). 172(همان: » خواهد بود واناتیح یزندگ یخلق به پست یتجارت زندگ
و دولت باید  دادعرضه و تولید کاال به مقدار زیاد، و صادرات آن پیشنهادي است که ملکم ارائه 

براي تولید یک کاال، عالوه بر دو شرط اساسی یعنی عوامل اساسی را در این فرایند ایفا کند. نقش 
استقراض مکلف به ؛ از این رو دولت طبیعی (آب و خاك) و کار، شرط سرمایه نیز ضروري است

جستجوي بازارهاي جهانی براي عرضۀ ي خارجی در ایران و های، مهیا ساختن حضور کمپانخارجی
است که  يسازوکار يارنقش اساسی دیگر دولت در انباشت طوالنی مدت سرمایه، برقر. ستاکاال 

(از طریق تأسیس  یو مال یجان تیامنیعنی کشور شود:  کیکار اتباع  زانیم شیمنجر به افزا
  ).195ـ175 (همان: ، پلیس قوي و قوانین)هاهخاندیوان

وجود اختالفات قومی  رب، آخوندزادهف خان برخالدر خصوص مسئلۀ ضرورت یک هویت ملی، ملکم
از طریق اختیار کردن موضعی بیشتر منفعالنه در قبال مذهب بیگانه، ملکم با . کرد تأکید ياهو قبیل

 رییتغ او دو هدف اساسی در نامید.» وحدت ملی«اصالح و تغییر خط به دنبال چیزي بود که خودش 
الفبا  وبیدر عرا  غرببه هان اسالم نسبت جاندگی مبعقکه نینخست ادر ذهن داشت. الفبا 

 دوم د.شیمیسر م یو ترق شرفتیچاپ کتب و پ ،يسهولت در امر سوادآموز، اصالح الفبا با .نستادیم
که  مهمی از خطرچرا که  ،در کشور بود یوحدت مل ینوع جادیاو به دنبال ا ،هکو مهمترین هدف این

اختالف،  نیا يکه باعث بقا ستین یشک« ؛فیطوا انیالف مختآگاه بود؛ یعنی ا ردکیم دیدولت را تهد
پانصد سال  نیاز همه در اشکال زبان ماست. هرگاه خط ما به سهولت خطوط خارجه بود، در ا شتریب

زبان واحد، ناچار  کی يالیاست ۀد و به واسطشیم یما مستول يایرعا عیزبان ما بر جم ناًیقیگذشته، 
  ). 383: 1381، ملکم خان» (دشیحاصل م ینوع وحدت مل کی

 يبه بقا یمشکالت زبان چه ربط داشته باشد و ایبه رعاانست تویم ینقص خط چه ارتباط اما
بوده است که ملل  نیصرف ا...[دولت]... شانیتمام قدرت ا«ویسد: نیدر پاسخ م شت؟ اودولت دا
نوع اتحاد  کیمبدل به  جیتدرهب هانآ رتیکه مغا يمملکت را با هم ربط بدهند، به طور نیمختلفه ا

 ایبه وحدت مذهب  ای: زیمگر به دو چ ستیممکن ن ،...مختلفه در دولت  فی. اتحاد طوا..بشود یدولت
مشکل بلکه محال شده است. پس به جهت اتحاد  اریوحدت مذهب بس... یلیبه وحدت زبان. به هزار دل

مشکل باشد که  ين. هرگاه زبان ما به حدند منحصر است به وحدت زبامایم یکه باق یما راه فیطوا
نند. در مقابل مشکالت زبان مایخط و زبان نم یالبته ب... باز نتوانند خط ما را بخوانند... ما يایرعا
خود و هر قدر در زبان مخصوص خود اجتهاد  یخطوط و به السنه اصل رجوع خواهند کرد به یترک
» بروز خواهد کرد شتریروز به روز ب هیاز دولت عل ییو تصور جدا تیحب وطن و افکار مل ند،ینما

  ). 384ـ383(همان: 
  

  یآقاخان کرمان رزایم     
او را  یان کار اصلتویدانش عالقه داشت، اما م يهاهرشت ۀبه هم شیکماب ،کرمانی رزاآقاخانیم

ترجمه  ای فیکه تأل یرساالت د،یبا کهنچنا و فلسفه دانست. متأسفانه خیتار ات،یادب يهاهمربوط به حوز
از  کوتاه ان شرحیتویم» صد خطابه«با این وصف، در رسالۀ . ستیدر دسترس ن یکرده به تمام

                                                           
ند، که در زمان توقف دایبه گسترش قلمرو م یرا متک یعثمان رینظ يهايامپراطور يرشد اقتصاد )1985جان هال (3

  .دشیمتوقف م زین يگسترش قلمرو، رشد اقتصاد
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دیدگاه او در  .)88و  49: 1357 ت،ی(آدم بازشناختچگونگی تشکیل حکومت یا دستگاه سلطنت را 
مبتنی ت طبیعی فلسفۀ اصالمورد تأسیس حکومت همانند دین، اخالق، دانش و فن و هنر بر مبناي 

رد. به عبارت دیگر، او دیدگاهی انداموار دایروا م هاناست و قاعدة تحول تکامل تدریجی را بر تمامی آ
  . دررا براي تشریح حکومت اقتباس ک

امور  يبرا ،دفاعیب و که انسانِ ناتوان، گرسنهبود  نیقائل به ا آقاخان رزایمبه تأسی از روسو، 
 شت. بااجتماع دا لیبه تشک شیگرا نیو بنابرابود  »ياریمعاونت و «خود محتاج به  یزندگان

 هاتیجمع کردند وقصبه و مزارع  ه،یده، قرشروع به تشکیل  هانیکجانشینی و آغاز به کشاورزي، انسا
و نظم  نیبه ناچار قرار و قوان ش،یمعامالت و معاشرات خو نیتضم يبران و را به وجود آورد هاهفیو طا

ن، حاکمان يو قرارها نیاز قوان يپاسدار يبرقرار ساختند و برا یو احکام ر و مقنّ از . «دندیبرگز یمقرّ
. از دیگرد دایپ شانیمعمول شد، قرارگذار و حاکم در ا فهیطا کی انیکه قرار و حکم در م يآن روز

در  4).46: ، الفتا یب ،ی(کرمان» بوده است فهیدر هر ملت و طا یو پادشاه یسبب بروز حکم ران نیا
شد و در کنار آن، حکومت  لیتبد یحکمران یاصل ۀلیو زور به وس هیقهر ةحکومت، قو لیتشک ۀادام

». وضع شد دیبر خوف و ام یاساس پادشاه یعنی«شد. » بخشش نعمت و بذل مال«حاکم مشروط به 
داشتند  دیام به او شتریب ایو  دندیستریاز او م شتریکه ب یاز مردم به شخص یگروه ای فهیپس هر طا

  ).47ردند (همان: آویو سر اطاعت فرود م دهپناه بر
، چیزي بود که ودشیي که امروزه با نام ایجاد یک هویت ملی براي جامعه از آن یاد ماهاندیش

مانند معاصران ، »خوي ملی«وي در تشریح اندیشۀ را بر آن نهاد. » ملی خوي«آقاخان کرمانی نام 
پرعظمت و قدرتمند خود  گاهیرا به جا رانیا نیو برآن بود سرزم ،یضدعرب يکردیآکنده از رو شیخو

 قاخان،آ رزایاز نظر م یرانیا يزساتیعناصر هو نیمهمتر گر،یبه مانند گذشته بازگرداند. به عبارت د
با اصالح  ).1324 ،یبود (کرمانخط و الفبا  اصالحو گرایی و باستان شتنیمشتمل بر بازگشت به خو

رد و از آویافت که از یک سو، مردم را از جهل و خرافه درمییتغییر خط، علم و دانش رواج مالفبا و 
و  هایاندگمبآن، جبران عق جامِسرانبه نظر، و د شیرا موجب م» وحدت ملی«سوي دیگر نوعی 

  بود. شرفتیو پ یترق ریافتادن در مس
 یو حکومت عوامل نی، نژاد، دخانواده ،ییایو جغراف یعیطب طیمح، »خوي ملی«طبق اندیشۀ 

بر این  ازد.سیم زیمتما گریداده، و از ملل د لیرا تشک یهر ملت يهستند که اساس اخالق و خو
 براي آنان به همراه نداشت. اماعظمت و شکوه ایرانیان باستان چیزي جز نیک خلق و خوي اساس، 
 اتیخصوص، 5شد رانیا یفرهنگ باستانتمدن و  يمسبب نابودعالوه بر این که  ران،یعراب به احملۀ ا

 يدر خلق و خون بود، شایگردي و عدم رشد حیات مدنکه نتیجۀ زندگی بیابان یاخالق دهیکوهن
  ).89ـ59الف: ا،تیب ،ی(کرمانکرد و ماندگار  يجار انیرانیا

عظمت و شکوه  رِیو تقد فیرا با توص شیهاهشیاند زین» کتوبم هس« ۀدر رسال یآقاخان کرمان
آغاز  ي ایرانِ آباد، هایاندگی و ویرانمبنوان مسببان عقعهباستان، و مذمت اعراب تازیان ب رانیا
ود که آیا کرمانی (و آدمیت شیؤال مطرح مدر مقابل این س). 125ـ120ا، ب: تیب ،یند (کرمانکیم

                                                           
 یبه خوب» قرارگذار«و » قرار« يهاهنکرده است، اما واژ استفاده »یقرارداد اجتماع«گرچه آقاخان به وضوح از اصطالح  -4

  روسو بوده است یاجتماع يهاهشید که او متأثر از انددهینشان م
 خیتار یود، بلکه به نظر آقاخان کرمانشینم رانیآنان در صدر اسالم به ا ۀاعراب، مختص به حمل ۀمنظور از حمل -5

؛ یعنی در دورة کلدانیان و سپس در صدر اسالم. منتها وي ودشیرا شامل م باستان خیو اعراب کل تار انیتجاوزات تاز
  ند. دایبیشترین آسیب را بعد از حملۀ اعراب مسلمان به ایران م
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را  هانو بیاباهرگز در کشور خویش سفر نکرده ) «شاهو ستایند او هامنیزندگ هنوان نویسندعهب
  ). 106: 1396ابراهیمی، ضیاء» (ي اطراف کرمان را؟)هانند (خصوصاً بیابااهندید

 خیکه تار یملت«ند. کیپس او ایرانیان را تشویق به بیداري، از طریق آگاه شدن به تاریخ خود، م
را نشناسد  خود اکانیند که پدر و نمایرا م یو تنزل خود را نداند کودک یترق ابگذشتگان و اسب

 ،ی(کرمان» را هم نخواهند دانست ندگانیآمد حال آ شیاست که پ یهیو چه نام داشتند. بد انندیک
 شهیاندبازسازي هویت یا بازگشت خلق و خوي ایرانیان باستان، در بخش  نی). مهمتر12: 1324

ح زبان و الفاظ نموده و متمدن گشته نخست اصال یکه ترق یهر ملت«: و الفبا بوداصالح خط آقاخان، 
  ).388 :ا، بتیب ،ی(کرمان» خود را نموده و اسباب خواندن و نوشتن را فراهم آورده

  
  یريگهنتیج      

فراتر از نوعی نگاه سنتی ، ناسی تاریخیشهتحلیلی در چارچوب جامع - این مقاله با روشی تاریخی
ی سنتی به دولت مدرن و نحکمراتک عاملی درصدد ارزیابی روند موجود در دوره قاجار در گذار از 

ثر آن دوره برآمده است. در این راستا و با ؤي اندیشه متفکران و روشنفکران مهانهمچنین اثرات بنیا
ي اولیه هاهسد که نشانری، بافت و ساختار دولت در اواخر دوره قاجار، چنین به نظر مهاهواکاوي زمین

نوان شاخص دولت مدرن عهیی که بهاهلفؤو آن م دولت مدرن در این سال ها بسیار کمرنگ بوده
تاریخی دولت مدرن منطبق -ند، چندان بر نظریات و تعاریف واقعی و علمیاهشناخته و گاه معرفی شد

همه  نیو تکو ییاز تمرکزگرا یخاص يهاهویتنها ش«ود که شینبوده است. از این منظر، اشاره م
(بدیع و بیرن  »نداهدولت ختم شد يریگلند به شکاهبود یخیتار طیبه شرا یکه خود پاسخ ياهجانب
ا براي هشاگر در دروة قاجار تالند که کیبر این اساس، مطالعه حاضر خاطرنشان م .)95: 1392، بوم

سید، و در مقابل، اقدامات ریساالري عقالنی، ارتش کارآمد و... به سرانجام متمرکز قدرت، دیوان
انست در نهایت تویمبدون چنین نحوة تقسیم بندي نوینی، کیم قدرتش، رضاشاه پهلوي در جهت تح

در کنار این موضوع، ي مطلقه یا مشروطه اروپاي قرون هفدهم و هجدهم منجر شود. هایبه پادشاه
 يهاتیفعال ریو سا يذارگهیسرما ات،یوضع عوارض و مالاز طریق  هیقاجار ياقتصاد يمبناتقویت 
انست به تأمین منابع مالی در جهت سازماندهی امور داري تویی، مو مال یجان تیامن یۀدر سا، درآمدزا

بت به مراکز متکثر قدرت کمک کند که این موضوع نیز در و نظامی و در نتیجه دست باال بودنش نس
آن دوران چندان محقق نشد. چنان وضعیتی، و فقدان ثبات و امنیت بلندمدت، بسیاري از 

ستمداران آن دوره و حتی دوره پس از آن را به تالش هدفمند براي انجام نوعی اندیشان و سیاروشن
رهنمون ساخت که به نوعی با نظریه  »دولت مقتدر و آمر«آمریت در دولت مدرن و ضرورت تشکیل 

دولتی همداستان است.  )123: 1392( ) و البته دولت مقتدر چارلز تیلی1388( وچیپ »دولت بنایی«
ي آمرانه، اقتدارگرایانه، تمرکزگرا و همه جانبه که از مدل باال به پایین هابسباوم و داراي رویکردها

  گیبرنا بیش از سایرین تبعیت دارد. 
کم روشنفکران مورد مشروطه یا نسل اول (دستعصر منتسب به ي متفکران هاهدرباره اندیش

که ان اشاره نمود تویم، مدرن دولتپیرامون ) مطالعه در این پژوهش و مؤکداً آخوندزاده و کرمانی
باب دولت مدرن عمدتا در راستاي نوعی اقتباس الگوي غربی با تأکید خاص بر  در هاني آهاهاندیش

جدایی احکام مطالبۀ  ي پیرامونی مانندهاهلفؤ(مبتنی بر قوم فارس) البته با م ناسیونالیسم قومی
کردن جامعه و عقالنیدر جهت صیرت (انش و بعلم و دشریعت از قانون (سکوالریسم)، گسترش 

 جامعۀ مدنی)شروع گذار به (خویش  در تعیین سرنوشت» رعایا«یا » ملت« مداخلۀضرورت ، حکومت)
در توصیف دولت مدرن  هانبوده است. هرچند الگوي آ ضرورت مشروعیت بخشی به حکمرانی و یا

دارد و البته کاربرد اصطالحاتی  عموما  همپوشانی بسیاري با الگوهاي سنتی دولت در غرب و شرق



  الطوایفی، دولت ملی یا دولت ملت:.....ملوك
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به جاي دولت، گاه بیگاه در آثار و ادبیات این دو  »دستگاه دیوان«و » سلطنت«، »حکومت«مانند 
به طور کلی، و  متفکر بر نوعی ابهام و البته آشفتگی نظري اندیشه آنان اشاره دارد. در همین راستا

زي ایرانیان ساتر قالب مفهوم دولت مدرن، در هویآخوندزاده و آقاخان کرمانی دبیشترین تأثیرگذاري 
ویز روشنفکران آتزي در دورة پهلوي اول، دسسات؛ که آن هم در پروژة ملاستگرایی بر مبناي باستان

تمامی مکتوبات آنان، کاربرد در آن دوره و دولت واقع شد و موفق هم عمل کرد. این در حالی است که 
و ... در جهت »یملت پرست«، »وطن پرست«، »دوستدار وطن«، »راگیمل« ،»یمل«، 6»ملت«واژگان 

مقابله و ستیز با استیالي فرهنگی (و مذهبی) بیگانه و رفع مظاهر آن در جامعه بود؛ نه شناسایی خود 
  ، به جهت تأکید بر اشتراکات. مشخص و مجزا یاسیواحد س کیهمگن، در  یواحد فرهنگ کنوان یعهب

است. بیشتري الدوله، در خصوص دولت مدرن حائز اهمیت خان ناظمي ملکماههاما مطالعۀ اندیش
ت. شادشناساندن دولت هم از جنبۀ ماهوي و هم از جنبۀ کارکردي جهت در تالش بسیاري خان ملکم

داد، که در ارائه » دستگاه دیوان«و » حکومت«، »دولت«با کمی تسامح در مورد تعاریفی که وي از 
انحصار قدرت و «ست، اما شرح او بر ناداز یکدیگر متمایز مشخصاً ین مفاهیم را ان اتوینم نهایت

و  »وحدت ملیتأکید بر «، »اصالح ساختار لشگر«، »دستگاه دیوان«، »قانون«، »کنترل ابزار اجبار
اند منعکس کنندة آن صورتی از دولت باشد که هرگز نام مدرن را بر توی، م»ضرورت انباشت سرمایه«

 اشت. آن نگذ
ي روشنفکران دوره قاجار به ویژه نظریات ملکم خان درباره دولت مدرن هاهنکته مهم درباره اندیش

(به نقل از اسمیت،  ده نزد چارلز تیلی و سایرینشیي معرفی شده با ایده ملل طراحهاهلفؤنزدیکی م
که درصدد ایجاد نی تأکید دارند یشد که عموما بر ترسیم و تدوین دولت مدرنی پیشبای) م1383

نوعی همگرایی ملی در قالبی تازه است. این به معناي نیاز به گذار از همگرایی ملی پیشین به 
یی تازه است که مسیر آن در راستاي تدوین ملتی هایهماهنگی ملی در اندام دولتی تازه با ویژگ

 ...متحده و سوئیس و ان در جوامعی مانند ایاالتتویناهمگون، اما همبسته است که مثال آن را م
   .یافت

در حقیقت، اکثر روشنفکران این دوره با توجه به شرایط اجتماعی درصدد حمایت و ارائه طرح 
تمامیت  ،تسخمی بودند که در درجه نو، مقتدر از باال به پایین هابسبا»دولت بنایی«نظري نوعی 

را در واحد فرهنگی خاص منسجم قومی -ي فرهنگیهایارضی ایران را حفظ و تقویت نموده و پراکندگ
 گذارقانونو البته  )1971( گرداند. بر این اساس، اکثر این متفکران در زمره متفکران سنتی گرامشی

یرند که در تالش براي حمایت از گیقرار م »سنتی- گذارقانون«یا به عبارتی دیگر  )1987( باومن
استاي گسترش سلطه بر کل اجتماع ایرانی ي قدرت موجود و البته نوسازي آن در رهاهتقویت پای

ملل «یري دولت فراگیر به مدل گلخان تا حدي با طرح ایده شکبرآمده بودند. البته ملکم
ان اشاره نمود تویود. به هر روي مبتنی بر نتایج این مطالعه مشیم ترکچارلز تیلی نزدی »شدهطراحی
بر بسترهاي اجتماعی دوره قاجار و البته هلوي، پدر دوره دولت مدرن  ي ساخت و تکوینهاهکه ریش

و البته در  ذاري شدگهپایخان آن دوره به ویژه آخوندزاده، کرمانی و میرزا ملکم توسط روشنفکران
  دوره پهلوي در عمل پیاده گردید.

  
  
  

                                                           
 د.شیمردم به کار گرفته م ةخطاب قرار دادن تود يبرا» ملت« ةآثار روشنفکران نسل اول، واژ شتریدر ب -6
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  عمنابفهرست 
  ، تهران: نشر کویر.بنیان هاي فرهنگی سیاست: تامالت نظري)، 1399( احمدي، یعقوب

  انتشارات آگاه، جلد دوم. :تهران روزمند،ی، ترجمه کاظم فمدرن یاسیس شهیاند يادهایبن)، 1392( نیکوئنت نر،یاسک
  ملی. ترجمه منصورانصاري،تهران: مطالعات، ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژي، تاریخ) 1383( اسمیت،آنتونی. دي

)، به کوشش پرتو نوري عال و ت البلدان ناصريمرآت البلدان (مرآ)، 1346اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (
  محمدعلی سپانلو، تهران، اسفار.

(مقطع  یاسیدانشکده حقوق و علوم س :دانشگاه تهران ،رانیدولت مدرن در ا یشناسبیآس)، 1382( رسول ،یافضل
  .)يدکتر
  امبرکبیر، چاپ هشتم. :رانبه کوشش حافظ فرمانفرمائیان، ته خاطرات سیاسی،)، 1370دوله، میرزاعلی خان (النامی

  نشر نی، چاپ هشتم. :، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهرانتاریخ ایران مدرن)، 1381آبراهامیان، یرواند (
  . بایز ۀچاپخان :تهران ،یباقر مؤمن ة، گردآوردمقاالت )،1351ی (فتحعل رزایآخوندزاده، م
  .چاپ اول انتشارات نگاه، :محمدزاده، تهران دیده حمگردآورن ،یمقاالت فارس )،1355ی (فتحعل رزایم آخوندزاده،
 وز. انتشارات مرد امربی جا، نظر از م. صبحدم،  دیو تجد حی، مقدمه و تصحمکتوبات )،1364ی (فتحعل رزایم آخوندزاده،

  .اتیجا، باشگاه ادب یاصغر حقدار، ب یکمال الدوله، به اهتمام عل مکتوبات)، 1395ی (فتحعل رزایم آخوندزاده،
  چاپ اول. ،یانتشارات خوارزم :، تهرانآخوندزاده یفتحعل رزایم يهاهشیاند )،1349( دونیفر ت،یآدم
  .چاپ دوم ام،یانتشارات پ :تهران ،یآقاخان کرمان رزایم يهاهشیاند )،1357( دونیفر ت،یآدم

مجله مسائل  ران،یلقه در ادولت مط يریگلشک یناختشهجامع نیی)، تب1389ژاد، فرهاد (نینصرت ؛یتق ،یآزاد ارمک
  .35ـ7، صص 1سال اول، شماره  ران،یا یاجتماع

  .3و  2کنکاش، دفتر  ۀ، فصلناممعاصر رانیا يروشنفکر خیتار ةسه دور یناسشهجامع ،)1367ی (عل ،یانیآشت
ار، جلد پنجم، :تهران ،رانیشرح حال رجال ا )،1371ي (مهد بامداد، چاپ چهارم زو .  

  .چاپ دومنشر قومس،  :زاده، تهران بی، ترجمه احمد نقدولت یناسشهجامع )،1392( رییبوم، پ رنیبرتران؛ ب ع،یبد
  .چاپ نهمنشر گام نو،  :تهران ،رانیدر ا یاسیس ۀموانع توسع )،1394( نیحس ه،یریبش
 شیرایو ،»یاسیس یناسشهجامع يراهنما«دولت، مجموعه مقاالت  لیتشک يهاهینظر)، 1388( جانفرانکو ،یپوج
  .  چاپ اول ،يمطالعات راهبرد ةنشر پژوهشکد :تهران ،یقاسم یو محمدعل ينصر ریقد ۀنش و آلن اسکات، ترجم تیک

انتشارات آگه. :تهران ،یبهزاد باش ۀترجم ،یناختشهجامع يدولت مدرن، درآمد نیتکو)، 1398جانفرانکو ( ،یپوج  
 جمه یعقوب احمدي، تهران: نشر کویر.، ترناسی تحوالت تاریخیشهجامع) 1392( تیلی، چارلز
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