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Abstract 
 

The present study aims to understand how the process of rationalization 
had taken place in the Iran of the constitutional era. In the political philosophy, 
one of the most important conditions for a country to access to a rational 
society is the rationalization of its government and politics or the process of 
rationalization of government in three concepts. Substantial rationalization, 
voluntary rationalization, and bureaucratic and legal rationalization. The 
government in Iran only realized the importance of rationalization when the 
constitutional movement was formed. A movement that led to a break in the 
Iranian history and created a new chapter for it. Essentially, the three 
components of modern political economy, legal bureaucracy, and modern law 
have brought about a rational transformation of government in Iran. It is with 
this development that the government first emerged in a liberal and voluntary 
form and then took on bureaucratic, legal and substantive forms. What this 
study seeks to understand is how this rationalization took place despite the 
despotic government and rule of the social and economic relationships of pre-
capitalist Iran. The method of this research is descriptive-analytical and it aims 
to answer the question of how the modernization of government in Iran started 
and continued. 
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  چکیده3

ه طه چگوندولت در ایران عصر مشروشدن دد آنست که دریابد فرآیند عقالنیاین تحقیق در ص

سیاسی، عقلی  ۀمعقول در فلسف ۀشروط در دسترسی به جامع ترینمهمرخ داده است. یکی از 

دن جوهري، عقلی ششدن دولت در سه معناست. عقلی شدن دولت و سیاست و یا فرآیند عقالنی

 شدن راهنگامی اهمیت عقالنیدر ایران از شدن بوروکراتیک و قانونی. دولت شدن ارادي و عقلی

جنبشی که گسست در تاریخ ایران را رقم زد و فصل  ،دریافت که جنبش مشروطه شکل گرفت

سیاسی مدرن، بوروکراسی قانونی و حقوق مدرن اقتصاد ۀسه مولف نوینی براي آن خلق کرد. اساساً

 شکل تحول است که دولت نخست دربا آغاز این  است. پدید آورده ایرانتحول عقالنی دولت را در 

قانونی و جوهري به خود گرفت. آنچه  -هاي بوروکراتیکسپس صورت لیبرال و ارادي پدیدار شد و

شدن چگونه با وجود دولت یابد این است که این تحول عقالنیکوشد تا آن را دراین مقاله می

است. روش  ه داري رخ دادهسرمایااقتصادي ایران پیش -جتماعیاستبدادي و حاکمیت مناسبات ا

این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر آنست تا مبتنی بر آن به این پرسش پاسخ داده شود که 

  است.ه ونه آغاز و امتداد یافتمدرنیزه شدن دولت در ایران چگ
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 مقدمه -7

لسوفان يشمندان و فياندة همديرين  يهاخواستاست و دولت از يكردن س يعقالن
است را يسة كه حوز بدان معني استن خواست ي(. ا30 :1467ه، يري)بش است ياسيس
 ياست معقول و قدرتيبه س ،ت و اجباريقدرت و آمر يعني ،ت آنيتوان با توجه به ماهيم

ترين آنها مهمكه  دارد ياريها و ابهامات بسيدشوار اما اين امرمبدل ساخت.  يعقالن
 كه ،عقل وز دارد ياجبارآم يتيماهدولت، كه  چگونگي برقراري پيوند و آشتي است بين

. به داردز ياجبارآم ريغ يتيماه است و از اين روقت يو حق يشناخت روابط ضرور حوزه
؛ ساخت يتوان عقالنيم يضوابط عقالن از طريق است را چگونهيدولت و س ،تران روشنيب

 . شوديم يتلقاساسي  ،ياسيشه سيدر اندكه  يموضوع
در نوع ي؛ قانون_کي، بوروكراتي، قرارداديجوهر :اندعقالني مذكور سه نوع ضوابط 

ا يران براساس جواهر و مُثُل كه در عالم مُثُل ياست ايس است، دولت و ياول كه جوهر
ن جواهر و مُثُل يگردد. ايم يا در روح و ذهن انسان موجودند، عقالنيدر خداوند 
ن يادين شرط بنيا يها در گرو( هستند كه حصول به آنينيات عي)كل يمعقوالت كل

ن ياجتناب شود. الزمة ا ينيع يهاهي يعني پديدهفساد و تبا هايهاست كه از نشان
ل يكماالت و فضا ياجرا ياست آن است كه صرفاً در پيدولت و س يز براياجتناب ن

 شوند.  يكياست و عالم معقوالت يدولت و س ،تريان كليجهان معقول باشد. به ب
شدن دولت و ية عقالنضابط يآن است كه قرارداد اجتماع يمراد از نوع قرارداد 

ل يتبد يمدن  را به وضع يعيطب  كه دولت برحسب آن وضع يااست است. ضابطهيس
دهد؛ يعني انسان را كه تر، وضعيت غيرعقالني انسان را تغيير ميسازد. به بيان كلي مي

ناتوان از همزيستي در درون نظم اخالقي مشترک است، در درون نظمي مدني قرار 
كه به معناي گذار از وضع انزواي فرد به وضعيت ارتباط و روابط نظمي »دهد. مي

(. اين تبديل وضع طبيعي به وضع مدني است كه 37 :1467بشيريه، « )جمعي است
دارد تا به حكم عقلي كه از آن برخوردارند دست به خلق دستگاه ها را واميانسان

 (.Friend. 2004دولت بزنند )
ن تحول ي. حاصل ااست يناع و تقاعد كاملِ جمعن خلق، اقيا ياز عوامل اصل 
تواند ياست م ين قرارداد چون انعكاس تعقّل جمعياست. ا يسابقه قرارداد اجتماع يب

س شدن دولت با قرارداد يسان خلق و تأسني. بدقرار گيردشدن دولت  يعقالن يمبنا
 شدن دولت. يعقالن براي يكوشش يعني يو جامعه مدن ياجتماع
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، يعقالن ينياست ناظر بر ابزارگزيس دولت و 1شدنينوع سوم ضابطة عقالن و،از اين ر 
؛ است استيا سيشده در دولت دن به اهداف انتخابيرس يهاشدن ابزاريعقالن يعني

ن يد بر اياست با تأكيس شود. دولت ويشناخته م 4يو نهاد 0يت ابزاريعقالن همان كه
آن  يافته و برايبه اهداف را  يابيدست يرهان ابزايتواند بهترياست كه م 3تيعقالن
ن ابزارها هستند كه در عمل ساختار ي(. اCorona. 2006: 3) به ارمغان آورد ييكارا

ن است يمقاله حاضر ا يسؤال اصل ،ن مقدماتي. براساس اآورندرا پديد ميک يبوروكرات
ج اخذ تمدن يااز نت كه( ياسيران )نظام سياست ايدولت و س  شدنيند عقالنيفرا كه

چگونه بوده  يقانون -کيت بوروكراتيو عقالن يت اراديعقالن يهاه بر مؤلفهيغرب با تك
كه دولت و  د دارديله تأكئن مسيه مقاله مذكور بر اين فرضيچنهم .صورت پذيرفته است

در زمان پيدايش جنبش مشروطيت در مسير عقالنيت در سه معناي ران ياست ايس
زمينه هاي پيدايش آن اقتصاد  كهم گذارده قانوني و جوهري گا ارادي، بوروكراتيک و

 سياسي مدرن، بوروكراسي قانوني و حقوق مدرن بوده است.
كه  رفته شدهينجا پذياست در ايس از دولت و يكه برداشت شايان ذكر آن استنكته  

« شدهيدولت عقالن» از يدولت عقالن يجاه داند و بينم ينسبت عقل و دولت را ذات
شدن  يند عقالنيفرا شود كه ضرورتلذا اين سؤال در ذهن ايجاد ميد. يگويسخن م

 شود. در پرتو يد عقالنياست بايس شالودة دولت و چيست و چرااست يس دولت و يبرا
شدن  يعقالن نديفرادر  يرتكامليو غ ياراد يهايبندضرورت است كه صورت همين

است بدان يس دولت و يت عقالنيدنِ ماهبو ي. ارادشودتوجيه مياست يدولت و س
به  يز دسترسيالزمة آن ن واست  يافتنيدستاست يشدن دولت و سيمعناست كه عقالن

 شود. يم دانستهشدن يند عقالنيفرااست كه همان  يالگوها و ضوابط عقالن
م چه يروشن ساز يعني ،شود يخيتار يابيخصلت يكه بناست از دولت مشخص يزمان 

آن دولت مشخص  يخيتوسعة تار يشاخص اصل بايد، نخست دارد ييهاصورتت و يماه
ه بر آن است كه يرا با تكيزضروري است؛  ينگارخياز تاراستفاده   ،ن منظوريا يشود. برا

آنها  تا بر اساسافت ي آن جوامع دست يخيات توسعة تاريواقع توان به تصاويري ازمي
 يمفهوم ينگارخيتارلذا در اينجا دربارة . دشونل يها تحلدولت يخيشكل و خصلت تار

ران يا ، بهن بحثي. در اشوداست بحث مي« يشناخت مفهوم»مت آن يكه نقطه عز

                                                      
1. rationalizing  
2. instrumental rationality 
3. institutional rationality 
4. rationality  
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ه ينظر اساس تاريخي آن بركه گسست و گذار شود توجه مي يدارهيشاسرمايپ
 بنابراين، در اين مقاله با نگاهي به گردد.ابرماس تحليل ميشدن وبر و ه يعقالن
نيز آن  يهاافتيو رهشدن واكاويده شده است ، فرايند عقالنيوبر و هابرماس يها هينظر

همچنين . هستند يليتحل -يفيتوص يبا محتوا يفيبر روش ك يمبتن و يانتقاد-يتفهّم
نگاري مفهومي، گسست تاريخي و  گري از قبيل عقل، عقالنيت، تاريخمفاهيم بنيادي دي

ي ديگر از اين مقاله مورد يها عنوان بخش بهعقالنيت دولت مدرن و نسبت اين دولت با 
 بحث و فحص قرار گرفته است.

 مروري بر پيشينه و ادبيات تحقيق -3

ه پوالدي دربارة يكي از تاليفات درخور توج عقل دولت تا اقتدار دولت از كتاب 
اسي غرب است. در اين كتاب، سي ها در فلسفهشدن دولت معيارهاي عقالني

سياسي مدرن، دقيق  ملي اين معيارها در تاريخ انديشهي و خط تكاسياس فلسفه
حق آغاز و به عقالنيت  بررسي شده است. اين معيارها از عقالنيت مبتني بر

ها و شود. توضيح خود اين معيارها و سنخ عقالنيت دولتارادي منتهي مي
اب دهد. در اين كتهاي آن محور اصلي كتاب را تشكيل ميچگونگي دگرگوني

شدن دولت به معناي برخورداري آن از نوع خاصي از عقالنيت يا  يند عقالنيفرآ
ضابطه و الگوي عقالني است كه ريشه در وضعيت طبيعي يا اراده در اشكال 

 گوناگون دارد.
برآن بوده است  ايران در سياسي عقالنيتحسين امانيان دركتاب خود با عنوان  

لت و سياست ايران تحولي بوده كه با تا نشان دهد فرآيند عقالني شدن دو
انقالب مشروطه آغاز شده است. اين فرآيند در اين كتاب همچون بستري 

شود يابد، ناچار ميسياست در آن ورود  دانسته شده است كه هر زمان دولت و
عمومي همراه  وجوه اصلي ماهيت آن است با عرصه آمريت و اجبار را كه از

سازد تا آن ذهن خود را آماده ميواسطه  ت بهسياس اي كه دولت وسازد؛ عرصه
از گفتگوي مبتني بر عقل و آزادي نهراسد و درصدد باشد كه از رشد آنها 

 سياسي را دريابد.  تر، ارزش ذاتي عقالنيتاستمداد كند؛ يا به بيان كلي
رو ارزشمند است كه مؤلف توانسته  هابرماس از آن ارتباطي كنش نظريه كتاب 

سياسي مدرن،  انگارانة فلسفهباورانه و فردهاي ذهنفرضجه به پيشبدون تو
سياسي را پردازش كند. ثانيا اين نكته را بيان كند كه فرآيند  مفهوم عقالنيت
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شدن دولت و سياست  وابسته به جامعه و تبديل آن به جامعگي است. عقالني
ترين كي از مهمدر اين كتاب، مدرنيزه شدن جامعه است. ي« جامعگي»مراد از 

عقالنيت »است كه همراه با  «جهانزيست»شدن مفهوم هاي اين مدرنيزهكانون
جهان از طريق توانند عقالني سازند. زيستدولت و سياست را مي ،«ارتباطي

با ايجاد وحدت خاصيت استعاليي كه از آن برخوردار است و عقالنيت ارتباطي 
عقالنيت »اساس،  همي است. براينتف عمومي در قالب عمل دروني فرد با عرصه

سازي دولت و سياست از طريق گذراندن آنها از سياسي مبتني است بر معقول
 (. 1433، )هابرماس «عمومي عرصه»درون ساخت عمومي

ه است كه نشان آن بود سياست در عقلهدف اصلي حسين بشيريه در كتاب  
سي غرب سيا فلسفههميشگي  شدن دولت و سياست دغدغه دهد فرآيند عقالني

ها را ارائه كند. اين باره توانسته بهترين نظريه بوده است. فلسفة مزبور دراين
دانند كه سازي دولت و سياست ميشدن را معقولها فرآيند عقالنينظريه

سازي، اتصال دادن دولت و طريق چنين فرآيندي، براي تحقق اين معقول
ضوابطي كه تحت عنوان عقالنيت سياست به الگوها و ضوابط عقالني است؛ 

و عقالنيت عمومي )جمعي( در جوهري، عقالنيت ارادي، عقالنيت بوروكراتيک 
 اند.سياسي مدرن مطرح شده فلسفه

باطات همچنين عقالنيت عمومي چون ناظر بر فرآيند عمومي و گسترش شبكة ارت 
خود اختصاص  بهشتري را عمومي است، برتري و اصالت بي ذهني و استداللي يعني حوزه

 داده است. 
زماني براي دولت و سياست ايران  شدن، هاي پيشين، فرآيند عقالنيبا توجه به يافته 

د. ناپذير شرخ داد كه اخذ نتايج تمدن غرب در تاريخ ايران مبدل به ضرورتي اجتناب
ند و فرآي ارد فصل و عصر جديدِ تاريخي كردپيامد اين ضرورت بود كه تاريخ ايران را و

شدن دولت و سياست ايران را به شكل ارادي و ليبرالي جريان بخشيد. اين  عقالني
قانوني مبدل شد؛ -ها به عقالنيت بوروكراتيکفرآيند ثابت نماند و در عصر پهلوي

مثابة  ايط كنوني خلع و وجه جوهري آن بهعقالنيتي كه جنبة بوروكراتيک آن در شر
 ت.گيري اسها درحال اوجعقالنيت سنت

 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 7279پاييز و زمستان  /اولشماره  /اولدوره 

06 

 يو نظر يچارچوب مفهوم -2

خ معاصر به يران در تارياست ايشدن دولت و س يند عقالنيل فرايتحل ياست برا يضرور
م. يمتوسل شو (ي)مفهوم نينو ينگار خيت و تاري، عقالن1خاص همچون عقل يميمفاه

شدن  يعقالن يهاهيند الزم است از نظرين فرايل خود از ايف و تحليتوص ين برايهمچن
 . گيريم بهرهو هابرماس  وبر

 عقل -2-7

ر يسه با ساين مرتبه در مقايتريان آن را در عاليگراجوهر انسان كه عقل ياز وجوه اصل
انسان  يروح ين قوايتريعال»است.  يدهند قوة عقليجوهر انسان قرارم يهاجنبه

(. به 44 :1433، ي)داود« ن مدارج قدر و شرف قراردارديعقل است كه در باالتر يروين
ذ يو اشرف لذا يروح انسان يبرا يلت انسانيد فضيات، تولين مدارج حيتريگر عاليد سخن

 يشناخت هانيك يهم به مبنا يالزم است اشاره كوتاه ن راستايعقل است. در ا يدر گرو
-يفرمان م ين مبنا عنصر لوگوس است كه در شكل نظم جهانيم. ايداشته باش« عقل»

ا و ياش ير( است كه در درون همهي)فراگ يا قانون كليو  يجهان مان عقلراند. لوگوس ه
ن نظم و وحدت همان نظم و يسازد. ايبرد و نظم و وحدت آنها را برقرار ميسرم هامور ب

، ين كلياست كه اصول و قوان يكيو لوگوس  يجهان سان عقل نيست. بدا وحدت اضداد
« در آن است يالحظه و نقطه يل انسانعق»ر و ثابت را در خود جمع دارد و يتغيعام، ال

را به  يل و آگاهشود و تعقّيكه به آن نوئوس گفته م يعقل .(043 :1467 )خراساني،
 يعيا طبيو  يونانيعنوان عقل  ن عقل بهياز ا يوناني يكند. در نزد حكمايانسان اعطا م

خود را  يفهومو م ينظر يانه، برتريم يهادن سدهين عقل با فرارسياست. ا اد شدهي
رفت كه يپذمان قرار گرفت و يو ا يل مقوالت وحيدر ذ يازدست داد و در مراتب معرفت

ر خداوند بود كه يرناپذييتغ ياز اراده يكه ناش ياقتدار»بر آن حكم راند.  ياقتدار اله
 (. 65 :1467، ي)فروغ« آن، عقل را نرسد كه منكر آن شود يبرحسب نقشه

 يخير تاريناپذپس از ظهور اجتناب ،ل كه خداوند بر فراز آن بودج از عقين تصور رايا 
شه در عصر رنسانس و يخ كه رياز تار يا دورانيو  يخيتار ياعنوان تجربه ته بهيمدرن

داشت،  يو انقالب علم ينيسم، اصالح ديان اومانيسه جر يعنيآن  ياصل يهاشاخه
كه با خود  ،فرازن قرار گرفتنِ بريد. اريد كه انسان برفراز آن قرار گش يل به تصورمبدّ

                                                      
1. reason  
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معناي آن بود كه انسان داراي مقام سوژه است و  را در برداشت به حاكميت خرد انساني
دلخواه سرنوشت  بهتنها  نه ن عقلتواند داراي عقل فردي و خودبنياد باشد. با اتكاي به اي مي

را بر جامعه و جهان حاكم حكم آن نيز تسلط خود  زند بلكه بهخود را در تاريخ رقم مي
كلي عقلِ سوژه محور، نفس بالذّاته )يكپارچه( است. يعني در آن اجزاي  طور سازد. بهمي

ي ي فاهمهناپذير است با ويژگي قوهوحدتي بخش»برتر )عقلي( و فروتر )حسّي( نيست و 
روشن و اموري كه بسيار »(. موضوع كشفِ عقل، امور بسائط است. 30 :1467)تيلور، « ناب

ا علم (. ابزار عقل براي كشف منطق عملي و ي107 :1467 ،)فروغي« متمايز هستند
و  تحليلي قاعده :اند اند كه دو قسمتطرق عملي است. اين منطق عملي قواعد ادارة عقل به

استنتاجي  ز( است و قاعدهتحليلي همان عمل تحليل عقل )آنالي . قاعدهاستنتاجي قاعده
حصول به يقين و  وهدو شي مثابه عقل به آن. اين دو قاعده برايعمل تركيب )سنتز( 

 معني كه قاعدة تحليلي به طبايع)ماهيت هاي( بسيط امور مادي و عقلي ناي اند. به تحتمي
استنتاجي به  كند و قاعدهعنوان اوّليات امورات مشترک مادي و عقلي حكم مي صرفا به

 اند.اكمها و روابط ضروري كه بدان اوّليات حنسبت
، سنت، يبه متن هست يديهرگونه تق»تواند فارغ از يق است كه ميطر نيعقل بد 

ت و نگرش انسان را از بند يذهن» .(3 :1467ه، يري)بش« آوردد يخ، علم را پديتار زبان و
و  .(70 :1465، ي)ازغند« بخشد ييو مراجع اقتدارات كهن رها يذهن يهاها، بت جزم

كه  يبارآورد. معرفترا به يو معرفت علم ييدانه و مقلّدانه، شناسامتعبّ ياجبارها يجا هب
اوضاع و  ينيت عيدر ذهن باشد و بتواند خصوص يقابل انتقال به ذهن و قابل وارس

ن كند عقل مدرن يكه چن يان و نمودار سازد. عقليهات و مجازها عياحوال را جدا از تشب
خودآگاهانه را  ين بنگرد و آزادييژة خودآعنوان سوتواند به خود بهيكه م ياست. عقل

 جستجو كند. 

 تيعقالن -2-3

 چنانكه حتي است،با دانش آن  ميت نسبت مستقيعقالنموضوع  توجه در نكتة بايسته
 ي،كلطور ه. بشوندهم بازشناخته مي واسطه ت و دانش بهيشد عقالن يتوان مدعيم

كه دانش برحسب آن  ياختاردهد. سيل ميتشك يادانش را ساختار گزاره يمحتوا
د شناخت ين توليل سازد. لذا ايد شناخت تبديتواند گفتار و عمل خود را به تول يم

رند. يگكار هد را چگونه بين توليدانند ايكه م يفاعالن يعني ،دارد يصاحبان و دارندگان
انش و داشتن دارياختت كمتر با دريعقالن»را يز ؛ندات فاعالنيوست دانش و عقالنينقطه پ
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كار دارد كه فاعالن در مقام عمل و گفتار چگونه دانش را كسب ن نكته سرويشتر با ايب
ن تصور است كه نخست ي(. براساس ا37: 1465)هابرماس، « رنديگيكار مكنند و بهيم
ن يبد ؛ت رفتيف عقالنيدر توص يو عمل يگفتار يهاد به سراغ فاعالن دانش و كنشيبا

-يقابل شناخت م ينيفاعالن دانش در جهان ع يهاق كنشيرت از طيكه عقالن يمعن
 .يرزبانيو بازنمود غ يزبان-يبازنمود نماد: اندنوع ها دواين كنششود. 

شكل صدق گفتار ت در آن بهكنش گفتاري است كه عقالني ،مراد از بازنمود نخست 
باني كنش غايتمند . منظور از بازنمود غيرزهستند است كه دو عنصر نقد و برهان ابعاد آن

)هدفمند( است كه اوالً صورت عملي دارد، ثانياً احتجاجي و ابزاري است و مقصود آن 
 رو، مقولة عقالنيت بر صدق گفتار و كردار عقالني تكيه دارد.  از اينتسلط بر جهان است. 

آن  يم نظريعهده گرفت و مبدع مفاهبار فلسفه بر نخستينت را يله عقالنئل مسيتحل 
كه در  يمعرفت ؛قرار داد  ار فلسفهيشناخت جهان در اخت يبرامعرفتي را  يعني؛ شد

ت بود كه با كمک ين عقالنيا ي،كلطور هد. بيدست آ هقت هر آنچه هست، بيجه آن حقينت
سابقه كه  يب يآن شد. تحول يبرا يم موجب خلق روش عقالنيافتن مفاهي يبه فلسفه برا

ان يكشف و وضع شوند. به ب يان، اصول عقليوناني هواسط بار به نينخست يشد تا برا موجب
دند. آنان با يوسعت بخش يرا در جامعه بشر ييگراان بودند كه عقليونانين يتر، ايكل

ا يكالم »نظري است كه مبتني بر  يي و قوهتوانا يت نوعيفلسفه نشان دادند كه عقالن
 يت فهم نظريعقالن ،گريد سخن (. به30: 1467)فرهادپور، « باشديان منظم و روشن ميب

 ييهابه ضرورت يعني ؛گردديز و مرتب ميتماماست كه در چارچوب آن دانش، روشن، 
-يشوند، نائل ميم ياء از آنها ناشيق امور و اشيبرند و حقايسر م هكه در جهان واقع ب

 يديتجر و يصورت انتزاعرا كه به آن يرويتواند عقل و نيت ميعقالن آن،بر افزونگردد. 
ت جدا از هر يآن است كه عقالن يمعن ن بهيمعقول سازد. ا ياست، مبدّل بر عنصر

تجربه و حس كشانده و در آنجا با روابط  توان را دارد كه عقل را به مهلكه نيا يتعهد
 دهد.  ينيو ع يق مواجه سازد و بدان شكل ماديحقا يعني يضرور

 شدن وبر يه عقالنينظر -2-2

شدن و  يه عقالنيد بر نظرياست با تأكيخ، جامعه و سيتار هنيدر زموبر  يهايبررس
توان مدرنيزه شدن جامعگي  زيرا در نزد وي از اين طريق مي .است بوده يافت تفهّميره

اد وي از آن اين كار گرفته و مر هابرماس به ،عنوان اصطالح را تحليل كرد. جامعگي را به
زدايي قرار دارند.  ناپذيري از فرآيند افسون گشتمسير باز كلي درطور است كه جوامع به
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طبق آن عقالني شدن بر»هاي عام تاريخي است كه  نزد وبر اين وضعيت از قانونمندي در
سازد  همچنين مطرح مي . او(54: 1463 )وبر،«دهد. جامعه و سياست و اقتصاد رخ مي

عاملي نيست بلكه  ي تکمعنا مول بهروند عقالني شدن از نتايج توالي واحد و جهانش»كه 
وبر، )«واقع چندين متغير در ايجاد و ساخت آن از نقش برخوردارند. هعاملي است. بچند

شدن و منافع مادي نظام  عقالني دهد كه ميان پديده مي همچنين وي نشان. (57: 1463

واقع از عوامل عمده در عقالني  ادي همبستگي دروني وجود دارد. بههاي سياسي و اقتص
 اند. دو روي يک سكه ديگر منافع و عقالنيت چونان بيان كردن عامل منافع است. به عمل

-تاريخي عنوان پديده شدن به ررسي عقالنيترين روشي كه وبر براي شناخت و ب مهم 
اي الگوي آرماني از  اي برين يا بهين و يا گونه ساختن نمونه»كار برده است  اجتماعي به

واقعيت وجود نداشته تواند عينا در  مي بته چيزي است انتزاعي وباشد. اين الگو ال آن مي

هاي مورد بررسي  ند توانسته وي را در شناخت پديدهعنوان ابزاري سودم باشد، اما به
 .(3: 1466، )وبر«خويش ياري دهد.

در  مثابه كنشي اجتماعي كوشد تا عقالنيت را به مي است كه وبر يبا اتكا بر چنين روش 

وبر با مبادرت به فهم تفسيري كنش اجتماعي » ابزاري يا نهادي قرار دهد. نيتزمره عقال
 .(1460،)كرايب «شدن بپردازد. است كه به تبيين علي كنش عقالني درصدد آن

: يف وي از آن دو نوع از عمل استچنين وبر به عمل عقالني نيز اعتقاد دارد و تعر هم 
عقالنيت  -وجهي ديگر همبندي دو قسيمدار. او همچنين نوعي تهدفمند و ارزشم»

بندي كليت آن قبلي را  قسيمنيز عرضه كرده است كه اين ت -صوري و عقالنيت جوهري
 .(01: 1463)لسناف،  .«ندارد

اي براي  عنوان وسيله اعمالي است كه عمل به»در نزد وي عمل عقالني هدفدار از آن  
عملي است كه اعتقاد به ارزش  شود، اما عمل ارزشمدار رسيدن به هدف انتخاب مي

حال بنابه داليل  كند، مي مطلق آن عمل بدون اعتنا به عواقب آن به ما القا و تحميل

فه يا عاليق شخصي يا هر چيز به احساس وظيشناختي يا مذهبي، يا بنا اخالقي، زيبايي
 .(00: 1463لسناف، « )ديگر

را  «درجات عقالنيت»مفهوم د بلكه شو به عمل نميشدن منحصر  عقالني اما نظريه 
 ميان كه از درجات عقالنيت بحث به هنگامي .(03: 1463لسناف،  )«گيرد نيز در بر مي

شدن به  واقع عقالني ت. بهشدن اس هاي فكري برخاسته از عقالني نظام آيد منظور مي
بخشيدن معنا عنوان نظام فكري در شود. يعني عامل تفكر نيز به عمل منحصر نمي مقوله
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تنها اشكال و  ت. مفهوم عقالني كردن نزد وبر نهمبرم برخوردار اس يبه آن از نقش
يرد، يعني عقالنيت نظري گ بر ميدر هاي تفكر را نيز لف عمل، بلكه نظامهاي مخت صورت

 .(03: 1463لسناف، ) دهد را هم در كنار عقالنيت عملي نشان مي
توان نشان داد  در چارچوب آن ميرو ضرورت دارد كه  شدن وبر از آن نظريه عقالني 
نيت نهادي عنوان يكي از تجليات بارز عقال ه چگونه ساخت دولت مدرن مطلقه بهك

اريخ سياست ايران ورود يافته و به ايفاي نقش تاريخي خود در ت پديدار شده و در صحنه
 گيري تجددگرايي پرداخته است. معاصر ايران يعني دوران شكل

 ن هابرماسشديه عقالنينظر -2-5

عنوان يكي از  شمندان نظريه انتقادي است. وي بهترين اندي هابرماس يكي از بزرگ
يک وجه منفي »داند. بازماندگان سنت مكتب فرانكفورت عقالنيت را حائز دو وجه مي

رفت عقالنيت ابزاري به شكل سلطه بوروكراسي و تكنولوژي و كه عبارت است از پيش
زدايي از جهان )از جمله قدرت( يا  شدن افسون يگر عقالنيصر. وجه دداري معا سرمايه

 .(50: 1430)پوالدي،«ديگر پيشرفت علم مدرن است سخن به
اي از نيروي  بندي تازه ورتشدن ص د تا با استفاده از نظريه عقالنيوي برآن بو 

سازد.  كه تاريخ روند عقالني را پديدار ميمعنا ركت تاريخ ارائه دهد. بدانمحوري ح
تواند در مسير پيشرفت  منفي آن عقالنيت ابزاري يا نهادي است كه مي روندي كه جنبه

پيدايش  مناسبات تعاملي يعني عقالنيت تفاهمي سوق پيدا كند. هابرماس براي توضيح
عمل آورده  شناختي استفاده به عملكرد آن از مباني معرفت شدن و نحوه روند عقالني

بر چند ويژگي سلبي و »نتقادي به تاريخ دارد و است. معرفت شناختي كه نگاهي ا
تر در نزد وي شناخت تاريخ تنها  بيان كلي به .(01: 1463)شفيعي، «ايجابي مجهز است.

پيشيني)پيش از نحو لكه مقوالت و مفاهيم هستند كه بهشود ب از طريق تجربه حاصل نمي
ست تا براي نشان ا و الزمر زاينند. اكن اين فرآيند شناخت را تعيين مي ،اقدام تجربه(

نگاري مفهومي  شدن آن از تاريخ ست از روند تاريخ ايران و عقالنيدادن تصاوير در
مفهومي  -شناخت تاريخي كمتر از فلسفه يا تئوري اجتماعي»عمل آورد.  هاستفاده ب

 .(13: 1460 )ولي،«نيست.
ر هر جامعه يخي دتار گسست تواند بيانگر نحوه اين مفهومي بودن تاريخ است كه مي 

نگري نوين  جهان ن باشد. مدرنيته كه منطق يکعنوان فصلي نوي براي آغاز مدرنيته به
 .(431: 1464)باربيه،  است
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  يمفهوم ينگارخيتار -2-7

 يهايبند، صورتيخيبا استفاده گسترده از مستندات تار كوشد مين ينو ينگارخيتار
 يدارا ينگارخين تاريا ،واقع. درگرددمستدل  ان ويو تحوالت مترتّب بر آنها ع يخيتار

هر كشور و جامعه مربوط به  يخيات توسعه تاريواقع يدر وارس ينييو تب يليتوان تحل
-يكه م است يو مفهوم ينظر يناظر بر اصول يمفهوم ينگارخيتر تاريان كليب . بهاست

توسعه  يهاتيند تا واقعاكه برآن ييها هياد باشد. نظريبناستيس يهاتواند مبناي نظريه
 ياسيم روابط سين عامّ تكامل و قواعد حاكم بر تنظياساس قوانرا بر و ابعاد آن يخيتار

 ينگارخيشد تار يتوان مدعيفات است كه مين توصيتوجه به اسازند. با روشن و برمال
ت و يو دو هدف را مدّنظر دارد؛ نخست شناخت ماه است کيتئور يچارچوب يمفهوم

در  هاي تاريخي حاكم بر آنها.بنديل صورتيكشورها و بعد تحل يخيوسعه تارمنطق ت
كه  يت در گفتمان است. گفتمانيواقع ياين شناخت بازنمود و احيا ،ترعيوس يمفهوم

 يدادهايل رويدر تحل ينگارخين تاريف كند. ايجوامع را توص هگذشت بتواند جوهره
خ يو تار يق تئوريوند دقي( از پيسنت ينگار خي)تار يمدرس ينگارعيوقا يجا هب يخيتار

ن مصطلح است و بر ينو ينگارخيبه تار يخيتار يها در نوشته رو نيهماز. كند مياستفاده 
را هدف قرار دهد.  يخيتار يهايبندف جوهرة گذشته جوامع دورهيتوص يآن است تا برا

 يلكه ساختارهاست بين ينيع داده يخيتار يهاتصورش از فاكت ينگارخين تاريا
ران يا يتوان براين برداشت است كه مي. براساس ااستک يا برهان تئوري ياستدالل

برد كه يتوان پيكه در قالب آن م يفيقائل شد. تعر يدار هيشاسرمايپ يف مفهوميتعر
و  ي، موروثيياي، آسيفئودال»آن است  ران كه ناظر بر جوهرهيا يواقع يت اجتماعيكلّ

 يخيست توسعه تاريباين استفاده مياساس ابر، رونياز ا .(7: 1460، ي)ول« است يسنت
بر مفهوم  يوقوع انقالب مشروطه مبتن يعنيآن  يخيش از گسست و گذار تاريران را پيا
 يخيتار يهاكه در نوشته ي،دارهيشاسرمايران پيدانست. مفهوم ا يدار هيشاسرمايران پيا

مستمر در  طور است كه به يواقع يت اجتماعيک كلياز  يكار رفته است حاك ن بهينو
ت ذات ينوع يايزمان به اشكال مختلف درآمده كه گومرور  گذشته وجود داشته و به

ران يا يف مفهوميبر تعار يت اجتماعين كلّي(. ا7: 1460ولي، ) گانه آن استي
و  ييايآس يعنيران يف از جامعه ايد دارد كه ناظر بر دو تعريتأك يه داريشاسرمايپ

ن ساخت. ياديكه وقوع انقالب مشروطه آنها را دچار تحول بن يمي. مفاهاست يفئودال
ران بدل يا يخيتار ج به كانون توسعهيتدربه يدارهيمعنا كه مفهوم مناسبات سرما بدان

 گشت.
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 مقوالت مدرن و گسست -2-0

كه  شاره شودمقوله مدرن داللت بر مدرن بودن يا مدرنيته دارد. الزم است به اين نكته ا
رنيست و مدرنيزه در قبل از پديد آمدن واژه مدرنيته در قرن نوزدهم، نخست واژگان مد

مقياس، توازن و وجود آمدند. در مدرنيته سه خاصيت  موجود است؛  سده هجدهم به
با در نظر  يول است؛ بودنتازه و نو يمعنا به بودنمدرن»همين خاطر تعادل و زمان. به

به  نسبت بودنتعادل  در يعني يآگاه با و بودن؛ عصرهم يعني انزم اسيگرفتن مق
 .(16: 1464)جهانبگلو،  «شيخوزمانه 

توان شده در آن است كه ميبودن و وجوه متعين  براساس اين تعريف از مدرن 
ديگر، مدرنيته سرنوشتي است كه  بيان مساوي با سنت گسست قرار داد. به مدرنيته را

ناپذير بوده و بنياد آن با عنصر گسست عجين است؛ ها اجتنابنسبت آن با انسان
شناختي، رابطه ميان انسان و جهان گسستي كه دائم و پيوسته، در قالب رويدادي هستي

شود مدرنيته اساس است كه باالنديه مدعي مي براين» دهد.و انسان و انسان را تغيير مي
-تر مدرنيته ميبيان كلي (. به16: 1464جهانبگلو، ) «ناپذيري استقطعيت و تعيينعدم

ها را وادارد تا با عناصر تواند همواره  چهره جديدي از خود به نمايش گذارد و آدم
 بازمانده از زندگي پيشامدرن بجنگند.

 بحث نظري دربارة نسبت عقالنيت و دولت مدرن -5
طون است كه الباره مطرح است. بحث نخست مربوط به اف طوركلي سه دريافت در اين به
كردن دولت در نزد وي عمل بر طبق نظام  كند و عقالنيرا تفسير سنتي قلمداد مي آن

را با  ن را براي دولت يا مطابق بودن آنكرد ت است. افالطون الزمه عمل عقالنيطبيع
 داند.عقالنيت وابسته به دسترسي آن به كليات معقول يعني جواهر و مُثُل مي

معنا كه آنچه  لت مربوط به نظم طبيعت است؛ بدانبودن دو يندريافت دوم از عقال 
عيت طبيعي به ها و قدرت آنها براي عبور و گذر از وضسازد، انساندولت را عقالني مي

تر عقالنيت دولت پايه در قرارداد اجتماعي دارد. اما بيان كلي وضعيت مدني است. به
عنا كه دولتِ برخوردار از اراده عقالني م معطوف به اراده عقالني است؛ بديندريافت سوم 

 كه دولتي خودآيين است دولت عقالني است؛ تفسيري كه هگل از دولت عقالني دارد.
بودن دولت مدرن بدان اشاره داشت وجود  لي آنچه الزم است در مورد عقالنيكطور به 

كند دو عنصر حاكميت و مصلحت دولت است. حاكميت چنانكه ژان بُدن بيان مي
ترين قدرت حاكم ترين و دائميترين، مطلقعالي»است. اين قدرت  «قدرت شكوهمند»
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(. اما اگر اين حاكميت 66: 1477 ،)وينسنت «بر شهروندان و اتباع يک كشور است
تواند براي دولت مدرن امكان وضع و معطوف به عقالنيت است بدان جهت است كه مي

ترين نشانه حاكميت همان قدرت وضع و مهم تريناساسي»اجراي قانون را ايجاد كند. 
خود اين امر بيانگر  (.66: 1477وينسنت، ) «قانون و ايجاد قابليت براي اجراي آن است

نيت و يا صورت ترين مختصات عقالآن است كه دولت مدرن چگونه داراي يكي از مهم
 قانون است. عقالني يعني مقوله

انزدهم پديدار شد و در فرانسه به دولت در ايتالياي قرن ش انديشه مصلحت 
گسترش اعالي خود دست يافت. منشأ نظري آن نظريه حاكميت الهي حكومت است. 
عالقه به اين انديشه از زماني افزايش پيدا كرد كه ماكياول رساله شهريار خود را 

كرد. بحث بنيادي در انتشار داد. ماكياول دولت را بقا و ماندن در قدرت تعريف مي
بايست براي كه شهريار كه در نظر ماكياول  كل دولت بود ميمعنا دانم بقا بود؛ بمفهو

واقع، عنصر مصلحت يكي از  آميزي اتخاذ كند. بهحفظ بقاي آن، اقدامات مصلحت
 بنيادهاي دولت بود.

در رابطه با مفهوم مصلحت دولت سه روايت وجود دارد. روايت نخست كه مصلحت  
(. مراد از 113: 1467كند )طباطبايي، محاسبه دولت تلقي ميدولت را توانايي مادي 
طلبي يا كاربرد عقالنيت حاكم بر رابطه وسيله و هدف است. اين توانايي صرفا نفع

دهد. در اين روايت هاي غريزي نسبت ميروايت دوم عنصر مصلحت را به نيرو و انگيزه
ها نيز از نفس مجموعه انساننفس است. حراست  ترين آن صيانتاز غرايز انساني مهم

دولت قرار دارد؛ زيرا در پرتو چنين مصلحتي است كه دولت به  كامال در گروي مصلحت
 كردن دولت پنداشت.رفتار بايست عقالنيرسد؛ آنچه ميرفاه و سالمتي كامل مي

كند. به بياني روايت سوم مصلحت دولت را بر پايه ماهيت و غايات مذهبي تعريف مي 
اساسا فاقد معناست. در اين تصور و ديدگاه غايت نهايي از  ،دولت جدا از مذهبمصلحت 

دولت بقا و سالمت آن نيست بلكه سازگاري و انطباق آن بر اخالق و دين است. آنچه 
الزم است در اين مورد بدان اشاره كرد آن است كه در زماني اين شكل از مصلحت دولت 

د. بنابراين فردي كه گزيده خداوند محسوب شور برممكن خواهد شد كه پادشاه يا شهريا
خداوند وي را برگزيده است همان مصلحت كل جامعه است كه چون چنين است پس 

 عين عقالنيت است.
دولت ناچار از عقالني  مطلقه و مصلحت تو دو عنصر حاكميترو، دولت مدرن در پر ازاين 

 بودن است.
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 دولت مدرن مطلقه و گسست تاريخي -7

كه در آن قدرت شكل نحوي رت سياسي در چارچوب يک انقالب بهقد كلي تبديلورط به
گيري ساخت  بنياد شكل ،خودكامه را از دست داده و قيد به قانون پيدا كند

مندي عام تاريخي است كه زماني مطلقه است. اين روند يک قانون مدرن دولت
ويژه سياسي در مسير بهرسد كه دولتِ كشوري از لحاظ تاريخي و ظهور مي منصه به

د. دقيقا در سلطه بر وسايل اداري و نظامي شو تمركزگرايي و به تعبير ماكس وبر داراي
-بيان كلي . بهذار تاريخي آشكار و شدني خواهد شدچنين اوضاعي است كه گسست و گ

مطلقه است.  مدرن تاريخي در گرو پيدايش ساخت دولت شدن گسست و شكافتر پديدار
قانونمداري است.  شوداين تحول نصيب دولت مياز طور كه بيان كرديم آنچه البته همان

اما اين قانونمداري حاكي از آمريت قانوني نيست بلكه مبتني بر نظام حقوقي است. 
نظامي كه معطوف به نهادينگي حقوق مدني است. برحسب اين ويژگي است كه گفته 

ه از آن، حاكميت عقالني را در گسست تاريخي برخاست شود دولت مدرن مطلقه ومي
اي آورد، كه قدرت حكومت بر چه پايههمراه مي كشوري با اين وجوه به تاريخ سياسي هر

استوار باشد، زمامداران چگونه بايد انتخاب شوند، زمامداران چگونه بايد حكومت كنند و 
وان گفت تچگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود. مطابق با اين موارد است كه مي

تفكيک قوا  ،مباني از قبيل حاكميت ملي)قدرت حكومت( انتخابات )انتخاب زمامداران(
 حاصل پيوند دو ،)ترتيبات حكومت زمامدار( و حقوق ملت )محدود شدن حكومت(

 مطلقه و گذار تاريخي است. مدرننيروي سياسي و تاريخي معين دولت

 يدارهيرماشاسيران پيا يخيه تاريبرگسست و تجز يليتحل -0

ه تا زمان يران از زمان انقراض سلسلة صفويا ياجتماع يبندصورت ييشكل قرون وسطا
كه قاجارها به قدرت  ياز زمان يبندن صورتيماند. ا يه ثابت باقيس سلسلة قاجاريتأس
ان و وجوه يياروپا ،ن تحوليذكر است كه منشأ ا شايانافت. ي يجيدند تحوّل تدريرس
و  يان موجب شدند چارچوب روابط اجتماعييد بودند. اروپايتول يهاوهيش يعني ،ديتول
كه معنا بدان ؛رديبه غرب قرار گ يران در آستانة وابستگيا ياجتماع يبندصورت ياسيس

، يد شبانكارگيبر وجوه تول يران كه مبتنيا ياجتماع يبندصورت يساختار اقتصاد
رش يو آمادة پذ گرفتار ،ريزناپذيگر ايهج به استحاليتدربه ،بود ييو خرده كاال يدهقان
 شد. يدارهيسرما
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 ير جدييتغة ن در مرحليران چنيا ياجتماع يبندتا آن زمان سابقه نداشت صورت 
 يبندتر صورتقيان دقيب رد. بهيساز گفته شود، قرار گدورانة د به آن مرحليكه با

 يخيساخت اثر تاريز ميمتماه را ين تجزي. آنچه اشد يخيه تاريران دچار تجزيا ياجتماع
ران در آن زمان يا يخيو وقوع گسست تار يريگن اثر شكليخاص آن بود. منظور از ا

 يعنيد ي، ورود آن به عصر جديخيران به دوران گسست تاريخ ايج ورود تارياز نتا. »است
 (.73: 1431ان، ي)آبراهام« باشد مي يخين تاريفصل نو

ران را يخ ايت تاريب مشروطه بود كه توانست خصوصانقال ،ن تحوليشكل و عملكرد ا 
-داري سازگار سازد. سرچشمه اين رويداد بيرا با مقتضيات توسعة سرمايه تغيير دهد و آن

تدريجي در كشور نفوذ   صورت شد، غرب بود كه در سدة نوزدهم بهسابقه آنچنانكه گفته 
سياسي، ساختار لحاظ د، بهرار گيره قانقالب مشروط بود. ايران قبل از آنكه در آستانهيافته 

خود را تحكيم  اص قدرت بود كه با تكيه بر آنهاهاي خپايهاستبدادي و داراي ستون
 ديد، نيروهاي نظامي و سركوب، شيوهمراتب شهايي سلسلهپايهبخشيد. چنين ستون مي

كدام از ه هيچهاي قبل از قاجاريهايي كه حكومتپايهتوليد و تسلط بر اراضي بودند. ستون
ماهوي ناظر بر استبداد و از نظر شكلي يا لحاظ  بهبري نبودند؛ يعني در واقع همگي  آن

 (.01: 1431شدند )رهبري، اسمي سلطنت مطلقه محسوب مي
گري،  هافكني، ستيزپروري، تفرقههايي كه شخصي و مطلقه بودن قدرت، رعيتحكومت 

عدم ها، اقتيل يگر، سركوبيمداررابطه ،يرمحو، انتسابيساالرارادت انحصارطلبي،
مات يبودن تصم يو احساس يرعقالنيگردش نخبگان، غ نبود، ياسيقدرت سنهادينگي 

 شد.ين آنها شمرده مياديبن يهايژگياز و ياسيس
كه معنا بدان يافتند؛ يجد ييهامذكور تكانه يهايژگيپس از جنبش مشروطه و 
كه  ياقرار گرفت. مرحله يخيا در مرحلة گذار تارهنآ ير و قوت نسبيچشمگ يداريپا

 بود. «شدن يعقالن» يعنيد، يران به روند جدياست ايآستانة ورود دولت وس

 رانيا استيشدن دولت و س يند عقالنيبر فرا يانقالب مشروطه سرآغاز -0-7

 ها رانرا جوهر قدرت و اقتدار آيز ؛ت بودياستبداد پادشاهان قاجار سخت دچار محدود
دست داشتند، آن را در  يل، رهبريقبا يكه رؤسا يف و قشونيضع يساالروانيک دي

صورت  هن قدرت با آنكه ساخت قدرت پادشاهان قاجار را بيداد. جوهر ايل ميتشك
ساخت. يتخت كشور ميرا منحصر به پا وة اعمال قدرت آنانيش، كرديحفظ م ياستبداد

 :كردندمياستفاده  وهيلت از دو شقاجارها براي حفظ اين حا
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ة اقتدار و نفوذ آنان يكردند تا در سايه ميتك يمحل ان و متنفذانيت اعيبر حما (الف 
 .(71: 1431ان، ي)آبراهام ا بپردازنديت امور رعايبه تمش

زدند تا با يرا دامن م يو افق ياجتماع يهايبندميو تقس يرطبقاتيغ يزهايست (ب 
 يافهيو طا يلي، اي، نژاديا، منطقهيفرقو يعنيمتعدد  يهاه بر شكافيتك

 .(71: 1431ان، ي)آبراهام جلوگيري كنندبتوانند از احتضار حكومت 
« ت و نفوذ در جامعه، بر فراز آن معلّق بوديهدا يجاه دولت قاجار ب»سان نيبد 

 (.71: 1431ان، ي)آبراهام
در تظاهرات و  هاع تودهيبا شركت وس 1305ن فراز را جنبش مشروطه در سال يا 

ر و حاكم تهران يوز ع بود كه نخستين وقايجة ايها در تهران تكان داد. در نتينينشبست
 ياخراج شده و مردم توانستند برا يدولت يهااز پست يكنار رفته، كارمندان خارج

به  يث نظرين جنبش را از حيخانه شوند. آنچه اقانون و عدالت خواستار عدالت يبرقرار
ران در يضعف دولت ا»، ي، رشد تجارت خارجيشهر يداخت، رشد بورژوازان انيجر

 يهايبندگروه ردادهاي بازرگاني نابرابر، تشديد، اعمال قيالمللنيب يهامقابل قدرت
مانند  يد ارتباطيل جديوسا يريكارگهد و صدور مواد خام، بيشدن تول ي، تخصصيوانيد

« هيس و روسيانگل يهادولت ، رقابتيخارج ياهتورم، انباشت وام يزان بااليتلگراف، م
 (.100: 1437ان، يبودند )كاتوز يياروپا يهايدئولوژيو ا
ت يحماجدي طور بهن جنبش قرار داشتند و از آن يكه در رأس ا ي،اجتماع يروهاين 

برال و يون، مالكان ليروحان» يعنيو مدرن  يسنت يطبقات و شئونات اجتماع كردند،مي
ها ر شهرستانيت جنبش به سايكه پس از سرا ،(17: 1436وانف، ي)ا« دندبورژواها بو

ل ي، تشكين قانون اساسيكه عبارت بودند از تدو»شدند  يديجد يتقاضاها يمدع
 يهار حقوقيو سا يت خصوصيو مالك ين و حفظ حقوق فرديو تأم يگذارمجالس قانون

 (.17: 1437كاتوزيان، « )ييمربوط به حقوق بورژوا
 يصادر كرد. فرمانهي ن تقاضاها فرمان شايا ياجرا يبرا 1307نجام شاه در سال سرا 

ن فرمان يد. پس از ال مجلس برگزار شويتشك يبرا يبر آن انتخابات سراسر يكه مبن
بار نيران نخستياست ايرا داد تا دولت و س يانتخاباتة نامم نظاميز شاه دستور تنظين

 ياساسبا انتخابات و قانوند و بكوشد مطابق يفته درآايلي، محدود و تعديشرطصورت  به
جنبش مشروطه  يخواست مركز» ،گريد سخن ( قدرت را به اجرا درآورد. بهيثاق ملي)م
افته بود كه در آن اعمال گستردة قدرت مطلق يليا تعديمحدود  يس سلطنتيران تأسيا

را منصوب و  يياجرامردم، مسئوالن  يندگان انتخابيو خودكامه ناممكن باشد و نما
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 ياجرا يمستقل برا يه بتواند نهاديين كنند و قوه قضايآنها را كنترل و تدو يهاتيفعال
 (.101: 1437ان، ي)كاتوز« باشد يو مدن يي، جناين اساسيقوان

)گسست  يخيتارران در مرحلة گذار يخ ايسان انقالب مشروطه كه در اثر آن تار نيبد 
شدن را  يبار عقالن نيران نخستياست ايتا دولت و س ( قرار گرفت موجب شديخيتار

است يشدن دولت و س يند عقالنيانقالب مشروطه سرآغاز فرا ،گريد سخن د. بهيازمايب
 ران بوده است.يا

 ران عصر مشروطهياست در ايشدن دولت و س يند عقالنيفرا -9

 يتوانست الگوغرب بر آن  طرهيرباز آشنا و قبل از سيدولت از د دهيكه با پد يكشور
(. آنچه سبب شد تا 53: 1470، ي)طبر ران بودير كشورها باشد، ايسا يبرا يسازدولت

ن يينوآهي ن آگايشدن اركان سلطنت مستقل و تكو ماند، سست ين سنت بريران از ايا
ج تمدن يوابسته به اخذ نتا يسازران در دولتيامد آن موجب شد تا ايان بود كه پيرانيا

 ز آن شود.د ايغرب و تقل
آنچه در نتيجه اين وابستگي شكل گرفت تبديل حكومت سنتي ايران در مقام  

شهري و مطلقه بود؛ پاتريمونياليسمي كه انديشه ايران مدرن ريمونياليسم ايراني به دولتپات
اين پاتريمونياليسم اين بود  داد. ويژگي خاص مي را تشكيل اركان ايدئولوژيک آن ،اصول تشيع

-ها و اصول اخالقي و مذهبي، قابل تعبير و تفسير و انعطافپادشاه، جزء سنتقدرت »كه 

پذير به قدرت ديگري محدود نبود و همه مقامات زيردست در واقع نه صاحب حق و عنوان 
 (.35: 1435)بشيريه، « شدندبلكه از لطف و عطيه شهرياري محسوب مي

سم ياليمونيال است. پاتريمونين اهداف حكومت پاتريتراز مهم يكي ياسياستقالل س 
-روبه يجد ين استقالل در عصر قاجار )قرن نوزدهم( با موانعيساختن ا يدر عمل يرانيا

 يهاطلب، ضعف طبقات و گروهنوساز و اصالح يهاچون فقدان گروههم يبود. موانع رو
بزرگ و عدم  يخارج يروهاي، عاجز بودن حكومت در كاستن از قدرت نياجتماع

 يرانيسم اياليمونيكه در عمل موجب شدند تا حكومت پاتر ييها. مؤلفهيخصوصت يمالك
 ي، اقتصاديمدرن اجتماع ينهادهاة ش و توسعيدايان پيم يانطباق كاربرد ينوع»عاملِ 

 يياز سو يو سنت يميقد ير نهادهايزناپذياما گر يجيک سو و استحالة تدرياز  ياسيو س
ران پس از يج اخذ تمدن غرب در اياز نتا ،سان ني(. بد47: 1460، ي)ول« گر باشديد

 ؛سم بوديسم به مدرنياليمونيران از پاترياست ايگذار و انتقال دولت و س ،انقالب مشروطه
نجا كه قبال يمراد ما در ا اماخوانده  يسم دولتيمدرنان آن را شبهيكه كاتوز يسميمدرن
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شناسان، دولت مدرن امعهاز ج ياري. بساستدولت مدرن مطلقه  كرديمبه آن اشاره 
دولت  پيدايشز آن را با ين يدولت مدرن دانسته و برخ مبانيش يدايمطلقه را سرآغاز پ

 (.137 -135: 1467، ي)مطلب اندكرده يكسان تلقيمدرن 
 : استل يدولت مدرن مطلقه به شرح ذ يمبان

 نيالف( ارتش نو
 مدرن يب( بوروكراس

 يستيوناليناس يدئولوژيج( ا
 (ي)ملي نيت زميعد( مشرو

 يدولت مدرن آشنا شود و در پ يران در آستانه دوران مدرن بود كه توانست با مبانيا
 ران داشت:يا برايرا  ياديامد بنين تحول دو پيد. وقوع ايآن برآ يس و برقراريتأس

 است آن يشدن دولت و سيند عقالنيالف( آغاز فرا
 ب( گذار و انتقال جامعه آن

هفدهم  يهاان سدهيا سلطنت مطلقه در ميكه نخست به شكل دولت دولت مدرن »را يز
اييان را از بود كه توانست اروپ يق آن حكومتيدق يمعن به شدج يو هجدهم در اروپا را

 (.137-135: 1467مطلبي، « )انتقال و گذار دهد يدارفئوداليته به سرمايه
به بود  گرايي غربيات عقلياز تجلّ كهاست يشدن دولت و سيند عقالنيفرا ،سان نيبد 

ند در پرتو سه ابزار، ضوابط يفرااين . منتهي شدو معقول  يد آمدن دولت عقالنيپد
 يعقالن ضوابط» بدان معناست كهن يا ساخت. اياست مهيدولت و س يرا برا يعقالن
 ؛ جنبه«است خاص ييابزارها عملكرد و وجود يگرو در مدرن دولت شدن

آن  در تاريخ خود نماند و توانست يز از آن بريران نياست ايس كه دولت و يرياستثناناپذ
 :استل ين ابزارها به شرح ذي. ادريابدر يرا با تأخ

 يدارهيالف( اقتصاد سرما
 ب( حقوق مدرن

 قانوني يبوروكراس ج(
وه يا شي يت اقتصاديماه ،ران رخ دهديقبل از آنكه انقالب مشروطه در ا ي،كلطور به
بوده  ي،اندوزمصرف و نه ثروت يتالش برا يعني ي،ديو نه تول يشتيمع»ران، يد در ايتول

 (.40: 1431، ي)رهبر« است
را عالوه يز ؛رديه شكل نگيران انباشت سرمايگاه در اچيكه موجب شد تا ه ياقتصاد 

ت يه همچون مالكيانباشت سرما يگر برايالزم د يهابودن، فاقد مؤلّفه يشتيبر مع
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)بالنده(  يو طبقه مترقّ ياقتصاد يياينگر، پوكالن يها، برنامهيت اقتصادي، امنيخصوص
 ين طبقات اقتصاديتربزرگ در مقام يشهر يو خرده بورژواز يطبقات كشاورز يجا به

متمركز بر نظام  ياسيت سيشد كه حاكميم يها از آنجا ناشفهن مؤليبود. فقدان ا
 ادي جامعه ايران در مالكيت انحصاريساختار اقتص»واقع، اقتصادي ايران غلبه داشت. به

هايي از روابط طبقاتي مرتبط با آن خود مانع از انباشت سرمايه و شكل نوبهحكومت بود كه به
ناصري تمام تقالهاي كه قاجارها در عصر (. اين وضعيت از زماني43: 1460)ولي، « شدمي

استحاله تدريجي و  خرج دادند، دچار د بهكردن خود با تمدن جديدمساز خود را براي
رو  طور روزافزوني ران را واداشت كه بهد؛ يعني نظام اقتصاد سنتي حاكم بر اير شگريزناپذي

داري سوي مناسبات نوين اقتصادي كند. سرچشمه آن مناسبات، مقتضيات انباشت سرمايه به
ند غرب بود كه خود را نخست به شكل بورژوازي بازرگاني )كمپرادور( نشان داد. اين رو

داري بود. خصوصيت بيانگر ورود اقتصاد سنتي ايران به گذار تاريخي يعني مناسبات سرمايه
اين گذار از خارج بر جامعه ايران تحميل شد و شالوده اقتصادي جديدي براي آن پديد آورد. 

غيرطبيعي، نامشروع و از نظر »باب جديدي در اقتصاد ايران گشود؛  كه گرچه فتح ايشالوده
داري مدرن، ذات سرمايه»(. اما بر اساس نگرش وبر، 43: 1460ولي، نامطلوب بود ) اخالقي

 (.03 ،1435)راجر بيكر، « عقالنيت آن است؛ در هر شكلي
ه يها در عصر قاجارو وزارتخانه يدولت يس نهادهايتأس يقرن تالش برا ميرغم ن به 

ن شاه يدن سلطنت ناصرالديا وزارتخانه پس از به آخر رسيآنچه شكل گرفت، نُه نهاد 
ها، فقط برداشت آن بود كه وزارتخانه ن تحول دريكه ا ي( بود. دستاورد1073 -1637)

داشتند و نه  ير محلير و دوايبگنه كاركنان حقوق»كه معنا ؛ بدينوزارتخانه بودند اسمي
نه بدون ا وزارتخاينُه نهاد  ،گريدسخن (. به03: 1431ان، ي)آبراهام« يدائم يگانيبا يحت

 بودند.  يبوروكراس
ناظر بر  يا رفتار عقالني يت رفتاريشدن، عقالن يعقالن ين معنايم سوميگفت پيشتر 

 يليكه به هر دل يدن به اهدافيرسالزم براي  لِيشدن به وساين عقالني. ااستهدف 
 شدن دولتياست كه عقالنهي دگايد اساس چنينبرشود. ياند، اطالق مانتخاب شده

 يچ نسبتيت هين عقالني. اشوددانسته مي يابزارها و بوروكراس يدگيچيو پ يياراك همان
صورت  هب ياسيس يهاب نظاميتقر يمعنا شدن اهداف به يا عقالني يت فلسفيبا عقالن
شدن اهداف يات عقالنيمقتض يرايوجه پذ چيه ت بهين عقالنيا ،ندارد. درواقع يافالطون

 ،ربِشه وِيدر اند كه همان چيزي ؛ل و ابزار دارديدن وساش يه بر عقالنيست و صرفاً تكين
 شود.يمدرن گفته م يبوروكراس يقانون -يت عقليمشروع
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بود. اين  «يستياليمونيپاتر يبوروكراس» يو ادار يوانيران عصر قاجار دستگاه ديدر ا 
ت آن ساخ اًينداشت، ثان يبود كه اوالً گستردگ يوانيد يهاگونه نظامبوروكراسي از آن

مهم و  يوانياحراز مناصب د يبه خاندان شاه برا ياصل وابستگ»پدرساالرانه بود. ثالثاً 
صدراعظم،  يوانين دستگاه دي(. مناصب مهم ا37: 1435ه، يريبش« ) شديمسلّم فرض م

-ان، شاهزادگان و وابستگان دربار بودند. در چارچوب سنخيالممالک، مستوفيمستوف

نظام  يعني ؛نديگوين ميبما يف يساالرواني، ديوانيه از نظام دگون نيا به يوبر يشناس
 (.37: 1435بشيريه، « )است ناليمويپاتر و يارشيپاتر ينوعة انيدر م»كه  يوانيد
وجود  به يستيناليمويپاتر يبوروكراس يپس از وقوع انقالب مشروطه، ضرورت دگرگون 

ن ياز بارزتر يكيعنوان  ران بهيامطلقه در  مدرن ساخت دولت يمعنا كه وقت بدان ؛آمد
 يو نظام ي، ماليبود كه اصالحات ادار يافت، ضرورين يانقالب مشروطه تكو يامدهايپ

ة دوام خود را كه ية قوام و مايرد تا آن دولت بتواند پايز صورت پذيدنبال آن ن به
بود ت در آن نهفته ين ظرفيكه ا ين عنصريترت است، استحكام بخشد. لذا مهميمشروع

ن و يدولت تأم يحكم و اطاعت برا مثابه رابطه ت را بهيت را داشت كه مشروعين قابليو ا
مدرن بود كه دولت  ين بوروكراسيوجود اباعالوه، بهمدرن بود.  يد، بوروكراسيحفظ نما

را  يبار برآن شد تا  منابع قدرت را متمركز كند؛ وحدت مل نينخست يران برايدر جامعة ا
 يروهاين با نيهمچن ؛دهدتوسعه  ياسيو س ياقتصاداز لحاظ و جامعه را  سازدبرقرار 

و ماقبل  يسنتخصوص جامعه و اقتصادهو بكند مقابله  يو ارتجاع يدارهيسرماپيشا
ل سازد. در يدارانه تبدهيمدرن و سرما يبنددارانه( را به صورتهيشاسرمايدارانه )پهيسرما

ازات شأن يو امت يولداريمدرن( توانست نظام تد )يجد ين بوروكراسيمدت پنج سال ا
دولت  يهانهيدرآمدها و هز نهيدر زم يوان محاسبات عموميقانون د ، را لغو كند ياشراف

را به اجرا  يالتيالت ايو قانون تشك ياصالحات مال يو قانون ثبت اسناد و امالک و برخ
جاد نظام ي، ايمل يهاانجمنل مجالس و يبه تشكمذكور  بوروكراسي اين،بر افزوندرآورد. 

از  ياسيو س ينيف ديک وظايان دهقانان و تفكيم يع امالک اربابيو توز يفة عموميوظ
تر م و از همه مهميبودجه جامع ساالنه را تنظ ن برنامهينخست ،گر پرداختيكدي

 .هي كرددوقت سازمانصورت كارمندان تمام هان را بيمستوف
ارات دولت و يو اخت يد خودكامگينشان از تحد يمورد اشاره، همگ يهايدگرگون 

ک قوا يبراساس تفك ياساس يجاد قانونيا يدر پ»د يكوشو ميران داشت ياست ايس
 (.101: 1437ان، ي)كاتوز« باشد
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و  يحقوق مدن: شود مي عمده سخن گفته ياغلب از دو نظام حقوق يث حقوقياز ح 

در  ؛گر استيكديان افراد جامعه با يكننده رابطه مميتنظ ي. حقوق مدنيحقوق اساس
كند. هدف هر دو يم ميان حكومت و جامعه را تنظيرابطه م يكه حقوق اساس يحال

 يحق برا قايل شدنبا  يحقوق اساس ،نياست. بنابرا يگريممانعت از تجاوز به حقوق د
. كندها به حقوق مردم جلوگيري ميكومتح ياندازاز هرگونه دستو اعتقاد بدان مردم 

 يو اساس يدر شكل مدن ين حقوقيران قبل از مشروطه هرگز چنيا ياسيدر نظام س
ف بوده كه آن يه شرع قابل تعري، حقوق تنها درساينه حقوقيوجود نداشته است. در زم

گونه چيه»ران يو مداخله حكومت قرار داشت. حقوق در ا ياندازز عمدتاً در خطر دستين
 (.04: 1431، ي)رهبر «ا حاكمان نداشتيم ص حاكيجز تشخ ياف و ضابطهيتعر

ي ف و رجليشر يعنوان مرد بود كه به يزيخان مستشارالدوله تبروسفيرزا ين مياما ا 
ن كند. يد تدويجد يران نظام حقوقيدر اهي خواحقوق و قانون يبرا دولتخواه تالش كرد

وق عرف بود. به حق تبديل مبناي شرعمذكور  ين نظام حقوقيتدو براي ينقشه و طرح و
 يبار دارا نياول يآن برا لهيوس هكه ب يكتاب ؛منظور نگاشت نيهم را به كلمه يکكتاب  يو

قرار  يمهريحكومت چنان مورد ب ين كتاب از سويم. هميحكومت قانون شد يهنظر
كوفتند كه  يرا چنان بر سر و آن نيها به دستور ناصرالدگزارش يكه بنا بر برخ»گرفت 

 (.13: 1467، يي)طباطبا« ديدر نقاب خاک كش يورد و از آن پس روچشم او آب آ
شدن حقوق  يش و عقالنيدايپ يوبر چگونگ يه آراياست بر پا ينجا ضروريدر ا 

ا ي يعنوان قانون صور مدرن به ي. در نزد وبر نظام حقوقرا تبيين كنيمران يد در ايجد
بر اصل  ياست كه مبتن يومن قانون ساخت مفهيشود. ايف ميتعر يقانون ييگراشكل
ان يجاد تعامل ميدهندة ان عنصر سازمانيتروبر آن را مهم ،عالوهه. باستبودن  يوضع

و دولت  يدارهيداند. در نزد وبر اقتصاد سرمايعوامل و عناصر جوهرة جامعة مدرن م
آنهاست. با  كنندهمدرن هماهنگ ياند كه نظام حقوقشدن جوامعيمدرن جوهر عقالن

 تواند رخ ندهد.يشدن حقوق نم يد پس عقالنيگوين مقدمات است كه وبر ميد بر ايكتأ
 اند:گونهنيشده ايحقوق و قانون عقالن يهان مشخصهيترياصل

 ي هستند.وضع (الف
 .شونديل ميتشك يئت كليدر ه (ب
  .است يو دادگستر يگذارمجموعه مقررات مجرّد، قانون يئتِ كلّين هيكالبد ا (پ
كه قانون  يكنند، نه از مقاماتيت ميمردم از قانون تبع يعنيشهروندمحور است؛  (ث

 .آورنديرا به اجرا درم
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ان در زمان فراهم شدن يراني. ااستت قانون ي، اصل حاكميقيتر از همه، بستر حقو مهم
د )مدرن( ين جديآن به ضرورت حقوق و قوان يروزيمقدّمات انقالب مشروطه و پ

پس از صدور فرمان مشروطه  ،رو نيااز .ن كردندين قوانين ايقدام به تدوو ا ندبرد يپ
و چند روز قانون انتخابات  يبه فاصله س»ت عموم افراد ملت يو حاكم يبر حق رأ يمبن

آغاز و دو ماه  يمل يندگان مجلس شورايز آماده و امضا شد و در تهران انتخاب نماين
« ران افتتاح شديا يگذاره مجلس قانونن دوريت، نخستيپس از صدور فرمان مشروط

 (.75: 1457 ،يمي)رح
 1403القعده سال يذ 13خ يماده بود كه در تار 51شامل  ين قانون اساسينخست 

ز يعهدش نيگذراند امضا كرد و ولياش را ميزندگان ين روزهايشاه كه آخر نيمظفرالد
 وار بود:ن قانون بر چهار اصل استيا يآن شد. مبان يمجبور به امضا

 يت مليحاكم -1
 کيانتخابات دموكرات -0
 ک قوايتفك -4
 حقوق ملت -3

قدرت و  ي. نخست آنكه مبناشدران حل ياست ايچهار مسئله دولت و س ،بيترت نيبد 
 ين بود، زائل و بر اراده مردم )عموم( متكيعج يران كه با استبداد و خودكامگياست ايس

ران با شاخص انتخابات يت ااسيافت حكمرانان دولت و سيضرورت  دوم آنكه ؛گشت
ران ياست ايسوم آنكه دولت و س ؛و غلبههي و نه قدرت فرّ تعيين شوندک و آزاد يدمكرات

 يعني»؛ ک قوا شديتفك يمعن ع قدرت بهيبر توز يحكومت كردن متك يچگونگ يبرا
را  ييسوم امور قضاة پردازند و دستبقانون  يبه اجرا ياقانون وضع كنند، دسته يادسته

ران تحت نظارت ياست ايچهارم آنكه دولت و س ؛(75: 1457رحيمي، « )داره كنندا
 ملت درآمد. يت مردم به معنيحاكم

ران پس از مشروطه ما شاهد ياست مدرن در ايش دولت و سيدايبا پ ،بيترت نيبد 
ران را در يا يسنت هكه توانست جامع ينهاد ؛ميدولت هست ينهاد عقالن يريگن شكلياول

را ران ياست ايشدن دولت و س يند عقالنيفرا ،مدرن قرار دهد به جامعه يانتقالمرحله 
زه يمدرن ير را برايمس ،مدرن و حقوق مدرن يدآوردن بوروكراسيو با پد گرداند آغاز

 ر سازد.سيران هموار و ميا هآن و جامع شتريشدن ب
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 يريگجهينت -3

ن يتراز مهم ن نوشتار ويا يلموضوع اصكه ران ياست ايشدن دولت و سيند عقالنيفرا
قالب مشروطه آغاز شد كه ان ياز زمان است،ران عصر مشروطه يخ ايتار يدادهايرو
 يخيو در وجدان تار نائل شده يروزيران توانست به پيا يخيتار مرحلة گسست عنوان به
ن يينوآ هيبسط آگا مثابه و انحطاط بودند به يكهنگة زدودن چهر پيان كه دريرانيا

آن حوزة دولت و  جهينتبود كه در يملهي د، خودآگايجدهي ن آگايابد. مراد از اي حلول
ل به آن دولت و ين يكه برا يتيافت. عقالنيت سوق يران به سمت عقالنياست ايس
مدرن و  ي، بوروكراسيدارهياقتصاد سرما يعنيدولت مدرن  يران از مبانياست ايس

ران ياست ايشدن دولت و س يند عقالني، فرايكلطور ه. بكرد( استفاده يحقوق مدرن )عرف
. اين کيت بوروكراتيو عقالن يت اراديعقالن: سر گذارده است كنون پشتدو مرحله را تا

ک تا ين دموكراتيراست يهاارزش يعني خود ياعال به مرتبه يدر دسترس هاعقالنيت
ن يا يته اصلافيند. يمايرا بپ ير سخت و ناهمواريست مسيبايو م ندكنون موفق نبود

 ير و در پيناپذران بازگشتياست ايت دولت و سيد دارد كه عقالنين مهم تأكينوشتار بر ا
 يعني يعموم خصوص گسترش و توسعه حوزه )سكوالر( و به يعرف يهاارزش ياياح

از  استيگذار دولت و س ،شدنين عقالني. مراد از ااستشدنِ اهداف  يات عقالنيمقتض
شدن دولت و يعقالن در مجموع،است.  يوجدان عموم يعني يدرون ساخت عموم

 دارد. يت ماهويد بر عقالنيبوده كه تأك «يعموم عرصه»ت يحاكم يران در پياست ايس
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