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 19ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

 ی ایرانی در دوران مشروطه تلقی از عدالت کلید فهم جامعه

 9سمیه توحیدلو

 چکیده
رانی از پذیرش هرگونه نظم و ایستایی جدیدی كه با مدرنیته در ارتباط ی ای امتناع ذاتی جامعه

با مفهومی به نام عدالت قابل تحلیل است. مفهومی كه هم در تعریف و هم دركاربرد   است،

های متفاوتی به آن شده است. مفهوم عدالت و نوع باورداشت آن یک مفهوم كانونی در  نگاه

ریخی ایرانی خصوصا پس از مشروطه  بوده است. مفهومی كه رسائل اخالقی، عملی و سیاسی تا

ی دیگر متفاوت است. اما ماحصل و  كرده كه با نویسندهای معنایی بر آن بار  نویسنده هر

ایست كه عدالت در معنای افالطونی آن به معنای قرار گرفتن هرچیزی  گونه ها به ی نگاه چکیده

كلید تعریف  اه باید شاه باشد و رعیت رعیت، شاهشود. اینکه ش خودش پررنگ می  در جایگاه

كاری ایرانی به دست خواهد آمد.  افالطونی از عدالت است. نگاهی كه از آن تا حدودی محافظه

شان برداشت و تعریفی از  عدالت از جمله مفاهیمی است كه تک تک افراد فارغ از جایگاه علمی

آن را تبدیل به موضوعی  کثر استفاده از عدالت، آن برای خود دارند. آشنایی نسبی با مفهوم و ت

ی ایرانی  از نظر لفظ شناخته شده نموده كه حتی زحمت بررسی مجدد این مفهوم در جامعه

گذاران و اندیشمندان مداران یا سیاستشود. بسته به اینکه مردم، نخبگان، سیاست كمتر داده می

های گوناگون وجود دارد. به  دد و برداشتی آن سخن بگویند، تعاریف متع علوم انسانی درباره

ی موضوعی كه  های یاد شده درباره ذهنی هركدام از گروه ی  زمینه توان گفت پس جرأت می

های متفاوتی است كه نتایج اجتماعی مختلفی را  ی آن وحدت در عنوان وجود دارد، نگاه درباره

ی  ائل دوران مشروطه به عنوان نقطهی اولیه برخی از رس با خود به همراه خواهد داشت. مطالعه

ها و انتقادات بر  ها و همراهی عطفی در پیدایش نهاد مدرن مرتبط با عدالت )عدالتخانه( و بحث

ی تکثر معناییِ این مفهوم نزد نخبگان در هر صنف بوده است. از  دهنده سر این موضوع نشان

را در آن دوران برسر مفهوم توان بخش زیادی از دعواهای مشروطه و مشروعه  دیگر سو می
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اله نوری در نقد و انکار مشروطه  ی شیخ فضل مساوات دانست. چیزی كه نماد مسلم آن رساله

ی خود از عدالت را دارند و هیچگاه برسر  ای كه مردمانش تعریف ویژه تواند باشد. در جامعه می

گیرند  عدالت تصمیماتی میی  مدارانش به بهانهمعنای آن مفهوم با ایشان صحبتی نشده و سیاست

شود  اش می آید، نتیجه كه هیچگاه درباره ربط آنها با مفهوم عدالت كمتر سخنی به میان می

ها و  ست و مردمش نتیجه را با برداشتا مدارش از كار خود راضیوضعیتی كه سیاست

نقدی پندارند. نخبه و روشنفکرش نیز با كمک مفاهیم نظری خودخوانده  تصوراتشان ناهمسو می

 -با هر تعریف –ترین شرایط  روست كه حتی در عادالنه به هردوگروه خواهد داشت. از این

احساس ناعدالتی همچنان حاضر است و به عنوان یک شاخص، امنیت اجتماعی و انسانی، یا 

هایی  بندی گرداند. هدف از این مقاله ارائه دسته توسعه و رشد اجتماعی و ... را متأثر از خود می

تعریف و تلقی عدالت در بین نخبگان ایرانی )اعم از صنفی، سنتی و غیر سنتی ( در دوران  از

های از  شود ارتباط انواع باورداشت ها تالش می مشروطه بوده است. در خالل ارائه این دیدگاه

ها و  عدالت با خلق و خوی ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. رجوع به رسائل، خاطره نویسی

ها و اسناد به جای مانده از  دوران  های افراد شناخته شده و یا رجوع به روزنامه ویسین روزانه

 ها روش كار این مقاله خواهد بود.  بندی نگاه ها و دسته مشروطه و تحلیل محتوای كیفی آن

 .دوره مشروطه ،نخبگان ،تلقی از عدالت ،: عدالتکلیدیهای  واژه
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