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چکیده

وپردازانهنظريپرسشمکررترينشايدآنوقوعچراييوچیستيازپرسشمشروطیتازپس•
وتفاسیرواردمازبسیاریدرامااند؛انديشیدهايرانمعاصرتاريخدربارةکهاستبودهمتفکراني
انقالبتبیینهاايندرديگر،طرفاز.اندبودهشناسانهشرقنحویبهاستشدهارائهکهتبیینهايي
بهايرانتاريخدربارةنظريهپرداختندرکهاستشدهبرجستهآنقدررويداديکمثابهبهمشروطه
.میکندتقسیمخودازپسوپیشبهراايرانتاريخفارق،نقطهمنزله

•

مکررترین



انقالبقلهباالیزاقضاوتاينولياستبداد؛تاريخبهاستشدهتبديلايرانتاريخترتیباينبه•
ازيکپارچهیتکلشدنساختهبانگاهايندرکهگرايیهاييتقلیلبااستآمدهبهدستمشروطه
باگذشتهلیفتکزيرامیشود؛گذاشتهکنارعلميبررسيوظیفهعملدرمیگیرد،صورتتاريخ
شودمياستشدهروشناستبدادتاريخمنزلهبهآنتفسیر

تقلیل 
گرایی



تبیینزلهمنبهفورانجانوکاتوزيانهمايوننظراتانتقادیمروررهگذرازمیکوشدحاضرمقاله•
ووبرنظریشهایبینازگرفتنکمکباوابستگي،واستبدادعلیهانقالبيمنزلهبهمشروطیت
قرنتحوالتردراآنتکوينهایزمینهکهببیندتدريجيتحوليفرايندمثابهبهراآندورکیم
برایاستالشيتبلکهنیست؛کاردرنظريهومدلارائهادعایابداًالبته،.گرفتپيمیتواننوزده

حوالتتمحصول،فرايندمنزلهبهآندربارةتأمل.مشروطیتدربارةشناسانهجامعهانديشیدن
نظامردتغییراتوداخليعرصهدراجتماعينیروهایونهادهاجريانها،درمدتطوالنيتدريجي
جهاني



نانقالب مشروطه، مشروطیت، زمینه های اجتماعي، همايون کاتوزيان، جا: واژه های کلیدی•
فوران، نقد و بررسي



مقدمه

پادشاهيحکومتبراندازیبهکه(ش1168/م1789/ق1203)فرانسهانقالبسالهایمقارن•
اينشاهنپنجمیبعد،قرنيکحدودوليبود؛جديدیپادشاهيسلسلهظهورشاهدايرانانجامید،
قدرتشدنودمحدومليشورایمجلستشکیلباودادتنمشروطیتبهفرمانيامضایباسلسله
وچراييشِپرسزمانآناز.شدپیروزايرانمشروطهانقالبترتیباينبهوکردموافقتپادشاه،

است؛بودهمطرحدائممشروطهانقالبوقوعچگونگي

گی پرسشِ چرایی و چگون
وقوع انقالب مشروطه



سختبهنشواکدرکهاستشدهتصويرایپديدهمثابهبهمشروطهانقالببیشترپاسخهادراما•
قرارحانهمصلتالشهایتمامرودررویديرزمانيکهوضعیتيداد،رویاستبدادیوضعیتجاني
غربصادیاقتوسیاسينفوذمقابلدرتدريجبهخودشامامیگذارد؛ناکامراآنهاوبودگرفته

انباشتمصلحانه،شکستهایانباشتبرمتکيتحلیلهااينبیشترمنطقدرواقع،.میشدتضعیف
ۀ نقطدرايتیهانارضاينانفجاردرنهايت،ومختلفگروههاینارضايتيانباشتغرب،بهوابستگي
استناراضيگروههایموقتيائتالفباانقالب

تالشهای مصلحانه



ۀ بغلنیزايرانمعاصرتاريخخوانشدربلکهمشروطه،بررسيدرفقطنهکلي،طوربه•
ارائهبیینهایتوروايتهادرتااستشدهسببشرقشناسيوماندگيعقبوابستگي،رويکردهای

ياشودهمطالعايرانجامعهوفرهنگماهیتوچیستيآنکهازبیشايران،تحوالتدربارةشده
وتکاملایهنقطهمثابهبهرويدادهاوشودبررسيجامعهدرونيتدريجيتغییراتآنکهازبیش
بهايرانودشواثباتشناسيشرقمفروضاتوادعاهاشوند،ديدهتدريجيتغییراتاينتبلور
.درآيدتصويربهغربناکامديگریِمنزله

شناسيرويکردهای وابستگي، عقب ماندگي و شرق



بهرسیدنبرایهاتالششکستبههستندواکنشيمشروطه،انقالبمثلرويدادهاييترتیب،بدين•
منزلهبهايرانرمعاصتاريخروايترو،ايناز.شکستهااينپيدرهانارضايتيانباشتوتصويرآن
وابستگييا«استبداد»وتبديلهاروايتتريناساسيازيکيبهوابستگي،تاريخيا«استبدادتاريخ»
شدهاند؛ايرانتاريخکنندةتبیینعواملتريناساسيدوهرياو

ت ها رواييکي از اساسي ترين 
ها



کشتهها،تيبدبخکمبودها،ها،نظميبيشکستها،استبداد،ويژهبهعوامل،اينکهایگونهبه•
وکندميیینتبراايرانتاريخهمهتقريباًواوضاعبهبودبرایتالشهابیهودگيومصلحانشدن

.سازدميآماده«قانونبرایانقالب»وقوعبرایراصحنهنیزدرنهايت

شهابیهودگی تال



واستبدادهعلیقانونحکومتمثابهبهرامشروطهانقالببتوانتااستنیازفراروايتاينبه.•
ايتفراروهمین.بودخواهیمعاجزمشروطهانقالبروايتازوگرنهکرد،روايتوابستگي،
بناوابستگيواستبداد.استکردهمعیننیزرااوضاعبهبودبرایتالشمقاصدِواهدافپیشاپیش

هیتماودارندخوددرنیزرامبارزههدفوراهبدبختي،العللعلتمنزلهبهخودطبیعتبه
.میشودمشخصنیزمیدهدرویکهانقالبي

بیعتاستبداد و وابستگي بنا به ط



است،هدادرخکهاسترويدادیمشروطهانقالبگوييمشروطه،انقالبازتبیینهانوعايندر•
.ندارداريختامادارد؛پیشینهانقالباين.باشدکردهپیداتکوينتدريجبهکهنیستچیزی

شدنبذوهمانـمیشوداشارهآنهابهبیشترکهـناکامیهاستوهاشکستهمانپیشینهاش
میشودمتجليمتشکلکليکصورتبهخودکهاستبدادی.ديرپاستاستبدادمقابلدرهمهچیز

نیستوردهشکستختالشهایومصلحانبرخيجزمبهميکلیتانگارآنمقابلدرنیزجامعهو

تکوین 



چندانيجایاجتماعينیروهایاساسبرياوتدريجيتغییراتاساسبرتحلیلفراروايتهاايندر•
بهنکهاينه.میريزدفروراآنتبیینيتوانوروايتماندن«کالن»احتماالًآنهاورودزيراندارد؛

تغییرعدمتدرنهايکهاستاينبرایمیشودذکرآنچهبلکهنمیشود؛اشارهزمانطولدرتغییرات
برنهاآدر.دهدنشانرااستبدادبهخارجيوابستگيشدنافزودهياوآنتشديداستبداد،

پیدانوسانالتحدوبینکهکلیتيمنزلهبهدولتبرياومیشودتأکیدمصلحانوتکستارهها
ویازمايندبنوازرااستبدادسختجانيتامصلحانموقتدادنراهياواستبدادمعمولروالمیکند،
.کنندخاليدوبارهغالبۀ رویهمانبرایراصحنهمرده،يازنده

نوسان



نايدر.دهدرویبزرگرخدادآناستنیازکهمیشوندصحنهواردزمانياجتماعينیروهای•
وشکنندميوفرسپسوزنندميرقمراتغییرمیشوند،صحنهواردناراضينیروهایائتالفلحظه
.وابستهتوسعهومیماندباقيسرکوبگردولتدوبارهومیشوندحذف

عه وابستهدولت سرکوبگر باقی میماند و توس



پیشاپیشلیفتکزيراکند؛مينیازبيتغییراتبررسيازراپژوهندگانبیشترروايت،نوعاين•
عمليعاملماننداينجادراستبداد.استبودهاستبدادبوده،آنچههرآنطبقواستمشخص
بررسياينبرایشود،بررسيتغییراتکههمصورتيدر.میبخشدتعّینراچیزهمهکهمیکند
.شودتأيیدکليتصويرآنکهمیشود

تعین



درهاييبديلتوتغییرديد،خواهیمادامهدرجزئیترصورتبهراآنهاازنمونهدوکهتبیینهاايندر•
وشدنبازيمعنبهتغییراتاينوليگیرد؛ميصورتايراناجتماعيوسیاسيواقتصادیابعاد
داخلياصالحاتلمقابدراستبدادبلکهنیست؛دولتقدرتهایتدريجيانتزاعوجامعهيافتنبسط
داخليقاومتمباشکلاينبهواستضعیفغربنفوذمقابلدرفقطومیکندمقاومتشدتبه
شودميآنهاانقالبياتحادومختلفگروههاینارضايتيسببخارجيوادادگيو

لتانتزاع تدریجی قدرتهای دو معهباز شدن و بسط یافتن جا



استاينحاضرالهمقهدفوابستگي،نظريهيااستبدادنظريهتأيیدبرایتغییراتخوانشجایبه•
طولدردهدنشانکهشکليبهتغییراتساماندهيوبازخوانيبرایکندفراهماولیهطرحيکه

ياشروطهمانقالبطوالنيفرايندازجزئيتغییراتاينخوداند،دادهرویتغییراتاينکهزمان
نیروهاییدتولوهانظريهآنتأيیددراهمیتشاناينکهنهوهستند«مشروطیت»ترمرجحعبارت
ابتدایبهتنسبنوزدهمقرنانتهایايرانشهریجامعهتغییراتاينبادرواقع،.باشدبودهناراضي

فرايندايندربايدارمشروطیتومیشودتبديلتريافتهانفکاکوتريافتهبسطایجامعهبهقرن
میشودخواندهمشروطهانقالبمعمولصورتبهکهکوتاهيدورةنهوديد



بیان مسئله

اينکهتامانديمپايداراستبدادحضورمشروطهانقالبتبیینهایدرشد،اشارهپیشترکههمچنان•
غرباقتصادیوسیاسينفوذوقدرتتفکیکوحکومتجديدمفاهیموغربباايرانیانآشنايي

ویردگصورتاصالحاتبرایتالشهاييتامیشودسببنفوذاينعوارضازنارضايتيو
نیروهایاومتمقبهدلیلاصالحبرایتالشهاشکستاماشود؛نهادهپادشاهقدرتبرمحدوديتهايي

باقيینپايازانقالبجزراهيدرنهايت،ـبزرگزمیندارانوروحانیتدولتیانازجملهـاستبداد
گذاردنمي

شاهمحدودیتهایی بر قدرت پاد



و«قانونبرایانقالب»و«استبدادبرابردرانقالب»رامشروطهانقالبکاتوزياناساسهمینبر•
الگویازشکلهرمناسبتردباویداند،مي«استبدادیحکومتنفس»باآنکردنجايگزين
باآشناييبلکهاعي،اجتمواقتصادیمناسباتتغییرنهرامشروطهانقالبدلیلمارکسیستي،تحلیل
میداندغرب

بدادانقالب در برابر است انقالب برای قانون



راآنهارانيايتحصیلکردگانکهـرااروپاييآموزشوزندگيمعیارهایانگلیسوروسرقابت•
ميآنهابهوگذاشتمينمايشبهـمیدانستندمشروطهحکومتمختلفاشکالثمرةصرفاً

تقسیمیاسيسقدرتباشد،قدرتمندوامنمیتواندخصوصيمالکیتديگر،نظاميدرکهآموخت
میماتتصبرابردرمردممالوجانوباشندبرخورداربیشتریامنیتازدولتيمقامهایشود،

وقدرتمندزاد،آايرانيبرایکهبودچیزیآنۀ هماينآنها،نظربه.شودمحافظتبهتربیضابطه
.بودنیازبدانمرفه

یرانیتحصیلکردگان ا



نسبتبههنيذآگاهيايجادـايرانيذهنیتتغییرطريقازغربحضورشد،دادهکهتوضیحيطبق•
مینهساززکهاستـبهترزندگيامکانوومرجهرجازغیراستبدادبرایديگربديليامکان

اينجادايورایغربحضور.میشدتکرارومرجهرجـاستبدادچرخهوگرنه،میشود،مشروطیت
هرجوبداداستۀ چرخجزجديدیقالبدرملتودولترابطهتنظیمامکاننسبتبهذهنيآگاهي
.نداردديگریکارکردومرج

آگاهی ذهنی



خيتاريخستگيوبیزاریوحاکماناستبدادهمانداردوجودآنچهذهني،آگاهياينازغیر•
ازپیشظلمونابسامانيازهايينمونهنقلباکوشدميآثارشدرکاتوزيانکهاستآنازايرانیان
کندتندمسراآن،مظفریالوقايعمرآتوالمورخینملکيادداشتهایکتبازمشروطیتانقالب

باآندرکهانقالبي.میدهدشرحرامشروطهانقالبوقوعبعدوشودمشخصشورشچراييتا
نیزانقالبازسپوگیرندميشکلمختلفطبقاتازائتالفيواتحاداصالحيتالشهایشکست

شکنندميفروخوداجزایبا

نقل نمونه هایی از 
نابسامانی و ظلم



وجودقانونومالکیتثبات،اجتماعيطبقهمشروطه،انقالبازپیشجامعهدرکاتوزياننگاهدر•
آنتجليونندمیکگیریشکلبهشروعمالکیتثباتوطبقاتمشروطهانقالبازبعداماندارد؛

جامینهامامانندنميپايدارهرچندديد،هستندغالبتجارومالکانکهاولمجلسدرمیتوانرا
هماندرکهیرندبگشکلتوانستندزودیاينبهچگونهطبقاتاينکهآيدميپیشپرسشاين

دهند؟نشانراخوداولمجلس

، در جامعه پیش از انقالب مشروطه، طبقه اجتماعي
ثبات مالکیت و قانون وجود ندارد



بستراکنونوبودندگرفتهشکلطوالنیترفرايندیطيآنهابپذيريمکهاستايندرستتراحتماالً •
ذهنيبديلارائهغربنقشاگر،عالوهبه.دادميآنهابهآشکاربازیاجازةحقوقيوسیاسي
تاريخطولدرچراکهمیشويممواجهپرسشاينباباشد،بودهايرانتاريخمکررچرخهبرای

نیستوشنرهمپرسشاينبهکاتوزيانپاسخ.نشدپیداديگریسومراههیچايرانخودطوالني

بدیل ذهنی برای 
چرخه مکرر تاریخ 

ایران



وجديدوتيمارکسیسديدگاههایازگیریبهرهبافورانجانمانندتحلیلگریديگریطرفدر•
صادی،اقتتنیدةهمدربحرانهایازناشيرامشروطهانقالبديگریهاینظريهباآنهاتلفیق
پديدابستگيواثردربحرانهااين»کهمیداندايراناجتماعيصورتبندیدرايدئولوژيکوسیاسي
نفوذتیجهندرفوراننظراز«اندنداشتهايراناجتماعيتحولپیشینهایدورهبهربطيواندآمده
تماساثربرنخواهامشروطهصفوفدرحاضرگروههایوطبقاتبیشترفزاينده،وابستگيغرب
.بودماندهپاسخبيکهداشتنددرخواستهاييوشکايتهاغربباآلودتنش

یوابستگ از بحرانهای در هم تنیدة اقتصادی، سیاسي و 
ايدئولوژيک در صورتبندی اجتماعي



ديگرهمبامیشدبهراحتيوبودندناراضيموجودوضعازمختلفطبقاتوگروههارو،ايناز•
نظاموضعیت.شدنیزچنینوبگیردشکلدولتعلیهتودهایعظیمحرکتودهندتشکیلائتالف
بهروسیهزيرایداد؛مقرارانقالبياتحادايناختیاردربینظیریفرصتکهبودگونهایبهنیزجهاني
دخالتتواناييودبوشدهتضعیفبريتانیاباکشمکشوداخليمشکالتوژاپنازشکستدلیل

طرفمیتوانستتيسلطنمشروطهنظامداشتندلیلبهکهبودوضعیتيدربريتانیاونداشتچنداني
مشروطهابهمکاریبهمايلروسیهنفوذتضعیفبراینیزخودشوباشدخواهانمشروطهاعتماد
.بودروسیهنفوذمخالفخواهان



خواستهبهتنودکنمقاومتنیروهااتحادمقابلدرنتوانستسرکوبگرحکومتوضعیتيچنیندر•
اتحادامااد؛دقانونومشروطهبهتنوبودندپرداختهروشنفکرانکهمخالفيسیاسيفرهنگ
نندشکميفروومانندنميپايدارنیزخوددولتمقاومتشکستنازپسطبقاتونیروها

ی فرهنگ سیاس
مخالفی

ان روشنفکر



od

دربارةنیزریزيادتجزئیاتوداردمارکسیستيهایريشهکاتوزيان،برعکسفوران،جانتحلیل•
همهباانفور.استکردهارائهقاجاردورةايرانجامعهدراجتماعيوسیاسيواقتصادیتغییرات
کهـاتوزيانکباخاصيتفاوتمشروطه،انقالبنهاييتبییندراست،واکاويدهکهجزئیاتي
تفاوتمشروطهبانقالدربارةفورانتبیینيمنطقدرواقع،.نداردـاستمارکسیستيتبیینمخالف
.نداردکاتوزيانمنطقباچنداني

روطه منطق تبیینی فوران دربارة انقالب مش
تفاوت چندانی با منطق کاتوزیان ندارد



تگيوابسوخارجينفوذاصالحات،برابردراستبدادیدولتمقاومتنظريه،دوهرمنطقدر•
جديدهایگروهياوسنتياقتصادیگروههایازاعممختلف،گروههایشدنمتضررواقتصادی

نارضايتياند،هگرفتشکلجهانياقتصاددرايراناقتصادشدنواردوغرباقتصادنفوذاثردرکه
کهـشنفکرروطبقهيکگیریشکلزندگي،مادیسطحکاهشدلیلبهشهریمختلفطبقات
.استپروردهراجديدیايدئولوژیوسیاسيفرهنگ

کرشکل گیری يک طبقه روشنف



ونیروهایشودمسببالملليبینزمینهبودنفراهموسرکوببرایآنناتوانيودولتتضعیفـ•
سببفمختلنیروهایائتالفهمینوآيندهمگردموقتياتحادیدرمختلفناراضيطبقات
طرفاز.تگيوابسواستبدادبهاستواکنشيعمدتاًکهانقالبي.میشودانقالبموقتيپیروزی
شکنديفرومآنمقاومتومیشودتجزيهدچارآنازپسوانقالبنهاييمراحلدرائتالفديگر
انجامدميانقالباهدافنشدنتکمیلوفرصتهارفتندستازبهکه

تضعیف دولت



بهرامختلفایهنظريهازتلفیقيفوراناگرچهواندنظريهتأيیدازشکليپيدرپژوهشگردوهر•
يا«نشد»يکگويي.میرسیممکررهایچرخهبهدرنهايت،دوهردراينکهجالبامامیگیرد؛کار
ونشدکمیلتنهاييتصويرآندهدنشانتانشیندميتالشهاوجنبشهاانتهایهمیشه«نمیشود»

ائتالفهاايناصلهفدر.بنشینندمنتظربايدديگریشکنندةتالشواتحادزمانتااجتماعيگروههای
کهمیدهدویراجتماعيوسیاسيواقتصادیوضعیتدرمختلفيتغییراتشکننده،تالشهایو
؛کنندميتوصیفراآنهاپژوهشگردوهر

گریاتحاد و تالش شکنندة دی



يااستبدادتربنیادیهاینظريهبراستتأيیدیشودميتوصیفودهدميرویکهتغییراتياما•
سببرکتشانحکهناراضيگروههایائتالفوشکلگیریبرایکندآمادهرازمینهتاوابستگي
دهدنميرویانقالبيهمآنبدونولينمیشود؛چرخهازخروج

ای بر نظريه هتأيیدی 
يا بنیادی تر استبداد
وابستگي



سهازدولت.است2قدرتهاتفکیکعدمايدةتبیینها،ايندراستبدادشاخصمهمترينشايد•
نظريهمدارتريننامنزلهبهمنتسکیو.میشودتشکیلقضاوتواجراقانونگذاری،اساسيکارکرد
ومیکندايزمتمهمازراکارکردسهاينانگلستاندولتسازمانتوضیحدرتفکیک،اينپرداز

استبدادبهدمیتوانواحدهیئتيياشخصاختیاردرآنهاگرفتنقرارچگونهکهمیدهدتوضیح
وبودجمعپادشاهشخصدرکارکردهااينۀ سهرقاجاردورةتاريخنگاراننظرازامابینجامد؛
بودشاءمايفعالپادشاهوبودشدهعجیندرباروشاهبادولت.نداشتوجودقدرتهاتفکیک

اوت، اجرا و قضقانونگذاری: سه کارکرد دولت



اريه،قاجاواخرتاقاجارشاهانومیرودتحلیلقاجاريهدورةطولدرمطلقالعنانقدرتاينهرچند•
کشوردوردستاطنقبهفرامینشانکهشدهاندتبديلهايياهللظلومستبدانبهآبراهامیانبیانبه

لیدیکشاههمچونقاجار،پادشاهانبودنالعنانمطلقوقدرتهاتفکیکعدمايدةامانمیرسد؛
روردهپعدالتخانه،درخواستجنبشها،درشاهانبودنحملهرأسدرشکستها،معمایکهاست
روههایگاصليخواستهبهقانونحکومتوقانونشدنتبديلومشروطیتايدئولوژیشدن

.دهدتوضیحمیتوانداشارهموردپژوهشگراننظرازرامشروطهانقالبدرمعترض

ايدة عدم تفکیک قدرتها و
مطلق العنان بودن پادشاهان 

قاجار



نفوذتوپردرنوزده،قرنطولدرقاجارشاهانقدرتتضعیفبهنیزپژوهشگراناينخودهرچند•
باتيحوکنندمياشارهديگرطبقاتياروحانیونگرفتنقدرتوغربنظاميواقتصادی
ربهضامکانخدمتدر،نهايتدرتوصیفايناما؛پردازندميآنتوصیفبهزيادیجزئیات
کوينتوگیریشکلدهندةنشانوگیردميقرارناراضيگروههایائتالفازحکومتخوردن
.نیستامورتدريجي

نفوذ اقتصادی و نظامي غرب و 
قدرت گرفتن روحانیون



ميرویآنچهشود،میتوصیفوابستهتوسعهمنزلهبهکهفرايندیايندرگوييديگر،عبارتبه.•
انقالبدادنیرووآنپذيریضربهامکانترتیببدينتااستپادشاهقدرتتضعیفصرفادهد

انقالب.آنختارينهواندمشروطهانقالبپیشینهتوصیفهااينمعنيايندر.شودفراهممشروطه
نداردتاريخوليدارد؛پیشینهمشروطه



مشروطهبانقال.میشودديدهمدتکوتاهرويدادیمثابهبهمشروطهانقالبخوانشهاايننتیجهدر•
.میرودبیرونصحنهازهمسریومیافتداتفاقسريعتودهایقیاميباکهاسترويدادیمثابهبه

.استنیافتهادامهنیزفرايندصورتبهونبودهفرايندمشروطیت



تحوليامعهجبنیادیايستاييدردرنهايت،اماشود؛اشارهطوالنیمدتيتغییراتبهشايداگرچه•
بهحقوقيوسیاسيساختارايستايياثباتتغییراتآنهمهتوصیفماحصلواستندادهروی
اين.استدهشپذيرآسیبمردميشورشسویازکهاستبدادیفقطاست،استبدادیشکلهمان

بهبتواندمشروطیتنمیدهداجازهـنامیدمشروطیتازسیاسيخوانشيمیتوانراآنکهـخوانش
کندميتبديلهدستنايافتآرمانوآرزويکبهراآنبلکهشود؛تبديلمعاصرتاريخدرپروژهيک

کل استبدادیاثبات ایستایی ساختار سیاسی و حقوقی به همان ش



بسیارخوانشيمشروطهانقالبازتوانميکهاستاينحاضرمقالهفرضخوانش،اينمقابلدر•
وجريانهامجموعهمحصولکهديدفرايندیرامشروطیتکهمعنياينبهداشت؛ترمدتطوالني
ورةدمعمولصورتبهکهپنجسالهایدورةازقبلترهاييدورهازکهاستنهادهاييونیروها
برایکهاستاينحاضرمقالهفرضديگر،بیانبه.بودندجرياندرمیشود،قلمدادمشروطهانقالب
منزلهبهووابستهتوسعهمنزلهبهصرفاًفورانوکاتوزيانمانندپژوهشگرانيکهمتنوعيتغییرات
یفتوصمشروطهانقالبدرعاصيناراضيگروههایرشدزمینهومشروطهانقالبدرآمدپیش

.شدقائلاصالتمیتوانمیکنند،ابزاریاستفادةآنهااز،درواقعومیکنند



پذيرربهضوناراضيگروههایبهدادنشکلدرتغییراتآننقشاگر،پژوهشگراناينآثاردر•
نخواهندياصالتتغییراتآنبگذاريم،کنارراناراضيگروههایاينمقابلدراستبدادکردن
توضیحابزاربلکه؛تندنیسمشروطهانقالبتدريجيگیریشکلبیانگرنفسهفيتغییراتآن.داشت
ینهمدرونکهاستاينحاضرمقالهفرضاماداد؛خواهدرویبعداًکههستندشورشيچرايي
بهبعداًآنچهواستتدريجيگیریشکلحالدرمشروطیتتغییرات،همینفراينددروتغییرات
.استفراينداينتبلورواوجنقطه،کنیمميمشاهدهمشروطهانقالبمنزله

چرایی شورش



بودنجمعواقدرتهتفکیکعدمايدةيعنياستبداد،اصليشاخصهمانفرض،اينواکاویبرای•
تالشوشدهدادهقرارمقالهکانوندرشاه،شخصدرقانونگذاریواجراييقضائي،قدرتسههر

قاجاردورةلطودرتدريجبهقدرتسهاينچگونهکهشوددادهنشانتجربيتحلیلبااستشده
درتکوينندفراياينومیکندپیداتکوينمشروطیتشکلبدينوشوندميانتزاعپادشاهاز

آنچهۀ همشروطهمانقالبازپیشاينکهنهمیگیرد،خودبهمکتوبحقوقيتبلورمشروطه،انقالب
آنقابلمدر.دهدرویمشروطهانقالببااتفاقاينوباشدبودهاستبدادوشکستاستبوده

میتوان،يمخواندسیاسيمشروطه،انقالبرخدادبرتأکیدبهدلیلکهمشروطهانقالبازخوانش
.خواندشناسانهجامعهخوانشبرایتالشراحاضرمقالهنظرموردخوانش

سه قدرت قضائي، اجرايي و قانونگذاری



مالحظات نظری و روششناختی

برایشيتالمیآيدادامهدرآنچهکهاستاينبگويیمتالشايندربارةبايدکهاوليۀ نکت•
وفورانرکاماننددارد،خاصينظريههایيانظريهبراتکاادعاینهواستجامعهشناسانهخوانش

بینشهایازثرمتأنظریلحاظبهمقالهحال،اينبا.کاتوزيانکارماننداست،نظريهپردازیمدعينه
نههرچندايانه،تکاملگرمنطقياساسبرراحقوقيتحولدورکیم.استوبرماکسودورکیمامیل

تحولباقمنطبروندیحقوقيتحولدورکیمنگاهدر.میدهدتوضیحثابتوتکخطيتکامل
تغییروعهجامتمايزيابيويافتنبسطباویديدگاههایبربنا.استاجتماعيسازمانوجامعه

قحقوطريقازهمونمايانندبازميحقوقحیطههماندرراخودتحوالتاينآن،همبستگي
دهندميسامانوکردهحفظراخود



واقعیتهایهبارجاعباکهمیداندتحلیلهاييراجامعهشناسانهتحلیلهایدورکیمديگر،طرفاز•
متجليياجتماعنهادهایونیروهاجريانها،شکلبهاجتماعيواقعیتهایومیشوندانجاماجتماعي

ایکنشهدردرگیراجتماعيگروههایوکنشذهنيمعانيدرموردمقاله،عالوهبهشوندمي
معنایبهپذيریتأثیراينامااست؛پذيرفتهتأثیروبرماکسنظريهازآنهاگیریجهتواجتماعي
.نیسترکادرآنهانظريهآزمونياتأيیدادعایواستنبودهوبريادورکیمبهنظریابتنای



تبییننحویبهحاضرمقالهاگرچه.گرددبرميمفاهیمترجیحوتعريفمسئلهبه،بعدینکته•
تداعيرايسیاسانقالبيبیشتر«مشروطهانقالب»اصطالحکهآنجاازامااست؛مشروطهانقالب
آنازپیشکهاستروشنينقطهدهدميروی(م1906/ش1324)1285سالدرکهمیکند
«مشروطیت»عبارتازکهاستاينحاضرمقالهترجیحاست،بودهاستبدادتغییرناپذيرسیاهي
شودميتأکیدچیزچندبر«مشروطیت»عبارتبا.کنداستفاده



ترينعالیکهاستپادشاهنامحدودومطلقهقدرتبرمحدوديتاعمالمشروطیتازمنظور،اول•
بخشهسبهقدرتهاتفکیکمستلزمآنکاملنهادیشکلواساسيقانونآنحقوقيتجسم

وحدوديتماعمالاين.میکنداشارهمنتسکیوکهنحویبهاست،قانونگذاریوقضائياجرايي،
بیشترپادشاهلقهمطقدرتگیرد،صورتبیشترچههردولتبنیادیکارکردهایوقدرتهاتفکیک
اومنصبدرواقع،وکندميپیداسمبلیکونمادينشکلبیشتروبیشترپادشاهوشودميمحدود

شودميتفکیکدولتحقوقيشخصیتاز

ومنتسکی



ارتعبمیرسدنظربه«مشروطهانقالب»اصطالحازجاافتادهتصوربهتوجهبااينکه،دوم•
وحالازراهنذوکندميتأکیدراتدريجيتکوينوفرايندُبعدبهتریشکلبه«مشروطیت»

قصدربیشتمشروطیتعبارتبااينکه،سوم.داردمينگهدورانقالبهیجانيرخدادهایهوای
مشروطهالبانقدرکهکنیمتأکیدمشروطهانقالبازپیشتدريجياجتماعيتحوالتبرداريم
جامعهشناسيعدبُکردنبرجستهمقالهاهدافازيکيدرواقع،.میکنندپیدامکتوبحقوقيتبلور

بهمشروطهانقالبعبارتازکارآمدترمنظوراينبرای«مشروطیت»عبارتواستتغییرحقوقي
میرسدنظر



ضرورتهایاام؛بودتاريخضرورتهایمحصولمشروطیتحاضرنوشتهنظرازاينکهبعدیمالحظه•
بهمعروفلهایسادرآنچهوبودنيافتهتکوينمدتطوالنيفرايندیطيکهتغییراتيازناشي

تغییراتاينقيحقووسیاسيتبلور،میکنیممشاهدهمشروطهاساسيقانونسپسومشروطهانقالب
.میشوندلتبدينیروهاوروندهابازیازبخشيبهخودوقوعشانباالبته،کهبودندبلندمدت
کلیتهایيا(انمصلح)اشخاصاساسبرمشروطهانقالبتبیینازبکوشیمکهاستمهمبنابراين،

اساسرااجتماعينهادهایونیروهاجريانها،آنهابهجایوکنیمگذر(استبداد)جزئيماهیتفاقد
دهیم؛قرارتوضیح



ۀ نقطمانهبهراهمانمیشودسببدرنهايت،کهديگرچیزیدادننشانبرایابزارمنزلهبهنهاما•
درآنچهوتندهستحلیلپايههایودارنداصالتخودعناصراينبلکهشود؛ختماولشقتبیینهای

اضرحمقاله.درمیآيدزمانطولدرعناصراينپیچیدگيدرهمدلازهستیمآنتوضیحپي
انقالبومشروطیتتبیینبرایمسیریچنینبهاستدعوتيوراهيچنیندراستکوششي
ايرانمشروطه



ندارد؛یسازنظريهادعایتنهانه.نداردسازینظريهادعایعنوانهیچبهمقالهاينکه،آخرنکته•
باشد؛اقشهمنموردبخشهاازکدامهردرآنتجربيشواهدساماندهينحوةياکفايتچهبسابلکه
يسندگاننوحال،اينبا.استبودهمتأثرشدهتولیدمنابعپذيریدسترسازمسئلهاينزيرا

.بگذارندجایبرنظریتأثیراتبتواندموجود،ديدگاههایازبرخينقدباامیدوارند

دسترس پذیری
دهمنابع تولید ش



تجربيتحلیل 

داتمعاهازپسومیالدیهفدهقرنمیانهازسازیدولتوحاکمیتدولتها،نظامبهايرانورود•
درجديدینظموشدندتثبیتمطلقهدولتهایشکلدراروپادرجديدسیاسيقدرتهایوستفالي،

استجهاندرمليدولتهایتکوينورشدآناصليشاخصکهشدآغازجهان



اما؛بودندبرابرهمبادولتهاهمهنظر،مقامدراگرچهنخست،:داشتمهمويژگيدونظاماين•
خودندهماندولتهایسايربارقابتوحضوردرتنهادولتيهرهستي،دولتهاینظامدردرواقع،

دعاهايشانشاندنکرسيبهدراشتوانايياندازةبهدولتهرحاکمیتحدودومیکردپیدامعنا
.کندپاسدارینآازنمیتوانستکهباشدداشتهراسرزمینيمالکیتادعایدولتيبودبیهوده.بود



همهیانحصارمنبعمنزلهبهخودقلمرودردولتاينکه،ديگرويژگي•
بهکهياجتماعفعالیتهایتمام.میکردعملحکمرانيامتیازاتِوقدرتها
سطحدر«زشهاارمقتدرانهتخصیص»مستلزممستقیماًايستونديويدبیان

وهيگريافردهیچلحاظايناز.میشودانجامدولتسویازاست،جامعه
ياملعاارگان،آنکهمگر،بزنددستحکومتيفعالیتبهنداردحق

باابقمطرافعالیتهاآندامنهکهاستدولتتنهاوباشددولتنمايندة
.کندميتعیینمجازاتهايشپشتوانهبهوخودشقوانین



ملينزباواحد،مالينظاموپولارضي،قلمرووحدتازاندعبارتانحصاراينديگرهایجنبه•
وپرتاطنقدردهدمياجازهفقطديگرقضاييسنتهایبهکهواحدحقوقينظامباألخرهوواحد
باشندداشتهاعتبارمحدوداهدافبرایوایحاشیه



وجودکسينوزدهقرنابتدایتاايراندراگرحتيگسترنده،جديدنظمايندر•
کاملبیاطالعيدرهمگيو...باشدداشتهاطالعياروپابزرگاتفاقاتازکه»نداشت

درفرانسهدولتبهبرونیهواولیويهگزارش)بودند«خودکشورازخارجاتفاقاتاز
شدندکشیدهجديدنظمدرونبهتکاندهندهجنگيبابعدسالچند،(اتحاديه



اندهيبازسازممدرن،دولتتشکیلالزامونوزدهقرنابتدایازدولتهانظامبهايرانجدیورود•
دولتاکمیتحنیزکاپیتوالسیونوايرانازبخشهايياجباریتجزيه.میکردضروریراساختارها

کهضعیتوچراييازپرسشاول،.استجرياندوافتادنراهبهروندايننتیجه.بردپرسشزيررا
شناسیمميمیرزاعباسزبانازراآنمشهورصورتبندی



درايت،درنهوصنعتآموزش،درسپسنظامي،نیرویبازسازیدرابتداحل،راهفرايندهمیندر•
نمیکندیانبراجديدسازماندهيونیازاينعصارةقانوناندازةبهچیزهیچزيرامیشود؛جستهقانون

سیاسيعهتوسونظممعنایبهقانونازناصریدورةدولتمردانومتفکرانکهمعناستهمیندرو
باقانونفهوممشدنکانونياين.آنلیبرالمفهومبهقانونحکومتمعنایبهتامیکنندصحبت
استمرتبطنیزدومفرايند

دان متفکران و دولتمر
دورة ناصری



آنازدامهیچکنمیتواندحکومتدرواقع،.بوروکراسيبهدادنشکلازاستعبارتدومفرايند•
بدونرااخلددرارزشهاتوزيعانحصاروديگردولبرابردريکپارچگيحفظاساسيِکارکرددو

تأثیرانونيکمفهوميبهقانونکردنتبديلدربوروکراسيايجاد.دهدانجامبوروکراسيايجاد
تفکیکوقوانینازجديدیمجموعهايجادبدونبوروکراسيتثبیتوايجاد.استداشتهمهمي

نهادهایبهشخصيقدرتهایانتقالمتضمنبوروکراسيتثبیت.نمیشودممکنعملحیطههای
اينازخشيبداردوجودکههمچالشهايي.استانتقالاينتجليعالیترينقانونواستحکومتي
استانتقالفرايند

تثبیت بوروکراسي 



ازگذرو«حکومتمصلحت»به«حاکممنافع»ازعبوربابوروکراسيگسترشوبرینگاهبا•
باتصمیم»به«صالحديداساسبرتصمیم»ازگذرو«بوروکراسيکارمندان»به«حاکممشاوران»

يگر،دعبارتمیرساندياریمشروطهبهگذاربه(اعظمدرباراليحه)«حقوقيموادبهاستناد
فرايندیتنهااسيبوروکرگسترشامااست؛بوروکراسيايجادفرايندتبلوربُعديکازمشروطیت

درنیزديگریایفراينده.کندميکمکمشروطهبهانتقالوپادشاهيقدرتتضعیفبهکهنیست
بهديگربُعدیازودمیشتالشواستشدهآنهاازمنفيتفسیربیشترکهمؤثرندمشروطهبهانتقال
.شودنگاهآنها



ایی شاهگسترش بوروکراسی و تفویض قدرتهای اجر

وگذردميثباتبهتقريباًروسیه،باجنگهایدورهجزفتحعلیشاه،حکومتطوالنيدورة•
هاحیرتنامه،درواقعياهاسفرنامهاولین.کردمشاهدهمیتواندورهايندرراجديدیروندهای
عدالتخانهد،میشوآغازاروپابهدانشجواعزامونظامينیروینوسازیمیگیرند،شکلاروپادربارة
ديگریتلفمخروندهایومیگیرندشکلمتمرکزبوروکراسيهایهستهاولینمیشود،تأسیس
.شودميآغاز



وزيرقدرتازاهشنگرانيووالياتومالياموربربیشترنظارتبهنیازوروسیهباجنگماليبار•
حذفرااعظموزارتمنصب(م1806/ش1185)ق1221سالدرفتحعلیشاهکهشدسبباعظم
وزرایاينازيکي.سازد«مستقلامریدرراکسهرو[دهد]قراراربعهوزرای»هیئتوکند
هایلفوفهموفرامینوارقامواحکامصدور»کهاستدولتيداراالنشایمديرورسائلوزيراربعه،
«بوداوعهـدةبهخارجهدولبههاتحريرنامهومرموزه

اهفتحعلي ش



یریگشکلمالي،تنظیماتوکنترلضرورتايجادبرعالوهروسوايرانجنگهایدرواقع،•
بلکهصلح،مذاکراتوروسیهباارتباطبرایصرفاًنهـباشدخارجيمناسباتمسئولکهرانهادی

برقراریل،درکوديپلماتیکحمايتکسبارتش،نوسازیبرایدولسايرباارتباطبهمنظور
اينلدازخارجهدولوزارتوکردضروریـروسیهباچالشکردنحلبرایبینالملليروابط

مشروطهقالبانتاکارهاگسترشتبعبهوليبود؛سادهابتدادرآنساختار.سربرآوردضرورتها
.کردتغییربارچندين



فرستادةوبودجاریتمسائلدلیلبهبیشترومناسبتيخاص،رويدادیسفرافرستادنقاجاراوايلتا•
زارتومهماتانتظام»براینشاطعبدالوهابمیرزاانتصابامامیشد؛قلمداد«شاهمهمانِ»خارجي
انتصابو(م1821/ش1199)ق1236سالدر،طباطبائيمحیطدرفتحعلیشاهفرمانمتن)«خارجه
هبتجاریازسفارتهاماهیتتغییرق1239سالدر«خارجهدولوزارت»بهشیرزایابوالحسنمیرزا

دهدمينشانرا«سیاسيمأمور»به«شاهمهمانِ»از«فرستاده»جايگاهتغییروسیاسي

سفرا



اولینوندگرفتشکلنیزعامهفوائدوداخلهمالیه،وزارتسهتدريجبهخارجه،وزارتدنبالبه•
گسترششدندکشوراموردارعهدهوزيرچهاروصدراعظمرياستبه1239سالدردولتهیئت
وزارتخانهصدراعظم،حذفباودهدميروی(م1858/ش1237)ق1275سالدربعدیمهم
شودميتشکیلاوقافووظايفوعدلیهمالیه،،جنگخارجه،داخله،های



امورکنندةادارهاداراتيادربارواستشدهمجزادرباراززيادیمیزانبهدولتدورهاينتا•
اموروزراايرسوصدراعظمازمتشکلنیزديوانومیشوندنامیدهسلطنتيبیوتاتشاه،شخصي
حضوربا،«کبریدارالشورای»دولتي،شورایمجلسق1276سالدرمیکردندادارهراکشوری

اعظمدربارهم(م1872/ش1251)ق1289سالدر.شدبرقراروزراشورایمجلسکناردرنفر25
واهوزارتخانهاينعهدةبردولتامورکلادارةوشدتشکیلصدارتيکووزارتخانهنهبا

شدمحولصدراعظمبهنیزآنهاادارة



مينشانرااهوزارتتفکیکواستقاللوتمرکزگراييبهشاهعالقهاعظم،درباراليحهتحلیل•
درریامهرکهاستاينهمهصدراعظمنیت»:میگويدايرانروزنامهدرناصرالدينشاهفرمان.دهد
درباراليحه)«باشندمستقلمتعلقهدوايرادارةدر...فخاموزرایازيکهروگیردقرارمرکز
صمیمتخصوصي،زندگيازآنانفکاکو«مکانوزمان»ثباتبرتأکیدبااليحهدر.(اعظم
،عددهمچنین،.استشدهقلمدادشخصيامر،مشخصمکانوزمانازخارجصحبتوگیری

نداردحقوزيریهیچوشودميمشورتبهمنوطهاوزارتخانهتکالیفومناصبومواجب
(شدنغیرشخصيوعمومينوعي)کندوتصرفدخلخودسرانه



بمواج»کهشودميذکروکنیمميمشاهدهراشخصازمنصبجداييايدةاينکه،مهمتر.•
ازمواجبرسمواسم»و«داشتنخواهداشخاصبهربطيهیچ،استمنصبمخصوصومربوط

راتبمسلسلهازوشودميخارجپادشاهمالکیتازجديدیهایحیطه،عالوهبه.«نیستجداهم
حکومتنهودکنشاهيبناستکهمیشودبرخوردرأسيمانندپادشاهباکهدريافتمیتوانارجاع

یممیکنمشاهدهرااداریحقوقهاینطفهاليحههمیندر.استمسئولیتازفارغرو،اينازو



اينبرایمختلفيعللونمیگیردشکلمتمرکزیکامالًبوروکراسيقاجاريهدورةدراگرچه،•
ارتشيفقدانکافي،يانساننیرویفقدانتاگرفتهکافيماليمنابعفقدانازکرد،ذکرمیتوانمسئله
میگذاردراخودتأثیربوروکراسيحالاينباغیره،ومناصبفروشفرونشاند،رامخالفتهاکه



دهدمينشانيابدميافزايشوزارت14به(م1882/ش1260)ق1299سالتاهاوزاتخانهتعداد•
ودايجامیگويددورکیمکههمچنانومیشوندمنفکومجزاهمازتدريجيصورتبهامور

وآنهاروندانتظامبلکه؛استحقوقيقواعدمجموعهوجودمستلزمتنهانهسازمانهااينکارکرد
حقوقيمجموعهندنیازمباشند،داشتهارگانیکهمبستگيبتوانندکهنحویبهآنهابینهماهنگي
استجديدی

وجود مجموعه قواعد حقوقي



وعمومياموربهسمتسیاسيامورازدولتکارکردهایگسترشقاجاردورةدر،عالوهبه•
بودهنیزآنازمتأثرومیطلبیدهرادولتبوروکراسيگسترشکهاستروندهاييازنیزاجتماعي

سترشگکهگفتمیتواندرمجموع،ولياست؛احتیاجدقیقتریمطالعاتبهبیشکاست
کهوندیربود،زدهرقمراحکومتينهادهایبهدرباروشاهازقدرتانتقالفرايندبوروکراسي،

اروپادرديدهآموزشديوانیانبهخانوادهدرونديدهآموزشديوانیانازانتقالخردترسطحيدر
بوروکراسيوجامعهدربیشترتغییراتحامالنبهبازگشتدرافرادهمینوزدرقمرادارالفنونو

شدندتبديل



ايناما؛باندمناصدرحکومتگرخاندانهایهمانفرزندانهنوزاگرچهبعد،بهناصریدورةازتقريباً•
ازسلناين.اندکردهتحصیلاروپايادارالفنوندرافراداينکهمیکنیممشاهدهراتفاوت

دستبهارمناصبنیزتحصیلاساسبرديواني،خانوادةبهتعلقکناردرديوانیانخانوادههای
گینيسنازنتوانهنوزشايدهرچند،استيافتهاهمیتبوروکراتهاآموزشدرمجموع،.اندآورده
واستکردهازبراخودجایانتسابکناردراکتساباماگفت؛سخنانتساببراکتسابۀ کف

تضرورکههستندافرادیهمانناصریدورةعلمایوديوانیانخانوادههایسومودومنسلهای
میکنندعملتغییرحامالنمنزلهبهوحسراجهانيجديدنظمبامطابقتغییرات

آموزش 
بوروکراتها



همصلحتخانه و فرایند انفکاک قدرت قانونگذاری شا

مجلس»يا«خانهمصلحتمجلس»ق1276سالدردولتي،شورایمجلستشکیلازپسسالک•
مجلساعضایازترعموميمجلسايناعضای.شدداير«کبریدارالشورای»يا«مشورتخانه

پيدرماالًاحتشودتأسیسآننظیرهموالياتسايردرخواستندمياينکهازوبودندوزراشورای
والياتبرخيدرنیزواقعدرواندبودهمشروطهدورةواليتيوايالتيانجمنهایشبیهتشکیالتي

هکاموریدر»خانهمصلحتاستشدهدايرشهرمعتمدانازمرکبمحليخانهمصلحتنوعي
میکردوگوگفتبود«مملکتآبادیازديادودولتصالحمتضمن

محليخانه مصحلت 



وماهیتوثابتعضونفر25دولت،امنایازديگرعدهایووزيرهشتحضوربامصلحتخانه•
استعقلشستايدرمصلحتخانهمنشورآغاز.داشتدولتيشورایبامهميتفاوتآنکاردستور

ورایشومشورتخانههدفوآنهانگشتنمجتمعوايرانعقولبودنمتفرقازراايرانخرابيو
داندميامورانتظامبرایعقولکردنجمعرادولتي



ومیشودرحمطاکثريترأیبامسائلدربارةتصمیمگیریواکثريترأیموضوعمجلسايندر•
قوانینوضع»اختیارداشتنبامصلحتخانه.بودغالبرأیدولتيشوراینظرآرا،تساویصورتدر

امورالحص»ازآنکتابچهدر.داردراقانونگذاریاختیاربالقوهکهاستمجلسياولین«ممدوحه
استعرفيقانونگذاریآنمنطقومیرودسخنملتو«جمهور

جمهورامور صالح 



«مجلسمشورتبرقانون»نامباایماده55ایمجموعهاساسنامه،برعالوهمصلحتخانهمجلس•
میسیونکشکلگیری،پیشنهادوطرحآزادیآندرواستبودهآنداخليدستورنامهکهداشته
تصويبرداکثريتقاعدةرعايت،عموميجلسهدرآنکردنمطرحوپیشنهاداتدرتدقیقبرای

موميعشدناعالنوشاهامضایبامصوباتشدناالجراالزممخفي،ياعلنيرأیاخذمصوبات،
ساسياقانونومتناينبینزيادیشباهتهای.میکنیممشاهدهرادولتيروزنامهدرمصوبات
گرفتهامالهدستورنامهاينازمشروطهاساسيقانونمیدهدنشانکهکردمشاهدهمیتوانمشروطه
است



وطهمشرسالهایتامجلساينامانیست؛دستدرچندانياطالعمجلساينعملکردازچندهر•
شورایمجلسبهاشارهبرایگاهيکه«کبریشورایمجلس»عبارتحتي.کندميپیداادامه
استنهاداينعنوانازبرگرفتهمیرود،کاربهملي



عیت و فرایند تغییر مبانی مشرو: روحانیت شیعه
انفکاک قدرت قضائی شاه

یديدگاههاعلمانقشربارةقاجاردورةدرعلماقدرتشدنافزوندربارةنظراتفاقوجودبا•
درهاآننقشوروحانیتگرفتنقدرتموضوعمختلفنويسندگانوداردوجودمتفاوتي
ايندویهرکمشترنقطه.اندکردهارزيابيمنفيتامثبتنقشازطیفيدررانوسازیومشروطه

هوشیاریبرايحال.استروحانیتآگاهانهکنشبرتأکیدوآنهابودنانگیزهمحورتحلیلهانوع
تالشبرياودارندآنهاقشنبهنسبتمثبتينظرومیکنندتأکیداستبدادواستعمارنسبتبهروحانیت

دارندآنهاهایکنشازمنفيارزيابيومیگذارندانگشتگروهيمنافعگسترشوحفظبرایآنها



ناخواستههایپیامدبهتامیشودتالشاينجادرروحانیت،انگیزههایازفارغوديدگاهدواينازصرفنظر•
نظامتغییردرجهتچهارازحداقلتشیعتحوالتمیرسدنظربه.شوداشارهشیعهاصولگراييمکتبغلبه

.استبودهاثرگذارايرانحقوقيوسیاسي
اکم؛حبرابردرمقاومتونظارتبرایجديدیهایپايهشکلگیریومشروعیتنظامتغییر،اول•
؛استتنظیمنیازمنددولتباروابطشکهگروهيشکلگیری،دوم•
وشاهقضائيقدرتکشیدنچالشبه،سوم•
.کدبندیوفرمالیسمجهتدرحرکت،چهارم•
پیشهمنزلهباصولگراييغلبهبحثبهاشارهاماکنیم؛مياشارهمذکورمواردرئوسبهمقالهاندکمجالدر

استالزمزمینه



درراامامبمناصبايدکسانيچهکهبودمطرحمسئلهاينامامغیبتازبعدتشیع،ۀ انديشدر•
وثانيشهیدهمچونعلماييافکاردرمجتهدبرایکهيدیبسطصفويهاواخراز.بگیرنداختیار
عالماریاخبجريانزيرا؛رفتمحاقبهگریاخباریغلبهبابود،دادنرویحالدرکرکيمحقق

خاصيتموقعیومقامسببرااجتهادومیدانستمعصومامامنسبتبهمقلدمقامدرراهمهعامي،و
لحاظازهچراعلمانقشونادرستراآناصوليمعنایبهاجتهادجرياناين.نمیشمردفقیهبرای
دانستميمحدودعمليلحاظازچهونظری



علمایعدفدرشاگردانشوبهبهانيوحیدعمليونظریکوششهایبادوازدهقرندومۀ نیمازاما•
معنایبه«هاداجت»اصولیانغلبهبابودشدهقطعياصوليجريانغلبهسیزدهقرناوايلدراخباری،
به.يافتيرشپذاستشدهبستهمعصومعلمبابکهزمانهایدرآنمنابعازدينياحکاماستنباط
شدمیتقلیدزندهمجتهدازبايدونمیدانستجايزرامیتازتقلیداصوليجريانعالوه،



حجیتهمفانحصاریمرجعبلکهنبود؛اجتهادقوةدارایعالمِيکصرفاًديگرمجتهدبنابراين،•
امامغیبتدرمذهبمؤسس«هدیراهپیشوايانازبعداهللحجه»،عوامرجوعمحلودينآور

بلدرمقا.بود(ص)مختاررسولخلیفهوامصارواعصارواقطارجمیعدرامورمدارومرجعزمان،
ورتصدرحتيرجوعي،چنینبدونویاعمالکهنحویبهشد،واجبمجتهدبهعوامرجوعنیز

.نبودمشروعصحت،

نبودمجتهد دیگر صرفاً یک عالمِ دارای قوة اجتهاد



نگاریتکنوزدهعهالذريکتابطبق.ديدمیتوانروشنيبهنیزديگرابعاددرراتغییراين،عالوهبه•
کهحاليردبرشمرد،توانميمشروطهدورةتابهبهانيوحیددورةازالتقلید،واالجتهادعنوانبا

رسالههفتحعلیشادورةازداردوجودصفویدورةاز«االجتهاديه»نامبهمورددوفقطآنازپیش
کنندميگسترشبهشروعنیزعملیههای



عمومکهتداشهمراهبهرامقلدـمجتهددوگانهگیریشکلاصولي،مکتبپیروزیبنابراين،•
ورعیتوبیسوادوباسوادازاعمعوام،وشرعي/حقوقياموردرمتخصصگروهدوبهراشیعیان
جوازعدمر،ديگطرفاز.بودمجتهدهمانيامتخصصازتقلیدعواموظیفهوکردتقسیمپادشاه
جايگاهوينقطعالجريانيبهرااجتهادفقها،بیشترديدازحيمجتهدازتقلیدلزومومیتازتقلید
بهمراجعیاثرگذارتاکردآمادهرازمینههاايدهاين.کردتبديلالزمدائماًموقعیتيبهرامجتهد
يابدتسرینیزسیاستحیطه

جریانی الینقطع



معصومایبرمختلفيواليتهایاگرچه.بودفقهااختیاراتووظايفۀ حیطديگر،مهمموضوع•
اينازداردودوجمختلفيبحثهایفقیهبهآنهاانتقالعدمياانتقالدربارةواستشدهبرشمرده

ترندبرجستهسیاسيزعامتوقضاوتفتوی،موردسهمیان،



مجتهدبرایزنیراخاصيمنزلتوشدتثبیتاصوليفقیهبرایديديمکههمچنانفتویواليت•
با،آنومدنیمهويژهبهوسیزدهقرناواسطتاکمکماصوليعلمایکهشکليبهآورد؛فراهم

مستقلدرآمدنابعمهمکهمیشوندمنسجمينسبتاًاجتماعيگروهيکبهتبديلمرجعیتاستحکام
کهاستیحدتاپیشرفتاين.دارندمردمبرزيادینفوذواندکردهپیدااجتماعيکارکردهمو

سمبلکهیشیرازمیرزایفتوایدربعدهاومیشودمطرحاعلممرجعمنزلهبهمجتهديکشناسايي
حکومتيداراقتنشینيعقبمیدهدنشانراخوداستحکومتاقتداربامذهبيمشروعیتتقابل
ستابازتعريفنیازمندحکومتباآنروابطکهاستموقعیتيدرگروهکهمیدهدنشان



علماینظر،شودميمربوطحکومتمشروعیتباکههمسیاسيواليتمسئلهدر•
مقررايشانوممعصاوصیایوپیامبربرایرابندگانشبرواليتخداوندهمانا:کهبوداينبرشیعه
احدیواليتثبوتعدمبراصلشکبدونايشان،اوصیایوغیررسولدرموردو...استکرده

برایرسولشاوصیایازاحدیيارسولش،ياسبحانخداونداينکهمگراست،ديگراحدیبر
ادهدواليتحیطهوامردرعلیهموليبراوصورت،ايندر.باشنددادهامریدرواليتيفردی
داشتخواهدواليت،شده



؛يابديمادامهامامتشکلدرکهاستمعصومحکومتشیعه،انديشهدرحکومتآرمانينظريه•
کداموروعمشحکومتکداممعصومغیبتدرکهآيدميپیشپرسشاينمعصوم،غیبتبااما

قضا،وتویفواليتبرعکس؟دارنداولويتحکومتتشکیلبرایکسانيچهواست؟نامشروع
غیرفقهاوفقهافسیرتبلکهنیست؛يکسانغیبتدورةبرایپرسشاينبهشیعهفقهایپاسختنهانه
نیستيکساننیزپیشینفقهایپاسخاز



وسیادتادعایصفویشاهاناگرباشد،درستنظرهاآنازکدامیکاينکهازفارغ•
ایبرمشروعیتمیتوانستندطريقاينازوداشتندراغايبامامنیابتحتيياوراثت
آغامحمدخاننگرفتقدرتبا.بودندمحرومامتیازهاييچنینازقاجارپادشاهانکننددستوپاخود
.شودتثبیتقاجارهاقدرتمشروعیتتاشدتالشمختلفهایجنبهاز



مغوليلخاناناتختوتاجوارثنحویبهآنهاترتیببدينتاشدساختهقاجارهابراینسبنامهای•
خودودبآگاهايرانيپادشاهيسنتهایازکامالًکهآغامحمدخانديگر،طرفاز.شونددادهنشان
ازبعدرايرانشهمرزهایاحیایوامنیتبازگرداندنهدفشکهمیدانستايرانيپادشاهانوارثرا

گذارياش،تاجمراسمدرويژهبهمختلف،مواقعدرراامراينوفراگرفتهراآنکهبوداغتشاشي
مشروعیتوینحبهودهدنشاننیزصفويهمیراثدارراخودمیکردتالشاوبهعالوه،.میگويدفاش
بوددشوارنیابتادعایامکانوسیادتعدمبهتوجهباالبتهکهآوردبهدستنیزراآنانديني

سنتهای پادشاهی ایرانی نشهربازگرداندن امنیت و احیای مرزهای ایرا



وارديمذهبمختلتضادهایوچالشهاواصولگراييگسترشزمانهدرجانشینانشواوعملدر•
داشتپيردحکومتمشروعیتمسئلهبرایزيادیپیامدهایکهشدندعلماباایپیچیدهروابط



.کرداييشناسحکومتمشروعیتدرموردقاجاردورةدرعلمابیننظریجريانسهمیتواندرکل،•
نیابتمسئلهرقاجادورةابتدایاز.دارندباورامامعامنائبمنزلهبهفقهاانتصاببهکهجريانياول،
ميطرحيگراندآثاردربهتدريجسپسونراقيمحققآثاردرابتدامنظمتری،بهشکلفقهاۀ عام
واليتظريهندرمیتوانراآنامروزیشکلکهيابدميبسطزمانطيفقیهاختیاراتحیطهوشود
ديدفقیه



وباشدماماخألبرایانديشيچارهبهنیازکهاستشدهطوالنيقدریبهامامغیبتقاجاردورةتا•
حاکمتعیینبرنيمبتهاینظريهبنابراين،.ندارندوجودوراثتبهجانشینيمدعیاننیزصفويهمانند
ازبخواند،االمراوليراخودنمیتواندديگرسلطان.کنندميبازجابیشترنیابتونصبطريقاز
میگويدومیداردبرحذرشدنخواندهاالمراوليازرافتحعلیشاهقميمیرزایرو،اين



اللَّه  أطیعوا»استفرمودهکهتعاليحققولازمرادکهدانستبايد...بودن«اولیاالمر»حکايتاما•
علیهمصلواتاهللـطاهرينائمهاولیاالمر،ازمرادشیعه،اتفاقبه«األمرأُوليو الرَّسُول و أ طیعوا
کندواجبرااواطاعتخداکهراکسياينکهدرمعاضدندنقلوعقلپس....هستندـاجمعین

خدمتهبوصولامکانعدمواضطرارحالدرمگرباشد،علومجمیعبهعالِموباشدمعصومبايد
مشروعیتبهيازيدندستراهوثیقترينعمالً ومیشودواجبمثالًعادلمجتهداطاعتکهمعصوم
مباحثظرنۀ حیطدرکهمیکنیممشاهدهرو،ايناز.گذردميامامعامنايبانمنزلهبهعلماازديني
درنیزحعلیشاهفتومیشوندطرحجدیبهطورفتحعلیشاهدورةازفقهاسیاسيواليتوعامهنیابت

شمردمي«عهدمجتهدينازنیابتبه»راخودسلطنتمواردی



کومتحمواردیدرجريانايناگرچه.کردتعبیرمأذونسلطنتجريانبهمیتواندومجرياناز•
دريادهدبکلياذنسلطانبهمجتهدچنانچهاستمعتقداما؛کندنميتأيیداساسدرراسلطان
استمشروعهاحیطههماندراوعملبدهد،اذنهاييحیطه



قرارخودنايبرااوودادسلطنتدراذنرافتحعلیشاه:کاشفالغطاتنکابني،گفتهطبقنمونهبرای•
رلشگمیاندرجماعتامامودهدقرارمؤذنيلشگرازفوجيهردرکهچند،شرايطبااماداد؛
کنندمسائلتعلیموکنندوعظروزيکهفتههردروباشدداشته



يکدر.استشدهدادهفتحعلیشاهبهکهکرداشارهجهادیهایاذنبهتوانمياذنهاديگراز•
«ادجهاذن»فتحعلیشاهبه«امامازنیابتبه»(م1810/ش1189)ق1220دههنیمهدرکاشفالغطامورد
استنآمثلشودقتیلايشانسپاهدرکههر...میفرمايدعهدايناماموعصراينصاحب.میدهد

باشددهکرمااطاعتکهاستچنانکندايشاناطاعتآنکهورسیدهئقتلبهمالشکردرکه



میداندامامدخوحضوربهمنوطراآرمانيحکومتتشکیلکشفيجعفرسیدديگراینمونهدر•
ت،اسمجتهدانباحقکهحاليدرغیبت،زماندرامامیدارد؛برپارادينهموجامعهنظمهمکه
وتهدينمج:کشفينظراز.استشدهتقسیمسالطینومجتهدانبینناچاربهمنصبدواين

:ستارکندوبرمشتملو...استامامتمنصبهمانکهمیدارندرامنصبيکدوهرسالطین
بودهعجم(ع)امامدررکندوهر....گويندسلطنتوملکرا...ديگریوگوينددينرا...يکي
وماعل...لکنوباشدجمعرکندوهرايضاًاوستنايبکهشخصيهردرکهبايدو...است

مرجوهرجوفتنهبهمعارضهامرشدنمنجروآنهاباسالطیننمودنمعارضهجهتبهمجتهدين
اندکشیدهسیفيرکنوسلطنتازدست



رافقیهانانتصابيواليتکهاست«مشروعهسلطنت»غالبنظريهعمل،درجريان،دواينوجودبا•
میپردازد،انسلطباهمکاریبهومیپذيردعرفیاتدرراذيشوکتمسلمانسلطنتوشرعیاتدر

نظریچنینهارشادنامدرنیزقميمیرزای.کنیمميمشاهدهنیزکشفيجعفرسیداذندرکهچیزی
ومعالکهمیشمردمردمدنیایحافظراپادشاهانخودارشاداتوانتقاداتتماموجودباودارد

نهاآبهغیرپادشاهوپادشاهکهمیداندمردمدينحافظراعالمانومحتاجاندآنهابهغیرعالم
ناگزيرندهمباهمکاریازگروهدوايندرنهايت،ونیازمندند

حافظ :پادشاهان 
دنیای مردم



صابيانتواليتپردازنظريهاينکهوجودباوداشتهایرويهچنینعملدرنیزنراقيمحقق•
مشروعیترایبمشروعهسلطنتسلطانِاستداشتهفتحعلیشاهباایحسنهروابطمیشود،قلمداد
مقابلدرآنازدفاعواسالميمملکتادارةتوان،بودميائمهواليتبهقائلبايدسلطنتشداشتن
وشمردميمحترمراشرعیاتدرفقهاواليتمینهاد،ارجراشريعتظواهرداشت،رااجانب

بودمذهبترويجخدمتدرقدرتشدرنهايت،



ازمأذونلطنتسبهکهآنهاييچهوداشتندقبولرافقیهانتصابينیابتکهآنهاييچهنیز،علما•
وردندکهمراهيوهمکاریسلطانبابیشترعملدرداشتند،باورمشروعهسلطنتيافقیه
داشتندداليليواستداللهانیزهمکاریاينبرای



حداقلودادویراصولگراييمکتبدرنظریلحاظبهحکومتمشروعیتمبانيدرکهتغییراتي•
بههمراهآورد،همراهبهقاجاردورةدرفقهابرایراسلطانبراعتراضونظارتنوعيعملدر

پايگاهرفتنباالترومراجعتعدادشدنافزودهواعلممرجعیتومرجعیتتحکیموتکوين
شکلدرتدريجبهـجريانهاآنامروزیهایتوسعهوپیامدهاازفارغـآنهااجتماعيواقتصادی
.دهدميتغییراتيحکومتيابيمشروعیت



بهجایحداقلسلطاناکنون.میشودترعینيوپذيرترسنجشايزدیفرهبرعکسمشروعیت،اول•
کردنعملومعینهایتوانايیداشتنازبگیرد،متافیزيکينامعلوممنبعازرامشروعیتشتماماينکه

شدهپیدايينیرودوم،داد؛نظراومشروعیتدربارةمیتوانسادهترومیگیردمشخصيۀ طريقبه
ماندندربارةوندمیکتعريفرامشروعیتمالکهایبیرونيوپیشینيايجابي،صورتبهکهاست

.میدهدنظرنیزآناضمحالليا



در فره ايزدی بهشکل سلبي و پسيني با برافتادن حاکم مشخص ميشد که•
عایفره و مشروعيت از او برگشتهاند؛ سوم، گروهي درون جامعه شکلگرفتهاند که اد

اگرچه در عمل از. همارزی و حتي برتری و صالحيت بيشتر برای حکومت را دارند
يتر بهتشکيل حکومت ناتواناند و ناگزير از تن دادن به سلطنت ديگری؛ اما در نظر اول
تشکيل حکومتاند و چهارم، جای وراثت را نص و در عمل علم به نص ميگيرد؛

در عمل جای نص را علم. چون فردی که بر اساس نص منصوب شده در غيبت است
به آن نص ميگيرد که نيابت عام بر اساس آن تعريف ميشود 



ومیکنندناباست،اکتسابيکهنص،برعلمداشتناساسبرراخودادعایحکومت،مدعيگروه•
وراثتبرنه

نصبر علم 



سنجشدروشودمیمنتقلزمینبهآسمانازعجالتاًمشروعیتکهاستاينتغییراتاينکليپیامد•
شکلدروچانهزنيجديدیمبنایبامشروعیتدرموردکهمیشوندتثبیتمشخصگروهيآن،
برابردرتمقاومايدةازجديدیشکلکهاستايننتیجه.میشوندشريکآنسلبياآنبهدادن

برکهعدالتعدمياعدالترعايتاساسبرصرفاًنهآندرکهشکليمیگیرد،شکلسلطان
انسلطمقابلدرمیتواننیزجامعهمصالحياوملت/امتمصالحدين،مصالحرعايتاساس

ت،درنهايوهستیمآنشاهدرژیقراردادوتنباکونهضتدربعدهاکهچیزیکرد،مقاومت
انجامدمياوبامبارزهحکمبهمجلس،بستنتوپبهازبعدمحمدعلیشاهدرمورد



آنازجوعدموفتویاهلبرایقضاواليتاختصاص.استقضاوتمسئلهبعدیمهمموضوع•
وثانيل،اوشهید،حليمحققمانندشیعه،فقهایتأکیدمورددورهاينازقبلکهديگرانبرای

شدتصديقنیزدورهاينعلمایمتوندرفقطنهبودهمکاران



بهنحوی،ندپرداختقضاوتبهوشدندواردعملۀ حیطدرفزايندهبهطورعلماازمهميبخشبلکه•
ازحوزهاينمحققانومیشودتقسیمعرفوشرعمحاکمبهودوگانهکامالً محاکمساختارکه

اجرایدرهدمجتنیابتبهکهعلماازبرخيحتي.میگويندسخنمحاکمنوعدواينبینتضاد
نیزشانخودمیکردند،صادرمحاکمشاندرکهرااحکاميبودند،قائلکیفریوجزايياحکام
شیخوکرمانشاهدربهبهانيمحمدعليآقااصفهان،درشفتيمحمدباقرمانندمیکردند،اجرا

حاکموماينبیناختالف.میشودحکومتسویازواکنشسببکههمداندرهمدانيمحمدباقر
البانقازبعدمدتهاتاحتيقاضياجتهادشرطبهمربوطچالشوواحدساختاردرآنهاادغام

مییابدادامههممشروطه



تثبیتاوتقضدرراعلماجايگاهقضاوتازديگراننفيوقاضيبرایاجتهادشرطدانستنالزامي•
اينديگردبُعاما؛اندشدهقلمدادقضايينظامتغییرموانعازعلماديدگاههمینازعمدتاً ومیکرد
کمکشاهپادازقضاييقوهانتزاعوتفکیکبهاصوليمکتبهایايدهکهاستاينپديده
ه،مشروطدورةتاسیزدهقرنطولدرکهدارنداجماعنظرايندرحقوقتاريخکتب.کردند
درديگر،طرفاز.مییابدگسترشعرفمحاکممقابلدرشرعيمحاکمنفوذواعتبارجايگاه،

بهاهشسویازشکنجهممنوعیتفرامیندرحتيعرف،محاکمکردنمحدودبرایکشمکش
وقوتباشرعاحکامبهخوردنارجاعاينومیشوددادهارجاعآنهااساسبرعملوشرعاحکام
.استمرتبطفقهيرسايلتدوينوشرعمحاکماعتبار



نهادیدستدرآنتمرکزوقضائيقدرتتفکیکمقابلدرآنکهازبیشعلمامقاومت،عالوهبه•
دورةردنیزدرنهايت.استمدرندولتساختاردرقدرتاينبازسازماندهيمقابلدرباشد،مجزا

بهشروطهمنسلازگذردربلکه؛روندنميحاشیهبهمذهبوعلمارايج،تلقيبرعکسرضاشاه،
ومیشوندواردجديدساختاردرمقاوتشانشکستبامیگويدپوجيکههمانگونهبعدی،نسل

مدنيقانونونهبدينگوشوندميتبديلساختارآنتغییرحامالنبههابوروکراتکناردرخودشان
نويسندميعلماعمالًراجديدعدلیهوکاپیتوالسیونلغوبنیادمنزلهبهايران،



بزرگمالکان، تجار و پیشهوران

ديمقروشنهاييانقراضکهدانستبايدزارعومالکموقعووضعوزمینداریمسئلهدرمورد•
وراهانحاللظاهریعالمتمیتوانرامشروطیتاعطایواستقاجاريهدورةخواصاززمینداری

نوازبايددولتباآنروابطکهبرآمدگروهيمثابهبهکهروحانیتکناردردانستکهنرسم
کهاییچیدهپروابطدروهستنداساسياهمیتداراینیزديگرگروهچندمیشد،تنظیموتعريف

وذاردندگتأثیرياپذيرفتندتأثیرقدریبهشدبرقرارخارججهانباهجریسیزدهقرندر
ازبارتاندعگروههااين.باشدمجددتنظیمنیازمنددولتباآنهاروابطکهکردندرشدبهاندازهای

ورزیکشاووتجاریروابطتغییردرمورد.شهریپیشهورانواصنافوبزرگمالکانتجار،
نسبتاً اطالعاتمشروطهانقالبمخالفياموافقطیفدرآنهابازیوبزرگمالکانوتجاررشد

داردوجودزيادی

زارعزمینداری و وضع و موقع مالک و مسئله 



برخيبهقطفرو،ايناز.نیستتغییراتاينرئوستماممروربرایکافيفرصتحتياينجادر•
یریشکلگکردنبرجستهاينجادرمااصليهدف.شدخواهداشارهتغییراتکليروندهای
محدودوقيحقوسیاسيفراينددرشدميسببآنهاموقعیتومنافعقاعدتاًکهاستقشرهايي
موقعیتومنافعتفاوتوجودباآنها،کنشبرایاينکهنهکنند،بازینقششاهقدرتکردن

دررحاضقشرهایسايرکنشبرایکهشويمقائلرامعناييهمان،شاناجتماعيواقتصادی
شويمميقائلمشروطهانقالبجنبشموقتيائتالف



زيادبسیاررشد،گرفتصورتغربباسیاسيوتجاریروابطگسترشباکهتغییراتيازيکي•
.میداندبرابردوازدهراآنافزايشمیزانعیسویکهاستم19/ق13قرندرخارجيتجارت
بهفورانوکاتوزيانکهداردوجودخارجيتجارتاينکیفیتوکمیتدربارةزيادیجزئیات
وصادراتاقالمرتغییتجاری،ترازتغییرايران،تجاریطرفهایتغییردربارةراجزئیاتاينخوبي

ترينقدرتمندوثروتمندترينجزوقاجاريهدورةدربازرگانان.انددادهشرحآنامثالوواردات
ويژهبه،خارجيتجارتتشديددلیلبهبعدبهناصرالدينشاهاوايلازامابودند؛شهریطبقات
آوردنددستبهقدرتوثروتبیشترهرچهخارجي،کاالهایوارداتافزايش



تجاریمتسبهايرانکشاورزیحرکتجهاني،اقتصادنظامبهايرانشدنواردتأثیراتديگراز•
وازرگانانببزرگ،زمیندارانمیشودسببتحولايناست،جهانيبازارهاینیازبهتوجهباشدن
کهحاليرد،شدميبازرگانانعايدنیزسوداينعظیمسهم.ببرندتجارتازسرشاریسوددالالن
ثروتمندبازرگانوتجارازقشریشکلگیریبرنیزرونداينشدندمياستثماربیشترچههردهقانان

تأثیردند،شمينیزکوچکصنايعايجادوکشاورزیمثلديگر،فعالیتهایواردتدريجبهکه
.گذاشتبسزايي

ری از شکلگیری قش
تجار و بازرگان 

ثروتمند



اقدامهایدررانآنتیجهکهبودمنفعتيگروههایبهبازرگانانشدنتبديلتغییراتاينپیامد•
ماليینتأمورژیورويترمانندخارجيامتیازاتعلیهخودمنافعحفظبرایآنهابعدیهماهنگ

وخودةفزايندثروتوجودباتجاراماکرد؛مشاهدهتوانميمشروطهانقالبنشینیهایبست
باکشاورزیتولیداتوورانپیشهبینواسطحلقهوداشتندکهنفوذیوباالاقتصادیموقعیت

نهآنهاتندنداشراآنبامتناسبشدةتثبیتحقوقوسیاسيقدرتعملدربودند،جهانيبازار
بهدلیلآنها،رکيگمتعرفهبودنپايینتروخارجيبانکهایۀ سلطودولتورشکستگيازفقط

بودندنیزمالکیتامنیتطرفداربلکهبودند؛ناراضيمنافعشان،



چههرینزمويافتندتجاریاهمیتکشاورزیزمینهایکشاورزیشدنتجاریباديگر،طرفاز•
.يافتافزايشزمینکتملبرایتقاضاوگرايشدرنتیجهشد؛تبديلاعتباروثروتمنبعبهبیشتر
ماليناهایتنگرفعونقدپولکسببرایحکومتفزايندةنیازقاجاراواسطازديگرطرفاز

هادننخرابيبهروکار،اينازحکومتخودناتوانيوصنعتيووسیعکشتوسوسهخود،
بهوعشرديگرداليلبرخيوديگرداليلوحکومتبرایآنهابودنهزينهزاوخالصهامالک
ۀ طبقدرشبهتدريجبهتیوليامالکتملککناردرمسئلهاينکردخالصهزمینهایفروش

داشتنداختیاردروسیعيخصوصيامالککهشدمنجرملکداری

نیاز فزایندة حکومت برای
کسب پول نقد



طیفجزوبازرگانانوباالردهروحانیونسرشناس،ديوانیانايالت،سران،تیولدارانحکام،.•
کهیدهدمنشانمازندراندرایمطالعه.شدندوسیعيامالکصاحبفرايندايندرکهبودندهايي
درغیرقانونيوقانونياشکالبهبیگانه،اتباعحتيوزمیندارانروحانیون،بازرگانان،دوره،ايندر
اندبودهزمینتملکپي



بازرگانانازربهتثروتشانواقتصادیموقعیتوجودبانیززمیندارانحقوقيوسیاسيوضعیت•
هکمیکنیممشاهدهدارد،رونقزمینفروشوخريدکهاوضاعهمیندرنمونه،برای.نیست

ازسیاربکهحاليدرمثال،برای.میاندازددستاستفروختهکهزمینهاييبهدوبارهحکومت
اوبهاهشمشاورانمظفریدورةدر،میشوندفروختهناصریدورةدراصفهاناطرافخالصهامالک
فروشارکاينازاوقصدوکنداعالمخالصهرااصفهانحواليزمینهایتماممیکنند،پیشنهاد
بیرون«رینادرقبات»بهمعروفنادرشاه،امالکثبتدفترترتیباينبه.باشدمزبورامالک
ختلفمامالکومیشوداعالمخالصهاربابيزمینهایازبسیاریآناساسبرومیشودکشیده
آيدميپديدزيادیهرجومرجومیشودضبطديگری



اقشارزوجمشروطهانقالبدورةدراگرچهکههستندنیزپیشهورانقشرمذکورقشرهایکناردر•
آنهااقتصادیموقعیت،اقتصادیتغییراتفراينددرامامشروطهخواهیاند؛اصليپايگاهومعترض
تجارتۀ توسعازورانپیشه.استبودهزمیندارانوتجارردهباال،روحانیونازمتفاوتکامالً

صنايعناتوانيوصنعتيمحصوالتوارداتزيرا؛شدندمتضرربشوند،منتفعآنکهازبیشخارجي
نهتنهاآنها.هندبددستازراخودتولیدتوانايشانازبسیاری،شدندسببآنهابارقابتدردستي
اينازدشرفتارناعادالنهآنهابانیزخودیدولتسویازکهماندندتنهاخارجيتهاجممقابلدر
کسانييمنافعوموضعوليبودند؛همراهمشروطهجنبشدرتجاربااگرچهآنهاگفتبايدرو،

ماندندباقيافراطيزيادیحدتانیزبعدیهایدورهدرهمدلیلهمینبهونداشتند



مشروطهانقالبازطرفداریمستحکمپايگاههایجزوهمیشهتقريباًپیشهورانقشر،سهاينبیناز•
دوم،لسمجازبعدبود،آشکارمشروطهانقالبازابتدادرحمايتشانکهبازرگان.ماندندباقي

متفاوتفورانونکاتوزيانظرزمینداراندرمورد.گرفتنددرپیشانقالبنسبتبهرامتنوعيمواضع
جزوروههاگسايرکناردرراآنهاجانيومالکیتامنیتنداشتنبهدلیلراآنهاکاتوزيان.است
میداند؛استبدادطرفدارانجزوراآنهافورانامابرمیشمرد؛استبدادضدطیف



تشکیلبازرگانانوروحانیونراآنهاازمهميبخشکهبزرگزمیندارانترکیببهتوجهبااما•
اينبه،ذيرفتپاحتیاطبابايدراکاتوزيانقضاوتمیرسدبهنظرآنهامنافعبهتوجهباومیدادند
امروزطالحاصبهياآنساکتنفعبراننبودند،نیزمشروطهفعالطرفداراناگرآنهاکهشکل

نسبتبهآنهاشکمیتواندهمامرايندلیل.بودندمشروطیترايگانسواريگیرندگانجامعهشناسي
آنها.اشدببودهدولت،قدرتشدنمحدودازطرفداریعیندرانقالبیون،ازبخشيافراطيمواضع

ازیانتصوبودکارمحافظهکهاعتدالیونحزبدروکردندپیداروشنتریمواضدوممجلساز
.نددادشکلرامجلسمحافظهکارجناحوآمدندگردآن،هایبرنامهجزوخصوصيمالکیت



هبآن،متممومشروطهاساسيقانوندرعلماصدایکناردرراگروهسهاينصدایدرمجموع،•
.میکنیممشاهدهشدن،انتخابوکردنانتخابحقشکل

•





نتیجه

بهاستزمالهمچنین،است،نیازبیشتریبسیارمدارکوشواهدبهمقالهادعایتأيیدبرایاگرچه
درحالنايباشود،توجه،بابیهوشیخیهمانندمذهبيجريانهایازجملهديگر،جريانهایبرخي
بهرکل،د.شودارائهآنبرایشواهدیوشودطرحمسئلهکفايتحدبهشدتالشمقالهاينمجال
کهايرانخيتاريديرپایوجانسختاستبدادازبخشيمنزلهبهسیزدهقرنتفسیرمیرسد،نظر

تالشهایکستشبهواکنشيمنزلهبهمشروطهانقالبتفسیرومیشودافزودهآنبهنیزوابستگي
زدهسیاستبیشتروممکنتفاسیرازيکيحداقلياانگارانهسادهتفسیریاستبداد،مقابلدراصالحي

.است



مفهومسمتهبوشوندرهامشروطهانقالبکوتاهدورانبرتمرکزازبايدشناختيجامعهتفاسیر•
ولمحصمنزلهبهاجتماعيتحوالتازطوالنيدورهایمحصولمنزلهبه«مشروطیت»پردازی
.کنندحرکتسیزدهقرنطولدراجتماعينهادهایونیروها،هاجريان



داخل،ردتنظیماتي/اصالحيجريانهایمذهبي،جريانهایبهمیتواناجتماعيجريانهایازجمله•
.کردشارهادولتهانظامگسترشقالبدرجهانيسیاستجريانوجهانياقتصادوتجارتجريان
تنظیموآنهاعملکردکهآورندميبرسرسیزدهقرنانتهایتاجديدیاجتماعينیروهایونهادها
جديديحقوققواعدمجموعهنیازمندحکومتوسیاستعرصهباکدامهربینوآنهابینروابط
مجلسوخانهمصلحتماننداولیهقانونگذارینهادهای،کندميرشددولتيبوروکراسي.است
ایعلممانندگروههاييوشوندميآمادهمختلفيحقوقيهایمجموعهمیگیرند،شکلوزرا

واثرگذاریگروههامنزلهبهمنورالفکرانوبوروکراتهاومالکانبزرگتجار،شیعه،اصولگرای
شوندميظاهرمنافعدارای



رقيمتانقالبينهادها،ياگروههاياجريانهااينۀ همکهاستبودهاينمدعينهحاضرۀ مقال•
دستهوصخصدرتمايزهاوکشیهاخطبهمربوطمباحثبهشدنواردپيدرنهواندبودهافراطي
هايت،درنتااستبودهانقالبدردستهآنياايندرکوچکگروههایوافراددادنقراروبندی

بلکه؛درکسانيچهواندبودهسنتواستبدادجبههدرکسانيچهکندمشخص
آغازازینحوبهمشروطیتبازیکهدهدنشانامکانحدتاکهاستبودهاينمقالههدفاتفاقاً
روطهمشانقالبکوتاهدورةدرنبايدراآنواستداشتهجريانايرانجامعهدرتدريجبهقاجار

.بدانیمخوردهشکستياپیروزراانقالباينکهازاعمکرد،محدود



شدنداییدهپیچروابطدرگیرهمباواندگرفتهشکلنیروهاييونهادهاجريانها،قاجارابتدایاز•
قانونودادندتغییرایپیچیدهاشکالبهرادولتباجامعهرابطهطوالنيوخیزهایافتطيو

اينحقوقيبلورتبیشترکهغربباآشناييروشنفکرانهانتقالصرفاًنهمشروطه،انقالباساسي
.استبازتعريف



اشابطهرمیتوانداست،سیاستهدفتعريفمدعيوقانونگذاریوحقوقمدعيکهروحانیتي•
ربنظارتوآنرواجراستایدرپادشاهدادنجهتمذهب،کردنرسميقالبدرسیاستبارا

سرمايهبامرتبطگروههای،(اساسيقانونمتممدومواولاصول)کندبازتعريفقانونگذاری
،(مالیهبخشو17و16،15اصول)آرنددستبهراقراردادآزادیوسرمايهامنیتمیتوانند

بهدولت/ملت،گذردميمردمگذرازامامیآيد؛آسمانازهمچنانظاهردراگرچهمشروعیت
.استآنصوریبیاناساسيقانونمتممکلوشودميبازشناسيحقوقيشخصیتيکمنزله

اشتهندوجودجامعهایآنازپیشاينکهنه.میشودصورتبندیدولتمقابلدرجامعهدرواقع،
اکنونکهتاسيافتهتفکیکوشدهقدرتمندويافتهرشدبهقدریجامعهاينجادربلکه؛است

مشدهاييکديگرباآنمختلفبخشهایروابطتنظیموآنمجددصورتبندینیازمند



گفتهکهحکومتسهگانهکارکردهایياسهگانهقدرتهاینهتنهاکهمیدهدنشاناساسيقانون•
بهندنیازماکنونبلکه؛شدهاندمنفکهمازمشروطهازپیشجمعاند،سلطاندرسههرمیشد

قانونمتمموتیمهسمنسجمسیاسيساختاريکدرآنهامجددتنظیموتفکیکاينرسمیتشناسي
درراتفکیکنايبلکهکند؛آغازراتفکیکايناينکهنهمیگذارد،انگشتنیازاينبراساسي
بهنیازاعالنمهوآنهاستتفکیکفراينداعالنهمنیزمشروطهانقالب.میکندبیانحقوقيقالب
خودازجملهديگر،قدرتهایحضورنشاندهندةهموجديدمنسجمکليکدرآنهامجددتنظیم
بهسیستمزاجداومنفکشکلآنازحضورشانبهنوعيبايدبهتدريجکهروحانیتوشاهشخص
وحذفشمکشکلزوماًنهاستانتقالاينکشمکشبعدیکشمکشهایشود؛منتقلسیستمدرون
.راندنبیرون

جمساختار سیاسی منس



مشروطهقالبانازپیشمشروطیتتاريخدرموردکنندتالشبايدتنهانهشناسانهجامعهخوانشهای•
مشروطهانقالبازعدبمشروطیتدرموردبکوشندبايدرسدمينظربهبلکهبزنند؛بازبینيبهدست
ازراخوديختارسیاسي،وروشنفکرانههایخوانشدرکههمچنانمشروطیت.کنندبازبینينیز

ازامخوانشهایدرواقع،.استدادهازدستنیزراپروژهبهشدنتبديلامکاناست،دادهدست
بلکهشود؛لتبديناتمامپروژةيکبهمشروطیتکهاستندادهامکانآنبههیچگاهمشروطیت
استماندهناکامرويداديکهمیشهمشروطیت


