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انتزاع قدرتهای پادشاه و شکلگیری مشروطیت در دورۀ قاجار
تقی آزاد ارمکی* 1،محمدعلی

رمضانی2

(دريافت 1398 /10 /09 :پذيرش)1399 /03 /11 :

چکیده
پس از مشروطیت پرسش از چیستي و چرايي وقوع آن شايد مکررترين پرسش نظريهپردازان و
متفکراني بوده است که دربارة تاريخ معاصر ايران انديشیدهاند؛ اما در بسیاری از موارد تفاسیر و
تبیینهايي که ارائه شده است بهنحوی شرقشناسانه بودهاند .از طرف ديگر ،در اين تبیینها
انقالب مشروطه بهمثابۀ يک رويداد آنقدر برجسته شده است که در پرداختن نظريه دربارة
تاريخ ايران بهمنزلۀ نقطۀ فارق ،تاريخ ايران را به پیش و پس از خود تقسیم ميکند .به اين
ترتیب تاريخ ايران تبديل شده است به تاريخ استبداد؛ ولي اين قضاوت از باالی قلۀ انقالب
مشروطه بهدست آمده است .با تقلیلگراييهايي که در اين نگاه با ساخته شدن کلیت يکپارچه
از تاريخ صورت ميگیرد ،در عمل وظیفۀ بررسي علمي کنار گذاشته ميشود؛ زيرا تکلیف
گذشته با تفسیر آن بهمنزلۀ تاريخ استبداد روشن شده است ميشود .مقالۀ حاضر ميکوشد از
رهگذر مرور انتقادی نظرات همايون کاتوزيان و جان فوران بهمنزلۀ تبیین مشروطیت بهمنزلۀ
انقالبي علیه استبداد و وابستگي ،با کمک گرفتن از بینشهای نظری وبر و دورکیم آن را بهمثابۀ
فرايند تحولي تدريجي ببیند که زمینههای تکوين آن را در تحوالت قرن نوزده ميتوان پي
گرفت .البته ،ابداً ادعای ارائۀ مدل و نظريه در کار نیست؛ بلکه تالشي است برای انديشیدن
جامعهشناسانه دربارة مشروطیت .تأمل دربارة آن بهمنزلۀ فرايند ،محصول تحوالت تدريجي
طوالنيمدت در جريانها ،نهادها و نیروهای اجتماعي در عرصۀ داخلي و تغییرات در نظام

 .1استاد جامعه شناسي دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران (نويسندة مسئول).
azadarmaki@gmail.com
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جهاني.
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واژههای کلیدی :انقالب مشروطه ،مشروطیت ،زمینههای اجتماعي ،همايون کاتوزيان ،جان
فوران ،نقد و بررسي.

مقدمه
مقارن سالهای انقالب فرانسه (1203ق1789 /م1168 /ش) که به براندازی حکومت
پادشاهي انجامید ،ايران شاهد ظهور سلسله پادشاهي جديدی بود؛ ولي حدود يک قرن
بعد ،پنجمین شاه اين سلسله با امضای فرماني به مشروطیت تن داد و با تشکیل مجلس
شورای ملي و محدود شدن قدرت پادشاه ،موافقت کرد و به اين ترتیب انقالب
مشروطۀ ايران پیروز شد .از آن زمان پرسشِ چرايي و چگونگي وقوع انقالب مشروطه
دائم مطرح بوده است؛ اما در پاسخها بیشتر انقالب مشروطه بهمثابۀ پديدهای تصوير
شده است که در واکنش به سخت جاني وضعیت استبدادی روی داد ،وضعیتي که
ديرزماني رودرروی تمام تالشهای مصلحانه قرار گرفته بود و آنها را ناکام ميگذارد؛
اما خودش بهتدريج در مقابل نفوذ سیاسي و اقتصادی غرب تضعیف ميشد .درواقع،
منطق بیشتر اين تحلیلها متکي بر انباشت شکستهای مصلحانه ،انباشت وابستگي به
غرب ،انباشت نارضايتي گروههای مختلف و درنهايت ،انفجار اين نارضايتيها در نقطۀ
انقالب با ائتالف موقتي گروههای ناراضي است.
بهطور کلي ،نهفقط در بررسي مشروطه ،بلکه در خوانش تاريخ معاصر ايران نیز غلبۀ
رويکردهای وابستگي ،عقبماندگي و شرقشناسي سبب شده است تا در روايتها و
تبیینهای ارائهشده دربارة تحوالت ايران ،بیش از آنکه چیستي و ماهیت فرهنگ و
جامعۀ ايران مطالعه شود يا بیش از آنکه تغییرات تدريجي دروني جامعه بررسي شود و
رويدادها بهمثابۀ نقطه های تکامل و تبلور اين تغییرات تدريجي ديده شوند ،ادعاها و
مفروضات شرقشناسي اثبات شود و ايران بهمنزلۀ ديگریِ ناکام غرب به تصوير درآيد.
برای رسیدن به آن تصوير و انباشت نارضايتيها درپي اين شکستها .از اين رو،
روايت تاريخ معاصر ايران بهمنزلۀ «تاريخ استبداد» يا تاريخ وابستگي ،به يکي از
اساسيترين روايتها تبديل و «استبداد» يا وابستگي و يا هر دو اساسيترين عوامل
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بدين ترتیب ،رويدادهايي مثل انقالب مشروطه ،واکنشي هستند به شکست تالشها
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تبیینکنندة تاريخ ايران شدهاند؛ بهگونهای که اين عوامل ،بهويژه استبداد ،شکستها،
بينظميها ،کمبودها ،بدبختيها ،کشته شدن مصلحان و بیهودگي تالشها برای بهبود
اوضاع و تقريباً همۀ تاريخ ايران را تبیین ميکند و درنهايت نیز صحنه را برای وقوع
«انقالب برای قانون» آماده ميسازد .به اين فراروايت نیاز است تا بتوان انقالب مشروطه
را به مثابۀ حکومت قانون علیه استبداد و وابستگي ،روايت کرد ،وگرنه از روايت انقالب
مشروطه عاجز خواهیم بود .همین فراروايت پیشاپیش اهداف و مقاصدِ تالش برای
بهبود اوضاع را نیز معین کرده است .استبداد و وابستگي بنا به طبیعت خود بهمنزلۀ
علت العلل بدبختي ،راه و هدف مبارزه را نیز در خود دارند و ماهیت انقالبي که روی
ميدهد نیز مشخص ميشود.
در اين نوع تبیینها از انقالب مشروطه ،گويي انقالب مشروطه رويدادی است که
رخ داده است ،چیزی نیست که بهتدريج تکوين پیدا کرده باشد .اين انقالب پیشینه
دارد؛ اما تاريخ ندارد .پیشینهاش همان شکستها و ناکاميهاست ـ که بیشتر به آنها
اشاره ميشود ـ همان ذوب شدن همهچیز در مقابل استبداد ديرپاست .استبدادی که
خود بهصورت يک کل متشکل متجلي ميشود و جامعه نیز در مقابل آن انگار کلیت
مبهمي جز برخي مصلحان و تالشهای شکستخورده نیست.
در اين فراروايتها تحلیل بر اساس تغییرات تدريجي و يا بر اساس نیروهای
اجتماعي جای چنداني ندارد؛ زيرا ورود آنها احتماالً «کالن» ماندن روايت و توان
تبییني آن را فرو ميريزد .نه اينکه به تغییرات در طول زمان اشاره نميشود؛ بلکه آنچه
ذکر ميشود برای اين است که درنهايت عدم تغییر استبداد ،تشديد آن و يا افزوده شدن
وابستگي خارجي به استبداد را نشان دهد .در آنها بر تکستارهها و مصلحان تأکید
ميشود و يا بر دولت بهمنزلۀ کلیتي که بین دو حالت نوسان پیدا ميکند ،روال معمول
استبداد و يا راه دادن موقت مصلحان تا سخت جاني استبداد را از نو بیازمايند و زنده يا
صحنه ميشوند که نیاز است آن رخداد بزرگ روی دهد .در اين لحظه ائتالف نیروهای
ناراضي وارد صحنه ميشوند ،تغییر را رقم ميزنند و سپس فرو ميشکنند و حذف
ميشوند و دوباره دولت سرکوبگر باقي مي ماند و توسعۀ وابسته .اين نوع روايت ،بیشتر
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پژوهندگان را از بررسي تغییرات بينیاز ميکند؛ زيرا تکلیف پیشاپیش مشخص است و
طبق آن ه ر آنچه بوده ،استبداد بوده است .استبداد در اينجا مانند عاملي عمل ميکند که
همه چیز را تعیّن مي بخشد .در صورتي هم که تغییرات بررسي شود ،برای اين بررسي
ميشود که آن تصوير کلي تأيید شود (آزاد ارمکي.)25 - 10 :1391 ،
در اين تبیینها که دو نمونه از آنها را بهصورت جزئيتر در ادامه خواهیم ديد،
تغییر و تبديل هايي در ابعاد اقتصادی و سیاسي و اجتماعي ايران صورت ميگیرد؛ ولي
اين تغییرات به معني باز شدن و بسط يافتن جامعه و انتزاع تدريجي قدرتهای دولت
نیست؛ بلکه استبداد در مقابل اصالحات داخلي بهشدت مقاومت ميکند و فقط در
مقابل نفوذ غرب ضعیف است و به اين شکل با مقاومت داخلي و وادادگي خارجي
سبب نارضايتي گروههای مختلف و اتحاد انقالبي آنها ميشود.
به جای خوانش تغییرات برای تأيید نظريۀ استبداد يا نظريۀ وابستگي ،هدف مقالۀ
حاضر اين است که طرحي اولیه فراهم کند برای بازخواني و ساماندهي تغییرات
بهشکلي که نشان دهد در طول زمان که اين تغییرات روی دادهاند ،خود اين تغییرات
جزئي از فرايند طوالني انقالب مشروطه يا عبارت مرجحتر «مشروطیت» هستند و نه
اينکه اهمیتشان در تأيید آن نظريهها و تولید نیروهای ناراضي بوده باشد .درواقع ،با اين
تغییرات جامعۀ شهری ايران انتهای قرن نوزدهم نسبتبه ابتدای قرن به جامعهای
بسطيافتهتر و انفکاکيافتهتر تبديل ميشود و مشروطیت را بايد در اين فرايند ديد و نه
دورة کوتاهي که بهصورت معمول انقالب مشروطه خوانده ميشود.
بیان مسئله
همچنان که پیشتر اشاره شد ،در تبیینهای انقالب مشروطه حضور استبداد پايدار مي
ماند تا اينکه آشنايي ايرانیان با غرب و مفاهیم جديد حکومت و تفکیک قدرت و نفوذ
برای اصالحات صورت گیرد و محدوديتهايي بر قدرت پادشاه نهاده شود؛ اما
شکست تالشها برای اصالح بهدلیل مقاومت نیروهای استبداد ـ ازجمله دولتیان،
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سیاسي و اقتصادی غرب و نارضايتي از عوارض اين نفوذ سبب ميشود تا تالشهايي
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روحانیت و زمینداران بزرگ ـ درنهايت ،راهي جز انقالب از پايین باقي نميگذارد
(فوران247 - 9 :1392 ،؛ کاتوزيان.)103 - 100 :1374 ،
بر همین اساس کاتوزيان (همان )98 :انقالب مشروطه را «انقالب در برابر استبداد» و
«انقالب برای قانون» ( )Katouzian, 2011و جايگزين کردن آن با «نفس حکومت
استبدادی» (کاتوزيان )200 :1394 ،ميداند (همان52 - 6 ،28 - 7 :1389 ،؛ همان،
 .)21 - 17 ،13 :1377وی با رد مناسبت هر شکل از الگوی تحلیل مارکسیستي ،دلیل
انقالب مشروطه را نه تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعي ،بلکه آشنايي با غرب ميداند.
رقابت روس و انگلیس معیارهای زندگي و آموزش اروپايي را ـ که
تحصیلکردگان ايراني آنها را صرفاً ثمرة اشکال مختلف حکومت مشروطه
ميدانستند ـ به نمايش ميگذاشت و به آنها ميآموخت که در نظامي ديگر،
مالکیت خصوصي ميتواند امن و قدرتمند باشد ،قدرت سیاسي تقسیم شود،
مقامهای دولتي از امنیت بیشتری برخوردار باشند و جان و مال مردم در برابر
تصمیمات بيضابطه بهتر محافظت شود .به نظر آنها ،اين همۀ آن چیزی بود که
برای ايراني آزاد ،قدرتمند و مرفه بدان نیاز بود (.)100 :1374

طبق توضیحي که داده شد ،حضور غرب از طريق تغییر ذهنیت ايراني ـ ايجاد
آگاهي ذهني نسبت به امکان بديلي ديگر برای استبداد غیر از هرجومرج و امکان زندگي
بهتر ـ است که زمینهساز مشروطیت ميشود ،وگرنه ،چرخۀ استبداد ـ هرجومرج تکرار
ميشد .حضور غرب ورای ايجاد اين آگاهي ذهني نسبتبه امکان تنظیم رابطۀ دولت و
ملت در قالب جديدی جز چرخۀ استبداد و هرجومرج کارکرد ديگری ندارد .غیر از
اين آگاهي ذهني ،آنچه وجود دارد همان استبداد حاکمان و بیزاری و خستگي تاريخي
ايرانیان از آن است که کاتوزيان در آثارش ميکوشد با نقل نمونههايي از نابساماني و

ظلم پیش از انقالب مشروطیت از کتب يادداشتهای ملکالمورخین و مرآتالوقايع
مظفری ،آن را مستند کند تا چرايي شورش مشخص شود و بعد وقوع انقالب مشروطه
طبقات مختلف شکل ميگیرند و پس از انقالب نیز با اجزای خود فروميشکنند (نک:
همان52 - 48 :1389 ،؛ .)191 - 5 :1394
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در نگاه کاتوزيان در جامعۀ پیش از انقالب مشروطه ،طبقۀ اجتماعي ،ثبات مالکیت
و قانون وجود ندارد؛ اما بعد از انقالب مشروطه طبقات و ثبات مالکیت شروعبه
شکلگیری ميکنند و تجلي آن را ميتوان در مجلس اول که مالکان و تجار غالب
هستند ديد ،هرچند پايدار نميمانند (ارغندهپور)51 - 50 :1393 ،؛ اما همینجا اين
پرسش پیش مي آيد که اين طبقات چگونه به اين زودی توانستند شکل بگیرند که در
همان مجلس اول خود را نشان دهند؟ احتماالً درستتر اين است که بپذيريم آنها طي
فرايندی طوالنيتر شکلگرفته بودند و اکنون بستر سیاسي و حقوقي اجازة بازی آشکار
به آنها ميداد .بهعالوه ،اگر نقش غرب ارائۀ بديل ذهني برای چرخۀ مکرر تاريخ ايران
بوده باشد ،با اين پرسش مواجه ميشويم که چرا در طول تاريخ طوالني خود ايران هیچ
راه سوم ديگری پیدا نشد .پاسخ کاتوزيان به اين پرسش هم روشن نیست.
در طرف ديگری تحلیلگری مانند جان فوران با بهرهگیری از ديدگاههای
مارکسیستي و جديد و تلفیق آنها با نظريههای ديگری انقالب مشروطه را ناشي از
بحرانهای درهمتنیدة اقتصادی ،سیاسي و ايدئولوژيک در صورتبندی اجتماعي ايران
ميداند که «اين بحرانها در اثر وابستگي پديد آمدهاند و ربطي به دورههای پیشین
تحول اجتماعي ايران نداشتهاند» (همان .)268 :از نظر فوران در نتیجۀ نفوذ غرب و
وابستگي فزاينده ،بیشتر طبقات و گروههای حاضر در صفوف مشروطهخواهان بر اثر
تماس تنشآلود با غرب شکايتها و درخواستهايي داشتند که بيپاسخ مانده بود .از
اين رو ،گروهها و طبقات مختلف از وضع موجود ناراضي بودند و بهراحتي ميشد با
همديگر ائتالف تشکیل دهند و حرکت عظیم تودهای علیه دولت شکل بگیرد و چنین
نیز شد .وضعیت نظام جهاني نیز بهگونهای بود که فرصت بينظیری در اختیار اين اتحاد
انقالبي قرار ميداد؛ زيرا روسیه بهدلیل شکست از ژاپن و مشکالت داخلي و کشمکش
با بريتانیا تضعیف شده بود و توانايي دخالت چنداني نداشت و بريتانیا در وضعیتي بود
و خودش نیز برای تضعیف نفوذ روسیه مايل به همکاری با مشروطهخواهان مخالف
نفوذ روسیه بود .در چنین وضعیتي حکومت سرکوبگر نتوانست در مقابل اتحاد نیروها
مقاومت کند و تن به خواستۀ فرهنگ سیاسي مخالفي که روشنفکران پرداخته بودند و
6
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که بهدلیل داشتن نظام مشروطۀ سلطنتي ميتوانست طرف اعتماد مشروطهخواهان باشد
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تن به مشروطه و قانون داد؛ اما اتحاد نیروها و طبقات پس از شکستن مقاومت دولت،
خود نیز پايدار نميمانند و فروميشکنند (همان.)268 - 70 :
تحلیل جان فوران ،برعکس کاتوزيان ،ريشههای مارکسیستي دارد و جزئیات
زيادتری نیز دربارة تغییرات اقتصادی و سیاسي و اجتماعي در جامعۀ ايران دورة قاجار
ارائه کرده است .فوران با همۀ جزئیاتي که واکاويده است ،در تبیین نهايي انقالب
مشروطه ،تفاوت خاصي با کاتوزيان ـ که مخالف تبیین مارکسیستي است ـ ندارد.
درواقع ،منطق تبییني فوران دربارة انقالب مشروطه تفاوت چنداني با منطق کاتوزيان
ندارد.
در منطق هر دو نظريه ،مقاومت دولت استبدادی در برابر اصالحات ،نفوذ خارجي و
وابستگي اقتصادی و متضرر شدن گروههای مختلف ،اعم از گروههای اقتصادی سنتي و
يا گروه های جديد که در اثر نفوذ اقتصاد غرب و وارد شدن اقتصاد ايران در اقتصاد
جهاني شکل گرفتهاند ،نارضايتي طبقات مختلف شهری بهدلیل کاهش سطح مادی
زندگي ،شکل گیری يک طبقۀ روشنفکر ـ که فرهنگ سیاسي و ايدئولوژی جديدی را
پرورده است ـ تضعیف دولت و ناتواني آن برای سرکوب و فراهم بودن زمینۀ
بینالمللي سبب ميشود نیروها و طبقات ناراضي مختلف در اتحادی موقتي گرد هم
آيند و همین ائتالف نیروهای مختلف سبب پیروزی موقتي انقالب ميشود .انقالبي که
عمدتاً واکنشي است به استبداد و وابستگي .از طرف ديگر ائتالف در مراحل نهايي
انقالب و پس از آن دچار تجزيه ميشود و مقاومت آن فروميشکند که به از دست
رفتن فرصتها و تکمیل نشدن اهداف انقالب ميانجامد (فوران،225 :1392 ،
269 - 268؛ کاتوزيان.)165 - 163 :1391 ،
هر دو پژوهشگر در پي شکلي از تأيید نظريهاند و اگرچه فوران تلفیقي از نظريههای
مختلف را بهکار ميگیرد؛ اما جالب اينکه در هر دو درنهايت ،به چرخههای مکرر
نشان دهد آن تصوير نهايي تکمیل نشد و گروههای اجتماعي تا زمان اتحاد و تالش
شکنندة ديگری بايد منتظر بنشینند .در فاصلۀ اين ائتالفها و تالشهای شکننده،
تغییرات مختلفي در وضعیت اقتصادی و سیاسي و اجتماعي روی ميدهد که هر دو
7
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ميرسیم .گويي يک «نشد» يا «نميشود» همیشه انتهای جنبشها و تالشها مينشیند تا
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پژوهشگر آنها را توصیف ميکنند؛ اما تغییراتي که روی ميدهد و توصیف ميشود
تأيیدی است بر نظريههای بنیادی تر استبداد يا وابستگي تا زمینه را آماده کند برای
شکلگیری و ائتالف گروههای ناراضي که حرکتشان سبب خروج از چرخه نميشود؛
ولي بدون آن هم انقالبي روی نميدهد.
شايد مهمترين شاخص استبداد در اين تبیینها ،ايدة عدم تفکیک قدرتها 2است.
دولت از سه کارکرد اساسي قانونگذاری ،اجرا و قضاوت تشکیل ميشود .منتسکیو
( )398 - 396 :1391بهمنزلۀ نامدارترين نظريهپرداز اين تفکیک ،در توضیح سازمان
دولت انگلستان اين سه کارکرد را از هم متمايز ميکند و توضیح ميدهد که چگونه
قرار گرفتن آنها در اختیار شخص يا هیئتي واحد ميتواند به استبداد بینجامد؛ اما از
نظر تاريخ نگاران دورة قاجار هر سۀ اين کارکردها در شخص پادشاه جمع بود و
تفکیک قدرتها وجود نداشت .دولت با شاه و دربار عجین شده بود و پادشاه فعال
مايشاء بود (فوران221 - 216 ،30 :1392 ،؛ کاتوزيان7 :1389 ،؛ کرزن.)566 :1373 ،
هرچند اين قدرت مطلقالعنان در طول دورة قاجاريه تحلیل ميرود و شاهان قاجار
تا اواخر قاجاريه ،به بیان آبراهامیان (52 :1384؛  )16 - 14 :1387به مستبدان و
ظلاهللهايي تبديل شدهاند که فرامینشان به نقاط دوردست کشور نميرسد؛ اما ايدة عدم
تفکیک قدرتها و مطلقالعنان بودن پادشاهان قاجار ،همچون شاهکلیدی است که
معمای شکستها ،در رأس حمله بودن شاهان در جنبشها ،درخواست عدالتخانه،
پرورده شدن ايدئولوژی مشروطیت و تبديل شدن قانون و حکومت قانون به خواستۀ
اصلي گروه های معترض در انقالب مشروطه را از نظر پژوهشگران مورد اشاره ميتواند
توضیح دهد .هرچند خود اين پژوهشگران نیز به تضعیف قدرت شاهان قاجار در طول
قرن نوزده ،در پرتو نفوذ اقتصادی و نظامي غرب و قدرت گرفتن روحانیون يا طبقات
ديگر اشاره ميکنند و حتي با جزئیات زيادی به توصیف آن ميپردازند؛ اما اين توصیف
ميگیرد و نشاندهندة شکل گیری و تکوين تدريجي امور نیست .به عبارت ديگر ،گويي
در اين فرايندی که بهمنزلۀ توسعۀ وابسته توصیف ميشود ،آنچه روی ميدهد صرف ًا
تضعیف قدرت پادشاه است تا بدين ترتیب امکان ضربهپذيری آن و روی دادن انقالب
8
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درنهايت ،در خدمت امکان ضربه خوردن حکومت از ائتالف گروههای ناراضي قرار
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مشروطه فراهم شود .در اين معني اين توصیفها پیشینۀ انقالب مشروطهاند و نه تاريخ
آن .انقالب مشروطه پیشینه دارد؛ ولي تاريخ ندارد.
در نتیجۀ اين خوانشها انقالب مشروطه بهمثابۀ رويدادی کوتاهمدت ديده ميشود.
انقالب مشروطه بهمثابۀ رويدادی است که با قیامي تودهای سريع اتفاق ميافتد و سريع
هم از صحنه بیرون ميرود .مشروطیت فرايند نبوده و بهصورت فرايند نیز ادامه نیافته
است .اگرچه شايد به تغییرات طوالنيمدتي اشاره شود؛ اما درنهايت ،در ايستايي بنیادی
جامعه تحولي روی نداده است و ماحصل توصیف همۀ آن تغییرات اثبات ايستايي
ساختار سیاسي و حقوقي به همان شکل استبدادی است ،فقط استبدادی که از سوی
شورش مردمي آسیبپذير شده است .اين خوانش ـ که آن را ميتوان خوانشي سیاسي
از مشروطیت نامید ـ اجازه نميدهد مشروطیت بتواند به يک پروژه در تاريخ معاصر
تبديل شود؛ بلکه آن را به يک آرزو و آرمان دستنايافته تبديل ميکند.
در مقابل اين خوانش ،فرض مقالۀ حاضر اين است که ميتوان از انقالب مشروطه
خوانشي بسیار طوالنيمدتتر داشت؛ به اين معني که مشروطیت را فرايندی ديد که
محصول مجموعه جريانها و نیروها و نهادهايي است که از دورههايي قبلتر از دورة
پنجسالهای که بهصورت معمول دورة انقالب مشروطه قلمداد ميشود ،در جريان بودند.
به بیان ديگر ،فرض مقالۀ حاضر اين است که برای تغییرات متنوعي که پژوهشگراني
مانند کاتوزيان و فوران صرفاً بهمنزلۀ توسعۀ وابسته و بهمنزلۀ پیشدرآمد انقالب
مشروطه و زمینۀ رشد گروههای ناراضي عاصي در انقالب مشروطه توصیف ميکنند و
درواقع ،از آنها استفادة ابزاری ميکنند ،ميتوان اصالت قائل شد .در آثار اين
پژوهشگران ،اگر نقش آن تغییرات در شکل دادن به گروههای ناراضي و ضربهپذير
کردن استبداد در مقابل اين گروههای ناراضي را کنار بگذاريم ،آن تغییرات اصالتي
نخواهند داشت .آن تغییرات فينفسه بیانگر شکلگیری تدريجي انقالب مشروطه
مقالۀ حاضر اين است که درون همین تغییرات و در فرايند همین تغییرات ،مشروطیت
در حال شکلگیری تدريجي است و آنچه بعد ًا بهمنزلۀ انقالب مشروطه مشاهده مي
کنیم ،نقطۀ اوج و تبلور اين فرايند است.
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نیستند؛ بلکه ابزار توضیح چرايي شورشي هستند که بعداً روی خواهد داد؛ اما فرض
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برای واکاوی اين فرض ،همان شاخص اصلي استبداد ،يعني ايدة عدم تفکیک
قدرتها و جمع بودن هر سه قدرت قضائي ،اجرايي و قانونگذاری در شخص شاه ،در
کانون مقاله قرار داده شده و تالش شده است با تحلیل تجربي نشان داده شود که
چگونه اين سه قدرت بهتدريج در طول دورة قاجار از پادشاه انتزاع ميشوند و بدين
شکل مشروطیت تکوين پیدا ميکند و اين فرايند تکوين در انقالب مشروطه ،تبلور
حقوقي مکتوب بهخود ميگیرد ،نه اينکه پیش از انقالب مشروطه همۀ آنچه بوده است
شکست و استبداد بوده باشد و اين اتفاق با انقالب مشروطه روی دهد .در مقابل آن
خوانش از انقالب مشروطه که بهدلیل تأکید بر رخداد انقالب مشروطه ،سیاسي
خوانديم ،ميتوان خوانش مورد نظر مقالۀ حاضر را تالش برای خوانش جامعهشناسانه
خواند.
مالحظات نظری و روششناختی
نکتۀ اولي که بايد دربارة اين تالش بگويیم اين است که آنچه در ادامه ميآيد تالشي
برای خوانش جامعهشناسانه است و نه ادعای اتکا بر نظريه يا نظريههای خاصي دارد،
مانند کار فوران و نه مدعي نظريهپردازی است ،مانند کار کاتوزيان .با اين حال ،مقاله به
لحاظ نظری متأثر از بینشهای امیل دورکیم و ماکس وبر است .دورکیم تحول حقوقي
را بر اساس منطقي تکاملگرايانه ،هرچند نه تکامل تکخطي و ثابت توضیح ميدهد .در
نگاه دورکیم تحول حقوقي روندی منطبق با تحول جامعه و سازمان اجتماعي است .بنا
بر ديدگاههای وی با بسط يافتن و تمايزيابي جامعه و تغییر همبستگي آن ،اين تحوالت
خود را در همان حیطۀ حقوق بازمينمايانند و هم از طريق حقوق خود را حفظ کرده و
سامان ميدهند (دورکیم .)1392 ،از طرف ديگر ،دورکیم تحلیلهای جامعهشناسانه را
تحلیلهايي ميداند که با ارجاع به واقعیتهای اجتماعي انجام ميشوند و واقعیتهای
بهعالوه ،مقاله درمورد معاني ذهني کنش و گروههای اجتماعي درگیر در کنشهای
اجتماعي و جهتگیری آنها از نظريۀ ماکس وبر تأثیر پذيرفته است؛ اما اين تأثیرپذيری
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اجتماعي بهشکل جريانها ،نیروها و نهادهای اجتماعي متجلي ميشوند (همان.)1383 :
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به معنای ابتنای نظری به دورکیم يا وبر نبوده است و ادعای تأيید يا آزمون نظريۀ آنها
در کار نیست.
نکتۀ بعدی ،به مسئلۀ تعريف و ترجیح مفاهیم برميگردد .اگرچه مقالۀ حاضر
بهنحوی تبیین انقالب مشروطه است؛ اما از آنجا که اصطالح «انقالب مشروطه» بیشتر
انقالبي سیاسي را تداعي ميکند که در سال 1285( 1324ش1906 /م) روی ميدهد و
نقطۀ روشني است که پیش از آن سیاهي تغییرناپذير استبداد بوده است ،ترجیح مقالۀ
حاضر اين است که از عبارت «مشروطیت» استفاده کند .با عبارت «مشروطیت» بر چند
چیز تأکید ميشود.
اول ،منظور از مشروطیت اعمال محدوديت بر قدرت مطلقه و نامحدود پادشاه است
که عاليترين تجسم حقوقي آن قانون اساسي و شکل نهادی کامل آن مستلزم تفکیک
قدرتها به سه بخش اجرايي ،قضائي و قانونگذاری است ،بهنحوی که منتسکیو اشاره
ميکند .اين اعمال محدوديت و تفکیک قدرتها و کارکردهای بنیادی دولت هر چه
بیشتر صورت گیرد ،قدرت مطلقۀ پادشاه بیشتر محدود ميشود و پادشاه بیشتر و بیشتر
شکل نمادين و سمبلیک پیدا ميکند و درواقع ،منصب او از شخصیت حقوقي دولت
تفکیک ميشود.
دوم اينکه ،با توجه به تصور جاافتاده از اصطالح «انقالب مشروطه» بهنظر ميرسد
عبارت «مشروطیت» بهشکل بهتری بُعد فرايند و تکوين تدريجي را تأکید ميکند و
ذهن را از حالو هوای رخدادهای هیجاني انقالب دور نگه ميدارد .سوم اينکه ،با
عبارت مشروطیت بیشتر قصد داريم بر تحوالت اجتماعي تدريجي پیش از انقالب
مشروطه تأکید کنیم که در انقالب مشروطه تبلور حقوقي مکتوب پیدا ميکنند .درواقع،
يکي از اهداف مقاله برجسته کردن بُعد جامعهشناسي حقوقي تغییر است و عبارت
«مشروطیت» برای اين منظور کارآمدتر از عبارت انقالب مشروطه بهنظر ميرسد.
بود؛ اما ضرورتهای ناشي از تغییراتي که طي فرايندی طوالنيمدت تکوين يافته بودند
و آنچه در سالهای معروف به انقالب مشروطه و سپس قانون اساسي مشروطه مشاهده
ميکنیم ،تبلور سیاسي و حقوقي اين تغییرات بلندمدت بودند که البته ،با وقوعشان خود
11
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به بخشي از بازی روندها و نیروها تبديل ميشوند .بنابراين ،مهم است که بکوشیم از
تبیین انقالب مشروطه بر اساس اشخاص (مصلحان) يا کلیتهای فاقد ماهیت جزئي
(استبداد) گذر کنیم و بهجای آنها جريانها ،نیروها و نهادهای اجتماعي را اساس
توضیح قرار دهیم؛ اما نه بهمنزلۀ ابزار برای نشان دادن چیزی ديگر که درنهايت ،سبب
ميشود راهمان به همان نقطۀ تبیینهای شق اول ختم شود؛ بلکه اين عناصر خود
اصالت دارند و پايههای تحلیل هستند و آنچه در پي توضیح آن هستیم از دل درهم
پیچیدگي اين عناصر در طول زمان درميآيد .مقالۀ حاضر کوششي است در چنین راهي
و دعوتي است به چنین مسیری برای تبیین مشروطیت و انقالب مشروطۀ ايران.
نکتۀ آخر اينکه ،مقاله به هیچ عنوان ادعای نظريهسازی ندارد .نهتنها ادعای نظريه
سازی ندارد؛ بلکه چهبسا کفايت يا نحوة ساماندهي شواهد تجربي آن در هر کدام از
بخشها مورد مناقشه باشد؛ زيرا اين مسئله از دسترسپذيری منابع تولیدشده متأثر بوده
است .با اين حال ،نويسندگان امیدوارند با نقد برخي از ديدگاههای موجود ،بتواند
تأثیرات نظری بر جای بگذارند.
تحلیل تجربی
ورود ایران به نظام دولتها ،حاکمیت و دولتسازی
از میانۀ قرن هفده میالدی و پس از معاهدات وستفالي ،قدرتهای سیاسي جديد در
اروپا در شکل دولتهای مطلقه تثبیت شدند و نظم جديدی در جهان آغاز شد که
شاخص اصلي آن رشد و تکوين دولتهای ملي در جهان است (نقیبزاده.)1383 ،
اين نظام دو ويژگي مهم داشت :نخست ،اگرچه در مقام نظر ،همۀ دولتها با هم
برابر بودند؛ اما درواقع ،در نظام دولتهای هستي ،هر دولتي تنها در حضور و رقابت با
ساير دولتهای همانند خود معنا پیدا ميکرد و حدود حاکمیت هر دولت بهاندازة
سرزمیني را داشته باشد که نميتوانست از آن پاسداری کند (.)Poggi, 1978: 87 - 90

ويژگي ديگر اينکه ،دولت در قلمرو 3خود بهمنزلۀ منبع انحصاری همۀ قدرتها و
ت حکمراني عمل ميکرد .تمام فعالیتهای اجتماعي که به بیان ديويد ايستون
امتیازا ِ
12
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مستقیماً مستلزم «تخصیص مقتدرانۀ ارزشها» 5در سطح جامعه است ،از سوی دولت
انجام مي شود .از اين لحاظ هیچ فرد يا گروهي حق ندارد به فعالیت حکومتي دست
بزند ،مگر آنکه ارگان ،عامل يا نمايندة دولت باشد و تنها دولت است که دامنۀ آن
فعالیتها را مطابق با قوانین خودش و به پشتوانۀ مجازاتهايش تعیین ميکند.
جنبههای ديگر اين انحصار عبارتاند از وحدت قلمرو ارضي ،پول و نظام مالي واحد،
زبان ملي واحد و باألخره نظام حقوقي واحد که به سنتهای قضايي ديگر فقط اجازه
ميدهد در نقاط پرت و حاشیهای و برای اهداف محدود اعتبار داشته باشند ( Ibid: 92 -

.)94

در اين نظم جديد گسترنده ،حتي اگر در ايران تا ابتدای قرن نوزده کسي وجود
نداشت « که از اتفاقات بزرگ اروپا اطالعي داشته باشد  ...و همگي در بياطالعي کامل
از اتفاقات خارج از کشور خود» بودند (گزارش اولیويه و برونیه به دولت فرانسه در
اتحاديه )12 :2535 ،چند سال بعد با جنگي تکاندهنده بهدرون نظم جديد کشیده
شدند.
ورود جدی ايران به نظام دولتها از ابتدای قرن نوزده و الزام تشکیل دولت مدرن،
بازسازماندهي ساختارها را ضروری ميکرد .تجزيۀ اجباری بخشهايي از ايران و
کاپیتوالسیون نیز حاکمیت دولت را زير پرسش برد .نتیجۀ اين روند بهراه افتادن دو
جريان است .اول ،پرسش از چرايي وضعیت که صورتبندی مشهور آن را از زبان
عباسمیرزا ميشناسیم (ژوبر .)137 - 136 :1347 ،در همین فرايند راهحل ،ابتدا در
بازسازی نیروی نظامي ،سپس در آموزش ،صنعت و درنهايت ،در قانون جسته ميشود؛
زيرا هیچچیز بهانداز ة قانون عصارة اين نیاز و سازماندهي جديد را بیان نميکند و در
همین معناست که متفکران و دولتمردان دورة ناصری از قانون به معنای نظم و توسعۀ
سیاسي صحبت ميکنند تا به معنای حکومت قانون به مفهوم لیبرال آن .اين کانوني
فرايند دوم عبارت است از شکل دادن به بوروکراسي .درواقع ،حکومت نميتواند
هیچکدام از آن دو کارکرد اساسيِ حفظ يکپارچگي در برابر دول ديگر و انحصار توزيع
ارزشها در داخل را بدون ايجاد بوروکراسي انجام دهد .ايجاد بوروکراسي در تبديل
13
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کردن قانون به مفهومي کانوني تأثیر مهمي داشته است .ايجاد و تثبیت بوروکراسي بدون
ايجاد مجموعۀ جديدی از قوانین و تفکیک حیطههای عمل ممکن نميشود .تثبیت
بوروکراسي متضمن انتقال قدرتهای شخصي به نهادهای حکومتي است و قانون
عاليترين تجلي اين انتقال است .چالشهايي هم که وجود دارد بخشي از اين فرايند
انتقال است .با نگاه وبری گسترش بوروکراسي با عبور از «منافع حاکم» به «مصلحت
حکومت» و گذر از «مشاوران حاکم» به «کارمندان بوروکراسي» و گذر از «تصمیم بر
اساس صالحديد» به «تصمیم با استناد به مواد حقوقي» (اليحۀ دربار اعظم) به گذار به
مشروطه ياری ميرساند ( .)Sutton, 2001: 121 - 131; Trevino, 2008: 180 - 184به
عبارت ديگر ،مشروطیت از يک بُعد تبلور فرايند ايجاد بوروکراسي است؛ اما گسترش
بوروکراسي تنها فرايندی نیست که به تضعیف قدرت پادشاهي و انتقال به مشروطه
کمک ميکند .فرايندهای ديگری نیز در انتقال به مشروطه مؤثرند که بیشتر تفسیر منفي
از آنها شده است و تالش ميشود از بُعدی ديگر به آنها نگاه شود.
گسترش بوروکراسی و تفویض قدرتهای اجرایی شاه
دورة طوالني حکومت فتحعليشاه ،جز دورههای جنگ با روسیه ،تقريباً به ثبات
ميگذرد و روندهای جديدی را در اين دوره ميتوان مشاهده کرد .اولین سفرنامهها يا
درواقع ،حیرتنامهها دربارة اروپا شکل ميگیرند ،نوسازی نیروی نظامي و اعزام
دانشجو به اروپا آغاز ميشود ،عدالتخانه تأسیس ميشود ،اولین هستههای بوروکراسي
متمرکز شکل ميگیرند و روندهای مختلف ديگری آغاز ميشود (مینورسکي:1368 ،
.)85 - 84
بار مالي جنگ با روسیه و نیاز به نظارت بیشتر بر امور مالي و واليات و نگراني شاه
از قدرت وزير اعظم سبب شد که فتحعليشاه در سال 1221ق (1185ش1806 /م)
امری مستقل» (اعتمادالسلطنه )54 :1357 ،سازد .يکي از اين وزرای اربعه ،وزير رسائل
و مدير داراالنشای دولتي است که «صدور احکام و ارقام و فرامین و ملفوفههای مرموزه
و تحريرنامهها به دول خارجه به عهـدة او بود» (همان.)55 :
14
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انتزاع قدرتهای پادشاه و شکلگیری مشروطیت ...ــــــــــــــــــــــــ تقي آزاد ارمکي و همکار

درواقع ،جنگهای ايران و روس عالوه بر ايجاد ضرورت کنترل و تنظیمات مالي،
شکلگیری نهادی را که مسئول مناسبات خارجي باشد ـ نه صرف ًا برای ارتباط با روسیه
و مذاکرات صلح ،بلکه بهمنظور ارتباط با ساير دول برای نوسازی ارتش ،کسب حمايت
ديپلماتیک و درکل ،برقراری روابط بینالمللي برای حل کردن چالش با
روسیه ـ ضروری کرد و وزارت دول خارجه از دل اين ضرورتها سربرآورد .ساختار
آن در ابتدا ساده بود؛ ولي بهتبع گسترش کارها تا انقالب مشروطه چندين بار تغییر کرد
(اقبال آشتیاني227 :1340 ،؛ فلور93 :1384 ،؛ خسرویزاده و کمالي1392 ،؛ دهنوی،
.)1382
تا اوايل قاجار فرستادن سفرا رويدادی خاص ،مناسبتي و بیشتر بهدلیل مسائل
تجاری بود و فرستادة خارجي «مهمانِ شاه» قلمداد ميشد؛ اما انتصاب میرزا عبدالوهاب
نشاط برای «انتظام مهمات وزارت خارجه» (متن فرمان فتحعليشاه در محیط طباطبائي،
 )32 :1339در سال 1236ق (1199ش1821 /م) و انتصاب میرزا ابوالحسن شیرزای به
«وزارت دول خارجه» در سال 1239ق (هدايت )7821 :1380 ،تغییر ماهیت سفارتها
از تجاری به سیاسي و تغییر جايگاه «فرستاده» از «مهمانِ شاه» به «مأمور سیاسي» را
نشان ميدهد .بهدنبال وزارت خارجه ،بهتدريج سه وزارت مالیه ،داخله و فوائد عامه نیز
شکل گرفتند و اولین هیئت دولت در سال  1239به رياست صدراعظم و چهار وزير
عهدهدار امور کشور شدند (شمیم .)322 :1389 ،گسترش مهم بعدی در سال 1275ق
(1237ش1858 /م) روی ميدهد و با حذف صدراعظم ،وزارتخانههای داخله ،خارجه،
جنگ ،مالیه ،عدلیه و وظايف و اوقاف تشکیل ميشود (اعتمادالسلطنه.)250 :1357 ،
تا اين دوره دولت به میزان زيادی از دربار مجزا شده است و دربار يا ادارات
ادارهکنندة امور شخصي شاه ،بیوتات سلطنتي نامیده ميشوند و ديوان نیز متشکل از
صدراعظم و ساير وزرا امور کشوری را اداره ميکردند (مستوفي .)380 :1388 ،در سال
شورای وزرا برقرار شد .در سال  1289ق (1251ش1872 /م) هم دربار اعظم با نه
وزارتخانه و يک صدارت تشکیل شد و ادارة کل امور دولت بر عهدة اين وزارتخانهها
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و ادارة آنها نیز به صدراعظم محول شد (ناظماالسالم139 :1357 ،؛ اعتمادالسلطنه،
1694 - 7 :1367؛ مستوفي.)123 - 120 :1388 ،
تحلیل اليحۀ دربار اعظم ،عالقۀ شاه به تمرکزگرايي و استقالل و تفکیک وزارتها
را نشان ميدهد .فرمان ناصرالدينشاه در روزنامۀ ايران ميگويد« :نیت صدراعظم همه
اين است که هر امری در مرکز قرار گیرد و هر يک از وزرای فخام  ...در ادارة دواير
متعلقه مستقل باشند» (اليحۀ دربار اعظم) .در اليحه با تأکید بر ثبات «زمان و مکان» و
انفکاک آن از زندگي خصوصي ،تصمیمگیری و صحبت خارج از زمان و مکان
مشخص ،امر شخصي قلمداد شده است .همچنین ،عدد ،مواجب و مناصب و تکالیف
وزارتخانهها منوط به مشورت ميشود و هیچ وزيری حق ندارد خودسرانه دخل
وتصرف کند (نوعي عمومي و غیرشخصي شدن) .مهمتر اينکه ،ايدة جدايي منصب از
شخص را مشاهده ميکنیم و ذکر ميشود که «مواجب مربوط و مخصوص منصب
است ،هیچ ربطي به اشخاص نخواهد داشت» و «اسم و رسم مواجب از هم جدا
نیست» .بهعالوه ،حیطههای جديدی از مالکیت پادشاه خارج ميشود و از سلسلهمراتب
ارجاع ميتوان دريافت که با پادشاه مانند رأسي برخورد ميشود که بناست شاهي کند و
نه حکومت و از اين رو ،فارغ از مسئولیت است .در همین اليحه نطفههای حقوق
اداری را مشاهده ميکنیم.6
اگرچه ،در دورة قاجاريه بوروکراسي کامالً متمرکزی شکل نميگیرد و علل مختلفي
برای اين مسئله مي توان ذکر کرد ،از فقدان منابع مالي کافي گرفته تا فقدان نیروی
انساني کافي ،فقدان ارتشي که مخالفتها را فرونشاند ،فروش مناصب و غیره ،با اين
حال بوروکراسي تأثیر خود را ميگذارد .تعداد وزاتخانهها تا سال 1299ق (1260ش/
1882م) به  14وزارت افزايش مييابد (فخیمي )27 :1373 ،که نشان ميدهد امور
بهصورت تدريجي از هم مجزا و منفک ميشوند و همچنان که دورکیم ()1392
است؛ بلکه انتظام درون آنها و هماهنگي بین آنها بهنحویکه بتوانند همبستگي
ارگانیک داشته باشند ،نیازمند مجموعۀ حقوقي جديدی است.
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بهعالوه ،در دورة قاجار گسترش کارکردهای دولت از امور سیاسي بهسمت امور
عمومي و اجتماعي نیز از روندهايي است که گسترش بوروکراسي دولت را ميطلبیده و
متأثر از آن نیز بوده است (برای تفصیل نک :آدمیت .)1362 ،بيشک به مطالعات
دقیقتری احتیاج است؛ ولي درمجموع ،ميتوان گفت که گسترش بوروکراسي ،فرايند
انتقال قدرت از شاه و دربار به نهادهای حکومتي را رقم زده بود ،روندی که در سطحي
خردتر انتقال از ديوانیان آموزشديده درون خانواده به ديوانیان آموزشديده در اروپا و
دارالفنون را رقم زد و همین افراد در بازگشت به حامالن تغییرات بیشتر در جامعه و
بوروکراسي تبديل شدند.7
تقريباً از دورة ناصری به بعد ،اگرچه هنوز فرزندان همان خاندانهای حکومتگر در
مناصباند؛ اما اين تفاوت را مشاهده ميکنیم که اين افراد در دارالفنون يا اروپا تحصیل
کردهاند .اين نسل از خانوادههای ديوانیان در کنار تعلق به خانوادة ديواني ،بر اساس
تحصیل نیز مناصب را بهدست آوردهاند .درمجموع ،آموزش بوروکراتها اهمیت يافته
است ،هرچند شايد هنوز نتوان از سنگیني کفۀ اکتساب بر انتساب سخن گفت؛ اما
اکتساب در کنار انتساب جای خود را باز کرده است و نسلهای دوم و سوم
خانوادههای ديوانیان و علمای دورة ناصری همان افرادی هستند که ضرورت تغییرات
مطابق با نظم جديد جهاني را حس و بهمنزلۀ حامالن تغییر عمل ميکنند.
مصلحتخانه و فرایند انفکاک قدرت قانونگذاری شاه
يک سال پس از تشکیل مجلس شورای دولتي ،در سال  1276ق «مجلس
مصلحتخانه» يا «مجلس مشورتخانه» يا «دارالشورای کبری» داير شد .اعضای اين
مجلس عموميتر از اعضای مجلس شورای وزرا بودند و از اينکه ميخواستند در ساير
واليات هم نظیر آن تأسیس شود احتماالً درپي تشکیالتي شبیه انجمنهای ايالتي و
مرکب از معتمدان شهر داير شده است (مستوفي92 :1380 ،؛ آدمیت و ناطق:1356 ،
 .)189مصلحتخانه «در اموری که متضمن صالح دولت و ازدياد آبادی مملکت» بود
گفتوگو ميکرد (همان.)189 :1356 ،
17
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واليتي دورة مشروطه بودهاند و درواقع نیز در برخي واليات نوعي مصلحتخانۀ محلي
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مصلحتخانه با حضور هشت وزير و عدهای ديگر از امنای دولت 25 ،نفر عضو
ثابت و ماهیت و دستور کار آن تفاوت مهمي با شورای دولتي داشت .آغاز منشور
مصلحت خانه در ستايش عقل است و خرابي ايران را از متفرق بودن عقول ايران و
مجتمع نگشتن آنها و هدف مشورتخانه و شورای دولتي را جمع کردن عقول برای
انتظام امور ميداند (آدمیت.)58 - 56 :1385 ،
در اين مجلس موضوع رأی اکثريت و تصمیمگیری دربارة مسائل با رأی اکثريت
مطرح مي شود و در صورت تساوی آرا ،نظر شورای دولتي رأی غالب بود.
مصلحتخانه با داشتن اختیار «وضع قوانین ممدوحه» اولین مجلسي است که بالقوه
اختیار قانونگذاری را دارد .در کتابچۀ آن از «صالح امور جمهور» و ملت سخن ميرود
و منطق آن قانونگذاری عرفي است (آدمیت62-58 ، 56 :1385 ،؛ مستوفي:1380 :
.)92
مجلس مصلحتخانه عالوه بر اساسنامه ،مجموعهای  55مادهای با نام «قانون بر
مشورت مجلس» داشته که دستورنامۀ داخلي آن بوده است و در آن آزادی طرح و
پیشنهاد ،شکلگیری کمیسیون برای تدقیق در پیشنهادات و مطرح کردن آن در جلسۀ
عمومي ،رعايت قاعدة اکثريت در تصويب مصوبات ،اخذ رأی علني يا مخفي،
الزماالجرا شدن مصوبات با امضای شاه و اعالن شدن عمومي مصوبات در روزنامۀ
دولتي را مشاهده ميکنیم .شباهتهای زيادی بین اين متن و قانون اساسي مشروطه
ميتوان مشاهده کرد که نشان ميدهد قانون اساسي مشروطه از اين دستورنامه الهام
گرفته است (متن کامل در :بیاني46 - 41 :1375 ،؛ آدمیت و ناطق191 :1356 ،
  .)195هرچند از عملکرد اين مجلس اطالع چنداني در دست نیست؛ اما اين مجلستا سالهای مشروطه ادامه پیدا ميکند .حتي عبارت «مجلس شورای کبری» که گاهي
برای اشاره به مجلس شورای ملي بهکار ميرود ،برگرفته از عنوان اين نهاد است.

با وجود اتفاقنظر دربارة افزون شدن قدرت علما در دورة قاجار (نک :الگار1369 ،؛
حائری1381 ،؛  ،)Lahidji, 1988دربارة نقش علما ديدگاههای متفاوتي وجود دارد و
18
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روحانیت شیعه :فرایند تغییر مبانی مشروعیت و انفکاک قدرت قضائی شاه
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نويسندگان مختلف موضوع قدرت گرفتن روحانیت و نقش آنها در مشروطه و
نوسازی را در طیفي از نقش مثبت (حائری )1381 ،تا منفي ( )Lahidji, 1988ارزيابي
کردهاند .نقطۀ مشترک هر دوی اين نوع تحلیلها انگیزهمحور بودن آنها و تأکید بر
کنش آگاهانۀ روحانیت است .حال يا بر هوشیاری روحانیت نسبتبه استعمار و استبداد
تأکید ميکنند و نظر مثبتي نسبتبه نقش آنها دارند و يا بر تالش آنها برای حفظ و
گسترش منافع گروهي انگشت ميگذارند و ارزيابي منفي از کنشهای آنها دارند.
صرفنظر از اين دو ديدگاه و فارغ از انگیزههای روحانیت ،در اينجا تالش ميشود
تا به پیامدهای ناخواستۀ غلبۀ مکتب اصولگرايي شیعه اشاره شود .بهنظر ميرسد
تحوالت تشیع حداقل از چهار جهت در تغییر نظام سیاسي و حقوقي ايران اثرگذار بوده
است .اول ،تغییر نظام مشروعیت و شکلگیری پايههای جديدی برای نظارت و
مقاومت در برابر حاکم؛ دوم ،شکلگیری گروهي که روابطش با دولت نیازمند تنظیم
است؛ سوم ،بهچالش کشیدن قدرت قضائي شاه و چهارم ،حرکت در جهت فرمالیسم و
کدبندی .در مجال اندک مقاله به رئوس موارد مذکور اشاره ميکنیم8؛ اما اشاره به بحث
غلبۀ اصولگرايي بهمنزلۀ پیشزمینه الزم است.
در انديشۀ تشیع ،بعد از غیبت امام اين مسئله مطرح بود که چه کساني بايد مناصب
امام را در اختیار بگیرند .از اواخر صفويه بسط يدی که برای مجتهد در افکار علمايي
همچون شهید ثاني و محقق کرکي در حال روی دادن بود ،با غلبۀ اخباريگری به محاق
رفت؛ زيرا جريان اخباری عالم و عامي ،همه را در مقام مقلد نسبتبه امام معصوم
مي دانست و اجتهاد را سبب مقام و موقعیت خاصي برای فقیه نميشمرد .اين جريان
اجتهاد به معنای اصولي آن را نادرست و نقش علما را چه از لحاظ نظری و چه از
لحاظ عملي محدود ميدانست (عظیمي305 - 300 :1385 ،؛ گرجي51 :1375 ،
 )240؛ اما از نیمۀ دوم قرن دوازده با کوششهای نظری و عملي وحید بهبهاني وبود (الگار .)69 - 66 :1369 ،با غلبۀ اصولیان «اجتهاد» به معنای استنباط احکام ديني از
منابع آن در زمانهای که باب علم معصوم بسته شده است 9پذيرش يافت .بهعالوه،
جريان اصولي تقلید از میت را جايز نميدانست و بايد از مجتهد زنده تقلید ميشد
19
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شاگردانش در دفع علمای اخباری ،در اوايل قرن سیزده غلبۀ جريان اصولي قطعي شده
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(شیخ انصاری30 :1373 ،؛ صاحب جواهر .)6 :1373 ،بنابراين ،مجتهد ديگر صرفاً يک
عالمِ دارای قوة اجتهاد نبود؛ بلکه مرجع انحصاری فهم حجیتآور دين و محل رجوع
عوام« ،حجۀ اهلل بعد از پیشوايان راه هدی» (میرزای قمي ،)72 :1392 ،مؤسس مذهب
در غیبت امام زمان ،مرجع و مدار امور در جمیع اقطار و اعصار و امصار و خلیفه
(ص)

رسول مختار

(وحید بهبهاني1416 ،ق )24 :بود .درمقابل نیز رجوع عوام به مجتهد

واجب شد ،بهنحوی که اعمال وی بدون چنین رجوعي ،حتي در صورت صحت،
مشروع نبود (شیخ انصاری1373 ،؛ میرزای قمي73 - 72 :1392 ،؛ طباطبائي يزدی،
1425ق( 10 :مسئلۀ )7؛ نراقي.)544 ،539 :1375 ،

بهعالوه ،اين تغییر را در ابعاد ديگر نیز بهروشني ميتوان ديد .طبق کتاب الذريعه
نوزده تکنگاری با عنوان االجتهاد و التقلید ،از دورة وحید بهبهاني تا دورة مشروطه مي
توان برشمرد ،در حالي که پیش از آن فقط دو مورد بهنام «االجتهاديه» از دورة صفوی
وجود دارد (آقابزرگ تهراني .)95 - 93 :1372 ،از دورة فتحعليشاه رسالههای عملیه
نیز شروع به گسترش ميکنند (کاظميموسوی1370 ،؛ مهريزی ،وبسايت مرکز پژوهش
های مجلس).
بنابراين ،پیروزی مکتب اصولي ،شکلگیری دوگانۀ مجتهد ـ مقلد را بههمراه داشت
که عموم شیعیان را به دو گروه متخصص در امور حقوقي /شرعي و عوام ،اعم از
باسواد و بيسواد و رعیت و پادشاه تقسیم کرد و وظیفۀ عوام تقلید از متخصص يا
همان مجتهد بود .از طرف ديگر ،عدم جواز تقلید از میت و لزوم تقلید از مجتهد حي از
ديد بیشتر فقها ،اجتهاد را به جرياني الينقطع و جايگاه مجتهد را به موقعیتي دائماً الزم
تبديل کرد .اين ايدهها زمینه را آماده کرد تا اثرگذاری مراجع به حیطۀ سیاست نیز
تسری يابد (فیرحي282 - 272 :1388 ،؛ سلطانمحمدی37 - 36 :1386 ،؛ جعفريان،
173 :1383؛.)Kazemi Moussavi, 1985: 37 - 40

برای معصوم برشمرده شده است و دربارة انتقال يا عدم انتقال آنها به فقیه بحثهای
مختلفي وجود دارد (نک :موسویخلخالي :1367 ،بخش دوم و سوم؛ کديور20 :1387 ،
  .)150از اين میان ،سه مورد فتوی ،قضاوت و زعامت سیاسي برجستهترند.20
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موضوع مهم ديگر ،حیطۀ وظايف و اختیارات فقها بود .اگرچه واليتهای مختلفي
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واليت فتوی همچنان که ديديم برای فقیه اصولي تثبیت شد و منزلت خاصي را نیز
برای مجتهد فراهم آورد؛ بهشکلي که علمای اصولي کمکم تا اواسط قرن سیزده و
بهويژه نیمۀ دوم آن ،با استحکام مرجعیت تبديل به يک گروه اجتماعي نسبت ًا منسجمي
ميشوند که هم منابع درآمد مستقل و هم کارکرد اجتماعي پیدا کردهاند و نفوذ زيادی
بر مردم دارند .اين پیشرفت تا حدی است که شناسايي يک مجتهد بهمنزلۀ مرجع اعلم
مطرح ميشود و بعدها در فتوای میرزای شیرازی که سمبل تقابل مشروعیت مذهبي با
اقتدار حکومت است خود را نشان ميدهد ( Cole, 1983: 33; Ashraf & Banuazizi,

2011؛ کاظمي موسوی .)31 - 30 :1369 ،عقبنشیني اقتدار حکومتي نشان ميدهد که
گروه در موقعیتي است که روابط آن با حکومت نیازمند بازتعريف است.
در مسئلۀ واليت سیاسي هم که با مشروعیت حکومت مربوط ميشود ،نظر علمای
شیعه بر اين بود که:
همانا خداوند واليت بر بندگانش را برای پیامبر و اوصیای معصوم ايشان مقرر
کرده است  ...و درمورد غیررسول و اوصیای ايشان ،بدون شک اصل بر عدم ثبوت
واليت احدی بر احدی ديگر است ،مگر اينکه خداوند سبحان يا رسولش ،يا
احدی از اوصیای رسولش برای فردی واليتي در امری داده باشند .در اين صورت،
او بر موليعلیه در امر و حیطۀ واليتدادهشده ،واليت خواهد داشت (نراقي:1375 ،
.)529

نظريۀ آرماني حکومت در انديشۀ شیعه ،حکومت معصوم است که در شکل امامت
ادامه مييابد؛ اما با غیبت معصوم ،اين پرسش پیش ميآيد که در غیبت معصوم کدام
حکومت مشروع و کدام نامشروع است؟ و چه کساني برای تشکیل حکومت اولويت
دارند؟ برعکس واليت فتوی و قضا ،نهتنها پاسخ فقهای شیعه به اين پرسش برای دورة
غیبت يکسان نیست؛ بلکه تفسیر فقها و غیرفقها از پاسخ فقهای پیشین نیز يکسان
نیست (نک :کديور1387 ،؛ برجي.)1395 ،
وراثت يا حتي نیابت امام غايب را داشتند و از اين طريق ميتوانستند مشروعیت برای
خود دستوپا کنند (سیوری252 - 245 :1382 ،؛ آقاجری )63 - 55 :1389 ،پادشاهان
قاجار از چنین امتیازهايي محروم بودند .با قدرت گرفتن آغامحمدخان از جنبههای
21
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مختلف تالش شد تا مشروعیت قدرت قاجارها تثبت شود .نسبنامهای برای قاجارها
ساخته شد تا بدين ترتیب آنها به نحوی وارث تاج و تخت ايلخانان مغول نشان داده
شوند .از طرف ديگر ،آغامحمدخان که کامالً از سنتهای پادشاهي ايراني آگاه بود خود
را وارث پادشاهان ايراني ميدانست که هدفش بازگرداندن امنیت و احیای مرزهای
ايرانشهر بعد از اغتشاشي بود که آن را فراگرفته و اين امر را در مواقع مختلف ،بهويژه
در مراسم تاجگذاریاش ،فاش ميگويد .بهعالوه ،او تالش ميکرد خود را میراثدار
صفويه نیز نشان دهد و به نحوی مشروعیت ديني آنان را نیز بهدست آورد که البته با
توجه به عدم سیادت و امکان ادعای نیابت دشوار بود (آقازاده و حسیني .)1396 ،در
عمل او و جانشینانش در زمانۀ گسترش اصولگرايي و چالشها و تضادهای مختلف
مذهبي وارد روابط پیچیدهای با علما شدند که پیامدهای زيادی برای مسئلۀ مشروعیت
حکومت درپي داشت.
درکل ،ميتوان سه جريان نظری بین علما در دورة قاجار درمورد مشروعیت
حکومت شناسايي کرد .اول ،جرياني که به انتصاب فقها بهمنزلۀ نائب عام امام باور
دارند .از ابتدای دورة قاجار مسئلۀ نیابت عامۀ فقها بهشکل منظمتری ،ابتدا در آثار
محقق نراقي و سپس بهتدريج در آثار ديگران طرح ميشود و حیطۀ اختیارات فقیه طي
زمان بسط مييابد که شکل امروزی آن را ميتوان در نظريۀ واليت فقیه ديد (کديور،
.)105 - 100 :1378
تا دورة قاجار غیبت امام بهقدری طوالني شده است که نیاز به چارهانديشي برای
خأل امام باشد و مانند صفويه نیز مدعیان جانشیني به وراثت وجود ندارند .بنابراين،
نظريههای مبتني بر تعیین حاکم از طريق نصب و نیابت بیشتر جا باز ميکنند .سلطان
ديگر نميتواند خود را اولياالمر بخواند ،از اين رو ،میرزای قمي فتحعليشاه را از اولي
االمر خوانده شدن برحذر ميدارد و ميگويد؛
است «أطیعوا اللَّهَ وَأَطیعوا الرَّسُولَ وَ أُولي األمر» به اتفاق شیعه ،مراد از اولياالمر،
ائمه طاهرين ـ صلواتاهلل علیهم اجمعین ـ هستند ... .پس عقل و نقل معاضدند در
اينکه کسي را که خدا اطاع ت او را واجب کند بايد معصوم باشد و عالِم به جمیع
22
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علوم باشد ،مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که
اطاعت مجتهد عادل مثالً واجب ميشود (میرزای قمي)16 :1373 ،

و عمالً وثیقترين راه دست يازيدن به مشروعیت ديني از علما بهمنزلۀ نايبان عام
امام ميگذرد .از اين رو ،مشاهده ميکنیم که در حیطۀ نظر مباحث نیابت عامه و واليت
سیاسي فقها از دورة فتحعليشاه بهطور جدی طرح ميشوند و فتحعليشاه نیز در
مواردی سلطنت خود را «به نیابت از مجتهدين عهد» (کاظميموسوی )105 :1397 ،مي
شمرد.
از جريان دوم ميتوان به جريان سلطنت مأذون تعبیر کرد .اگرچه اين جريان در
مواردی حکومت سلطان را در اساس تأيید نميکند؛ اما معتقد است چنانچه مجتهد به
سلطان اذن کلي بدهد يا در حیطههايي اذن بدهد ،عمل او در همان حیطهها مشروع
است (طباطبائيفر .)216 - 215 :1381 ،برای نمونه طبق گفتۀ تنکابني ،کاشفالغطا:
فتحعليشاه را اذن در سلطنت داد و او را نايب خود قرار داد؛ اما با شرايط چند ،که
در هر فوجي از لشگر مؤذني قرار دهد و امام جماعت در میان لشگر داشته باشد و
در هر هفته يک روز وعظ کنند و تعلیم مسائل کنند (.)150 :1313

از ديگر اذنها ميتوان به اذنهای جهادی اشاره کرد که به فتحعليشاه داده شده
است .در يک مورد کاشفالغطا در نیمۀ دهۀ 1220ق (1189ش1810 /م) «به نیابت از
امام» به فتحعليشاه «اذن جهاد» ميدهد.
صاحب اين عصر و امام اين عهد ميفرمايد ...هر که در سپاه ايشان قتیل شود مثل
آن است که در لشکر ما بهقتل رسیده و آنکه اطاعت ايشان کند چنان است که
اطاعت ما کرده باشد (قائم مقام فراهاني ،بيتا.)20 :

در نمونهای ديگر سید جعفر کشفي تشکیل حکومت آرماني را منوط به حضور
خود امام ميداند که هم نظم جامعه و هم دين را برپا ميدارد؛ اما در زمان غیبت ،در
حالي که حق با مجتهدان است ،اين دو منصب بهناچار بین مجتهدان و سالطین تقسیم
مجتهدين و سالطین هر دو يک منصب را ميدارند که همان منصب امامت است ...
و مشتمل بر دو رکن است :يکي  ...را دين گويند و ديگری  ...را ملک و سلطنت
گويند ... .هر دو رکن در

امام(ع)

جمع بوده است  ...و بايد که در هر شخصي که
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نايب اوست ايضاً هر دو رکن جمع باشد و لکن  ...علما و مجتهدين بهجهت
معارضه نمودن سالطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرجومرج
دست از سلطنت و رکن سیفي کشیدهاند (تحفهالملوک بهنقل از کديور:1387 ،
.)72

با وجود اين دو جريان ،در عمل ،نظريۀ غالب «سلطنت مشروعه» است که واليت
انتصابي فقیهان را در شرعیات و سلطنت مسلمان ذیشوکت را در عرفیات ميپذيرد و
به همکاری با سلطان ميپردازد ،چیزی که در اذن سید جعفر کشفي نیز مشاهده مي
کنیم .میرزای قمي نیز در ارشادنامه چنین نظری دارد و با وجود تمام انتقادات و
ارشادات خود پادشاهان را حافظ دنیای مردم ميشمرد که عالم و غیرعالم به آنها
محتاجاند و عالمان را حافظ دين مردم ميداند که پادشاه و غیرپادشاه به آنها نیازمندند
و درنهايت ،اين دو گروه از همکاری با هم ناگزيرند (میرزای قمي .)382 :1347 ،محقق
نراقي نیز در عمل چنین رويهای داشته و با وجود اينکه نظريهپرداز واليت انتصابي
قلمداد ميشود ،روابط حسنهای با فتحعليشاه داشته است (مزيناني:1381 ،
 .)267 - 263سلطانِ سلطنت مشروعه برای مشروعیت داشتن سلطنتش بايد قائل به
واليت ائمه ميبود ،توان ادارة مملکت اسالمي و دفاع از آن در مقابل اجانب را داشت،
ظواهر شريعت را ارج مينهاد ،واليت فقها در شرعیات را محترم ميشمرد و درنهايت،
قدرتش در خدمت ترويج مذهب بود (کديور .)59 - 58 :1378 ،علما نیز ،چه آنهايي
که نیابت انتصابي فقیه را قبول داشتند و چه آنهايي که به سلطنت مأذون از فقیه يا
سلطنت مشروعه باور داشتند ،در عمل بیشتر با سلطان همکاری و همراهي کردند و
برای اين همکاری نیز استداللها و داليلي داشتند (دربارة علل و داليل نک:
طباطبائيفر217 - 207 :1381 ،؛ مزيناني.)296 - 259 :1381 ،
تغییراتي که در مباني مشروعیت حکومت به لحاظ نظری در مکتب اصولگرايي
قاجار به همراه آورد ،بههمراه تکوين و تحکیم مرجعیت و مرجعیت اعلم و افزوده
شدن تعداد مراجع و باالتر رفتن پايگاه اقتصادی و اجتماعي آنها ـ فارغ از پیامدها و
توسعههای امروزی آن جريانها ـ بهتدريج در شکل مشروعیتيابي حکومت تغییراتي
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ميدهد .اول ،مشروعیت برعکس فره ايزدی سنجشپذيرتر و عینيتر ميشود .اکنون
سلطان حداقل بهجای اينکه تمام مشروعیتش را از منبع نامعلوم متافیزيکي بگیرد ،از
داشتن تواناييهای معین و عمل کردن به طريقۀ مشخصي ميگیرد و سادهتر ميتوان
دربارة مشروعیت او نظر داد؛ دوم ،نیرويي پیدا شده است که بهصورت ايجابي ،پیشیني
و بیروني مالکهای مشروعیت را تعريف ميکند و دربارة ماندن يا اضمحالل آن نیز
نظر ميدهد .در فره ايزدی بهشکل سلبي و پسیني با برافتادن حاکم مشخص ميشد که
فره و مشروعیت از او برگشتهاند؛ سوم ،گروهي درون جامعه شکلگرفتهاند که ادعای
همارزی و حتي برتری و صالحیت بیشتر برای حکومت را دارند .اگرچه در عمل از
تشکیل حکومت ناتواناند و ناگزير از تن دادن به سلطنت ديگری؛ اما در نظر اوليتر به
تشکیل حکومتاند و چهارم ،جای وراثت را نص و در عمل علم به نص ميگیرد؛
چون فردی که بر اساس نص منصوب شده در غیبت است .در عمل جای نص را علم
به آن نص ميگیرد که نیابت عام بر اساس آن تعريف ميشود .گروه مدعي حکومت،
ادعای خود را بر اساس داشتن علم بر نص ،که اکتسابي است ،بنا ميکنند و نه بر
وراثت.
پیامد کلي اين تغییرات اين است که مشروعیت عجالتاً از آسمان به زمین منتقل
ميشود و در سنجش آن ،گروهي مشخص تثبیت ميشوند که درمورد مشروعیت با
مبنای جديدی چانهزني و در شکل دادن به آن يا سلب آن شريک ميشوند .نتیجه اين
است که شکل جديدی از ايدة مقاومت در برابر سلطان شکل ميگیرد ،شکلي که در آن
نه صرف ًا بر اساس رعايت عدالت يا عدم عدالت که بر اساس رعايت مصالح دين،
مصالح امت /ملت و يا مصالح جامعه نیز ميتوان در مقابل سلطان مقاومت کرد،10
چیزی که بعدها در نهضت تنباکو و قرارداد رژی شاهد آن هستیم و درنهايت ،درمورد
محمدعليشاه بعد از به توپ بستن مجلس ،به حکم مبارزه با او ميانجامد.
عدم جواز آن برای ديگران که قبل از اين دوره مورد تأکید فقهای شیعه ،مانند محقق
حلي ،شهید اول ،ثاني و همکاران بود (نگ :سنگلجي ،)50 - 45 :1395 ،نه فقط در
متون علمای اين دوره نیز تصديق شد (شیخ انصاری1415 ،ق30 - 25 :؛ طباطبائي
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يزدی1429 ،ق350 - 347 :؛ 1425ق( 19 :مسئلۀ )43؛ میرزای آشتیاني1425 ،ق)48 :؛
بلکه بخش مهمي از علما بهطور فزاينده در حیطۀ عمل وارد شدند و به قضاوت
پرداختند ،بهنحوی که ساختار محاکم کامالً دوگانه و به محاکم شرع و عرف تقسیم
مي شود و محققان اين حوزه از تضاد بین اين دو نوع محاکم سخن ميگويند .حتي
برخي از علما که به نیابت مجتهد در اجرای احکام جزايي و کیفری قائل بودند،
احکامي را که در محاکمشان صادر ميکردند ،خودشان نیز اجرا ميکردند ،مانند
محمدباقر شفتي در اصفهان ،آقا محمدعلي بهبهاني در کرمانشاه و شیخ محمدباقر
همداني در همدان که سبب واکنش از سوی حکومت ميشود .اختالف بین اين محاکم
و ادغام آنها در ساختار واحد و چالش مربوط به شرط اجتهاد قاضي حتي تا مدتها
بعد از انقالب مشروطه هم ادامه مييابد (امین406 - 405 :1391 ،؛ فلور23 :1392 ،
 28؛ زنديه20 - 19 :1392 ،؛ زرنگ.)105 - 104 :1381 ،الزامي دانستن شرط اجتهاد برای قاضي و نفي ديگران از قضاوت جايگاه علما را در
قضاوت تثبیت ميکرد و عمدت ًا از همین ديدگاه علما از موانع تغییر نظام قضايي قلمداد
شدهاند؛ اما بُعد ديگر اين پديده اين است که ايدههای مکتب اصولي به تفکیک و انتزاع
قوه قضايي از پادشاه کمک کردند .کتب تاريخ حقوق در اين نظر اجماع دارند که در
طول قرن سیزده تا دورة مشروطه ،جايگاه ،اعتبار و نفوذ محاکم شرعي در مقابل محاکم
عرف گسترش مييابد .از طرف ديگر ،در کشمکش برای محدود کردن محاکم عرف،
حتي در فرامین ممنوعیت شکنجه از سوی شاه به احکام شرع و عمل بر اساس آنها
ارجاع داده ميشود و اين ارجاع خوردن به احکام شرع با قوت و اعتبار محاکم شرع و
تدوين رسايل فقهي مرتبط است.
بهعالوه ،مقاومت علما بیش از آنکه در مقابل تفکیک قدرت قضائي و تمرکز آن در
دست نهادی مجزا باشد ،در مقابل بازسازماندهي اين قدرت در ساختار دولت مدرن
نميروند؛ بلکه در گذر از نسل مشروطه به نسل بعدی ،همانگونه که پوجي ميگويد با
شکست مقاوتشان در ساختار جديد وارد ميشوند و خودشان در کنار بوروکراتها به
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حامالن تغییر آن ساختار تبديل ميشوند (پوجي ،پیشین) و بدينگونه قانون مدني ايران،
بهمنزلۀ بنیاد لغو کاپیتوالسیون و عدلیۀ جديد را عمالً علما مينويسند.

بزرگمالکان ،تجار و پیشهوران
درمورد مسئلۀ زمینداری و وضع و موقع مالک و زارع بايد دانست که انقراض
نهايي روش قديم زمینداری از خواص دورة قاجاريه است و اعطای مشروطیت را
ميتوان عالمت ظاهری انحالل راه و رسم کهن دانست (لمبتون.)285 :1362 ،

در کنار روحانیت که بهمثابۀ گروهي برآمد که روابط آن با دولت بايد از نو تعريف
و تنظیم ميشد ،چند گروه ديگر نیز دارای اهمیت اساسي هستند و در روابط پیچیدهای
که در قرن سیزده هجری با جهان خارج برقرار شد بهقدری تأثیر پذيرفتند يا تأثیر
گذاردند و بهاندازهای رشد کردند که روابط آنها با دولت نیازمند تنظیم مجدد باشد.
اين گروهها عبارتاند از تجار ،مالکان بزرگ و اصناف و پیشهوران شهری .درمورد
تغییر روابط تجاری و کشاورزی و رشد تجار و مالکان بزرگ و بازی آنها در طیف
موافق يا مخالف انقالب مشروطه اطالعات نسبتاً زيادی وجود دارد (نک :فوران:1392 ،
294 - 173؛ کاتوزيان111 - 70 :1374 ،؛ شاهدی1376 ،؛ ترابي فارساني1392 ،؛
 .)Hakimian, 2011در اينجا حتي فرصت کافي برای مرور تمام رئوس اين تغییرات
نیست .از اين رو ،فقط به برخي روندهای کلي تغییرات اشاره خواهد شد.
هدف اصلي ما در اينجا برجسته کردن شکلگیری قشرهايي است که قاعدتاً منافع و
موقعیت آنها سبب ميشد در فرايند سیاسي و حقوقي محدود کردن قدرت شاه نقش
بازی کنند ،نه اينکه برای کنش آنها ،با وجود تفاوت منافع و موقعیت اقتصادی و
ائتالف موقتي جنبش انقالب مشروطه قائل ميشويم.
يکي از تغییراتي که با گسترش روابط تجاری و سیاسي با غرب صورت گرفت،
رشد بسیار زياد تجارت خارجي در قرن 13ق19 /م است که عیسوی ()107 :1388
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میزان افزايش آن را دوازده برابر ميداند .جزئیات زيادی دربارة کمیت و کیفیت اين
تجارت خارجي وجود دارد که کاتوزيان و فوران بهخوبي اين جزئیات را دربارة تغییر
طرفهای تجاری ايران ،تغییر تراز تجاری ،تغییر اقالم صادرات و واردات و امثال آن
شرح دادهاند .بازرگانان در دورة قاجاريه جزو ثروتمندترين و قدرتمندترين طبقات
شهری بودند؛ اما از اوايل ناصرالدينشاه به بعد بهدلیل تشديد تجارت خارجي ،بهويژه
افزايش واردات کاالهای خارجي ،هرچه بیشتر ثروت و قدرت بهدست آوردند
(کاتوزيان83 - 4 :1374 ،؛ فوران.)196 :1392 ،
از ديگر تأثیرات وارد شدن ايران به نظام اقتصاد جهاني ،حرکت کشاورزی ايران
بهسمت تجاری شدن با توجه به نیاز بازارهای جهاني است ،اين تحول سبب ميشود
زمینداران بزرگ ،بازرگانان و دالالن سود سرشاری از تجارت ببرند .سهم عظیم اين
سود نیز عايد بازرگانان ميشد ،در حالي که دهقانان هر چه بیشتر استثمار ميشدند
(فوران .)188 :1392 ،اين روند نیز بر شکلگیری قشری از تجار و بازرگان ثروتمند که
بهتدريج وارد فعالیتهای ديگر ،مثل کشاورزی و ايجاد صنايع کوچک نیز ميشدند،
تأثیر بسزايي گذاشت .پیامد اين تغییرات تبديل شدن بازرگانان به گروههای منفعتي بود
که نتیجۀ آن را در اقدامهای هماهنگ بعدی آنها برای حفظ منافع خود علیه امتیازات
خارجي مانند رويتر و رژی و تأمین مالي بستنشینيهای انقالب مشروطه ميتوان
مشاهده کرد؛ اما تجار با وجود ثروت فزايندة خود و موقعیت اقتصادی باال و نفوذی که
داشتند و حلقۀ واسط بین پیشهوران و تولیدات کشاورزی با بازار جهاني بودند ،در
عمل قدرت سیاسي و حقوق تثبیتشدة متناسب با آن را نداشتند ( Afshari, 1983:

 .)137آنها نهفقط از ورشکستگي دولت و سلطۀ بانکهای خارجي و پايینتر بودن
تعرفۀ گمرکي آنها ،بهدلیل منافعشان ،ناراضي بودند؛ بلکه طرفدار امنیت مالکیت نیز
بودند (فوران.)272 :1392 ،
و زمین هر چه بیشتر به منبع ثروت و اعتبار تبديل شد؛ درنتیجه گرايش و تقاضا برای
تملک زمین افزايش يافت .از طرف ديگر از اواسط قاجار نیاز فزايندة حکومت برای
کسب پول نقد و رفع تنگناهای مالي خود ،وسوسۀ کشت وسیع و صنعتي و ناتواني
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از طرف ديگر ،با تجاری شدن کشاورزی زمینهای کشاورزی اهمیت تجاری يافتند
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خود حکومت از اين کار ،رو به خرابي نهادن امالک خالصه و هزينهزا بودن آنها برای
حکومت و داليل ديگر و برخي داليل ديگر شروع به فروش زمینهای خالصه کرد
(عیسوی1388 ،؛ ترابيفارساني .)1392 ،اين مسئله در کنار تملک امالک تیولي بهتدريج
به رشد طبقۀ ملکداری منجر شد که امالک خصوصي وسیعي در اختیار داشتند .حکام،
تیولداران ،سران ايالت ،ديوانیان سرشناس ،روحانیون ردهباال و بازرگانان جزو طیف
هايي بودند که در اين فرايند صاحب امالک وسیعي شدند (فوران .)190 :1392 ،مطالعه
ای در مازندران نشان ميدهد که در اين دوره ،بازرگانان ،روحانیون ،زمینداران و حتي
اتباع بیگانه ،به اشکال قانوني و غیرقانوني در پي تملک زمین بودهاند (نادی و همکاران،
.)1397
وضعیت سیاسي و حقوقي زمینداران نیز با وجود موقعیت اقتصادی و ثروتشان بهتر
از بازرگانان نیست .برای نمونه ،در همین اوضاع که خريد و فروش زمین رونق دارد،
مشاهده ميکنیم که حکومت دوباره به زمینهايي که فروخته است دست مياندازد.
برای مثال ،در حالي که بسیار از امالک خالصۀ اطراف اصفهان در دورة ناصری فروخته
ميشوند ،در دورة مظفری مشاوران شاه به او پیشنهاد ميکنند ،تمام زمینهای حوالي
اصفهان را خالصه اعالم کند و قصد او از اين کار فروش امالک مزبور باشد .به اين
ترتیب دفتر ثبت امالک نادرشاه ،معروف به «رقبات نادری» بیرون کشیده ميشود و بر
اساس آن بسیاری از زمینهای اربابي خالصه اعالم ميشود و امالک مختلف ديگری
ضبط ميشود و هرجومرج زيادی پديد ميآيد (لمبتون.)290 - 289 :1362 ،
در کنار قشرهای مذکور قشر پیشهوران نیز هستند که اگرچه در دورة انقالب
مشروطه جزو اقشار معترض و پايگاه اصلي مشروطهخواهياند؛ اما در فرايند تغییرات
ال متفاوت از روحانیون ردهباال ،تجار و زمینداران
اقتصادی ،موقعیت اقتصادی آنها کام ً
بوده است .پیشهوران از توسعۀ تجارت خارجي بیش از آنکه منتفع بشوند ،متضرر
شدند ،بسیاری از ايشان توان تولید خود را از دست بدهند .آنها نهتنها در مقابل تهاجم
خارجي تنها ماندند که از سوی دولت خودی نیز با آنها ناعادالنه رفتار شد (عیسوی،
1388؛ ترابيفارساني .)1392 ،از اين رو ،بايد گفت آنها اگرچه با تجار در جنبش
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مشروطه همراه بودند؛ ولي موضع و منافع يکساني نداشتند و به همین دلیل هم در دوره
های بعدی نیز تا حد زيادی افراطي باقي ماندند.
از بین اين سه قشر ،پیشهوران تقريباً همیشه جزو پايگاههای مستحکم طرفداری از
انقالب مشروطه باقي ماندند .بازرگان که حمايتشان در ابتدا از انقالب مشروطه آشکار
بود ،بعد از مجلس دوم ،مواضع متنوعي را نسبتبه انقالب درپیش گرفتند .درمورد
زمینداران نظر کاتوزيان و فوران متفاوت است .کاتوزيان ( )105 :1374آنها را بهدلیل
نداشتن امنیت مالکیت و جاني آنها را در کنار ساير گروهها جزو طیف ضد استبداد
برميشمرد؛ اما فوران ( )294 :1392آنها را جزو طرفداران استبداد ميداند؛ اما با توجه
به ترکیب زمینداران بزرگ که بخش مهمي از آنها را روحانیون و بازرگانان تشکیل
ميدادند و با توجه به منافع آنها بهنظر ميرسد قضاوت کاتوزيان را بايد با احتیاط
پذيرفت ،به اين شکل که آنها اگر طرفداران فعال مشروطه نیز نبودند ،نفعبران ساکت
آن يا به اصطالح امروز جامعهشناسي سواریگیرندگان رايگان 11مشروطیت بودند .دلیل
اين امر هم ميتواند شک آنها نسبتبه مواضع افراطي بخشي از انقالبیون ،در عین
طرفداری از محدود شدن قدرت دولت ،بوده باشد .آنها از مجلس دوم مواضع
روشنتری پیدا کردند و در حزب اعتدالیون که محافظهکار بود و صیانت از مالکیت
خصوصي جزو برنامههای آن ،گرد آمدند و جناح محافظهکار مجلس را شکل دادند.
درمجموع  ،صدای اين سه گروه را در کنار صدای علما در قانون اساسي مشروطه و
متمم آن ،بهشکل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ،مشاهده ميکنیم.
نتیجه
اگرچه برای تأيید ادعای مقاله به شواهد و مدارک بسیار بیشتری نیاز است ،همچنین،
الزم است به برخي جريانهای ديگر ،ازجمله جريانهای مذهبي مانند شیخیه و بابیه،
شواهدی برای آن ارائه شود .درکل ،بهنظر ميرسد ،تفسیر قرن سیزده بهمنزلۀ بخشي از
استبداد سختجان و ديرپای تاريخي ايران که وابستگي نیز به آن افزوده ميشود و
تفسیر انقالب مشروطه بهمنزلۀ واکنشي به شکست تالشهای اصالحي در مقابل
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توجه شود ،با اين حال در مجال اين مقاله تالش شد به حد کفايت مسئله طرح شود و

انتزاع قدرتهای پادشاه و شکلگیری مشروطیت ...ــــــــــــــــــــــــ تقي آزاد ارمکي و همکار

استبداد ،تفسیری سادهانگارانه يا حداقل يکي از تفاسیر ممکن و بیشتر سیاستزده
است .تفاسیر جامعهشناختي بايد از تمرکز بر دوران کوتاه انقالب مشروطه رها شوند و
بهسمت مفهومپردازی «مشروطیت» بهمنزلۀ محصول دورهای طوالني از تحوالت
اجتماعي بهمنزلۀ محصول جريانها ،نیروها و نهادهای اجتماعي در طول قرن سیزده
حرکت کنند .ازجمله جريانهای اجتماعي ميتوان به جريانهای مذهبي ،جريانهای
اصالحي /تنظیماتي در داخل ،جريان تجارت و اقتصاد جهاني و جريان سیاست جهاني
در قالب گسترش نظام دولتها اشاره کرد .نهادها و نیروهای اجتماعي جديدی تا
انتهای قرن سیزده سر برميآورند که عملکرد آنها و تنظیم روابط بین آنها و بین هر
کدام با عرصۀ سیاست و حکومت نیازمند مجموعه قواعد حقوقي جديد است.
بوروکراسي دولتي رشد ميکند ،نهادهای قانونگذاری اولیه مانند مصلحتخانه و
مجلس وزرا شکل ميگیرند ،مجموعههای حقوقي مختلفي آماده ميشوند و گروههايي
مانند علمای اصولگرای شیعه ،تجار ،بزرگمالکان و بوروکراتها و منورالفکران بهمنزلۀ
گروههای اثرگذار و دارای منافع ظاهر ميشوند.
مقالۀ حاضر نه مدعي اين بوده است که همۀ اين جريانها يا گروهها يا نهادها،
انقالبي مترقي افراطي بودهاند و نه درپي وارد شدن به مباحث مربوط به خطکشيها و
تمايزها در خصوص دستهبندی و قرار دادن افراد و گروههای کوچک در اين يا آن
دسته در انقالب بوده است تا درنهايت ،مشخص کند چه کساني در جبهۀ استبداد و
سنت بودهاند و چه کساني در جبهۀ مدرنیته؛ بلکه اتفاقاً هدف مقاله اين بوده است که تا
حد امکان نشان دهد که بازی مشروطیت بهنحوی از آغاز قاجار بهتدريج در جامعۀ
ايران جريان داشته است و آن را نبايد در دورة کوتاه انقالب مشروطه محدود کرد ،اعم
از اينکه انقالب را پیروز يا شکستخورده بدانیم .از ابتدای قاجار جريانها ،نهادها و
نیروهايي شکلگرفتهاند و با هم درگیر روابط پیچیدهای شدند و طي افتوخیزهای
مشروطه ،نه صرفاً انتقال روشنفکرانۀ آشنايي با غرب که بیشتر تبلور حقوقي اين
بازتعريف است .روحانیتي که مدعي حقوق و قانونگذاری و مدعي تعريف هدف
سیاست است ،ميتواند رابطهاش را با سیاست در قالب رسمي کردن مذهب ،جهت
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دادن پادشاه در راستای رواج آن و نظارت بر قانونگذاری بازتعريف کند (اصول اول و
دوم متمم قانون اساسي) ،گروههای مرتبط با سرمايه ميتوانند امنیت سرمايه و آزادی
قرارداد را بهدست آرند (اصول  16 ،15و  17و بخش مالیه) ،مشروعیت اگرچه در ظاهر
همچنان از آسمان ميآيد؛ اما از گذر مردم ميگذرد ،ملت /دولت بهمنزلۀ يک شخصیت
حقوقي بازشناسي ميشود و کل متمم قانون اساسي بیان صوری آن است .درواقع،
جامعه در مقابل دولت صورتبندی ميشود .نه اينکه پیش از آن جامعهای وجود نداشته
است؛ بلکه در اينجا جامعه بهقدری رشد يافته و قدرتمند شده و تفکیک يافته است که
اکنون نیازمند صورتبندی مجدد آن و تنظیم روابط بخشهای مختلف آن با يکديگر
شدهايم.
قانون اساسي نشان ميدهد که نهتنها قدرتهای سهگانه يا کارکردهای سهگانه
حکومت که گفته ميشد هر سه در سلطان جمعاند ،پیش از مشروطه از هم منفک
شدهاند؛ بلکه اکنون نیازمند به رسمیتشناسي اين تفکیک و تنظیم مجدد آنها در يک
ساختار سیاسي منسجم هستیم و متمم قانون اساسي بر اين نیاز انگشت ميگذارد ،نه
اينکه اين تفکیک را آغاز کند؛ بلکه اين تفکیک را در قالب حقوقي بیان ميکند .انقالب
مشروطه نیز هم اعالن فرايند تفکیک آنهاست و هم اعالن نیاز به تنظیم مجدد آنها در
يک کل منسجم جديد و هم نشاندهندة حضور قدرتهای ديگر ،ازجمله خود شخص
شاه و روحانیت که بهتدريج بايد بهنوعي حضورشان از آن شکل منفک و جدا از
سیستم به درون سیستم منتقل شود؛ کشمکشهای بعدی کشمکش اين انتقال است نه
لزوماً کشمکش حذف و بیرون راندن.
خوانشهای جامعهشناسانه نهتنها بايد تالش کنند درمورد تاريخ مشروطیت پیش از
انقالب مشروطه دست به بازبیني بزنند؛ بلکه بهنظر ميرسد بايد بکوشند درمورد
مشروطیت بعد از انقالب مشروطه نیز بازبیني کنند .مشروطیت همچنان که در خوانش
پروژه را نیز ازدست داده است .درواقع ،خوانشهای ما از مشروطیت هیچگاه به آن
امکان نداده است که مشروطیت به يک پروژة ناتمام تبديل شود؛ بلکه مشروطیت
همیشه يک رويداد ناکام مانده است.
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های روشنفکرانه و سیاسي ،تاريخ خود را از دست داده است ،امکان تبديل شدن به
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پینوشتها
 .1مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری است که در دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران دفاع شده
است.

2. Seperation of Powers
3. territory
4. David Easton
5. authoritative allocation of values
 .6توضیحاتي مبسوط دربارة اين اليحه و رابطۀ آن با حقوق اداری را ميتوان در آدمیت- 201 :1385 ،
 208يافت.
 .7دربارة خاستگاه اجتماعي و مشاغل محصالن اعزامي به اروپا در دورة قاجار نک :سرمد،1372 ،
ضمیمۀ شمارة 1؛ پژومشريعتي و مرادینژاد.13 - 7 :1346 ،
 .8ممکن است انتقاد شود که نکات مورد اشاره جديد نیست و سالیان سال علمای شیعه چنان اعتقاداتي
داشتند؛ برای مثال ،بیان شود که علمای شیعه همیشه معتقد بودهاند که قضاوت مختص
علماست .چنین نقدی بهلحاظ تاريخي ممکن است درست باشد يا نباشد؛ يعني بهلحاظ تاريخي
علمايي از ابتدا چنان اعتقادات و انديشههايي داشتهاند و علمايي نداشتهاند؛ اما بهلحاظ
جامعهشناختي اين نقد وارد نیست؛ چون بحث در اينجا بحث از عقايد و ارزشها نیست ،بحث
مربوط به تبديل شدن علما به يک گروه اجتماعي پرنفوذ است که نهتنها چنان ارزشها و
عقايدی را داشتهاند؛ بلکه آنها را از قوه به فعل نیز درميآوردهاند.
 .9برای مرور تعريف اجتهاد از ديد علمای مختلف نگاه کنید به خالصۀ درس خارج اصول استاد
محسن فقیهي در آدرس:
.http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/faqihi/osool/96/961205/
 .10بيشک در اينجا ميتوان مسئله ايدئولوژی را نیز مطرح کرد ،اينکه گروهها ميتوانند مصالح و منافع
خود را بهمنزلۀ مصالح و منافع عام قالب کنند؛ اما اين بحث خللي به اصل استدالل وارد
نميکند.
11. Free-riders
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منابع
ـ آبراهامیان ،يرواند ( .)1384ايران بین دو انقالب .ترجمۀ احمد گلمحمدی و محمدابراهیم
فتاحي .تهران :ني.

ـ ـــــــــــــــ (« .)1387استبداد شرقي :بررسي ايران عصر قاجار» .مقاالتي در
جامعهشناسي سیاسي ايران .ترجمۀ سهیال ترابي فاراساني .تهران :پرديس دانش و شیرازه.
صص .55 - 1

ـ آدمیت ،فريدون و هما ناطق ( .)1356افکار اجتماعي و سیاسي در آثار منتشرنشدة دوران
قاجار .تهران :آگاه.
ـ آدمیت ،فريدون ( .)1362امیرکبیر و ايران .تهران :خوارزمي
ـ ـــــــــــــــ ( .)1385انديشۀ ترقي و حکومت قانون :عصر سپهساالر .تهران :خوارزمي.
ـ آزاد ارمکي ،تقي ( .)1391بنیانهای فکری نظريۀ جامعۀ ايراني .تهران :علم.

ـ آقابزرگ طهراني ،محمدمحسن ( .)1372مصنفات شیعه :ترجمه و تلخیص الذريعه الي
تصانیف الشیعه  .ج  .1بهاهتمام محمدآصف فکرت .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمي.
ـ آقاجری ،هاشم ( .)1389مقدمهای بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوی .تهران:
طرح نو.
ـ آقازاده ،جعفر و سجاد حسیني (« .)1396منابع مشروعیت حکومت آقامحمدخان قاجار».
جستارهای تاريخي .س  .8ش  .2صص .198 - 171
ـ اتحاديه ،منصوره ( .)2535گوشههايي از روابط خارجي ايران .تهران :آگاه.
ـ احتشامالسلطنه ( .)1367خاطرات احتشامالسلطنه .بهکوشش محمدمهدی موسوی .تهران:
زوار.
ـ احمدی طالشیان ،محمدرضا ( .)1388تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسي شیعه .تهران:
مرکز اسناد انقالب اسالمي.
تهران :نشر ني.
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ـ ارغندهپور ،کريم ( .)1393در جستوجوی جامعۀ بلندمدت :گفتوگو با همايون کاتوزيان.
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ـ اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ( .)1357صدرالتواريخ .بهتصحیح محمد مشیری .تهران:
روزبهان.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1363چهل سال تاريخ ايران در دورة پادشاهي
ناصرالدينشاه :المآثر و اآلثار .ج  .1بهکوشش ايرج افشار .تهران :اساطیر.
ـ ــــــــــــــــــــــــ (1363ب) .تاريخ منتظم ناصری .ج  .2 - 1بهتصحیح
محمداسماعیل رضواني .تهران :دنیای کتاب.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ ( .)1367مرآه البلدان .ج  .3بهکوشش عبدالحسین نوايي .تهران:
دانشگاه تهران.
ـ اقبال آشتیاني ،عباس ( .)1340میرزا تقيخان امیرکبیر .تهران :دانشگاه تهران.
ـ الگار ،حامد ( .)1369دين و دولت در ايران .ترجمۀ ابوالقاسم سری .تهران :توس.
ـ امین ،حسن ( .)1391تاريخ حقوق ايران .تهران :انتشارات دائرةالمعارف ايرانشناسي.
ـ برجي ،يعقوبعلي ( .)1395واليت فقیه در انديشۀ فقیهان .تهران :سمت.
ـ بیاني ،خانبابا ( .)1375پنجاه سال تاريخ ايران در دورة ناصری .ج  .3تهران :علم.

ـ پژومشريعتي پرويز و حسین مرادینژاد ( .)1346مشخصات دانشگاهیان ايران و منشأ
اجتماعي ايشان با مقدمهای دربارة آغاز پیدايش گروه روشنفکران در ايران و تاريخچۀ
اعزام محصل به خارجه .زير نظر شاپور راسخ .تهران :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات
اجتماعي دانشگاه تهران.
ـ پوجي ،جانفرانکو ( .)1384تکوين دولت مدرن (درآمدی جامعهشناختي) .ترجمۀ بهزاد باشي.
تهران :آگه.
ـ ترابيفارساني ،سهیال ( .)1392تجار ،فرايند هويت طبقاتي و مشروطهخواهي ،در هوشنگ
شهابي و ونسا مارتین ،انقالب مشروطۀ ايران .محمدابراهیم فتاحي .تهران :پارسه .صص
.241 - 223
محمدقلي خراقاني قراگوزلو .شمارة مدرک در کتابخانه مجلس .صص .1087 - 2

35

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

ـ تنکابني ،محمد بن سلیمان (1313ق) .قصص العلماء .طهران :بينا .چاپ سنگي بهخط
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ـ جعفريان ،رسول (« .)1383تاريخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضي تا شهید ثاني و تأثیر آن در
انديشۀ سیاسى شیعه» .علوم سیاسي .س  .7ش  .27صص .192 - 157
ـ حائری ،عبدالهادی ( .)1381تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق .تهران:
امیرکبیر.
ـ خسرویزاده ،صباح و محمدعلي کمالي (« .)1392زمینههای شکلگیری وزارت خارجه در
دورة قاجار» .پژوهشهای علوم انساني دانشگاه اصفهان .س  .4ش  .19صص .148 - 127
ـ دورکیم ،امیل ( .)1383قواعد روش جامعهشناسي .عليمحمد کاردان .تهران :دانشگاه تهران.
ـ ــــــــــــ ( .)1392دربارة تقسیم کار اجتماعي .باقر پرهام .تهران :نشر مرکز.
ـ دهنوی ،نظامعلي (« .)1382سازمان ديواني و تحول آن در دورة قاجار» .گنجینۀ اسناد .س .13
ش  .50 - 49صص .15 - 4
ـ زرنگ ،محمد ( .)1381تحول نظام قضائي ايران .ج  .2تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.
ـ زنديه ،حسن ( .)1392تحول نظام قضائي ايران در دورة پهلوی اول .قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
ـ ژوبر ،پ .آمده ( .)1347مسافرت در ارمنستان و ايران ،عليقلي اعتمادمقدم .تهران :بنیاد
فرهنگ ايران.
ـ سرمد ،غالمعلي ( .)1372اعزام محصل به خارج از کشور (در دورة قاجاريه) .تهران :بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمي.
ـ سلطانمحمدی ،ابوالفضل ( .)1386انديشۀ سیاسي عالمه وحید بهبهاني .قم :بوستان کتاب.
ـ سنگلجي ،محمد ( .)1395قضا در اسالم .تهران :دانشگاه تهران.
ـ سیوری ،راجر م ( .)1382تحقیقاتي در تاريخ ايران عصر صفوی .عباسقلي غفاریفرد و
محمدباقر آرام .تهران :امیرکبیر.

ـ شاهدی ،مظفر (« .)1376امالک خالصه و سیاست فروش آن در دورة ناصری» .تاريخ معاصر
ـ شجیعي ،زهرا ( .)1372نخبگان سیاسي ايران از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمي .ج .1
تهران :سخن.
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ايران .س  .1ش  .3صص .70 - 49

انتزاع قدرتهای پادشاه و شکلگیری مشروطیت ...ــــــــــــــــــــــــ تقي آزاد ارمکي و همکار

ـ شمیم ،علياصغر ( .)1389ايران در دورة سلطنت قاجار .تهران :بهزاد.
ـ شیخ انصاری ،مرتضي بن محمدامین ( .)1373صراط النجاه :رسالۀ عملیۀ شیخ اعظم انصاری.
بهتحقیق محمدحسین فالحزاده .قم :کنگرة جهاني بزرگداشت دويستمین سالگرد تولد شیخ
انصاری.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1415ق) .القضاء و الشهادات .قم :المجمع الفکر
االسالمي.
ـ صاحب جواهر ،محمدحسن نجفي ( .)1373رسالۀ شريفۀ مجمع الرسائل .مشهد :موسسۀ
حضرت صاحبالزمان(عج).
ـ طباطبائيفر ،محسن ( .)1381سلطنت شیعي :مباني و نظريهها .پاياننامۀ کارشناسي ارشد.
رشتۀ علوم سیاسي .دانشگاه باقرالعلوم(ع).
ـ طباطبائييزدی ،سید محمدکاظم (1425ق) .العروة الوثقي .ج  .1با تعلیقات آيتاهلل سید علي
سیستاني .قم :مکتب آيهاهلل العظمي السید السیستاني.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ (1429ق) .تکملۀ العروة الوثقي .ج  .2بیروت :دارالصفوه.
ـ عظیمي ،حبیباهلل ( .)1385تاريخ فقه و فقها .تهران :اساطیر.
ـ عیسوی ،چارلز ( .)1388تاريخ اقتصادی ايران عصر قاجار .يعقوب آژند .تهران :گستره.
ـ فلور ،ويلم (« .)1384تاريخچۀ وزارت امور خارجه ايران» .ترجمۀ جواد کريمي .تاريخ روابط
خارجي .س  .6ش  .24 - 5صص .102 - 89
ـ ـــــــــــــ (« .)1390تغییر و تحول در نظام قضايي ايران عصر قاجار» .ترجمۀ حسن
زنديه .نظام قضايي عصر قاجار و پهلوی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .صص .86 - 23

ـ فوران ،جان ( .)1392مقاومت شکننده :تاريخ تحوالت ايران از صفويه تا سالهای پس از
انقالب اسالمي .احمد تدين .تهران :رسا.
ـ فیرحي ،داود ( .)1388قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم .تهران :نشر ني.
1234ق) .تهران :فرهنگ ايران زمین.
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ـ قائم مقام فراهاني (میرزا بزرگ ابوالقاسم) (بيتا) .جهاديه (چاپ عکسي از روی چاپ سال
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ـ کاتوزيان ،محمدعلي (همايون) ( .)1374اقتصاد سیاسي ايران از مشروطیت تا پايان سلسلۀ
پهلوی .محمدرضا نفیسي و کامبیز عزيزی .تهران :نشرمرکز.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1389دولت و جامعه در ايران :انقراض قاجار و استقرار
پهلوی ،حسن افشار .تهران :نشر مرکز.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1394ايرانیان :دوران باستان تا دورة معاصر .حسین
شهیدی .تهران :نشرمرکز.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1397نه مقاله در جامعهشناسي تاريخي ايران :نفت و
توسعۀ اقتصادی .ترجمۀ علیرضا طیب .تهران :نشرمرکز.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1391تضاد دولت و ملت :نظريۀ تاريخ و سیاست در
ايران .علیرضا طیب .تهران :نشرمرکز.

ـ کاظمي موسوی ،احمد (« .)1369دورههای تاريخي تدوين و تحول فقه شیعه» .تحقیقات
اسالمي .س  .5ش  .2 - 1صص .36 - 5
ـ ــــــــــــــــــــــ (« .)1370پیدايش رسالههای عملیه و نقش آن در گسترش حقوق
مثبته شیعه» .تحقیقات اسالمي .س  .6ش  .2 - 1صص .113 - 103
ـ کديور ،محسن ( .)1378سیاستنامۀ خراساني .تهران :کوير.
ـ ــــــــــــــ ( .)1387نظريههای دولت در فقه شیعه .تهران :نشر ني.
ـ کرزن ،جورج ناتانیل ( .)1373ايران و قضیۀ ايران .ج  .1ترجمۀ غالمعلي وحید مازندراني.
تهران :علمي و فرهنگي.
ـ گرجي ،ابوالقاسم ( .)1375تاريخ فقه و فقها .تهران :سمت.
ـ «اليحۀ دربار اعظم» (1289ق) .روزنامۀ ايران دورة ناصری .ش  .141صص .3 - 2
ـ محیططباطبائي ،محمد (« .)1339نخستین وزير امور خارجه ايران» .وزارت امور خارجه .ش
 .10صص .36 - 25
رهبری.
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ـ مزيناني ،محمدصادق ( .)1381انديشههای سیاسي محقق نراقي .قم :دبیرخانۀ مجلس خبرگان
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ـ مستوفي ،عبداهلل ( .)1388شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداری دورة قاجاريه .ج .1
تهران :زوار.
ـ منتسکیو ،شارل لويي دوسکوندا ( .)1391روحالقوانین .ج  .1ترجمۀ علياکبر مهتدی .تهران:
امیرکبیر.

ـ موسویخلخالي ،محمدمهدی ( .)1367حاکمیت در اسالم :بررسي مراحل دهگانه واليت فقیه
در عصر غیبت امام زمان(عج) .تهران :آفاق.

ـ مهريزی ،مهدی ( .)1390درآمدی بر رسالهعملیهنويسي فارسي با تأکید بر نخبۀ مرحوم
کلباسي ،https://clck.ru/Lafx8 ،بازيابيشده در تاريخ .1398 /10 /1
ـ میرزای آشتیاني ،محمدحسن بن جعفر (1425ق) .کتاب القضاء .ج  .1بهتصحیح علياکبر
زمانينژاد .قم :المؤتمر العالمۀ اآلشتیاني(ره) .زهیر.
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Abstract
It’s frequently asked and answered “how” and “why” “Iranian Constitutional
Revolution” “happened”? The Constitutional Revolution of Iran has been the
subject of many dissertations and investigations during the last century, and
continues to receive scholarly attention increasingly. These attempts,
however, do not deal with the conditions, under which the idea of the
constitution was formed, the gradual development of social changes that
finally have crystallized in the constitution, and the way in which the
constitution got legitimacy. Briefly characterizing, most of the answers and
explanations, are, in one way or another, examples of orientalism. They
highlight the defeats of attempts to make reforms in political structures to
limit the arbitrary will of the shah and governors of provinces, to bring about
a liberty, justice, and so on; they point their finger to the strength of despotic
structures and resistance of rulers against all of these reforms. They assert
that the failure of reforms left no way except Revolution. So, Iranians, who
then due to getting familiar with European countries were aware of the
constitutional monarchy, when started to protest, started to ask for the
constitution and finally they were able to force the shah to grant the
constitution. The article tries through criticizing Katouzian and Foran’s
explanations of Constitutional Revolution, and exploiting insights of Weber
and Durkheim, historically situate the genesis of the so-called “Iranian
Constitution” and explain complexities around its formation.
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