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سال است كه بي ترديد ريشه مشروطیت يكي از رخدادھاي دوران ساز در حیات سیاسي و مدني اين كشور كھن

و به ھمین اعتبار، نمي توان بي اشاره اي كوتاه به . ھايش را بايد در گذشته ھاي دور تاريخ دور و دراز ما جستجو كرد

اين ريشه ھا، به ناگھان از پديده اي انقالبي، به نام انقالب مشروطیت ايران و از روزگار مظفرالدين شاه قاجار كه در 

، پنج روز پس از امضا سند مشروطیت ايران ١٣٢۴ذيقعده  ١٩ي قمري چشم به جھان گشود و در روز ھجر ١٢٩۶سال 

  . درگذشت، شروع كرد

به گذشته ھاي دور تاريخ ايران برگرديم و ببینیم كه انديشه اجماع، در تصمیمي مھم، براي اداره امور كشور را، از تا 

   .كدام روزگار تاريخ خود مي توانیم آغاز كنیم

نام شھر زيبا و باستاني ھمدان، ما را به ھنگام پرداختن به موضوع مشرطیت، به گونه اي غافلگیركننده، به آغاز و 

  . سپیده دم تاريخ خود، يعني روزگار مادھا باز مي گرداند

م مدني مادھا را در آغاز كار مدني خود، پیش از سده ششم پیش از میالد، عادت و سنت چنین بود كه در كارھاي مھ

آنھا براي اين منظور در جايي جمع مي . از دانسته ھاي ھمه پیران و ريش سفیدان و انديشمندان خود استفاده كنند

از ... يعني ھمه دان بودند . شدند كه در آنجا ھمه حاضران درباره موضوعي كه درباره آن نیاز به اجماع بود، دانا بودند

َدانِ امروز باشد. مدان شھرت يافتھمین روي رفته رفته جايگاه تجمع به ھ م َه كه ھمین ھَ تان َ كم   . البته به زبان آن روز ھَ

بنابراين نخستین سند درباره مشروطیت ايران نام شھر زيبا و خوش آب و ھواي ھمدان است، كه نسیم مشروطیت از 

  . آنجا خاسته و ورزيده است

نیمه سده ششم ھجري و آن روزي كه ھفت تن از بزرگان دومین سند ما درباره مشروطیت مي تواند مربوط باشد، به 

پارسي براي انتقال قدرت از شاخه اول خاندان ھخامنشي، يعني از خاندان كورش، به شاخه دوم، يعني خاندان 

َه، براي تصمیم گیري گرد ھم آمدند ن َ   . اين دو خاندان در حقیقت پسر عموھاي يكديگر بودند. آريام

اما ھر چه بود، مھم . یدن به اجماع، از گونه اي ديگر بود، كه اندكي افسانه آمیز به نظر مي آيدالبته اين بار شیوه رس

  ! اين بود كه گزيدن رھبر مشروط بود

بزرگان شوراي گزينش شاه كه در تاريخ به ھفت تنان شھرت يافته اند، بنا را بر اين گذاشتند، تا به ھنگام فلق، بیرون از 

. در آيد» شھسواري«اسب ھر كدام كه زودتر شیھه كشید، به شاھي برگزيده شود و به شھر بر اسب نشینند و 

َه داشت، به درخواست داريوش، به ياري انديشید َر شب ھنگام مادياني را . داريوش كه مھتري خوش انديشه به نام اوب

را با چند بار بر گرد او كه مھرش در دل اسب داريوش بود، در گذري از بیرون از شھر بست و آنگاه اسب داريوش 

پگاه روز بعد، ھنگامي كه ياران را گذر به نزديكي محل ماديان افتاد، ناگھان اسب از پیش انگیخته . چرخاندن برانگیخت

  . بي درنگ ياران داريوش از اسب به زير آمدند و زانوي فرمانبرداري زدند. داريوش شیھه بركشید

مردم ايران در ھمیشه تاريخ، ھر جا كه . ، بلكه در بار فرھنگي آن نھفته استاھمیت اين داستان، نه در ارزش تاريخي

خود را از نظر آگاھي از روند رويدادي تنگدست ديده اند، كوشیده اند تا به نحوي با باورھاي فرھنگي خويش به خود 
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شگفت انگیز . د بسازندبراي خو» چند و چوني«كمك كنند و اگر كسي آنھا را در چگونگي رويدادي نمي گذارد، خود 

، نقش تعیین كننده، بدون ھیچ گونه نگراني، با ترفند است و اسبي كه براي »اسب دوران ساز«است كه در افسانه 

ايجاد ارتباط با جفت شیھه كشیده است و شیھه عاشقانه اسبي در فلق است كه سزاواري داريوش را براي به دست 

البته به رغم پرھیز داريوش از اشاره با نام كورش و وادار كردن مورخ . كرده است گرفتن بزرگ ترين قدرت روي زمین تايید

براي يافتن دلیلي موجه براي اين تسامح، كوشش داريوش در تاكیدھاي مكرر بر ھمپشتي اھورامزدا و پافشاري او 

كشوري كه اسبان خوب «شايد تنھا در شعار مكرر . براي پرھیز از دروغ، با داستان اسب دوران ساز سازگار نیست

  ! بتوان حكمي يافت» دارد

 ٢۵٠يعني . سومین نشاني كه در پیوند با روش اجماع و مشروطیت يافت، مربوط مي شود به دوره طوالني اشكاني

  . میالدي ٢٢۶پیش از میالد تا 

  . داشته اند» شورا«اشكانیان نخستین خاندان فرمانروايي بودند كه رسما مجلس به اصطالح 

نظر مي رسد كه روي ھم رفته نقش ديكتاتوري در خاندان اشكاني در میان ھمه خاندان ھايي كه در طول تاريخ به 

حتي كمرنگ تر از زمان زنديه، كه كريم خان خود را وكیل . ايران بر ايرانیان فرمان رانده اند، كمرنگ تر از ھمه بوده است

ود كه در زمان كريم خان زند نیز كسي جرات آن را مي داشت كه زيرا گمان نمي ر. مي نامید) ريیس جمھور(الرعايا 

در حالي كه شاھان دوره اشكاني بیشتر از ھر دوره اي . كاله بلند و شال مانند فرمانروايي را از سر كريم خان بردارد

دگي عزل شده اند و با اين كه شاه شخص اول كشور بود، در حقیقت قدرت اصلي و پنھان در دست شوراي خانوا

است و مجلس خردمندان و مغان، كه ) مجلس اشراف يا سنا(و مجلس مھستان ) مجلس مردان كبیر خانواده شاھي(

انتخاب يا تايید ولیعھد نیز حاصل نشست . با نمونه كمرنگي از آن در سال ھاي پايان كار ساسانیان سر و كار داريم

  . مشترك اين مجلس ھا بود

موكراتیك را اشكانیان از سلوكیه گرفته اند، اما براي اثبات اين نظر نشانه كافي و قانع برخي بر اين باورند كه خوي د

حتي مي توان فروپاشي زودھنگام میراث اسكندر را ناشي از نبود دموكراسي مورد انتظار . كننده در دست نیست

  . دانست

  . و نظام شورايي آنھا بوده استشايد شیوه دموكراتیك اشكانیان ناشي از ساختار زندگي قبیله اي، آزادگي 

سطر از شاھنامه را به اشكانیان اختصاص داده است، درباره اين خاندان مي گويد، كه  ٢٣فردوسي حكیم نیز، كه تنھا 

  . »برآسود يك چند روي زمین«اشكانیان به گونه اي حكومت كردند كه گفتي اندر زمین شاه نیست و 

از . عشاير بختیاري وجود دارد: نوز ھم در میان عشاير ايران، براي نمونهاين نظام درست ھمان نظامي است كه ھ

  . نقش بختیاري ھا در به ثمر رسیدن انقالب مشروطیت نیز ھمگان به خوبي آگاھید

بنابراين، با اين كه شاھان اشكاني پسر يا برادر خود را به ولیعھدي خود بر مي گزيدند، چنین پیداست كه تايید اين 

. از اين روي مي توان شاه اشكاني را تا حدودي شاھي انتخابي به شمار آورد. مجلس مھستان بوده است گزينش با

البته بديھي است كه نقش و قدرت مجلس مھستان ھمیشه يكسان نبوده است و قدرت اين مجلس رابطه مستقیم و 

  . معكوسي با قدرت شاه داشته است

جالس دوره اشكاني موجود نیست و ما تنھا از طريق اسناد جانبي به وجود البته اين يادآوري ضروري است كه اسناد م

میالدي مي زيسته  ٢٧۶تا  ٢٠٠مانند نوشته ھاي مورخ رومي تاسیتوس، كه از . مجلس در زمان اشكانیان پي برده ايم

  . است

انديشید، كه نوشته باقوريلتاي بزرگ نادرشاه افشار در دشت مغان نیز مي تواند به نوعي مشروعیت و مشروطیت 
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  . ھايي مانند جھانگشاي نادري از میرزا مھدي خان استرآبادي از اسناد آن ھستند

اصطالح مغولي قوريلتا، به معني مجلس شورا، و نیاز نادر به مشروعیت به وسیله مجلسي مشورتي نشان مي دھد 

بخشیدن به تصمیمي بزرگ، حتي  كه شخص نیرومند و مستبدي مانند نادر ھم نمي توانسته است براي مشروعیت

  . به تظاھر و صوري، به آن بي اعتنا باشد

ش كه نه تنھا در ايران بلكه در آسیا آثار بسیار مھمي برجاي گذاشت كه در اين روزھا، .ه ١٢٨۵اما حكايت مشروطیت 

دست آوردھاي گوناگون آن  اھل قلم به آن پرداخته اند، و راقم سطور نیز در آينده به داستان طلوع و غروب، چالش ھا و

گذري  بیشتر به آن خواھد پرداخت و آنچه در اين نوشته مورد نظر بوده است،» ناگفتني ھاي مشروطیت«تحت عنوان 

 تبر ريشه ھاي مشروطیت در ھزار توي تاريخ ايران بوده است كه بسیار قائل تامل اس

 


