
 بحران مدیریت و کارآیي پس از انقالب مشروطیت

  
 

 سید مصطفي تقوي
  

یش از انقـالب مشـروطه، دربـار شـاه . با صدور فرمان مظفرالدين شاه، کشور وارد مرحله نويني از حیات سیاسي خود شد و ) ھیئـت حاکمـه(تـا پ
بازيگران بي رقیب صحنه سیاست کشور بودند؛ اما از اين پس، انقالبیون نیز به عنوان مولـود انقـالب، در قالـب بـازيگري ) روس و انگلیس(بیگانگان 

عني دربـار،  مستقل و رسمي وارد میدان شدند و، بدين ترتیب، تحوالت سیاسي اين دوره نتیجه تعامل ساليق و عاليـق ايـن سـه بـازيگر عمـده ي
پر روشن است که ھرکدام از آنان در پي آن بود تا از سیر حوادث سود جويد، بــه تحکیـم موقعیــت خـويش بـپردازد و بــه . انقالبیون و بیگانگان گرديد

 .اھداف خود برسد
 

در اين مرحله تاريخي، شور و ھنگامه انقالب و گفتمان مسلّط آن فضاي غالب جامعه را در برگرفته و، به ھمین علت، آرايش سیاســي جامعــه نیـز 
برخي از رجالي که تا اين تاريخ بخشــي از دربـار و ھیئـت حاکمـه محسـوب مــي شـدند اکنـون، بـه طـور واقعــي يـا . دستخوش دگرگوني شده بود

شور . مصلحت جويانه، در صف انقالبیون قرار گرفته بودند حوادث سیاسـي ک اما به ھر حال بخشي از رجال سیاسي پیرامون شاه بودنـد و دربـاره 
اينان زير فشار جبر تحوالت تاريخي و افکار عمومي تن به انقالب دادند وگرنه ھیچ گاه به میــل خـود بـدان رضـايت . منظر و موضع ھمساني داشتند

خود را نگھدارنـد. نمي دادند در عـرف . اکنون نیز مي کوشـیدند تـا در حــد تـوان و امکـان، مــوج دگرگونـي خواھـي را مھـار کننـد و جايگـاه و منـافع 
ھاي . نامید» محافظه کار« سیاسي، به معناي درست کلمه، اينان را مي توان  البته صرف نظر از ماھیت محافظــه کارانـه شــان، تنــدرويھا و کجروي

ايـن مجموعــه . بازيگر تازه صحنه سیاست کشور، انقالبیون بودند. برخي از انقالبیون بر محافظه کاريشان افزود و حتي آن را به دشمني تبديل کرد
از گروھھاي گوناگوني تشکیل مي شد و ھرکدام از آنان خاستگاه طبقاتي، پشتوانه اجتماعي، رويکرد فرھنگـي و جھتگــیري سیاســي و صــداقت 

 . انقالبي متفاوتي داشتند
  

ً محــال مـي  تفکیک و تقسیم بندي آنان دشواريھايي دارد و در برخي موارد مانند تعیین میزان صداقت و تعھدشان به انقــالب و منــافع ملـي، تقريبـا
مي . نمايد و دست کم از حوصله و ھدف اين نوشته بیرون است ظر خاسـتگاه طبقـاتي نـیز رخ  اين دشواري تا حدودي در تقسـیم بنـدي آنـان از ن

نمايد، زيرا از اين نظر آنان بسیار متداخلند و در بیشتر گروھھا به ويژه دو گروه عمــده آن کـه بعـدھا اعتـدالي و دمکــرات نــامبردار شـدند، افــرادي از 
ھمچنین اگرچه با توجه به ساختار اجتماعي ايران آن روز، اعتدالیھا از پشتوانه اجتماعي گسترده تري برخــوردار بودنــد . طبقات گوناگون وجود دارند

بـا ايـن . اما با دگرگوني شرايط سیاسي و تأثیرگذاري عوامل خارجي و داخلي، میزان گرايش افکار عمومي به اين دو گـروه عمـده، در نوســان بـود
میانه روھا که در میان آنان افراد آگاه بـه . ھمه، شايد بتوان جناح انقالب را از منظر جھت گیري سیاسي به دو گرايش میانه رو و تندرو تقسیم کرد

دنیاي جديد اگر بیشتر از تندروھا نبود، کمتر از آن نیز نبود، به توسعه تدريجي باور داشـتند و بـرآن بودنـد کـه در امــر توسـعه و نوسـازي دو راھکــار 
وجود دارد، يکي معتدل و واقع بینانه که شرايط و مقتضیات جامعه را نیز مورد توجه قرار مي دھد و ديگري انقالبي و غیرواقع بینانـه و ايــده آلیســت 

ّني بـراي توســعه  1. که به موقعیت ويژه جامعه خود توجه الزم را ندارد آنان ھرچند ھمانند ديگر گروھھــاي سیاسـي ايـن دوره برنامــه جـامع و مـدو
تاه  کشور نداشتند، اما بر اين باور بودند که نه فرايند مدرنیسم اروپا بدون تعديل و تصحیح در ايران قابل تحقق است و نه چنیــن کــاري در مــدتي کو

ھار . انجام پذير است ھـوادار روش « به ھمین علت در رويکرد فرھنگي و عملکرد سیاسي میانه روي را پیشه کردند و بــه گفتـه ملــک الشـعراي ب
گن نبـوده و   2» .ماليم تر و رعايت سیر تکامل بود و اعتقاد به کشتن و از میان بردن مستبدان و ارتجاعیھا نداشت البته میانه روھا مجموعه اي ھم

دسـته اخـیر بــه نوبــه خـود، بـه . آنان نیز از دو گروه علماي ديني و رجال سیاسي فرھنگي تشکیل مي شـدند 3. تنوع و تکثر خاص خود را داشتند
رغم ديگر اختالفھا با تندروھا و درباريان، در يک مورد با آنان ديدگاه ھمانندي داشت و آن، ناخوشايندي از حضور جدي علماي ديني در عرصه قدرت 

یت . و سیاست و تالش براي جلوگیري از آن بود تنھا تفاوتشان با تندروھا اين بود که در اين باره برخورد با علماي ديني ھم بايد میانـه روي و موقع
در کشاکش حوادث، علماي ديني خود دچار دودستگي شدند؛ برخي، بنا به داليلي و با تعبیري که از مشروطه داشتند، . را از ديده به دور نداشت

در برابر، برخي ديگر از علماي ديــني، . ھمچنان تضاد عمده را میان دربار و انقالبیون ديده و بر حمايت از مشروطه و مبارزه با شاه پاي مي فشردند
با مشاھده تندرويھا و کجرويھايي در میان انقالبیون، به اين نتیجه رسیدند که اھداف نھضت و بنیاد شريعت بیش از آنکه از جانب دربار تھديد شــود 

بنابراين، اينان تضاد عمده را میان دين و انقالبیون ديده و پس از پیمودن مراحلي از گفت وگـو و تبــادل نظـر، . انقالبیون به خطر افتاده استاز ناحیه 
 . راه خود را از انقالبیون مشروطه خواه جدا ساخته و به مبارزه با آنان برخاستند

  
در آن برھه از تاريخ، و ھمچنان تــا اواخــر قــرن . شايد بتوان گفت مھم ترين شاخصه گرايش تندرو جناح انقالب، شیدايي به فرھنگ و تمدن اروپا بود
کشورھاي اروپايي اصرار داشتند تا به نخبگان .  بیستم میالدي، مدرنیسم اروپا فضاي غالب بر انديشه و عمل نخبگان سیاسي فرھنگي جھان بود

ند مدرنیسـم اروپـايي اسـت و راه ديگـري  ديگر کشورھاي جھان بباورانند که تنھا راه آنان براي توسعه و پیشرفت، پیمودن بدون کـم و کاسـت فراي
بـا ايــن . به استثناي علماي ديني، بیشتر نزديک به تمام رجال مشروطه خواه اعم از میانـه رو و تنـدرو در چنیــن فضــايي دم مـي زدنـد. وجود ندارد

تفاوت که تندروان بدون توجه به ويژگیھاي ساختاري جامعه ايران، و ھمچنین ، بدون توجه به مدت زمــاني کــه اروپــا آن مسـیر را پیمـود، و بنابرايـن 
مـا « اين ديدگاه در جملـه معـروف . بدون توجه به عملي يا غیرعملي بودن آن، خواھان تحقق ھمه جانبه و سريع مدرنیسم اروپايي در ايران بودند

عالم انديشــه راه نیافتــه بـود تـا از . خود را نشان مي داد 4» فرق سر تا ناخن پا فرنگي شويم  بايد از در آن ايام ھنوز مقولـه پســت مدرنیسـم بـه 
ھان بکاھـد چنـدين دھـه گذشــت و ناکامیابیھـايي از تحمیـل بـي . جزمیت مدرنیسم ھم براي اروپايیان و ھم براي مدرنیستھاي ديگر کشورھاي ج

چون و چراي مدرنیسم بر ديگر کشورھاي جھان خود را نشان داد تا در ابتدا خود اروپايیان دست از يکسان انگاري جھان بردارند و مقوله مدرنیســم 
را به چالش بکشند و دريابند به ھمان اندازه که کشورھاي عقب افتاده جھان نیازمند کسب تجربه از فراينــد مدرنیسـم و فـرآورده ھـاي تمــدني آن 

ین . ھستند، مدرنیسم نیز نمي تواند پیشینه تاريخي و ساختار اجتماعي فرھنگي کشورھا را ناديده انگارد و ناگزير از سازگاري با آنھاست به ھم
سي در آن برھـه تــاريخ بـه  5سان، چندين دھه گذشت تا گوينده عبارت ياد شده دريابد که آن رويکرد  حال، صــاحبان فرھنگــي و سیا ولـي، بـه ھر

مي فشـردند و بـر رونـد حــوادث و  صواب نبوده است، ديدگاه يادشده در آن ايام، منش و روش خود را عین صواب و صالح مي دانستند و بر آن پاي 
 . تحوالت کشور تأثیر خاص خود را گذاشتند که در مباحث آينده به اختصار به نتايج و آثار آن اشاره خواھیم کرد

  
اين دو کشور بـا پیشـینه بیـش از . بازيگر ديگر و عامل تأثیرگذار مھم بر تحوالت کشور در اين دوره، بیگانگان يعني دو کشور روسیه و انگلیس است

خـود مـي دانسـتند و حضـور   و اقتصاد ايران، ھمچنان اين کشور را چھار راه مھم سیاست بین المللــي صد سال نفوذ و سلطه بر ارکان سیاست 
به کار مي بستند، اما در اين دوره بر پايه » بازي بزرگ« را در قالب استراتژي » کشور حايل«تا پیش از اين، سیاست . خود را در آن الزم مي ديدند

در اين راستا به نماينــدگان سیاسـي . ، ايران را به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده و سیاست ھماھنگ و مشترکي در پیش گرفته بودند١٩٠٧قرارداد 
به رغم نسبتھاي کاذبي که در برخي از نوشته ھا بـه روس  6. خود در تھران دستور دادند تا با يکديگر ھمکاري کنند و از ھرگونه اختالفي بپرھیزند

و انگلیس داده شده حاکي از اينکه روسیه از شاه قاجار و انگلیس از مشروطه حمايت مي کرد، سیر حـوادث نشـان مـي دھـد کـه بـراي آنـان نــه 
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حمايـت ھـر کــدام از آنـان از بــازيگران  7. آنچه براي آنھا مھم بود منافعشـان بــود و بـس. استبداد و مشروطه اھمیتي داشت، و نه شاه و انقالبیون
براي آنان اصل بر ھماھنگي بود و اگر رقابتي در مخالفت يـا .  به کار بسته مي شد١٩٠٧صحنه سیاست ايران، با ھماھنگي و در چارچوب قرارداد 

 . حمايت از جناحھاي سیاسي ايران داشتند، در موارد کم اھمیت بوده، آن ھم تا جايي که به اصل ھماھنگي آسیبي نرساند
  

در آشـفتگي . در کشاکش کنش و واکنشھاي اين بازيگران عمده، معدود افرادي بودند که مي پنداشتند بايد مستقل از اين دسته بنديھا عمل کرد
فرادي بــه  جال مسـتقل نشـان داد و اصـوالً شناسـايي ا ناشي از تضارب آرا و منافع گروھھاي سیاسي ، شايد نتوان آثار چشمگیري از عملکـرد ر

اما آشفتگي يادشده به عده اي اين امکان را مي داد که، بدون توجه به مصالح کشور و منافع ملـي، تنھـا . عنوان مستقل دشوار به نظر مي رسد
بدين گونه، به نظر مي رسد که در جريــان حـوادث ايـن دوره از . در پي منافع شخصي باشند و براي دستیابي به مقصود از ھر فرصتي سود جويند

نش گـران صـحنه سیاســت ايـران . تأثیر فرصت طلبان نیز نبايد غافل ماند در اين مختصر کوشیده شد تا سیماي کلي آرايـش سیاسـي نیروھـا و ک
بنـابراين، درک درسـت تاريـخ . تعامل عاليق و ساليق اينان بود که حوادث پس از مشروطه را به وجود آورد و تاريخ اين دوره را رقم زد. نمايانده شود

 .اين مقطع و نگارش آن بدون توجه به اين عوامل میسر نیست
  
 ------------------------------------------------------- 
 . ٢٣١ص .  ١٣٦١تھران ، نشر گستره، . ) دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي(پیدايش و تحول احزاب سیاسي مشروطیت . منصوره اتحاديه. ١
  .9ص. 1ج. 1357تھران، کتابھاي جیبي ،. تاريخ مختصر احزاب سیاسي ايران. محمدتقي بھار. ٢
منظور از میانه روھا تنھا اعضاي گروه اعتدالیون نیست، بلکه اين نام شامل مجموعه کساني مي شود کــه چنیـن منـش و روشـي را داشـتند، . 3

ً عضو گروه يادشده ھم نبودند   .حتي اگر رسما
 .اين عبارت از گفته ھاي سیدحسن تقي زاده از رھبران فعال و تأثیرگذار مشروطه خواه تندرو است . 4
 . ٥٦، ص مشتمل بر شمه اي از تاريخ اوايل انقالب مشروطیت ايران: خطابه. سیدحسن تقي زاده. 5
 .  ٥٨٤ص . 2ج. 1363تھران، دنیاي كتاب، . ، ترجمه سید محمدتقي فخر داعي گیالنيتاريخ ايران. سر پرسي سايکس. 6
 ص . 1347تھران، وحید، . ترجمه حسین سعادت نوري. سفرنامه ويلسن. آرنولد ويلسن. 7
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