
 ايراني مشروطه 

 عباس منوچھري

پاره اى از اھل نظر در مقام تحلیل ماجراى مشروطه، قائل به اين مسأله اند كه ناآشنايى روح جمعى ايرانیان با آداب و 
مقاله حاضر مى كوشد اين مفروض پیشین را با . اقتضائات تجدد و مشروطیت، عامل اصلى شكست اين جنبش بود

استناد به ادبیات شعرى عصر مشروطه به چالش بگیرد و نشان دھد كه وجدان قومى ايرانیان به روزگار مشروطیت، 
گفتنى است كه اين مقاله از جمله مطالبى است كه به . چندان ناآشنا و ناآگاه به مبانى و الزامات آن جنبش نبوده است

دانشگاه تھران و مؤسسه تحقیقات و . عرضه شده است) ٨۴ ارديبھشت ١٨-٢١(ھمايش يكصدمین سالگرد مشروطیت 
از اين . توسعه علوم انسانى به عنوان بانیان آن ھمايش برآنند كه مجموعه مقاالت آن ھمايش را در قالب كتاب عرضه كنند

 دو نھاد به خاطر رضايتى كه براى چاپ پیشاپیش اين مقاله داده اند سپاسگزاريم

در مطالعات و پژوھش ھاى مربوط به تاريخ معاصر ايران، مشروطیت به عنوان يك تجربه تاريخى و واقعه منحصر به فرد مورد 
شكل . توجه بوده است زمینه ھا، عوامل مؤثر، حوادث و تحوالت و نیز پیامدھاى مشـروطه ھــر يـك قلمـروى از مطالعـات را 

شروطه كامـل شـود. داده اند ھم مـا از م از جملـه . بديھى است ھنوز مسائل و پرسـش ھـاى بســیارى بـاقى اسـت تـا ف
بوده اسـت پرســش در بـاب شكسـت مشـروطه اســت پاسـخ بـه ايـن پرسـش در . پرسش ھايى كه به طور مداوم مطرح 

از جمله مى توان به سه . در اين ارتباط نظريات گوناگونى ارائه شده است. راستاى فھم بھتر از تاريخ معاصر ايران قرار دارد
محمـدعلى ھمـايون كاتوزيـان ــ ترجمـه { » تضاد ملت و دولـت«نظريه كه در سال ھاى اخیر ارائه شده است، يعنى نظريه 

ماشـاء { » مشروطه ايرانـى«و } جان فوران ـ ترجمه احمد تدين ـ نشر رسا{ » مقاومت شكننده«، }علیرضا طیب ـ نشرنى
شت و . اشاره كرد}هللا آجودانى ـ نشر اختران  ھر يك از اين سه با به كارگیرى روش خاصى سـعى دارنـد بـه پرسـش سر

ھر چنـد . سرنوشت نھضت مشروطه پاسخ دھند جداى از نقاط قوت و ضعف ھر يك آنچه بیش از ھمه در اين سه نظريـه، 
یان در عصـر  به گونه اى تلويحى، قابل مشاھده است توجه آنھـا بـه فرھنـگ سیاسـى، روحیـات، ادراكــات و يـا منـش ايران

در ايـن میـان، . ھر سه نظريه از اين طريق، البته با درجات مختلفى از صراحت، پاسخ خود را ارائه داده اند. مشروطه است
جه  ً شكسـت مشـروطه را نتی كـژ فھمـى ايرانیـان از مقولـه «دكتر آجودانى با صراحت بیشتر و با نگرشـى ســلبى اساسـا

 .مى داند» تناقض مشروطه و تجدد«، يا به تعبیر وى »مشروطه
، يا در بھترين حالـت )Ironyيا (عنوانى است با يك پیام تحقیرآمیز از نوع طنز تناقضى » مشروطه ايرانى«لذاست كه عنوان 

دكتر كاتوزيان، از طرف ديگر با تالش براى به كارگیرى روشى صحیح براى مطالعــه تـاريخ كشـورھاى . داراى معنايى سلبى
ً به دور محتوم و مكرر تاريخ ايران، يعنى دور  . دسـت مـى يابـد» اسـتبداد -ھرج و مـرج -شورش  -استبداد«غیر غربى نھايتا

كه »جامعه اسـتبدادى«وى در اين دور اھمیت تعیین كننده اى براى فرھنگ و روحیات ايرانیان كه آن را  ، يعـنى جامعـه اى 
جـان . ھم آزادى را درست نمى فھمیده است و ھم در مواجھه با ھرج و مرج حسـرت اسـتبداد را مـى خـورد، قائـل اســت

فوران اما، بیش از ھرچیز به ساختارھاى سلطه و نقش ويرانگر عوامل بیرونى كه در نھايت در تعامل با مقاومت ايرانیـان در 
 .مقابل استبداد باعث شكنندگى آن شده اند اشاره مى كند

اما، تا آنجا كه به فرھنگ و منش ايرانى مربوط مى شود دكتر آجودانى بیش از كاتوزيان و فوران و جان فوران بسیار كمتر از 
ھم تاريخـى . آجودانى و كاتوزيان دچار اشتباه شده اند در اينجـا، پـس از ارجـاع بـه نكـاتى از سـه نظريـه فــوق بـه مقولـه ف

عد از  اشاراتى مى شود و آنگاه از طريق نشانه شناسى شعر مشروطه و با تطبیق معانى نھفته در اين اشعار در قبـل و ب
در اين جـا ادعـا مـى .  سعى در دست يابى به درك درست تر از منش ايرانى و درك او شده است١٢٨٧و ١٢٩٩دو كودتاى 

شود كه ايرانى عصر مشروطه از آغاز تا پايان به اصالت آرمان ھاى مشروطه باور داشته و به آن دلبسته باقى مانده است 
و لذا، شكست مشروطه نتیجه ھر عامل يا ھر مجموعه اى از عوامل كه باشد نتیجـه عـدم درك ايرانـى عصـر مشـروطه از 

 .معناى مشروطه يا تمايل به بازگشت استبداد نبوده است
به گفتـه وى از آنجـا كـه مـا . ايرانیان از مشروطه مى پردازد» بدفھمى«به توضیح چگونگى » مشروطه ايرانى«آجودانى در 

» مشـروطه«و » حكومـت قـانونى«يـا » مجلـس ملـى«يـا » حكومت ملى«تجربه چنان مفاھیمى را نداشتیم، يعنى وقتى 
نداشتیم، نمى توانستیم چنان مفاھیمى ھم در زبان داشته باشیم اما، مشكل، تنھا مشكل زبـان نبـود، مشــكل زبـان بـه 

چون ... انسان ايرانى... يك معنى مشكل تاريخ و ذھنیت انسان ايرانى ھم بود شنا مـى شـد،  آنگاه كه با مفاھیم جديـد آ
خود ) كه دو روى يك سكه بودند(تجربه زبانى و تاريخى آن مفاھیم را  نداشت، آنھا را با درك و شناخت و برداشت تـاريخى 

 ...و با تجربه زبانى خود، تفسیر، تعبیر و بازسازى مى كرد
 آشناسازى ھا، در واقعیت رويدادھاى تاريخ، نتايج خود را منعكس مى كرد و بـه بحـران و حتى كار اين نوع تقلیل دادن ھا و

را در » عدم درك درست«آجودانى اين ) ٨ و ٧صفحات (ھاى اجتماعى مھمى منجر مى شد، جنگ تازه اى آغاز مى گرديد 
 .مورد روشنفكران نیز اطالق مى كند

نه تنھا مردم ،كه ھمان روشنفكران ھم، البته با تفاوت ھايى، در درك و فھم ايـن مفـاھیم جديـد، ھمــان محـدوديت ھـاى «
 )٩ھمان (» .زبانى و تاريخى را به شكل ديگرى داشتند

ند شاره مــى ك : در ريشه يابى اين عدم درك يا درك نادرست، آجودانى به تلقى شیعى به عنوان يك عامل تعییـن كننـده ا
قى ... « ً مبتنى بود بـر سـاختار تل ساختار جديد مفھوم دولت و ملت، آنگونه كه در مشروطیت ايران شكل گرفته بود، تماما

تا اين ساختار از طريق زبان، زبان تاريخى، و برداشت ھاى متفاوت به درسـتى فھمیـده نمـى . »دولت«و » ملت«شیعه از 
بسـیارى از . ايـران را بـه نمــايش بگذارنـد» مشـروطیت«و » تجـدد«شد، رويدادھاى تاريخى، زبان باز نمى كردند تا تنـاقض 

اين ساختار، » زبان تاريخى«نتیجه گیرى ھاى ناروا در تاريخ نگارى معاصر ايرانى توجھى به اين ساختار و از بى توجھى به 
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 )١٢ و ١١ھمان، صفحات (» .سرچشمه گرفته است
، فرھنگ سیاسى ايرانیان را منشأ يك دور مكرر مى داند كـه در »جامعه استبدادى«بر خالف آجودانى، كاتوزيان با تأكید بر 

در برگیرنده چرخه اى از دولت ھاى استبدادى است ] ايران[تاريخ جامعه استبدادى «: مورد مشروطیت ھم اتفاق مى افتد
ً ھر دولت با شورشى پايان مى گیرد و سپس آشوب و ھرج و مرج حكمفرما مى گردد  ».كه عمدتا

بنـابراين عجیـب نبـود كـه پـس از . شرايط بى قانونى عمومى است كه مفھوم وضع طبیعى ھابز را به خـاطر مـى آورد... «
را بكنـد كـه بـا » مـرد نیرومنـدى«مدت كوتاھى، جامعه حسرت ثبات از دست رفته حكومت سابق را بخـورد و آرزوى ظھـور 

فاه  بات و ر تأسیس يك دولت استبدادى جديد به استفاده پراكنـده و نابســامان از قـدرت اسـتبدادى پايـان دھـد و صـلح و ث
 ».بیشترى را به ارمغان آورد

سـرنگونى دولـت در جامعــه اسـتبدادى بـه ھمـه كسـانى كــه قدرتـى ... «: در توضیح اين مطلب كاتوزيان اضـافه مـى كنـد
بنابراين يك مركز قدرت استبدادى جاى خود . داشتند اجازه مى داد كه به شیوه استبدادى و خودكامانه از آن استفاده كنند

 ».را به مراكز بى شمارى مى داد و اين منجر به ناامنى و بى قانونى بسیار بیشترى در جامعه مى شد
قانون، سـلطنت مشـروطه و «: بـه گفتـه كاتوزيـان. اين وضعیت در مورد تجربه مشروطیت به كار گرفته مى شـود حكومـت 

تار ) كه به آن حكومت ملى مى گفتند(حتى دمكراسى  ً به دست آمـده بـود، امـا واكنـش عمـوم مـردم تفـاوتى بـا رف اسما
اما، نكته » .استبدادى كه جامعه ايرانى ھمواره پس از سرنگونى حكومت ھاى استبداديش از خود نشان داده بود نداشت

ستیم يعنـى . اساسى در اين میان اين است كه ما با پديده يا وضعیتى غیر از آنچه در نظريه كاتوزيان آمده است مواجـه ھ
مشـروطیت سـقوط دولـت . يك فرايند تاريخى كه قبل از جريان تنباكو در ايران شروع شد و مشروطیت نقطــه عطــف آن بـود

دولت مركزى حذف نشد تا ھرج . استبدادى نبود بلكه برقرارى نظم جديدى بود كه جايگاه پادشاھى در آن متحول شده بود
اما اگر قرار بر ايـن . مگر اينكه فرايند مربوط به مشروطه از فتح تھران تا تاجگذارى رضاشاه در نظر بگیريم. و مرج حاكم شود

باشد كه ما درك درستى از تحوالت، از جمله منش ايرانیان در اين زمان، يعنى در عصر مشروطه، كسب كنیم بايد به كلیت 
برقرارى مشروطه، دو كودتا، يكى ناكام و يكى كامیاب، بروز جنگ جھانى . آنچه در اين عصر اتفاق افتاده است ملزم باشیم

ً دخالت ھاى بارز دو قدرت روسیه و انگلیس كه به شكلھاى گونـاگونى، از جملـه  اول و پیامدھاى آن براى مشروطه و نھايتا
 خود را نشان مى دھد، يك تصوير بسیار پیچیده از آنچه در اين عصر اتفاق افتاده اسـت را ترسـیم ١٩١٩ و ١٩٠٧دو قرارداد 

شروطیت و تاجگـذارى رضاشـاه ١٣٠۴ تا ١٢٨۵در میان تالطمات متعدد، در طى دو دھه، يعنى از . مى كند عالم م  يعـنى ا
 .جامعه ايران تجربیات فراوانى را پشت سر گذاشت

بنابراين، شناخت درست از تاريخ ايران و ايرانى در تاريخ معاصر، مستلزم توجه به كلیت اين تجربه و چگونگى عمل جمعــى 
 .ايرانیان در طى اين دو دھه است

شكننده«جان فوران در  وى عوامـل بیرونـى در فھــم . تحلیلـى متفـاوت از شكسـت مشــروطیت ارائـه مــى دھـد» مقاومت 
میزان دولـت، جامعـه و ... «: تحوالت سیاسى ايران را مستلزم توجه مى داند قرن بـه چـه  روابط ايران بـا غـرب طـى چنـد 

كنـش . اقتصاد را در راستاى مشخصى از وابستگى به اقتصاد جھانى و سیاست قدرتمندترين كشـورھا شـكل داده اســت
متقابل اين فشارھاى خارجى با ساختار از پیش موجود و جارى جامعه ايرانى موجب بروز مناسبات اجتماعى بیش از پیش 

ھا، جنبشــھاى . پیچیده در طول زمان شده است ھا، شـورش ھـا، انقالب صل بـه صـورت يـك رشــته اعــتراض  تنش ھاى حا
ھاى  جدايى خواھانه وكودتاھا رخ نمود و سرچشمه آنھا در مقاومتى اسـت كــه بخشــھاى گونـاگون جامعــه در برابـر واقعیت

يى . سلطه خارجى و خودكامگى دولتى نشان داده اند كه در آنھـا چنیـن مخالفــت ھا معضـل مــا توضــیح شـرايطى اسـت 
ھمچنین مى خواھیم بدانیم چرا ظرفیت رھايى بخش اين مخالفتھا پى در پى حرمان و سرخوردگى به . امكانپذير مى شد

ھاى . بار آورده است ھاى پاسـخ را مـى تـوان در پیچیـدگى سـاختار جامعـه ايرانــى، فرھنگ استدالل خواھم كرد كه ريشه 
تاريخ معاصر ايران از صفويه بـه بعـد .سیاسى گروھھاى مخالف درگیر و موازنه ھاى داخلى و خارجى قدرت جست وجو كرد

مده،  قدرت بـه عمـل آ سرگذشت تالشھاى مكرر و دلگرم كننده اى است كه به منظور زير و رو كـردن ســاختارھاى نـابرابر 
 )١٩ ـ ٢٠۶( » .ھمچنین سرگذشت فروپاشى مكرر اين قبیل برنامه ھاى شكننده است
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