
 مشروطیت، سلطانیسم و مشروعیت
 
  

 
  

ی  ای كم و بیش نزدیك به ھم، در یك منطقه گنجد كه با فاصله ای می ی ایران، در سلسله انقالبات مشروطه انقالب مشروطه
و ما ھم سال آینده به  1907ی عثمانی  روسیه، انقالب مشروطه 1905ی  اند؛ مانند انقالب فوریه جغرافیایی اتفاق افتاده

ی ربط این  من قبالً درباره.) البته به حساب تقویم خورشیدی(رویم  ی ایران می استقبال صدمین سالگرد انقالب مشروطه
ی دیگری به انقالب مشروطه بپردازم و آن  خواھم از زاویه جا می در این  1.ام ای نوشته ھا مقاله ھا و خواھرخواندگی آن انقالب

كه عصر مشروطه كی تمام شده است؟ آیا اصالً تمام شده است یا نه؟ آیا این احتمال وجود دارد كه ما ھنوز در عصر  این
 سر ببریم و بنابراین باید وظایف و تكالیف ناتمام این دوره را كماكان به دوش بكشیم؟  مشروطه به

 
" استبداد شرقی"، یك عنصر فئودالی وارد ساخت قدرت موسوم به "وبر"جا آغاز شد كه به قول  از نظر من، مشروطه از آن

، دیگر خزانه )چه لشكری و چه كشوری(ساالری شخصی پادشاه  شد؛ به این معنا كه بر اثر گسترش دستگاه دیوان
ھای خالصه را به مالكیت دیوانیان و  گوی جیره و مواجب این دستگاه عریض و طویل نبود و لذا شاه مجبور بود كه زمین پاسخ

ی فئودال، مشابه  ی قاجاریه، یك طبقه رو در اواخر دوره از این. امیران درآورد یا ایاالتی و والیاتی از كشور را به آنان ھبه نماید
داد و شاه  مند بود و نیرویی را در مقابل سلطنت تشكیل می دار در اروپا پیدا شده بود كه كامالً قدرت اشرافیت زمین

 ھا را مصادره نماید  شبه اموال آن توانست به راحتی آنان را از عرش قدرت به فرش مذلت بیندازد و یك نمی
 

ی  توان از زوایه ھمین نكته را می. ھا بوده است سلسله جنبان آن دانیم، وبر، جزو نھادگرایان، بلكه  البته چنان كه می
به قول اریك (ساختارگرایان نیز تحلیل كرد؛ به این معنا كه از مقطعی به بعد، بر اثر تحوالت جھانی، نوعی باز تولید دوگانه 

صورت ھمزاد،  كرد، گوركن خود را ھم به كه خود را بازتولید می وجود آمد؛ یعنی دولت در ضمن آن در دولت ایران به) اولین رایت
و ھمچنین بعضی از " آب پایه"یا " ھیدرولیك"ی تولید  ی شیوه عالوه به  -پاستورال  -" شبانكارگی"ی تولید  شیوه. داد پرورش می

و " فئودالی"ی تولید  شد، در كنارش شیوه ی تولید اصلی ایران محسوب می گرانه و كالً ما قبل فئودالی كه شیوه اشكال غارت
این دوگانگی، خود را در ذھن ھم بازتاب . ی معیشت، دوگانگی پیداشد وجود آمد؛ لذا در شیوه نیز به" بورژوازی كمپرادور"نوعی 

سو كماكان خود را  ی آن، از یك ی مشروعیت شدیم كه یك پایه داد و اوالً به لحاظ سیاسی ما دچار نوعی بازتولید منابع دوگانه
ً از  ای دیگر، خود را نماینده دانست و از حق الھی پادشاھی برخوردار بود و پایه هللا می ظل ی اصناف و مردم و كسانی كه سابقا

ی دیگری، نوعی حاكمیت دوگانه پدید آمد كه بر سر  ی ایرانی، مانند ھر مشروطه لذا در مشروطه. دانست آنان نام بردیم، می
اصطالح مجلس  مثالً در مباحث مربوط به مجلس اول كه به. تفسیر واژگان و بازتوزیع قدرت با یكدیگر در جدال دایم بودند

ً از خدا نمایندگی دارد یا نه، بحث ِسسان بود، بر سر این كه شاه مستقیما ی  ھای فراوانی درگرفت، تا باالخره روی جمله مو
 ، به توافق رسیدند "شود سلطنت موھبتی است الھی كه از طرف مردم به پادشاه واگذار می"مشھور 

 
به این ترتیب، در گذار از سنت به تجدد، ھر جا كه قدرت مردم محدود بوده و با موانع ناشی از خودكامگی پادشاه برخورد 

ی شاه را محدود  مدت جریان یافته است كه مرحله به مرحله، قدرت مطلقه شدت اما طوالنی ای كم كرده است، مبارزه می
را كسب كرده و درگام ) ھای ایالتی و والیتی مثالً در ایران قانون اساسی، مجلس مقننه و انجمن(نموده و نھادھای مردمی 

 ی قھریه را از دست شاه بیرون آورده است  ی مجریه، قضاییه و باالخره قوه بعدی، قوه
 

قرن  كه در مورد انگلیس، ھشت... ای كشورھا خیلی طوالنی بوده است؛ مانند انگلستان، ھلند، بلژیك و  این پروژه در پاره
جای آن  توانند با یك رفراندوم ساده، نظام سلطنت را برچیده و به ای رسید كه االن مردم آن كشور می طول كشید تا به نقطه

ً،  ی بخش اعظم انگلیسی كارانه ی محافظه اما اوالً، روحیه. جمھوری را مستقر نمایند ھا مانع از این تغییر شده است؛ ثانیا
. كند آیند، با محاسبات اقتصادی آن برابری می درآمدھای ناشی از جھانگردانی كه برای دیدن كاخ باكینگھام به لندن می

ی  اگر ھدف، دموكراسی است، باید ھزینه. شیائوپینگ؛ گربه باید موش بگیرد، چه سیاه باشد چه سفید   بنابراین، به قول دنگ
را با یكدیگر ) ھای داخلی ھا و جنگ انواع كودتاھا، انقالب(كارھای رادیكال  و راه) خواھانه مشروطه: بخوانید(طلبانه  كار اصالح راه

تر است، به سطح تكامل نیروھای  كار برای كدام كشور در كدام زمان مناسب كند كه كدام راه چه تعیین می آن. سنجید
ھا  ھا نتوانند و پایینی در شرایطی كه باالیی. ی مدنی و ضعف یا قدرت دولت بستگی دارد مندی جامعه سیاسی و قدرت

ً راه واھند و سازماننخ ُر؛ مانند انقالب كارھای پرشدت و میان ھای حزبی قوی برای بسیج توده وجود داشته باشد، قطعا ھای  ب
كارھای كم شدت، مانند  اما در شرایط ركود، معموالً راه. گیرد خود شكل می سیاسی، مخملی و انواع نافرمانی مدنی خودبه

 گیرد  خواھی، در دستور كار قرار می مشروطه
 

ی میرزا رضا كرمانی  ای كه از اسلحه مثالً گلوله. البته عوامل جانبی دیگری نیز در صدور فرمان مشروطیت دخیل بوده است
ھای جدیدی مانند  آویز قلب پادشاه وقت شد، نشان از پیدایش ایدئولوژی ی مدرنیته، مدال عنوان اولین نشانه خارج شد و به

شده كه به تجارت مازاد كشاورزی مشغول بود و  ای از بورژوازیِ داللِ شھری ھمچنین پیدایش الیه. داد می" نیچریه"و " نیھیلیه"
ای درباریان كه خارجه دیده بودند و  دفتر داشت و در انقالب مشروطه، تجار قندش فلك شدند و نیز پاره  2طوم بنگاھش تا با

 سعید حجاریان 
 برگرفته از سایت عصر نو
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دانست و با  ماندگی ایران در آنان پیدا شده بود و حتی روحانیتی كه شاه را غاصب منصب می نوعی بیداری نسبت به عقب
ً دست به دست ھم دادند و شاه ضعیف ی این كلكته و بمبئی و استانبول مكاتبه داشت، ھمه النفس و فرتوت  ھا مجموعا

ِسای  كشور را وادار كردند تا دستخط ھمایونی را دال بر تاسیس عدالتخانه بنگارد و بخشی از قدرت تقنینی خود را به رو
 اصناف واگذار نماید 

 
چه در  ھایی در جھت ایجاد نوعی استبداد منور، مانند آن شاه، تالش البته قبل از صدور فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین

ً می) پتر(زمان پطر  ھای ایران و  خواست توسط صدراعظم و كاترین یا میجی اتفاق افتاد، در ایران ھم صورت گرفت كه عمدتا
تر از ھمتایان  رمق لذا مشروطیت ایران كم. میرزا صورت تحقق به خود بگیرد، اما ناكام ماند بعضی شاھزادگان مانند عباس

 روسی و ژاپنی و حتی عثمانی بود 
 

الی كه در این ِ ی جمھوریت در دستور كار پدران ما قرار نگرفت؛ به این معنا  جا مطرح است این است كه چرا به یكباره، پروژه سو
كه صد و اندی سال قبل از آن،  كلی بساط سلطنت را جمع نكردند تا به جای آن رای مردم را بنشانند؛ با توجه به این كه چرا به

ھا به كلی منقرض شده بود؟ دلیل آن واضح است؛ چون اوالً، جمھور در  در فرانسه اولین انقالب جمھور بر پا و سلطنت بوربون
. یك وجود خارجی نداشتند ی متوسط جدید، ھیچ ی كارگر و نه طبقه كار نبود كه به صحنه بیاید؛ نه بورژوازی صنعتی، نه طبقه

ً، كسانی كه برای مشروطیت تالش می ً از انقالب گریزان و دارای منافعی بودند كه با وجود شاه تامین  ثانیا كردند، عمدتا
، دو گرایش را در انقالب "نیروھای اجتماعی در انقالب مشروطیت"اش  ی تحصیلی نامه البته، بیژن جزنی، در پایان. شد می

كار و دیگری گرایش رادیكال كه بعدھا در پارلمان به اعتدالیون و اجتماعیون مشھور  دھد؛ گرایش محافظه مشروطه نشان می
 میرزا را رادیكال    زاده و سلیمان داند و تقی شدند و مثالً سیدین را اعتدالی می

 
و نه (ایست  ھای آته بعدھا پس از انقالب اكتبر و تاسیس دولت تركیه و برآمدن كمالیسم كه ھر دو كشور را به جمھوری

خواھی  ی جمھوری زنش در ایران نسبت به ھر نوع جمھوریت پیدا شد؛ به طوری كه ایده تبدیل كرد، نوعی پس) سكوالر
 مھاباد، جمھوری شوروی گیالن و  ھم خورد و جمھوری بعضی مناطق نیز مانند جمھوری رضاخانی با شكست مواجه شد و به

محمد خیابانی، ھمه منكوب شدند؛ تا زمان انقالب ایران كه دوباره پس از گذشت    ی شیخ خواھانه ھای جمھوری گرایش
با . عنوان فرم رژیم ایران مطرح كرد خواھی، امام خمینی آن را در پاریس دوباره به ی جمھوری  شدن آوازه صدسال و فراموش

ال دیگر می ِ ی مشروعه بود،  هللا نوری مشروطه ی شیخ فضل اگر ادعا كنیم كه خواسته: پردازم مقدمات فوق به طرح چند سو
وجود آمد و ھمان  ی بد جمھوریت در اثنای انقالب ایران، جرات طرح جمھوریت دوباره به یافتن آوازه توان گفت با پایان آیا می

ً تبدیل به جمھوری اسالمی شد؟  ی مشروطه ایده  ی مشروعه، متناظرا
 

ی شیخ  چون به ھر حال ایده(ی مشروعه بوده است  اگر بگوییم كه بعد از انقالب مشروطه، رژیم ایران سلطنت مشروطه
نفر مجتھد به تایید مراجع تقلید باید در  هللا را به نوعی در قانون اساسی گنجاندند؛ به این معنا كه در آن قانون، پنج فضل

بنابراین، سه عنصر در این رژیم به ھم ممزوجند؛ ) بودن مصوبات آن صحه بگذارند مجلس حضور داشته باشند و بر شرعی
 حال چه تغییراتی كرده است؟  این تركیب تا به.) مشروعه( "نھاد دین"و ) مشروطه( "مردم"، )سلطنت( "سلطان"

 
چه برجای ماند سلطنت مشروعه  بستن مجلس، آن گونه خواھد بود كه بعد از به توپ تاریخ تحول این رژیم را اگر بنویسیم، این

ی  رو ھستیم و به دوره به مرج رو و ی ھرج پس از آن، با یك دوره. هللا گرفته بود است كه مشروعیت خود را نیز را شیخ فضل
دولت "یا به قول ساختارگرایان، " سلطانیسم"شوند و تنھا  حذف می" مشروعه"و " مردم"رسیم كه عناصر  رضاخان می

رسیم تا دوران مصدق، یعنی  یابد و باز به یك دوران ھرج و مرج می ادامه می 1320این وضع تا شھریور . ماند باقی می" مطلقه
 28بعد از . كه ھر سه عنصر در كنار ھم حضور دارند، اما غلبه با سلطنت مشروطه است 1332مرداد  28تا  1330تیر  30از 

اما در دوران انقالب اسالمی، تا درگذشت امام خمینی، به . مرداد تا انقالب اسالمی، دوران بازگشت به سلطنت مطلقه است
ی مردم و ھم دستگاه روحانیت را به سمت خود جذب نموده بود و لذا  ی امام قوی بود كه مغناطیس آن، ھم توده حدی جاذبه

منتھا بحث ما معطوف به وضعیت كنونی . توانست ھر لحظه جمھور را به نمایش بگذارد ای، ایشان می با نوعی بسیج توده
ای دیگر این  گونه ھای نھادگرایان و ساختارگرایان را به شرایط كنونی نیز تعمیم دھیم و به توانیم دیدگاه اكنون آیا می. است

 ھا را بازسازی كنیم؟  دیدگاه
 
قدرت "كردن  توان گفت كه با كم طور خالصه می به. رسد كه ھر دو دیدگاه، قابلیت تعمیم به شرایط امروز را دارند نظر می به

بعد از جنگ، دولت ناچار بوده است تا به " ھای پوپولیستی اقتصادی سیاست"و " گسترش بوروكراسی"و " مانور رانت نفت
اند؛ مانند  تری برای انقالب كرده در این راه نیز كسانی را مقدم داشته است كه ایثار بیش. روی بیاورد" سازی خصوصی "

. و ھمچنین بخش اعظمی از بوروكراسی كه خود را با بیرون از ساختار دولت پیوند زده است... ی شھدا، رزمندگان و  خانواده
اند كه ھم در  وجود آمده داری، خیل عظمی از نوكیسگان لشكری و كشوری به ھای تولید ماقبل سرمایه بنابراین در كنار شیوه

باالرفتن سطح "و " گسترش شھرنشینی"ھمچنین با . سبك زندگی و ھم در نوع تفكر، با اسالف سنتی خود تفاوت دارند
در جامعه " ای از مزدبگیران یدی و فكری ی گسترده طبقه"، "ای مختلف دسترسی مردم به منابع رسانه"و " سواد عمومی

" ی معیشت مردم شیوه"ای كه دولت در  "بازتولید دوگانه"با . كنند اند كه مطالبات سیاسی خاصی را تعقیب می وجود آمده به
صورت آشكار،  صورت مكنون و چه به شده است و این موضوع چه به" منابع مشروطیت دوگانه"خود  وجود آورده است، خودبه به

 دھد  نشان می" حاكمیت دوگانه"خود را در 
 

ی سیاسی، مشتقی است از سرعت تحوالت ساختاری و مقدورات و  شدت مبارزه گرایان    قول اشتقاق در چنین شرایطی، به
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در وضعیت حاضر، قرائت رسمی از قانون اساسی مبتنی بر . دنبال آن ھستند خواھی به ھایی كه نیروھای دموكراسی فرصت
ھا و  ھا، فرصت با توضیحی كه داده شد، باید پیمایش دقیقی صورت بگیرد تا میزان مقدورات، محدودیت. والیت مطلقه است
ای برای پیشبرد امر دموكراسی تعیین  ھا و شعارھای مرحله ی حكومت شناسایی شود و سپس تاكتیك تھدیدات ھر دو پایه

 شود 
 

ی انقالب مشروطیت و انقالب  ی سیاسی، سنتزی خواھد بود از دو تجربه دھد كه راه ایرانی توسعه ی من نشان می تجربه
بریم و نمایندگانی از  سر می ام؛ یعنی كماكان در عصر مشروطیت به اسالمی، البته من شرایط پیرامونی را در آن دخالت نداده

ی اجتماعی تالش شود كه رھبران محلی،  ھا باید در بوروكراسی حضور داشته باشند و از سویی دیگر، در عرصه جانب توده
توان بسته  با پیوند این دو دسته نیروست كه می. بخشی و چه در امر سازماندھی، مردم را راھنمایی نمایند چه در امر آگاھی

كه بخش اول این شعار از " زنی در باال فشار از پایین، چانه"ی اصالحات را تعیین كرد؛ یعنی ھمان الگوی  به موقعیت، مرحله
طلبان در  اگر به فرض، اصالح. ی مشروطه است ی انقالب اسالمی اخذ شده است و بخش دوم آن محصول تجربه تجربه

در " منابع مشروعیت"ھرحال  اند به وظایف خود عمل كنند، نافی تئوری یادشده نیست؛ چون به سال گذشته نتوانسته ھشت
گیری مطالبات دموكراتیك مردم در درون دستگاه سیاسی كشور پدید  ھای جدید برای پی است و الجرم نھال" چندگانه"ایران 

 آوردھای مردم را نادیده انگاشت  طور كلی نفی كرد و دست ای ناھنجار، به عنوان پدیده پس نباید این امكان را به. خواھد آمد
 
 
 

 نوشت پی
 1383مرداد  13/ ی شرق  روزنامه
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