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 رویکردی بر ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران قبل از مشروطیت

 

 صمد هدایتی خلیلی

 بخشایشی اردستانیدکتر احمد 

 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 رشته علوم سیاسی 

 

 

تر، نوعی تمرکز در قدرت، حکومت و اقتدار های پیشدر تاریخ ایران نزدیک به مشروطه، همچون دوره چکیده:

اداری سیاسی ـ البته اندکی بیشتر ـ حاکم بوده است. سلطنت فردی و مطلقه مسلط این دوران، با تشکیالت 

منزله بوروکراسی قدرتمند، تجمع قدرت سیاسی و اداری را به نمایش گذاشته بود. مرکزیت نسبتاً نهادینه شده به

سوادی، عدم رشد فکری، آشنا نبودن مردم سیاسی و اداری یا سیستم متمرکز ایران به دالیل مختلفی از جمله بی

در این نظام، حیطه فکری و آزادی عمل مردم محدود بود و  به حقوق و تکالیف اجتماعی و مانند آن به وجود آمد.

داشتند. اصوالً در این آمدند که در جهت منافع ارباب قدرت گام برمیتنها مؤسسات و هیات هایی پدید می

شدند که چیزی نگویند که به مذاق شاه ناخوش آید. یکی از مهمترین تاثیرات ای تربیت میگونهها، مردم بهنظام

در آن دوره است. در جامعه استبدادی « انجمنهای مردمی»گیری  ، شکلامدهای انقالب مشروطه در ایرانو پی

ایران غیر از تداوم خود استبداد هیچ چیزی استمرار نمی یافت. انباشت سرمایه صورت نمی گرفت. دولتها پشت 

نداشت و هر دست آوردی  سرهم ساقط می شدند. هیچ پیشرفتی در عرصه اقتصادی، اداری و فرهنگی دوام

شکننده بود. سقوط یک دولت استبدادی، نظام استبدادی را ساقط نمی کرد، چون نه بدیلی برای آن در ذهنها 

ای سبب هر ج و مرج قتل و غارت می شد و وجود داشت و نه ضابط مستقری برای انتقال قدرت. چنین حادثه

هرج وترتیب تاریخ و جامعه ایران را چرخه متصلب استبداد  نشستند و به اینهمگان در آرزوی مستبدی دیگر می

 زدو مرج رقم می

 ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، ایران، عصر مشروطیت کلمات کلیدی:

 

 :ایران در عصر مشروطیت ساختار سیاسی

تر، نوعی تمرکز در قدرت، حکومت و اقتدار سیاسی ـ البته اندکی بیشتر های پیشدر تاریخ ایران نزدیک به مشروطه، همچون دوره

منزله بوروکراسی قدرتمند، ـ حاکم بوده است. سلطنت فردی و مطلقه مسلط این دوران، با تشکیالت اداری نسبتاً نهادینه شده به

توان پذیرفت که ابزارهای فراگیر اعمال قدرت و حاکمیت، چونان را به نمایش گذاشته بود. البته میتجمع قدرت سیاسی و اداری 
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رسانده ها و ابزارهای موجود، به تمرکز و تداوم قدرت یاری میهای پس از مشروطه، در اختیار حاکمان نبوده است لکن، زمینهدوره

 شرح است: های این نظام متمرکز به اینترین ویژگیاست. مهم

 نظام سلطانی و تمرکز گرایی سیاسی 

 بردگی بوروکراتیک مردم )رعیت(

 اقتدارگرایی سیاسی 

 :ایران در عصر مشروطیت ساختار اجتماعی

 مهمترین مولفه های ساختار اجتماعی جامعه ایران قبل از مشروطه به شرح ذیل قابل ترسیم می باشد:

 رکود اجتماعی و عدم مشارکت مردم 

سوادی، عدم رشد فکری، آشنا نبودن مردم به سیاسی و اداری یا سیستم متمرکز ایران به دالیل مختلفی از جمله بی مرکزیت

حقوق و تکالیف اجتماعی و مانند آن به وجود آمد. در این نظام، حیطه فکری و آزادی عمل مردم محدود بود و تنها مؤسسات و 

شدند ای تربیت میگونهها، مردم بهداشتند. اصوالً در این نظامارباب قدرت گام برمیآمدند که در جهت منافع هیات هایی پدید می

که چیزی نگویند که به مذاق شاه ناخوش آید. تصور شاه و اطرافیان شاه هم آن بود که چنانچه مردم بخواهند یا به آنها اجازه داده 

ور دست بزنند، نتیجه آن هرچه باشد، بد و غلط خواهد بود؛ چراکه مردم اصالح امشود که به تصمیم گیری بپردازند یا به انتقاد جهت 

الزم را ندارند و نیز به آن دلیل که مردم با حقوق خود آشنا نیستند و امکان آشنایی با حقوق خویش را ندارند، یا به آنها  رشد فکری

انجامد. به هر روی، همه عی یا تفرقه و جدایی میشود، دخالت دادن مردم در امور، به شورش اجتمااجازه چنین کاری داده نمی

 (011: 0731هایی برای محدود کردن حیطه فعالیت سیاسی عمومی بود. )طاهری، اینها بهانه

رو، روستائیان هم قادر نبودند در عزل و نصب مقامات محلی دولتی سیطره نظام متمرکز مرکزی، تا روستاها کشیده شد. ازاین

همه مقامات، منصوب دولت بودند و در نتیجه، بیش از آنکه به نیازهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دخالت کنند، بلکه 

های غیردولتی و ناگزیر با ها و گروهای است که با تأسیس سازمانپرداختند و این، همان نکتهآنان پاسخ دهند، به مقاصد شاه می

میلی به فعالیت و تالش سیاسی و غیرسیاسی مردم شد. اکمیت نظام متمرکز سبب بیمنافع دولت مطلقه در تضاد بود. در واقع، ح

گیری و به اجرا گذاشتن این تصمیمات به آن دلیل که بدون دخالت نهادهای مردمی بود، با کندی صورت به عالوه، تصمیم

، اشاعه بیش از اندازه تشریفات و تناسب بوروکراسیگرفت. حاصل این روند و جریان، گسترش دستگاه مرکزی، توسعه بیمی

رقیب دیدند، عرصه اداری را جوالنگاه تمایالت و مقررات و مانند آن بود. افزون بر آن، مسئوالن دولتی امور، چون میدان عمل را بی

و گسترش  های خویش ساختند. از مشکالت مهمی که دامنه وسعت دولت و تمرکز آن را پدید آورد، بوروکراسی زاید اداریخواسته

رویه گیری و تداوم نهادهای مردمی انجامید. افزایش بیرو به افزون آن بود. اصوالً برجسته شدن بوروکراسی، به کاهش شکل

های صنفی آنان، بوروکراسی در ایران، دالیل دیگری هم داشت، از جمله از بین رفتن صنعتگران و کشاورزان کوچک بومی و تشکل

شد و آنان از آزادی، ختلف کشور به مردم هر منطقه در اموری که مربوط به محل آنان بود، واگذار میدر حالی که اگر مناطق م

ریخت و راه برای شکل های کاغذبازی و تمرکز اداری به هم میاختیار و قدرت تصمیم گیری برای اداره آن برخوردار بودند، پایه

 (071: 0731شد. )طاهری، گیری و تداوم نهادهای مردمی باز می
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 عدم تاثیرگذاری طبقات اجتماعی

قبل از مشروطیت در ایران هیچ گروه یا طبقه اجتماعی فعال و قدرتمندی وجود نداشت تا بتواند قدرت دستگاه حکومت را به 

د، در چالش بکشد یا آن را تعدیل کند. فئودالیته به آن گونه که در غرب وجود داشت و از قدرت، آزادی و مصونیت برخوردار بو

خورد تا سبب تحدید قدرت سالطین شود. به همین جهت، این دوره را شیوه تولید آسیایی یا استبداد شرقی ایران به چشم نمی

های دیگری هم مانند روحانیان، توان دهنده عدم فعالیت طبقات و نیروهای محتمل مخالف نظام شاهی باشد. گروهنامند تا نشانمی

توانند مردم و دن مردم در رویارویی با استبداد قاجاری را نداشتند. البته روحانیان نشان داده بودند که میکافی برای به میدان آور

توانستند یا های خرده پای اجتماعی و سیاسی را برای زمانی کوتاه به میدان آورند و در میدان نگه دارند، ولی نمیگروه

نظام سیاسی قرار دهند؛ زیرا اشتغال روحانیان در تصدی موقوفات، مدارس دینی، خواستند آنها را در یک پروسه دایمی، معدل نمی

داشت و هم آنها را هر روز محاکم شرعی و برخی امور دیوانی و دفتری، هم آنان را از فرصت مناسب برای اندیشیدن و اقدام بازمی

 (01: 0710کرد.)بشیریه، بیشتر از گذشته به شاه و دستگاه دیوانی وابسته می

های نظام پدرساالرانه استبداد ایرانی، هیچ گاه اشرافیت مستقل و واجد حقوق که بتواند از لحاظ قانونی با توجه به ویژگی

محدودیتی در مقابل قدرت پادشاه ایجاد کند، مجال پیدایش نیافت، بلکه اشرافیت، اغلب وابسته و از خویشاوندان خاندان حاکمیت 

شدند تا قادر نباشند در مقابل شاه قد علم کنند. به عالوه، هیئت حاکمه به وی قدرت حاکم نمک گیر میبود و چه بسا اشراف از س

آرایی کنند. گذاشت چند طبقه اجتماعی در برابر او صفدلیل در دست داشتن ابزارهای قدرت همچون منابع اقتصادی، نمی

هر جهت به دربار وابسته بودند. در عصر قاجار، به شراف دیوانی بودند که از خورد، ابنابراین، آنچه از اشرافیت در این دوره به چشم می

عمده  ای که در اواخر آن عصر، این طبقه به یکی از طبقاتگونهدالیل چندی، بر قدرت اجتماعی و اقتصادی تجار و بازرگانان افزوده شد، به

رب، صادرات مواد خام از ایران به بازارهای خارجی افزایش صاحب نفوذ در حکومت تبدیل شد. با گسترش تجارت خارجی و نفوذ غ

یافت و این خود سبب گسترش و تقویت طبقه تجار و بازرگانان گردید، ولی این قدرت وابسته به تجارتی بود که دولت هر لحظه 

تحوالت سیاسی دولت قاجار  ای درکنندهتوانست جلوی آن را بگیرد. طبقه دیگر آن دوره، دهقانان بودند که هرگز نقش تعیینمی

 نیافتند. )همان( 

 

 نهادها و ارکان جامعه مدنی در دوران مشروطه

را برای افراد فراهم می « عمل جمعی»مدنی، سازنده اصلی فضای جامعه مدنی هستند. فضایی که امکان تجربه  مردمی و نهادهای

سازد. در محیط خانواده، بیشتر کنشهای افراد بر اساس وظایف سنتی تنظیم می شود. در جامعه سیاسی و مناسباتی که توسط 

تنها در جامعه مدنی و نهادهای چون ی از پیش تعیین شده جای دارد. دولت تنظیم میشود نیز، کنشهای افراد در چارچوب نقشها

نهادهای »این امکان فراهم میشود تا  از همین روی نیز موجود در آن است که افراد میتوانند کنشهای خالقانه ای را تدارک ببینند،

سب ترین ظرف عمل برای مدافعان آزادی و شکل بگیرند. از این جهت، جامعه مدنی و نهادهای موجود در آن، منا« بدیل و پیشرو

استبدادی که به ناگاه دچار انبساط سیاسی میشود، ممکن است همراه با  جامعه هایبرابری به حساب میآید. عمل جمعی، در 
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عوارض نیز باشد. فردمحوری، عدم تساهل، و مسائلی از این دست، از آفتهای اصلی عمل جمعی در چنین فضایی است. شاید 

ناشی از چنین تجارب نامطلوبی باشد. اما در نهایت، باید « حزبی»یا هراس از کار « گرایی فرقه»ای همچون  حات بدبینانهاصطال

پذیرفت که تنها از مسیر تجربه کردن و آزمون و خطای چنین مشکالتی است که دموکراسی به معنای صحیح کلمه، قابلیت عینی 

 رشد و حیات خویش ادامه دهد.جامعه می تواند به  شدن پیدا می کند.

« انجمنهای مردمی»گیری  ، شکلبا توجه به مقدمه فوق باید گفت یکی از مهمترین تاثیرات و پیامدهای انقالب مشروطه در ایران

گیری این انجمنها به پیش از انقالب مشروطه باز میگردد، اما پس از آن دوره، شاهد آن  در آن دوره است. اگرچه، سابقه شکل

سیاسی در سراسر ایران شکل گرفتند. حتی زنان نیز در این دوره توانستند  -تیم که تعداد بسیار زیادی انجمن اجتماعی هس

گیری فضای  ترین اقدام در جهت نهادسازی و شکل تشکلهای خاص خود را ایجاد کنند. در واقع، تشکیل این انجمنها، برجسته

وعات نیز به مثابه یکی از ارکان مهم جامعه مدنی در این دوره رشد چشمگیری همچنین مطبمدنی در دوره مشروطه بوده است.

های اصلی حرکت به سمت دموکراسی در  این نهادهای مدنی زمینه داشتند که با فراز و فرودهای بسیرای نیز همراه بوده است. لذا

گیری مجلس شورای ملی باشد، مرهون  ون شکلآیند. در واقع، بیش از آنکه تجربه دموکراسی در ایران مدی ایران به شمار می

تالشهایی است که بواسطه چنین انجمن هایی انجام شد. تا جایی که می توان گفت: مجلس شورای ملی، پیامد و سرآمد چنین 

 که در ادامه این مبحث از شکل گیری احزاب، انجمن ها، مطبوعات، اصناف و سایرنهادهای سیاسی و اجتماعی کهتجاربی بود. 

 زمینه ساز مشارکت مردم، آزادی خواهی و بطور کلی زمینه ساز شکل گیری جامعه مدنی بوده اند را مورد بررسی قرار می دهیم.

 مشروطیت دوران  احزاب در  پیدایی و تاسیس 

دوم  ةدر دورهمزمان با آغاز بکار مجلس اول احزاب نیز بصورت رسمی و علنی وارد صحنه شده و به ایفای نقش پرداختند. اما 

های مجلس گیری فراکسیونبه شکل، در عمل، نام و نشان رسمی ظهور کردند، زمینه و اقدامات اولیه بامجلس شورای ملی، احزابی 

لذا در  ها پیش از آن در ایران شکل گرفته بود.ه از سالارتباط دارد کهای پنهانی بلکه بیش از آن به سازماندهی ،مربوط نیست

دو  ،اما از اوایل مجلس دوم ؛بندی میان نمایندگان مجلس را نداشتفرصت دسته ،کوتاه اولین مجلس شورای ملی ةدورحالیکه 

 ،یکی در ایران شکل گرفت:دو حزب  ــ میالدی 0011 با مطابق ،قمری 0713رجب  ــ درسال اول فتح تهران وجود آمدند.حزب به

 هایا ناماین دو  حزب ب طور رسمی فعالیت خود را، بهتتاح مجلس دوم مشروطه. در همان سال بعد از افیاعتدال ،دیگر ؛انقالبی

حزب دموکرات عامیون و حزب اجتماعیون اعتدالیون آغاز و خودشان را به مجلس معرفی کردند. در کنار این دو، احزاب دیگری نیز 

 و کاری ازپیش نبردند خیلی مؤثر نبودندلذا در مجلس نداشتند و  ة زیادیمثل اتفاق و ترقی وجود داشتند که تعداد نمایند

   (.00، ص 1: ج 0737)بهار،

ها برتری داشت؛ چه ازلحاظ عقیده و مرام، سایر تشکیالت و انجمن بر ،دموکرات ایران یا اجتماعیون عامیون ایرانسوسیال ةکمیت

 برنامه و ،دموکرات بود. این انجمنب سوسیالچه ازلحاظ اهداف مشخص و عضویت مرتب. و این امر مدیون ارتباط با روسیه و حز

. در همان سال اول (041: 0710)اتحادیه،  کرد و به همین دلیل اکثر اعضای آن ناشناخته ماندندنظام خود را آشکارا تبلیغ نمی

اولین اقدامات  ازد. موجود آنخست در تبریز و بعد در شهرهای دیگر به آنشعب ــ  میالدی0011یعنی سال ــ سیس این انجمن أت

 ترینــ مهم الدوله بود که حیدرخان عمواوغلیپرتاب بمب به منزل عالء ،سیس دفتر در تهرانأحزب اجتماعیون عامیون پس از ت

دست دفتر ترور سیاسی به ،گرچه در تاریخ جدید ایران (.400ـ407: 0714)آجودانی،  را انجام داد آنــ رهبر این جنبش 
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یافته، تشکیالتی و ایدئولوژیک سازمان ةشیومعنای جدید و بهترور سیاسی به، شاه گشوده شدو با قتل ناصرالدینمیرزارضای کرمانی 

ص  )همان، به فرهنگ سیاسی ایران در این عصر راه یافت ،میراثی است که از تشکیالت اجتماعیون عامیون ایران و قفقاز ،آن

413) . 

حال آنان خواهان هربهاجتماعیون عامیون نقش مخرب ایفا نکرد،  ةفرق ةاندازدوم بههرچند فعالیت حزب دموکرات در مجلس 

روحانیون معتبری در ابتدا عضو  گرچهصورت همزمان با علما و خوانین درگیر شدند. و جدایی دین از سیاست بودند و به تمرکز قوا

د. کرمرکزی حزب  ةیت آنان را منوط به تصویب کمیتاین حزب ورود علما به حزب را محدود کرد و عضو ،حزب دموکرات بودند

به انتقادهای زیادی علیه حزب  ،هایی داشتکردن سیاست که با قانون اساسی مشروطه نیز مغایرتمذهبیغیر کید قوی برأت

 (743ـ740: 0711د. )آفاری، شد و مخالفان، آنان را ملحد و نامسلمان نامیدن منجر دموکرات

داد . در نقطه مقابل حزب  یم یلروشنفکران غرب زده تشک یشتر،آن را ب ی)تندرو( بود و اعضا یکالحزب راد یکدموکرات  عامیون

چون  یکرد، قرار داشت و در آن عناصر روحان یم یرویرو( پ یانهمحافظه کارانه )م یکه از مش یوناعتدال یونمذکور، حزب اجتماع

دو، به  ینائتالف با ا یقبوده اند که اغلب از طر یزن دیگری احزاب کوچکتراین  بجزشدند . یم دیده ییمحمد طباطبا یداهلل س یةآ

بودند که به  یاسالم یرو حزب عدالت، دو تشکل غ یوناحزاب مسلمان، فرقه داشناکسوت ینا یخود ادامه دادند. به استثنا یاتح

 یناز ا یشعمواوغلو که پ یدرداشتند. ح یتن فعالیرااز ا یها تعلق داشتند، و به صورت فعال در مناطق یستبه ارامنه و کمون یبترت

 قرار داد. یخود را بندر انزل یاصل یگاهقرار داشت و پا یرانا یستکرده بود، در راس حزب کمون یسرا تاس یونعام یونحزب اجتماع

 (11: 0711)نوذری، 

به خود نگرفته بود  یهنوز احزاب شکل منسجم ،با این وجود در حالی که مجلس شورای ملی دوره اول خود را پشت سر میگذاشت

 یندر ا یتا افراط یگوناگون از اعتدال یالتمشروطه با تما یعفعال در وقا یگان اقشار و صنوف مختلف و سران انجمنها یندو نما

 ین. همچن یافتن یقدرت هطبق ینمجلس به اصناف تعلق گرفت ا یهایدرصد از کرس 13 ینکهمجلس شرکت داشتند . با وجود ا

نفوذ  ینگشتند . بنابرا یفضع یچون متحد نبودند پس از مدت یز. علماء نیافتندن یاسینفوذ س یبا وجود امکانات مال یزتجار ن

در  یهمجر یماند . به خصوص قوه  یبا ق یناشراف و مالک یچه در خارج از مجلس و چه در داخل آن در دست طبقه  یاسیس

 یندهنما یبه صورت رسم یحزب یچه یمل یاول مجلس شورا یبا آنکه در دوره  .افزود یآن م و به قدرت بودطبقه  یندست ا

ها محافظه کار بودند و لمعتد«. طرفان یو ب یخواهانمعتدلها ،آزاد»کرد یجلب توجه م یاسیس یاننداشت اما در آن مجلس سه جر

با سعد الدوله  یآنها مدت ی. رهبر یدندنام یم یو افراط یرا تند رو و انقالب  دیخواهانالدوله بود. آزا یعآنها با صن یرسم یرغ یرهبر

دو  کردند. یم یشده ، از آن جانبدار یلمتما یانهااز جر یکیبر حسب موضوع مورد بحث به  یزطرفان ن یزاده بود، ب یو سپس با تق

وجود داشت اما چون در  یمثل اتفاق و ترق یگریدداشتند . احزاب  یتدر مجلس دوم فعال یونو اجتماع یونحزب دموکرات عام

الهام  یهدموکرات روس یالنبردند . دموکراتها تند رو بودند و مرامنامه آنها از احزاب سوس یشاز پ ینداشتند کار یندهمجلس نما

دند . آنها به انفکاک مجلس و مشروطه بو یقاز طر یالیزمسوس یشبردبودند و در صدد پ یپارلمان یتگرفته بود اما معتقد به فعال

: 0711)آفاری،  و توده قرار گرفتند. یااز رعا یمعتقد بودند که مورد انتقاد علماء و گروه انبوه یاز قوه روحان یاسیکامل قوه س

 (743ـ743
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جوانان  یراز جوانان و غ یریبه وجود آورند و در خارج افراد کث ینفر 11 یوندموکرات موفق شد که در مجلس دوم فراکس حزب

و نوبهار در  یزنو در تهران ،شفق در تبر یراندوم را به خود جلب کنند و چند روزنامه خوش قلم و موجه و مشهور مانند ا یطبقه 

 .یرندبه باد انتقاد بگ یاندار و اشراف و اع یهو آخوند و سرما یخراسان منتشر سازند و مخالفان خود را به نام محافظه کار و ارتجاع

 یمعتقد بود و وجهه  یاستبا س یند یکپارچگیبه  ینکهحزب با ا ینبود . ا یون،اعتدال یوندوران حزب اجتماع ینب احز دومین

وستار خان و باقر خان   ییصادق طباطبا ید،س ینصر اهلل اخو یدس یی،اقاامام جمعه خو یرنظ یبود ،و اشخاص یآنها مذهب یمسلک

کردند.  یم یبانیو پشت یتاز آن حما ییو طباطبا یعبداهلل بهبهان یدمانند س یراز اولط یرفتند و علما یحزب به شمار م ینجزو ا

مجلس  در حزب دموکرات قرار داشتند. یعنیخود  یبرق ییتفکرات اروپا یرخود به شدت تحت تاث یاصول مسلک یممعذالک در تنظ

و  یاحزاب اعتدال یونهایرا کسب کنند و فراکس یتدوره اکثر ینحضور داشتند. دموکراتها موفق شدند در ا یشتریسوم احزاب ب

متشکل از  یو دسته ا یخواهانمتشکل از آزاد یشدند دسته ا یمبه دوجناح تقس یوندموکرات دوباره در مجلس فعال شوند . اعتدال

 .نفر رسانده بود 10جناح خود در مجلس سوم را به  یطرفهاو ب یخواهان،آزاد یونائتالف با اعتدال از. حزب دموکرات  یونروحان

به خصوص در مورد  ییها یبود و باعث  بروز اختالف و دودستگ 0000و قرارداد  یراندوران متاثر از اشغال ا ینعملکرد  احزاب در ا

 یباعث انشعابات یننمودند و ا یاز آن مخالفت م یگرد یو جمع ین قرار داد طرفداریاز دموکراتها از ا یحزب دموکرات شد .  جمع

 یوندر حزب اعتدال همچنین .یدقرار داد لغو گرد یناحزاب و گروهها ا یگسترده  یبر اثر مخالفتها یتازب دموکرات شد . نهادر ح

 یلجدا شده بودند تشک یکه از حزب اعتدال یونیکه روحان  یهعلم یاتبنام حزب ه  یشد و حزب یجادا یهم اختالفات و دو دستگ

با  یهعلم یاتحزب ه یمجلس سابقه نداشت. رهبر یشینبود که در ادوار پ یتمجلس سوم تشکل حزب توسط روحان یژگیشد. و

 یاسیاز دموکراتها و رجال س یحزب عده ا ین. در مقابل ا یمهست یالیسمحزب سوس یلمجلس چهارم شاهد تشک . درمدرس بود

در مجلس چهارم  یتاکثر یدرپرداختند .ل یتنموده و به فعال یتم موجوداعال« اصالح طلبان»را در مجلس داشتند با نام  یتکه اکثر

 با مدرس بود. 

 یاز جنجال یکیوقت بود.  یو بر نامه دولتها یرهادوران مخالفت و موافقت انها با دولتها ،نخست وز یناحزاب ا یجمله عملکردها از

در مجلس پنجم حزب تجدد که به وسیله  الدوله بود. یرکار آمدن مش یالممالک و رو یمستوف ی ینهمخالفتها سقوط کاب ینا ینتر

افرادی هم چون علی اکبر داور ، عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد تدین تشکیل یافته بود با کمک رضاخان صاحب اکثریت شد 

د اما بنا به دالیلی از این . حزب تجدد اگر چه از تحصیل کردگان غرب تشکیل شده بود که پیش تر پشتیبان دموکرات ها بودن

 ارتش –با ایجاد و تقویت سه پایه نگهدارنده اش » به سلطنت رسید و  0714عنوان دوری می جستند . سرانجام رضاخان در سال 

پس از آن در همه دوره های انتخابات مجلس از « ت برداش گام خود قدرت تثبیت برای – دربار پشتیبانی و دولتی بورکراسی ، نوین

 .وره ششم تا سیزدهم شخص او بود که تعیین می کرد چه کسی به مجلس راه یابدد

گفتمان غالب احزاب دوران مشروطیت ترکیبی پر ابهام از سوسیالیسم ، لیبرالیسم و ناسیونالیسم بود. اما هیچ حزبی بر بنیان یک 

می بخشید. در فضایی که وجه غالب تبلیغات نظام فکری منسجم استوار نبود. این امر گاهی به دسته بندی ها، شکل عجیبی 

مشروطه خواهان برای جذب اقشار فقیر، شعارهای عدالت خواهانه است، ناگهان خوانین بعضا سرکوبگر آزادیخواهان مثل محمدولی 

گرایی خان تنکابنی و سردار اسعد بختیاری فرماندهی ساقط کردن استبداد محمدعلی شاهی را به دست می گیرند. احزاب راست 

بود که وکالی مناطق « حزب ترقیخواهان لیبرال» نیز در این دوره سر برآوردند که البته در اقلیت بودند. از جمله این احزاب 
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جنوبی کشور آن را تشکیل داده بودند. در مرامنامه این حزب می توان موارد تفاوت نگاه آنها با سوسیالیست ها در مسائل اقتصادی 

مجموعه های اسالمخواه در ائتالف با چپ ها از شعارهای آنان رنگ می پذیرفتند. به عنوان مثال در نهضت  را نظاره کرد.گاهی

که از چند نفر از روحانیون گیالنی تشکیل شده بود، مورد همکاری حزب کمونیست ایران قرار گرفت « کمیته اتحاد اسالم»جنگل 

)مرتضی صفار هرندی، تأسیس بلشویک روسیه از این همراهی دست شستند.و البته کمونیست ها در مقطعی با اشاره دولت تازه 

0711)  

 مطبوعات در عصر مشروطه:

میالدی، در تهران منتشر شد. چهارده سال  0173قمری، مطابق با سال  0117اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال 

اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا به نام وقایع پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان

ایران بود که سپهساالر، به منظور توجیه و تشریح  شود. روزنامه وقایع عدلیه نام اولین روزنامه تخصصیامیرکبیر منتشر میِ خانتقی

ضدیت با  کرد و در آن از عدالت، حقوق مردم، وم منتشر میمترقیانه، به دور از سانسور مرسو گذاری و نظام حقوقیاصالحات قانون

بعد از این بسیاری از روشنفکران و اندیشمندان در داخل و خارج از کشور اقدام به انتشار روزنامه کردند .رفتستم و تجاوز سخن می

و دو  یستب ی،به طور کل اپ می شد.که بیشترین و مهمترین این روزنامه ها به دلیل جو اختناق و استبداد، در خارج از کشور چ

بودند. قانون،  یدهمبارزه با استبداد برگز یرا برا یرانا یبودند که خارج از مرزها ینگارانروزنامه حاصل اعتراض روشنفکران و روزنامه

 (17، 0711 )فرقانی،ها هستند.روزنامه ینا ینتراز جمله مهم ین،المتو حبل یاشاهسون، حکمت، ثر ی،الوثقاختر، عروه

آورد و در این چارچوب نامنظم هم بر گسترش کمی مطبوعات و هم تنوع ناهمگنی بین اجزای نظام و جامعه سیاسی به وجود می

های گوناگون شکل ها در موقعیتها و تناقضهایی از تعارضگذارد. به این معنا مجموعهها تأثیر میموضوعی و کیفیت محتوایی آن

ها و طلوع و غروب ناگهانی اصحاب مطبوعات در آسمان سیاسی از ای بلند اقبال به مطبوعات و کوتاهی عمر آنهگیرند که موجمی

توان بر پایه غیبت را می« توسعه سیاسی»و « توسعه مطبوعات»ها در میانه مناسبات میان هاست. این گونه پارادوکسجمله آثار آن

تفسیر کرد. به عبارت دیگر میان « قدرت سیاسی»ای مدنی و احزاب در برابر های همسنگ اجتماعی نظیر نهادهیا ضعف قدرت

های نوین مطبوعات برای تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش و تعمیق مشارکت و رقابت سیاسی با اقتدار و ایفای نقش

و تا حدودی به  به هم وابسته سخت« مشروطه»و « مطبوعات»بدین سان ای معنادار وجود دارد. های سیاسی رابطهخودکامگی نظام

در آستانه مشروطیت از ارکان عمده پیدایش و « مطبوعات ملی»و هم « مطبوعات در تبعید»گیری اند، هم شکلهم چسبیده

 از پنجاه و چهار»ها از نظر کمّی و کیفی نیز حائز اهمیت بوده است. نگاران در این کانوناند. حضور روزنامهگسترش این نهضت بوده

نگار و بقیه روحانی و بازرگان بودند و یکی از دستورهای نفر عضو اولین انجمن سرّی که در تهران تشکیل شد، بیست نفر روزنامه

های ممنوعه داخل و خارج های سرّی این بود که هر روز یا هر هفته اعضای انجمن در مرکز خود جمع شده و روزنامهمهم انجمن

)موالنا، حمید، « های خود را مورد بحث و ارزیابی قرار دهندند و اوضاع و احوال مملکتی و فعالیتکشور را برای یکدیگر بخوان

شمسی و  0111عنوان شاخصه دیگری در جامعه مدنی، با پیروزی انقالب تعدد و تنوع مطبوعات نیز به (.011و  010: 0711

های اول فقط در سال» ین دوره ادامه یافت. بر اساس منابع تاریخی:های کوتاه، تا پایان ااستقرار نظام مشروطه، صرف نظر از وقفه

شد. پس از خلع روزنامه و مجله منتشر می 011شمسی، بیش از  0113انقالب مشروطه تا پایان دوره استبداد صغیر در سال 
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طبوعات، عالوه بر کثرت و یافت. همچنین مروزنامه در کشور انتشار می 011، به تنهایی بیش از 0111محمدعلی شاه در سال 

ها و مجالت نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ ایالتی مانند استقالل، دامنه و گستره وسیعی در سطح کشور داشت. در واقع، روزنامه

. شدتر مانند همدان، یزد، کرمان، اردبیل و خوی نیز منتشر میاهمیتتبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز، بلکه در شهرهای کم

)الموتی، «. شدروزنامه و مجله در مقطعی از این دوره منتشر می 31باره، گیالن مثال خوبی است؛ زیرا در این ایالت، بیش از دراین

0731 :44) 

های دولتی پدید آمده بود، وزارت انطباعات وظیفه سانسور روزنامه بعد از اعالم مشروطیت و فترتی که تا تشکیل مجلس شورای ملی

افزوده نیز شد، به این دالیل که  ها نه تنها کاسته نشد بلکه بر آنهانامه داد. با اعالم مشروطیت، از تعداد شبمی ولتی را انجامو غیرد

 شده بود و ثانیًا جامعه در شرایط« ارزش»شنیدن صداها و عقاید دیگران تبدیل به  اوالً سطح روحیه پویندگی مردم باال رفته بود و

های ها برای اعالم موجودیت و اعالم دیدگاهگروه های خاص تقسیم گردیده بود. هر یک از آنها و جناحقالبی به گروهزده و انبحران

خود را به گوش مردم برسانند. با گشایش رسمی مجلس شورای ملی، تاریخ سیاست ایران  خود به تریبونی نیاز داشتند تا صدای

قمری،  0711کند. در یک کالم، سال می نیز، به تبع آن، دگرگونی و تحول عظیمی را تجربهنگاری ای را آغاز و روزنامهتازه فصل

های سانسور قبل از مشروطیت آغاز شد و با آزادی مطلق ماندهکه با ته سالی منحصر به فرد در تاریخ مطبوعات ایران است

متعددی در پی انحالل وزارت  هایوجود این که روزنامه پایان یافت. گرچه این آزادی، عاقبت خوشی هم نداشت. با نگاریروزنامه

کردند و وابستگی سیاسی و طبقاتی خود، مشروطه را به نفع خود تعریف می ها، به خاطرانطباعات متولد شدند ولی بسیاری از آن

لمتین، صوراسرافیل، مساوات، ندای احبل هایی که ماندند،رفتند. از میان روزنامهمردمی نداشتند، خیلی زود از بین می چون پشتوانه

ها انتقاد از وضع ها منتقل کنند. وجه غالب مطالب این روزنامهبه درون توده القدس توانستند آگاهی و روشنگری راوطن و روح

حقوق حقه خود  ها و آشنا کردن مردم بانابسامانی حل برای مشکالت بنیادی، انعکاسمقایسه ایران با سایر کشورها، ارائه راه موجود،

 (14)فرقانی، همان، بود. 

مردم بیدار »گوید ادوارد براون از اثربخشی مطبوعات در آستانه مشروطیت به عنوان معیاری از بیداری ایرانیان یاد می کند و می

ایران است. این جراید  کنند. بزرگترین شاهد این بیداری توسعه و افزایش جراید ملی دراند و به آهستگی از امور آگاهی پیدا میشده

رسد همه در اند. به نظر میسبک خسته کننده قدیمی و مرده قبلی را ندارند، بلکه بسیار مورد توجهند و به زبان ساده نوشته شده

 وگوی سیاسی وهای شاهنامه را مرتب تکرار کنند، مردم به گفتها به جای این که قصهخانهخوانند. در قهوهجا روزنامه میاین

 (.047: 0773)براون، « اجتماعی مشغول هستند

های اجتماعی و سیاسی در زمینه مطبوعات ایران هست. انقالب مشروطه آوردگاهی برای نظرآزماییدر پایان این مبحث باید گفت؛ 

هستند. اگر  گیری و تحول نهادهای تمدنی جدید از جمله مطبوعاتدو متغیر تأثیرگذار در شکل« جامعه مدنی»و « قدرت سیاسی»

ساخت قدرت و چگونگی تحول »شوند. بر این اساس مطالعه نسبت میان چه خود هم از فرایند تأسیس و توسعه این نهادها متأثر می

در آستانه « کم و کیف رشد و توسعه مطبوعات»از سوی دیگر با « جامعه مدنی و وضعیت قدیم و جدید آن»از سویی و « آن

های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. مطبوعات از لحاظ این که در ها و نظریهطرح فرضیه مشروطیت و پس از آن، موجب

طلیعه توجه جوامع جدید به وسایل ارتباط جمعی قرار دارند و در انقالب مشروطه به مثابه مؤثرترین رسانه جدید، نقشی ویژه 
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ای توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی به خود هتوانند بخش مهمی از مطالعات تاریخی را در حوزهاند، میداشته

  اختصاص دهند.

 انزوای مشروطیت و افزایش هرج و مرج سیاسی و اجتماعی 

مدرن پهلوی را باید در تغییر و تحوالت سیاسی و اجتماعی عصر گیری دولت مطلقه شبههای شکلبه یقین در ایران، ریشه

های سیاسی مردم و مشروطیت و پس از آن جستجو کرد. ذهنیت تاریخی استبدادزده، سطح بسیار پایین سواد، اطالعات و آگاهی

فقر فزاینده در کشور، ضعف شدید طبقات میانی اقتصادی و اجتماعی، دخالت گسترده های اقتصادی و های اجتماعی، بحرانگروه

های سیاسی به رعایت قواعد بازی دموکراتیک و تساهل، منجر به ناکامی نبودن گروهها، مقیدهای خارجی، گسترش ناامنیقدرت

ها و در کنار آن، وقوع هرج و مرج، ن شد. این ناکامیانقالب مشروطه در ایجاد و تداوم دولت مدرن دموکراتیک و دموکراسی در ایرا

ش و ظهور  0100های خودمختار و مرکزگریز منجر به وقوع کودتای سوم اسفند های فراوان و ظهور حکومتناامنی و آشفتگی

 مدرن پهلوی شد. دولت مطلقه شبه

دت پیکار میان گروههاى سیاسى گوناگون به میالدی،  ش0017 -0011سیاسى ایران ضمن سالهاى  -در زمینه زندگى اجتماعى

پرداختند عبارت بودند از، خورد، گروههاى مهمى که به منظور به دست گرفتن قدرت با یکدیگر به ستیز مىچشم مى

اى هبورژوا و نیروهاى دموکراتیک. این پیکارها حتى در اثر تضاد میان امپریالیست -اریستوکراتهاى مرتجع فئودال، گروههاى مالک

 انگلیسى و امریکائى وضع حادترى را به خود گرفتند.

تا مارس  0017ویژه در رابطه با انتخابات مجلس پنجم ایران شدیدتر شدند، این انتخابات از آوریل پیکارهاى سیاسى به

میالدی ،پیکارهائى به منظور 0017میالدی جریان داشت. ضمن انتخابات دوباره جنبش دموکراتیک اوج گرفت. از پایان 0014

هاى صنفى افزایش یافت. حزب کمونیست ایران در آغاز گردید. فعالیت اتحادیه انحالل رژیم سلطنتى و استقرار رژیم جمهورى

هاى وسیع زحمتکش و آزادى هاى دموکراتیک، بهبود وضع تودهشرایطى که زیر پیگرد مقامهاى حاکم بود، پیکار براى دگرگونى

گیرى جنبش دموکراتیک تازه به هراس افتادند. این جعناصر راست بورژوازى ملى و مالکان از او کشور از بند امپریالیسم را آغاز کرد.

یعنى سرکوبى جنبش دموکراتیک « ایجاد نظم»گرائید. جناح راست این گروه بندى به « بندى ملىگروه»چگونگى عمال به انشعاب 

ستى انگلستان و امریکا هاى امپریالیو انجام اصالحات از باال معتقد بود. این جناح در زمینه سیاست خارجى خود را در جهت دولت

« بندى ملىگروه»هاى خارجى ازجمله امریکا را به درون کشور باز کند. جناح چپ کرد و کوشش داشت راه ورود سرمایهتوجیه مى

که در رأس آن سلیمان میرزا قرار داشت خواهان انجام اصالحات دموکراتیک و استوارى روابط دوستانه با روسیه شوروى بود. پس 

را تشکیل داد و رهبرى آن را سلیمان میرزا به دست « حزب سوسیالیست»جناح چپ مستقال « بندى ملىگروه»خوردن  از بهم

میالدی، در حالیکه 0017نزدیک بود، اما پیش از پایان سال « بندى ملىگروه»وزیر جنگ رضا خان به جناح راست  گرفت.

د و از این جناح براى پیکار علیه اریستوکراتهاى ارتجاعى فئودالى پیر محبوبیت جناح چپ را به حساب آورد از آن پشتیبانى کر

بورژوا به  -کردند، یک حزب مالکبهره برد. رضا خان و هواخواهانش در حالیکه خود را براى انتخابات دوره پنجم مجلس آماده مى

 (417و411، 0710.)گرانتوسکی،  درست کردند.« حزب تجدد»نام 
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اى به منظور به دست گرفتن قدرت بین گروههاى گوناگون و نااستوارى اوضاع سیاسى در کشور تا اندازه درگیرى پیکارهاى جدى

میالدی مستوفى الممالک به جاى قوام السلطنه و در ژوئن همان سال مشیر الدوله به 0017دولت را دچار بحران کرد. در فوریه 

 میالدی استعفا داد.0017بنوبه خود در اکتبر  وزیر شدند. مشیر الدوله همالممالک نخست -جاى مستوفى

طور ثابت در مقام وزارت جنگ باقیماند. او رفته رفته قدرت نظامى و کشورى را در دست خود ها رضا خان بهدر همه این کابینه

 0017 -0011الهاى خواه را به اطاعت خود درآورد و آنها را خلع سالح کرد. در سمتمرکز و به کمک ارتش، خانهاى فئودال جدائى

کردند، به دست ارتش رضا خان سرکوب میالدی خانهاى شاهسون، خلخالى، طالشى و ماکوئى که از حکومت مرکزى سرپیچى مى

گردیدند. بسیارى از خانها بدار آویخته شدند و دارائیشان به وسیله رضا خان و افسران زیردستش مصادره گردید. در نیمه سال 

میالدی، خانهاى لرستان که با همدستى 0017به سرکردگى اسماعیل سمیتقو سرکوب گردید. به سال  شورش عشایر کرد 0017

 قسمتى از لرها اجبارا به خراسان کوچ داده شدند. شیخ محمره، خزعل از اطاعت دولت مرکزى سرپیچیده بودند، سرکوب شدند.

ن پیکار علیه جنبش دموکراتیک را در ایران دنبال کردند. همزمان با سرکوبى فئودالها )خانهاى ایالت(، ارتش و پلیس رضا خا

میالدی، سرکوب گردید. بسیارى از 0010طغیان دهقانان و سربازان در گیالن و خراسان پس از سرکوبى جنبش آزادى ملى سال 

د قرار گرفت. سازمانهاى حزب ها و کارگران نیز زیر پیگرها اعدام یا به زندان افتادند. جنبش اتحادیهکنندگان در این طغیانشرکت

خواه، پیکار علیه فئودالهاى مرتجع جدائى هاى وابسته تارومار شدند و ناچار به زیر زمین رفتند.کمونیست ایران و بسیارى از اتحادیه

 -مالک هاى دموکراتیک اعتبار رضا خان را در میان گروههاىخانهاى عشایر، قدرت مرکزى را توان بخشید، و حتى سرکوبى جنبش

نشاندگان خود را به بورژوا افزایش داد. در انتخابات دوره پنجم مجلس، رضا خان توانست به وسیله ارتش، شماره فراوانى از دست

میالدی ،پس از 0017در اکتبر  معتبرترین گروه در مجلس تازه بود.« تجدد»عنوان نماینده وارد مجلس کند. فراکسیون رضا خانى 

وزیرى بگمارد. رضا خان ضمن گزینش وزراى الدوله آخرین شاه قاجار احمد، ناچار شد رضا خان را به نخستاستعفاى دولت مشیر 

هائى را برگمارد که چهره دولت را پیشرفته و ملى بنمایاند. او سلیمان میرزا و مصدق کابینه در نخستین دولتش کوشید شخصیت

رضا خان  اش برگزید.ذکاء الملک را به عنوان وزیر کابینه آمد و همچنینىهاى نامدار بشمار مالسلطنه را که از ناسیونالیست

وزیرى رسید، احمد شاه را ناچار کرد، دوباره به خارجه برود. برادر احمد شاه به عنوان نایب السلطنه در همینکه به مقام نخست

عمال در این هنگام قاجارها هیچگونه قدرتى در اختیار تهران ماند، رضا خان این یکى را هم مجبور کرد در امور دولت دخالت نکند. 

  (417و411، 0710)گرانتوسکی، نداشتند؛ تمام قدرت حکومت در دست رضا خان بود.

 

 نتیجه گیری:

( و شبه ش0741تا  0714ش( شبه مدرن )از  0714استبداد ایرانی در طول تاریخ به سه شکل سنتی )تا ؛ می نویسدکاتوزیان 

یافته است. تداوم جوهره استبداد ایرانی، چیزی که در هر سه شکل آن موجود است، از  امتداد( ش0713تا  0741)از  سنتیمدرن 

 (41، 0711)کاتوزیان، ستی حاکم بر جوامع اروپایی قرون وسطایی ممکن است.یطریق مقایسه معکوس با نظام فئودال

تمرکز  قدرت در نهاد دولت به رهبری شاه گاهی  ه را اضافه می کند:بحث استبداد سنتی ایرانی، چند نکت یلکاتوزیان در تکم 

مقارن با تمرکز اداری و گاهی از آن جدا بود. در دوره هخامنشیان تمرکز اداری بیشتر بوده و در دوره اشکانیان این تمرکز در حد 
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ادی بودن تاریخ ایران به معنی یکسانی دولتها، پایین قرار داشت. در دوره های دیگر نیز این نوسان دایما وجود داشته است. استبد

ها از لحاظ  وضع اقتصادی، قدرت نظامی، عدالت قضایی و اجتماعی و قدرت بین المللی نیست، چرا که چون پادشاهان و سلسله

را می زد.  همه چیز به شاه و اراده او منتهی می شده شخصیت او در تعیین اوضاع اقتصادی و اجتماعی و بین المللی حرف آخر

جامعه ایران را به جامعه ای کوتاه مدت تبدیل کرده بود و لذا دستاوردهای  آن ناپایدار بود و با رفتن یک ،وابستگی امور به شاه 

 )کاتوزیان، همان(پیدا می کرد. خیزپادشاه اوضاع افت و 

ت. انباشت سرمایه صورت نمی گرفت. دولتها در جامعه استبدادی ایران غیر از تداوم خود استبداد هیچ چیزی استمرار نمی یاف

پشت سرهم ساقط می شدند. هیچ پیشرفتی در عرصه اقتصادی، اداری و فرهنگی دوام نداشت و هر دست آوردی شکننده بود. 

سقوط یک دولت استبدادی، نظام استبدادی را ساقط نمی کرد، چون نه بدیلی برای آن در ذهنها وجود داشت و نه ضابط مستقری 

نشستند و به این ای سبب هر ج و مرج قتل و غارت می شد و همگان در آرزوی مستبدی دیگر میرای انتقال قدرت. چنین حادثهب

 (17، 0731و کاتوزیان،  )پیشینزد.هرج و مرج رقم میوترتیب تاریخ و جامعه ایران را چرخه متصلب استبداد 

 فهرست منابع:

 . ترجمة رضا رضایی. چاپ سوم. تهران: انتشارات بیستون.یرانانقالب مشروطة ا. 0711آفاری، ژانت.  -0

 چاپ اوّل. تهران: کتاب سیامک. پیدایش و تحوّل احزاب سیاسی مشروطیت.. 0710مافی(، منصوره. اتحادیه )نظام -1

انتشارات های چپ، تهران، شرکت ، فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران: جنبش0731الموتی، ضیاءالدین،  -7
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 . انقالب مشروطة ایران. ترجمة مهری قزوینی. چاپ دوم. تهران: نشر کویر.0711براون، ادوارد.  -4
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