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چکیده

انقالب مشروطه از زمان وقوعش تاانوون از موظرهاای گونااگون ماورد ارزیاابی

قرار گرفته است .تداوم مواقشههای فکری در این بارۀ نشانگر زناد باودن اندیشاۀ

مشروطیت است و از ضرورت استمرار گفتگوهاای انتقاادی درباارۀ آن حکایات

دارد .این مقاله باه ارزیاابی ایاد هاای دنتار ناتوزیاان درباارۀ انقاالب مشاروطه
میپردازد .ناتوزیان به عووان یک پژوهشگر فعال در حوزۀ مسائل ایران معاصار

در آثار گوناگونش به بحث دربارۀ انقالب مشروطه پرداخت و نگا های خاصای

دربارۀ انقالب مشروطه و فرایودهای موتج از آن ارائه نرد .این نوشتار قصاد دارد

با رویکردی تحلیلی  -انتقادی به ارزیاابی دیادگا هاای دنتار ناتوزیاان درباارۀ

مسائلی چون نظریۀ انقالبهای ایرانی آرمانها بازیگران و مفاهیم مهم مشروطۀ

ایرانی بپردازد و اید های ناتوزیان را درباارۀ ناالن روایاتهاای مارنسیساتی و

توطئهباور بازتاب دهد .این مقاله سرانجام با صحهنهادن بر پار ای از دیدگا هاای
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ناتوزیان و تشکیک در برخی دیگر هم ناتوزیان و هم ساایر صااح نظاران را

به تأمل بیشتر در این بار برمیانگیزد.

واژههای کلیدی :مشروطیت نظریههای انقالب شورشهای سوتی مشروعه
نانامی انقالب.

مقدمه
رشد و تکاپوی علوم انسانی و اجتماعی نشور به مسائل و عوامل گوناگونی بستگی دارد نه یکای

از مهمترین آنها نقد آرا و اندیشههای صااح نظاران و باازخوانی تجرباههاا و ساوتهاای فکاری
آنهاست .بررسی انتقادی این تجربهها چه در حورۀ نظریههاا روشهاا و مفااهیم و چاه در حاوزۀ

یافتههای علمی اندیشمودان ایرانی سهمی آشکار در گسترش مرزهای دانش و تفکار ایان سارزمین
دارد .ناتوزیان یکی از صاح نظران تأثیرگذار علوم انسانی نشور است ناه آراء او از جوباههاای
گوناگون هم پُرمخاط

و هم حائز اهمیت بود است .طبعیتاً نسانی چون او ناه نارهاای بازر

مینوود ممکن است دستخوش خطاهای بزرگی نیز شوند .لذا با تأمل نقادانه در آثار او میتوان در

را پیشرفت اید های علمی گام برداشت .این مقاله با همین هدف به بازخوانی و تحلیل دیدگا های

ناتوزیان دربارۀ انقالب مشروطه پرداخته است.

بوابراین نخستین پرسش این است نه آیا ناتوزیان را میتوان یکی از صااح نظاران مشاروطه

قلمداد نرد یا نه؟ به باور نگارند وی به دالیل زیر صاح نظر مشاروطه اسات :نخسات در آثاار

گوناگونش از جمله :اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی؛ ایرانیان دورۀ باساتان

تا دورۀ معاصر (ناتوزیان )191 :1391؛ تضاد دولت و ملت :نظریه تاریخ و سیاسات در ایاران؛ در

جستوجوی جامعاۀ بلودمادت؛ اساتبداد دمونراسای و نهضات ملای؛ دولات و جامعاه در ایاران:
انقراض قاجار و استقرار پهلوی؛ جامعۀ نوتا مدت؛ قیاام شایخ محماد خیاباانی (باا نگاارش یاک

مقدمه  74صافحهای) (نساروی )86 -13 :1376؛ مصاد و نبارد قادرت و ...باه تحلیال و تبیاین
انقالب مشروطه پرداخته است.

دوم اندیشیدن دربارۀ مشروطیت برای ناتوزیان ناری تفووی نیست بلکه از دغدغههای اصالی

اوست و ریشه در یک تفکر تاریخی – تمدنی دارد .باه هماین خااطر مواقشاات نظاری و مفهاومی
تاز ای در این بار درافکود است.

سوم او عمیقاً باور دارد نه مشروطیت به تعبیار گایروشاه «لحظاهای خاا » (روشاه :1376

 )223 -222و استثوائی در تاریخ ایران است نه در فرایودهای سیاسی اجتماعی فکری و فرهوگای
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و سایر ساحتهای زیست ایرانیان مستقیم یا غیرمستقیم اثر نهاد و با تقدیر تااریخی و حیاات ملای

ایرانیان گر خورد است .لاذا اندیشاهورزی درباارۀ تااریخ معاصار ایاران بادون تأمال در انقاالب

مشروطه بیمعواست.

تانوون در نقد اندیشههای ناتوزیان سخوان قابل مالحظهای گفته شد است اماا تاا آنجاا ناه

نگارند جستوجو نرد پژوهشی در نقد نگا ناتوزیان پیرامون مشروطیت صورت نگرفته اسات

نه این مقاله مینوشد به آن بپردازد .اما پارداختن باه ایان موضاو باه دالیال زیار آساان نیسات:

نخست هیچ روایت موسجم و یکدستی در آثار ناتوزیان پیرامون انقالب مشروطه وجاود نادارد.

دوم آثار ناتوزیان به شکلهای متووعی و با گزیوش ذوقی مقاالت ایشان توسط مترجماان موتشار

شد اند نه در آنها تکرارهای فراوان و خساتهنوواد وجاود دارد .ساوم ناتوزیاان تاانوون آرا و

نوشتههای خود را پیرامون مشروطیت در یک مجلد سامان نداد است تا محور اصالی اندیشاههاا و

نیز سیر تحول نگا ایشان آشکار گردد .همین امر موج

است .به همین خاطر نگارند در این بررسای باه تواسا

بروز برخی تواقضها در آرای ایشان شد

موضاو باه آثاار مختلا

میدهد .این مقاله قصد دارد به طور مشخص شش محور اصلی را به بحث بگذارد:

ایشاان ارجاا

 .1نقد نظریههای مارکسیستی و توطئهباور
نخستین اقدام ناتوزیان دربارۀ انقالب مشروطه نقد آرای مارنسیستی از یک سو و نقد نظریههاای

توطئهنگر از دیگر سو است .هر دو دیدگا البتاه ویاژۀ ناتوزیاان نباود زیارا در ساالهاای پایش از

انقالب و در فضای جوگ سرد هواداران زیادی داشت .اما نگرشهای توطئاهبااور پا

از انقاالب

اسالمی در میان جریانهای رسمی جمهوری اسالمی نفوذ بسیاری پیدا نرد و باه دیادگاهی غالا

تبدیل شد .ناگفته روشن است نه این دو دیدگا بدون آننه شواختی از واقعیات جامعۀ ایران ارائه

نوود براساس نگا های نلیشاهای و سااد انگاراناۀ خاود ماان از فهام و شاواخت ایان رخاداد مهام
میشدند و تالشهای مردم و نخبگان ایرانی را نادید مایانگاشاتود .ناتوزیاان در ردیا

نساانی

است نه مجدانه در مسیر نقد این نظریهها گام برداشت و به سهم خود نوشید تا بویادهای آن ناو

نگا ها را متزلزل نود .قضاوتهای او در این بار نشانگر عمق دانش اوست.

همانگونه نه ناتوزیان به درستی گفته است تحلیلگران شوروی انقاالب مشاروطه را یاک

انقالب بورژوایی و طبقاتی میخواندند و این تحلیل را بسیاری از تحصایلکردگان غیرمارنسیسات
نی از پذیرفتااه بودنااد .در حااالی نااه مفهااوم انقااالب در اندیش اۀ مااارن

جامعهشواسی تاریخی اروپا بود و ریشه در مبانی فلسفی مارن

در باااب تاااریخ اروپااا ی اا

دربارۀ دگرگونیهای اجتماعی باه
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مفهوم عام داشت (ناتوزیان  .)159 :1380ادعای این جریان بر این اید اساتوار باود ناه ایاران در

سدۀ نوزدهم به ویژ در نتیجۀ افزایش تجارت با روسیه و اروپای غربی در معرض توسعۀ اقتصاادی
قرار گرفت نه از متن آن طبقۀ بورژوازی شهری ظهور یافت نه نمیتوانست در دل نظام فئاودالی
یا نیمهفئودالی موجود بگوجد .تحلیلگران مارنسیست این موضاو را در قالا

رواباط تولیادی و

موازعۀ طبقاتی شرح میدادند نه در اصال صاورتبوادی اصالی آن برگرفتاه از داد هاای انقاالب
 162و ناتوزیان .)200 :1391

فرانسه بود (همان

ناتوزیان در پاسخ به این پرسش نه آیا انقالب مشروطه ایران موشاء بورژوائی داشته اسات یاا

نه یکی از دقیقترین پاسخهای علمی را متواس

و متواظر به واقعیتهای تاریخی ایران داد اسات.

او به درستی استدالل مینود :ال ) جامعۀ ایران جامعۀ فئودالی نباود .ب) در طاول قارن ناوزدهم

پیشرفت صوعتی و فوی در تولید و انباشت سارمایه نااچیز باود .پ) شاواهدی ناه از افازایش ماوظم

درآمد سرانه حکایت نود وجود نداشت .ت) جابهجایی مواب از تولید مواد غذائی و صاوای ساوتی

به سوی سایر رشتهها صورت نگرفت .ث) این تغییار سااختاری باه رشاد باازدهی در نشااورزی و

پیشرفت فوی در صوعت موجر نشد اماا باه واردات بیشاتر غاذا و ماشاین آالت انجامیاد .ج) تاورم و

نسری تراز پرداختها فزایود بود .بوابراین به نارگیری الگوی مارنسیستی دربار ایران دشاوار و
حتی ناممکن است .تردیدی نیست نه افزایش حجم تجارت خارجی ایران موج

تمرنز و ادغاام

بیشتر سرمایۀ تجاری شد اما این امر نه ناشی از توسعۀ درونی یا یکپارچگی بیشتر اقتصاد ملی باود و

نه حاصل نش

روشها و بازارهای جدید به وسیله تاجران ایرانی (ناتوزیان .)99 :1371

اما او در تحلیل علل انقالب مشروطه به آثار ناشی از برخورد ایران با مدرنیته غربی به طور عام

اشار نرد است و بر این باور است نه بازرگانان ایرانی از رشاد تجاارت خاارجی ساود بردناد و

همگام با افزایش ثروتشان به طور غیرمستقیم از قدرت و نفاوذ سیاسای برخاوردار شادند ناه در
تضعی

استبداد نقش داشت زیرا موج

آشکار شدن ضع

دولت ایاران در برابار قادرتهاای

بینالمللی و در نتیجه تحمیل قراردادهای بازرگانی نابرابر میشد .افزون بار ایان فسااد و رشاو در
امضای قراردادها موج

تشدید گرو بودیهای دیوانی و آسی

دیدن ساختار حکومت اساتبدادی

میشد .در نوار مسائل سیاسی و اقتصادی ناتوزیان معتقد است تخصصای شادن تولیاد و صادور
مواد خام موج

زوال نسبی تولید صوای دستی شد و به ناارگیری وساایل ارتبااطی جدیاد مانواد

تلگراف میزان باالی تورم و نسری فلجنوود بدهی انباشت وامها رقابتهای اسارت آمیز روس
و انگلی

افزایش تماس با غرب و آشوائی با شکلهای امانتار زنادگی در اروپاا برخای از علال

ساختاری پیچید در اقتصاد سیاسی ایران بود نه دیوانساالی موجود قادر باه فهام آن نباود تاا چاه
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رسد به درمان آن .علل انقالب مشروطه را باید در آمیزش چوین فرایودهای جادائیناپاذیر ماادی و

معووی جستوجو نرد نه در ناربرد غیرنقادانۀ مدل یا مدلهایی نظری نه بر پایۀ واقعیت تااریخی

نامالً متفاوت استوارند (همان.)100 :
ناتوزیان پ

از نقد و طرد تحلیلهای مارنسیستی از انقالب مشاروطه باه نفای نظریاۀ توطئاه

همت گماشت .به باور ایشان ایرانیان در تاریخ معاصر خود هرگا از انقالب نتایج مطلوب به دست

نمیآوردند و یا هرج و مرج و نانامی بر نشور سایه میگستراند با سرخوردگی عمیق این رخداد

را دسیسههای پوهان انگلی

میشمردند (ناتوزیان  .).61 :1380واقعیت این است نه توطئهباوران

ایرانی از دورۀ ناصری به این سو همۀ نانامیها را به انگلی

عوامل داخلی را نادید انگاشهاند.

و بعدها به آمریکا نسبت داد و نقش

درست است نه پیروزی انقالب تا انداز ای ناشی از پشتیبانی فعال دولت انگلی

از انقالبیاون

بود نه هم با مواف و هم ایدئولوژی آن نشور همسوئی داشت و روشوفکران ایرانای باه درساتی از

همین موظر به بریتانیا مینگریستود اما این امر با نظریۀ توطئه نه بعداً رواج یافات (و طباق آن نقاش

انگلستان را به عووان آفریوود و راهبر انقالب مشروطه میدید) یکسار تفااوت دارد .مالیامتارین

تعبیر از نظریۀ توطئه نوعی بازخوانی واژگونه تاریخ است یعوی تفسیری از گذشته نه صرفاً بر پایاۀ
تجربههای بعدی استوار است و بدترین تعبیر آن بیتوجهی نامل به نقش و تأثیر نیروهای اجتماعی

و آگاهی انسانی در رویدادهای تاریخی است (ناتوزیان 104 :1371؛ تربتی 1378؛ آبراهامیاان و

دیگران  1382و برای آشوایی با نمونه آثاری نه نامال با دیادگا توطئاه آمیاز نوشاته شاد اسات

مراجعه نوید به :خان ملک ساساانی دست پنهان سیاست انگلیس در ایران ،تهاران باباک

.)1354

با این همه ناتوزیان دربارۀ بساتنشایوی در سافارت انگلای

و نقاش بهبهاانی در ایان باار و

پیامدهای ناشی از تحصن و مهمتر از همه در برابر این سخن نه شعار مشروطه در سفارت انگلی

بر سر زبانها افتاد سکوت نمود و توها به ذنر یکی دو جملاه بساود نارد اسات .ایان در حاالی
است نه موضو تحصن در سفارت پ

درسی دبیرستان تبدیل شد و از آن پ

از انقالب  1357به یاک جوجاال بازر

در نتاابهاای

آثاار متعاددی باا محوریات مداخلاۀ بریتانیاا در تحریا

انقالب مشروطه در مسیر سکوالریسم نگاشته شد .براساس این ادعا سفارت بریتانیا هدایت جریان

مشروطهخاواهی را از دسات روحانیاان پا

گرفات و باا اساتحالۀ ماهیات دیوای جوابش آن را باه

روشوفکران سکوالر سپرد (جعفریان .)191 :1384
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 .2نظریهپردازی دربارۀ انقالب مشروطه
ناتوزیان در مقالۀ «به ساوی نظریاۀ عماومی انقاالبهاای ایرانای» نوشاید اسات در قامات یاک
نظریهپرداز انقالب عرض اندام نود .او در شرح علت این اقدام خود مینویسد با وجود تالشهای

فراوانی نه در دو سدۀ گذشته مصروف تحلیل و نظریهپردازی انقالبها شاد اسات هواوز نظریاۀ

عمومی معقول و رضایتبخش و جهانروایی دربارۀ انقالبها وجود ندارد و او مینوشاد هام در

را شاواختی نلای از انقاالب بااه عواوان پدیاد ای رایاج و عمااومی و هام در مسایر طارح ویژگای

انقالبهای ایران گام بردارد (ناتوزیان  .)43 :1371با این هماه باه بااور نگارناد باه دالیال زیار
نمیتوان ناتوزیان را نظریهپرداز انقالب برشمرد:

نخست مشخص نیست ناتوزیان با چه هدفی و در پاسخ به چه مشاکلی در را نظریاهپاردازی

انقالب قدم گذاشته است .آیا قصد داشته درباارۀ علال فرایواد باازیگران رهباران ایادئولوژی و

دستاوردهای انقالب نظریهپاردازی نواد یاا نظریاههاای موجاود را تبیاینگار انقاالبهاای ایرانای
نمیدانسته است .این دومی چیزی است نه ناتوزیان هموار بر آن تأنید ورزید است .اما نااری

نه او انجام داد است هرگز این خالءها را نمیپوشاند.

دوم نظریۀ او در هیچ یک از قال های نظریهپردازی انقالبها اعم از نظریات مارنسیستهاا

هوجارگرایان روانشواسان انقالب و یا نظریههاای سیاسای جامعاهشواسای و اقتصاادی انقاالب و
همچوین در چارچوب هیچ یک از نظریههای متعارف نسلهای سه گانه انقاالب اساتوفورد ناوهن

(نوهن  )302-271 :1393و یا در نسالهاای چهارگاناۀ گلدساتون (گلدساتون  )30-13 :1393و

حتای در چااارچوب مطالعااات تطبیقاای یاا نماای و نیفاای انقااالبهاا نمایگوجااد (بشاایریه 1368؛

مووچهری 1380؛ مشیرزاد .)1377

سوم آراء ناتوزیان برخالف سایر نظریهپردازان انقالب هرگز تبیاینگار انقاالب نیسات بلکاه

حکمی نلی دربارۀ ویژگی انقالبهای مهم اروپائی و ایرانی است .خالصۀ نظار او ایان اسات ناه
همۀ انقالبهای اروپائی از قیام اساپارتاگوس تاا قیاام هاای دهقاانی قارون وساطائی و اصاالحات

مذهبی و انقالب انگلی

فرانسه و روسیه قیاام بخشای از جامعاه برضاد بخاش طبقاات اجتمااعی

مرفهتر و قدرتمودتر جامعه بود نه دولتِ وقت نمایود آن محساوب مایشاد (ناتوزیاان :1371

 .)51زیرا جوام اروپایی از طبقات اجتماعی ماهوی و خودمختاری تشکیل میشد نه دولاتهاای

اروپائی به آنها تکیه داشتود و علت آن این بود نه قانون و سوتی غیرقابال نقاض در آنهاا وجاود

داشت و خاستگا توسعۀ بلودمدت جوام اروپایی را شکل میداد .به همین خاطر جواما اروپاایی

جوام بلودمدتی بودند نه امکان انباشت را فراهم میساختود و انجام تغییرات بازر

و بلودمادت
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در آنها بسیار دشوار بود .بوابراین وقو انقالب در آنها بسیار نادر بود ولی هرگا رخ میداد چه

در علم و چه در جامعه اثراتی بلودمدت و دیرپا برجای میگذاشت (ناتوزیان .)52-51 :1379

اما ایران جامعهای نوتا مدت و نلوگی بود .لذا طبقات اجتماعی هرچاه بلودپایاهتار بودناد باه

دولت وابستهتر و درنتیجه نه طبقات اجتماعی بلکه دولت بود نه ماهوی و اصل شامرد مایشاد.

چون قانون وجود نداشت هیچ انباشتی چه در علم و هور و سیاست و جامعه رخ نمیداد و هرچیزی
در جامعه نوتا مدت امکان وقو داشت .نتیجه این سخن ایان اسات ناه «ناارنرد معواا علال و

پیامدهای انقالبها در ایران متفاوت با اروپا بود .انقالبهای ایران قیام طبقاات اجتمااعی محاروم

در برابر طبقات اجتماعی ممتازی نه مهار دولت را در دست داشتود آن هم برای دگرگون ساختن

قانون و چارچوب اجتماعی نبود؛ بلکه قیام بر ضد فرمانروایانی بود نه غیر از میل و ارادۀ خودشاان
پایبود هیچ قانونی نبودند و جامعه آنها را «بیدادگر» میدانست» (همان.)53 :

به باور او انقالبها در ایران علل و انگیز های گوناگونی داشت اما مهمترین آن ساتیز بار سار

جانشیوی بود چون جانشیوی مایۀ اختالف میشد و برخالف اروپاا ریشاه در ناوعی قاانون و ساوت

دیرپا نداشت به جای آن نه دولت به طبقات وابسته باشد طبقات باه دولات وابساته بودناد (هماان:

 ..)65از این رو سقوط فرمانروای خودنامه نیروهای نهفته جامعۀ خودنامه را آزاد میساخت و در

آن هرج و مرج حانم میشد و دور ای از خانخانی فتوه و آشوب شکل میگرفت و مردم دلتوگ
بازگشت یا احیای دولت خودنامه مایشادند .ناتوزیاان ایان جریاان را «چرخاۀ مکارر حکومات

خودنامه – هرج و مرج – حکومت خودنامه» خواند اسات (هماان .)57 :باا آن ناه ایان چرخاه

مختص ایران نبود و چوین رفت و برگشتهایی در تاریخ غرب نیز بارها مشاهد شاد ناتوزیاان

به این پدید بیتوجه است .به باور ناتوزیان انقالب زمانی رخ میداد نه مردم شخص حکمران را

ستمگر میشمردند اگر این اصل را بپذیریم بایاد جامعاۀ ایاران را هماوار در انقاالب و بحاران و

اغتشاش و آشوب و قیام ببیویم! در حالی نه واقعیتهای تاریخی غیر از این هستود و ایدۀ ناتوزیان
نوعی نالنروایت محسوب میشوند.

چهااارم از آنجانااه انقااالبهااا از فرایواادهای علّاای طااوالنی و آمیختااه ریشااه ماایگیرنااد

نظریهپردازی دربارۀ آنها به هیچ وجه آسان نیست .اما مسالۀ اصلی در نظریهپردازیهای انقالبها
تبیین «چرائی» و «چگونگی» وقو انقالبهاست تا روشن شود نه براساس چه سااز و نااری و بار

اساس ندام توالی و تسلسل موطقی اجزای مختل

و تشکیل دهودۀ پدیدۀ انقالب با هم مرتبط اند.

نظریهپردازی فرایود ارائۀ تبیین و پیشبیوی دربارۀ پدید های اجتماعی است (بلیکی .)176 :1375

یک تئوری یا نظریه تالشی است برای فهم علل یک پدید یا علل روابط متقابل میان دستههایی از
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پدید ها (نوهن  .)68 :1393هدف نظریه این است نه علل و چگونگی باروز واقعیات را تاا حاد

زیادی توضیح دهد و موج

فهم آن شود .اما اگر به تعبیر گلدستون نظریه در قالا

نلی مانود این سخن نه «بدبختی و فالنت سب

یاک گازارۀ

شورش میشود» بیان گردد نمیتواند نظریه باشد

زیرا توها بخشی از حقیقت را بیان مینود و لزوماً پاسخگوی علت انقالب و بیاننوود رواباط باین
پدید ها و تبیین آن نیست (گلدستون .)14 :1393

پوجم نظریهپردازان انقالب این پدید را در دو معوا به نار برد اناد :نخسات باه معواای تحاول

بویادین و گذار جامعه از یک مرحله به مرحله دیگر (ناه عمادتاً در میاان نظریاههاای مارنسیساتی

انقالب -نه ناتوزیاان از موتقادان نظریاۀ تاک خطای آن اسات -خریادار دارد) و دوم متضامن

براندازی حکومت همرا با خشونت جمعی (طالبان ( .)3 :1393برخای از نظریاهپاردارزان انقاالب

مانود تیلور آن را در هر دو معوا به نار برد اند) .از این موظر مفهوم انقاالب در اندیشاۀ اجتمااعی و
سیاسی بشر از مصر و یونان باستان تا قرون وسطی نیز سابقه دارد .اما همین اشخا

نیز معتقدند نه

در قرن بیستم بیشترین تعداد انقالبها رخ داد و این انقالبها بر حیات ملتهاا تاأثیرات عظیمای

نهاد اند لذا میتوان قرن بیستم را قرن انقالبها نامید (تیلور  :1388مقدمه) .باه گماان ایان جانا

انقالب اساساً پدید ای مدرن است و علتالعلل آن در انکشاف تاریخی مدرنیته و ناهمساازیهاا و

تعارضهای آن با جهان سوتی و رویاروئیهای ناشی از این دو جهان باید جستوجو نرد.

اما تلقی ناتوزیان با هیچ یک از معواهای متعارف انقالب ساازگار نیسات .باا ایوکاه ناتوزیاان

دربارۀ انقالب بسیار سخن گفته اما هیچگا انقالب را تعری

نکرد و غالباً آن را در مفهومی عاام

شامل تحوالتی چون شورش براندازی حکومت و قیامهای سراسری به نار برد است .هماین امار

خلط معوایی بزرگی پدید آورد است چوانکه تفاوت آن با شورش قیام اصالح و نهضت در آثار
او روشن نیست .به همینخاطر او بسیاری از شورشهای پیشامدرن ایرانای و حتای متعلاق باه دورۀ

اساطیری ایران اعم از جمشید و یا حرنت گئومات و جوبشهای بزر

اروپائی از روزگار باستان

و میانه را در زمرۀ انقالب برشمرد و تفاوتی ماهوی بین آنها و انقالب مشروطه قائل نشاد اسات
(ناتوزیان  .)44 -43 :1380افزون براین موج

شد است نه انبوهی از شورشهاا بحارانهاای

مدرن مانود حرنتهای فاشیستی یا اصالحات تاچر در انگلستان نه بدون خونریزی و خشونت رخ
داد اند در ردی

انقالب شمرد شوند (همان.)51 -44 :

ششم ناتوزیان معتقد است انقالب مشاروطه و انقاالب اساالمی از نظار ظااهری یعوای برخای

شعارها و آرمانها و واژگان بینم و ناست شبیه انقالبهای اروپاایی بودناد اماا در بااطن و نواه

قضایا یعوی ویژگیهای اساسیشان بینم و ناست شبیه قیامهای سوتی ایران بودند .یعوای هاردوی
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آنها انقالب برضد حکومت خودنامه بود اند .هم حوادث و هم تحلیلهای بعدی نشاانگر هماین

نتیجهگیری است (همان .)59 :این سخن در متن خود دارای تواقضی آشکار است .چگونه میتاوان
هم ویژگیهای ظاهری پیشرفتهترین انقالبهای اروپائی را در نوار ماهیت قیاامهاای ساوتی حفا

نرد .اندنی دقت در تاریخ ایران نشان میدهد نه اید های انقالب مشروطه و روشهای مباارز و

ماهیت خواستهها رفتارها و باورها نسبت معواداری با شورشهای متداول در تاریخ ایاران نادارد و

ناتوزیان این وجو مشترک را هرگز شرح نداد است .واقعیت این است نه انقالب مشروطه نه در

شکل و شیوۀ قیام و نه در شعارها و آرمانها و نه در فرایودهای انقالبی شباهتی به قیاامهاای پیشاین
نداشت و از سوخ انقالبهای مدرن بود.

هفااتم بااا ساااد سااازیهااای ناتوزی اان عواصاار مهمای از مؤلفااههااای انقااالب مشااروطه مانوااد

ایدئولوژی مفاهیم برنامه رهبری و فرایودها آشکارا نادید گرفته شد اند .نظریۀ او دربارۀ انقالب

مانود این است نه بگوییم در هیچ یک از انقالبهای ایرانای طارح نظاام مطلاوب و بادیل وجاود

نداشته است .در حالی نه یک نظریه باید بتواند مجموعهای از شرایط اجتماعی اقتصادی فکاری

و فرهوگی و مواسبات بینالمللی در وقو انقالب علل خیزش انقالبی فرایودهای انقالب شعارها

دستاوردها را توضیح دهد یا دستنم برخی از ابعااد آن روشان نواد .و نظریاهپارداز بایاد بتواناد

واقعیت انقالب را با شواهد تاریخی و اید های نظری توضیح دهد .در واق پدید انقاالب توساط
ترنی

متفاوتی از علتها یا جریانهای علّی متمایزی شکل مایگیارد (طالباان  )250 :1393لاذا

انقالبها بسیار پیچید تر از آنود نه بتوان با یک گزار نلی آنها را توصی

داعیۀ نظریهپردازی ناتوزیان در حوزۀ انقالبها را نباید چودان جدی گرفت.

و تبیین نرد .بوابراین

هشتم این سخن ناتوزیان پذیرفتوی نیست نه آنچه همه نیروهای انقالبگرا را نواار هام جما

نرد و در مسیر انقالب متحاد سااخت ایان شاعار باود ناه «ایان بارود هرچاه مایخواهاد بشاود».

(ناتوزیان  .)63 :1381اتفاقاً در مشروطیت ایدۀ رفتن شا و عزل و برنواری او اساساً مد نظر نباود

بلکه هدف اصلی ناهش قدرت شا مستقر بود .شیوۀ مبارزۀ مبتوی بار بساتنشایوی و مهااجرت در
هیچ یک از قیامهای پیشین سابقه نداشت .بعالو در مشروطیت آرمانهاایی مطارح شاد ناه هواوز

خواستۀ جامعه ایران است .بوابراین میتوان ادعا نرد نه با انقالب مشروطه تغییر بلود مادت فکاری
در افق دنیای مدرن رخ داد و از این نظر جامعۀ ایران در نقطۀ غیرقابل بازگشتی قرار گرفت .اگرچه

ممکن است از موظر سیاسی گا به گذشته بازگشته باشد.

شاید به همین خاطر بود نه سالها بعد دنتر ناتوزیان در ایان ایاد هاا تجدیاد نظار نارد و یاا

دستخوش تواقض در گفتار شد و نوشت انقالب مشروطه اولین قیام عمومی در تاریخ ایران بود نه
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برخالف شورشهای گذشته علیه سالطین مستبد توها درصدد ساقط نردن یک دولات اساتبدادی

خا

نبود بلکه برنامۀ مثبت روشوی هم اا ملهم از تجربۀ اروپا اا داشات ناه عباارت باود از میاان

برداشتن حکومت استبدادی و جایگزین نردن آن با حکومت قانون در قالا

سالطوت مشاروطه و

سرانجام توانست قانون اساسیای را مساتقر نواد ناه هام شاالود ای قاانونی (در مقابال حانمیات

استبدادی دیرین) برای دولت فراهم میآورد و هم حکومتی پارلمانی با اصول اساسی دمونراتیک
(ناتوزیان  )29 :1379و انقالب مشروطه برای نخساتین باار مساتبد و اساتبداد را باه عقا

راناد و

اساس دمونراسی پارلمانی را در ایران بویاد نهاد (ناتوزیان  .)19 :1388جوبش مشروطه دریچه ای

به سوی سیاست و جامعۀ اروپایی قرن نوزدهمی بود نه قصد داشت حکومات را مقیاد و مشاروط

سازد (ناتوزیان .)59 :1380

 .3مفاهیم و شعارهای انقالب
ناتوزیان در میان مشروطهپژوهان ایرانای باه جهات تمرنازش بار مفااهیم اصالی مشاروطۀ ایاران

پژوهشگری موحصر به فرد است زیرا در آثاری نه تا نوون دربارۀ مشروطیت نوشته شد اند چوین

رویکردی نمتر مالحظه میشود .او در عین حال ناه دقیاقتارین تعریا هاا را از مضاامین اصالی

مطالبات مشروطهخواهان عرضه نرد به مقایسۀ این مفاهیم با مفاهیم مشابه در انقالبهاای مادرن

پرداخته است مانود :حانمیات قاانون (هماان)60 :؛ حکومات مشاروطه؛ (ناتوزیاان )101 :1371
آزادی؛ استبداد؛ مشروعه؛ نه انوون توها به برخی از آنها میپردازیم:

 .1واژۀ مشروطه

ناتوزیان برغم تعری

دقیق و استوارش از حکومت مشروطه در بررسای واژ مشاروطه تاا حادی

یکسویه عمل نمود و از طرح روایتهای رقی

خودداری ورزید است روایتهایی نه نشانگر

تغییر افق معوایی هستود .روشن است نه در میان پژوهشاگران و مورخاان ایرانای پیراماون موشااء و

خاستگا واژۀ مشروطه اا نه آیا ریشۀ عربی دارد یا التین اا اتفاا نظار وجاود نادارد .هام علماای
مشروطهگر نج

و هم برخی از نویسودگان عهد مشروطه و حتی برخای از نمایوادگان مجلا

نطقهای خود مشروطه را برگرفته از واژ عربی «شرط» دانستهاند (حائری .)255 -254 :1381

در

اما برخای از مشاروطهخواهاان و پژوهشاگران تااریخ مشاروطه آن را از ریشاۀ التاین «شاارت»

( )charteشامردند .تقایزاد رهبار توادروی مجلا

اول معتقاد اسات واژ مشاروطه از «شااارت»

فرانسوی یا «چارتا» انگلیسی نه از اصل التیوی نارتا اا به معوای قانون اساسی ااا اخاذ شاد اسات
(تقیزاد  )1/30 :1383این واژ پ

از ورود به عثمانی به صورت مشروطیت درآمد و از آن جاا
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وارد ایران شد (تقیزاد  .)35 :1379شاید به دلیل همین ابهامها بود نه در فرمان محمدعلی شا از
هر دو واژ استفاد شد و ایران در ردی

نشورهای مشروطه صاح نوستیتوسیون در آمد (حائری

 .)252 :1381این مساله ممکن است یک اخاتالف واژگاانی محساوب شاود اماا از یاک اخاتالف

مبوائی حکایت دارد نه خاستگا نظری و مفهومی آن را نشان میدهد باا عوایات باه آنناه چواین

حانمیتی در میاان مسالمانان ااا چاه تارک و چاه عارب ااا ساابقه نداشاته اسات ساخن تقایزاد

پذیرفتویتر است اما روشن نیست نه چرا ناتوزیان به آن توجهی نکرد و قاطعانه آن را ماأخوذ از
شرط عربی دانسته است.

 .2مشروعه و مشروعهخواهی

مشروعهخواهی به عووان یکی از مسائل بحثانگیز تاریخ مشروطه دنتر ناتوزیاان را نیاز باه تأمال

واداشت .به اعتقاد او در آغاز شعار مشروعه شیخ فضالاهلل محتاوای روشاوی نداشات بلکاه حااوی

انتقاداتی بود از مشروطه .ادعای اصلی این بود نه مشروطه موج

اما تعری

خدشهدار شدن مذه

میشاود

روشاوی از مشاروعه باه عواوان یاک نظاام حکاومتی مطلاوب ارائاه نمایشاد .مشاروعه

نمیتوانست به حکومت معصومین بیانجامد .به همین خاطر به ابزار شا تبدیل شد تا استبداد خود را

با تعدیلهایی دوبار برپا دارد و وسیلهای باشد در خدمت علما تا قدرت و نفوذ اجتمااعی خاود را
افزایش دهود و ابزاری در خدمت شیخ فضلاهلل تا رقیبان خود به خصو

بهبهانی را از میدان بادر

نود و به مهمترین مجتهد سیاسی نشور بدل شود تا به عواوان شاریک محمادعلی شاا در قادرت

عمل نود .ناتوزیان معتقد است حتی با پیروزی استبداد تحقق این اید امکانپذیر نباود زیارا در
همۀ نظامهای استبدادی قدرت غائی نه قسمتنردنی است و نه تاب قرارداد .به همین خاطر هرگاا

فرد یا گروهی به قدرت وابسته شد قدرت سیاسی و نیز اقتصادی فرد یا گرو نمایتواناد مساتقل از

آن باقی بماند در حالی نه قدرت علمای شیعه در طول تاریخ مستقل از حکومت بااقی ماناد باود
(ناتوزیان .)108 :1371

روایت ناتوزیان از مشروعهخواهی از ساوی موااب اصالی و تحقیقاات جدیاد تأییاد مایشاود

(ملاااکزاد 2/503 -502 :1371؛ دولاااتآباااادی 2/130 -129 :1362؛ نساااروی 490 :1385؛

موموی 214 -211 :1378؛ بهشتی سرشت  )178 -177 :1380اماا مشاروعه حادانثر مایتوانسات

وسیلهای در اختیار بخشی از علما باشد نه همۀ علما .افزون بار ایان از نگاا ناوری هام شاا و هام

مجتهد به یکمیزان صاح

مشروعیت بودند .به باور او هم فقها و هم شا شیعه هار یاک باه طاور

مستقل نیابت از معصوم داشتود :یکی در امور دیوی و دیگری در اماور دنیاائی و نیابات هایچ یاک
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مووط به دیگری نبود .همین نه شا ظواهر شر را رعایت و از فقیهان پشاتیبانی نواد و بتاوان او را

عادل نامید نافی است .از نگا او محمدعلی شا واجد همۀ این شرایط بود (ندیور .)253 :1384

بوابراین بهترین نو حکومت در عهد غیبت «سالطوت مشاروعه» باود یعوای حکاومتی ناه در آن

فقیهان عادل (با تصدی امور شرعی) و پادشاهان اسالم پوا (با تصدی امور عرفی) توأمان حکومت

نوود (زرگرینژاد  61 -46 :1374و ندیور  .)75 -73 :1376اما نه نوری و نه هواداران او توضیح

نداد اند نه چگونه میتوان خط مرز دقیقی بین این دو حوز ترسایم نارد و ماان از دساتدرازی

یکی به دیگری شد و اگر تزاحمی میان آن دو رخ داد داور نهائی نی است؟ اما باا آراء ناتوزیاان

میتوان این موضو را به آسانی حل نرد :داور نهائی و تعیین نوودۀ قلمرو عمل سلطان خودناماه
بود نه هیچ نهاد و نیرویی نمیتوانست به صورت نهادی قدرت آن را محدود نود.

شا در برابر پیشروی مشروطهخواهان هوشمودانه به جای دفاا از اساتبداد از مشاروعه ساخن

گفت .این شگرد به معوای استقرار حکومتی مبتوی بر قانون و فقه اسالمی بود اما در عمل به احیاای
استبداد میانجامید نه توها با دخالت مستقیم شماری از مراج شیعی در امور حکومتی تا اناداز ای

تعدیل شد (ناتوزیان  .)104 :1371بدین ترتی

میداند تا روحانیت.

ناتوزیان به درستی ایان اندیشاه را زائیاد درباار

ناتوزیان با بررسی مواقشات نظری و عملی علماای مشاروطهخاوا و مشاروعهخاوا و بررسای

مختصر آرای آنها این حقیقت را نتمان نمینود نه بخشی از ایان موازعاات زائیادۀ رقاباتهاا و
نشمکش بر سر مواف شخصی بود است و این در همۀ انقالبهای دنیا رخ داد است (ناتوزیاان
 )172 :1380او با این اقدام همچون دنتر حائری ضمن فاصله گرفتن از فضای قدسیتی ناه پا

از

انقالب پیرامون روحانیت و مراج شکل گرفت باه رقاباتهاای دیوای و دنیاائی آناان اشاار نارد
(حائری .)190 :1381

او مینویسد لوایح نوری مشحون از حمله به مشروطهخواهاان و ایاد هاای آنهاا و نگرانای از

ورود جماعت زرتشتیان به خانۀ خدا دسیسههای بابیان مخالفات باا نوساازی و توساعۀ اقتصاادی

ترس از فرهوگ بیگانه و تأسی

یک دادگستری جدید و مستقل قدرت قضائی مجتهدان ماذهبی

بود (ناتوزیان  .)207 :1391نوری پ

از تشکیل مجل

از نودتا در دفا از روش محمدعلی شا گاام برداشات و

شورای مملکتی دفاا نارد .مجموعاۀ اقادامات ناوری نشاان داد ناه وی در را

جلوگیری از نفوذ و سیطرۀ تجدد حاضر بود مشروطه از اصل برچید شود به هماین خااطر علماای
نج

نسبت به احتجاجات نظری نوری و پیروانش شدیداً وانوش نشاان دادناد (ناتوزیاان :1380

 .)169چواننه به تعبیر آجودانی عمدۀ رسالههای نگاارش یافتاه مساتقیم و غیرمساتقیم پاساخی باه
مدعیات اوست (آجودانی .)384 -383 :1383
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 .4مالحظاتی دربارۀ بازیگران اصلی انقالب
ناتوزیان در آثار مختلفش دربارۀ بازیگران انقالب به ویاژ روحانیاان و روشاوفکران و بازرگاناان

سخن گفته است نه ایوک مجال بررسی آن نیست .اما یکی از نکات بحثانگیز در نار ناتوزیاان

اشارۀ به نقش فراماسونری در انقالب مشروطه است .به اعتقااد او موضا فراماساونری در انقاالب

مشروطه همانود انقالب فرانسه بود .یعوی بسیاری از انقالبیهاای برجساته و توادرو باه فراماساونری
وابستگی داشتود .او به عووان نمونه از سیدجمال تقیزاد دهخدا و ...ناام بارد اسات (ناتوزیاان

 .)26 :1372اما ناتوزیان به تحلیل این نو پیوندها و بدنامیهای ناشی از این پیوستگیها نپرداختاه
و در برابر اتهام «بیگانهپرستی» فراماسونرها در تاریخ ایران – برخالف نظریۀ توطئه -سکوت نارد

است .شاید این سکوت او ناشی از وجود پیوندهای آشکار این جریان با جهتگیری نالن لیبارال

دمونراسی غربی باشد .در هر حال ناتوزیان بدون آن نه در این موضو تأمل نود بر تأثیرگذاری

فکری متفکران پیشامشروطۀ ایران تانید نمود و به شارح اندیشاۀ قاانونخاواهی در آثاار آنهاا از

ملکم خان تا میزا یوس

مستشارالدوله و طالبوف و نرمانی و آخوندزاد پرداخته است.

بااه طااور نلاای پژوهواادگان مشااروطه در تأثیرگااذاری روشااوفکران همداسااتانود امااا دربااارۀ

نقشآفریوی روحانیان میان آنها اختالفنظرهای جدی وجود دارد .ناتوزیان برخالف بسایاری از

روشوفکران مارنسیست و غیرمارنسیست همعصارش ناه نقاش ماذه

و رهباران ماذهبی را در

فرایودهای انقالب نادید گرفتود و یا نم اهمیت جلو دادند (فشااهی 1360؛ آدمیات  )1380باه

صورت تفصیلیتری به تحلیل و ارزیابی نقش روحانیت در فرایود انقالب مشروطه پرداخات .نکتاه
این جاست نه او پیش از برجسته شدن این گونه مطالعات در فضاای پا

از انقاالب اساالمی در

گفتاری ذیل عووان «تذنری دربارۀ نقش علما» به تأمل در این موضو پرداخات .ایان امار نشاانگر
آن است نه ناتوزیان به درستی میدانست نه در انقاالب مشاروطه بسایاری از ساوتهاای ایرانای

اسالمی با آموز های مدرن به هم آمیختود .از همین رو انقالب مشروطه محصول تجربهای خا
موحصر به فرد بود نه ناتوزیان هوشمودانه در آن نظر نرد.
ناتوزیان برای تشریح ابعاد مختل

نقش آفریوی مذه

و

در یازد بود به تبیین آن پرداخت .باه

باور او اسالم توها یک دین عرفانی نیست بلکه طریقۀ زندگی است و چشم اناداز دو دنیاائی در آن

وجود دارد اما تفسیر شیعی از اسالم تا حدی مسیحائی است نه هم میتواناد در خادمت انفعاال و

سازش و تسلیم قرار گیرد و هم در خدمت تحرک و طغیان .او سپ

ابعاد مختل

تاریخی و نظری

رابطۀ دین و سیاست را از موظر تشی و روحانیت به بحث میگذارد .اهتمام او به این موضو نشانگر

درک تاریخی عمیق او از تحوالت نشور در دورۀ معاصر است (ناتوزیان .)107-106 :1370
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او در این تحلیل نه همانود خاطر نگاران انقالب نشانش ماذهبی را صارفاً باه موازعاات شایخ

فضلاهلل و بهبهانی تقلیل داد (دولتآبادی  105 :1362و  )2/131و نه نقش مذه

را انکار نارد و

یا بازیگری فعال علما را بیاهمیت خواند .ناتوزیان در شرح نقش علما از شخصیتهایی چون امام

جمعه خویی نوری شیخ محمد آملی محسن ارانی میرزا حسان تبریازی شایخ محماد واعا

سیدعلی یزدی بهبهانی طباطبائی آخوند خراسانی ماندرانی یزدی تهرانی و ..یاد نرد ناه ایان

امر هم نشانگر احاطۀ او به این نقش آفریویهاست و هم ادای یک حق تاریخی و پژوهشای .چواان

نه به درستی مینویسد نم اهمیت جلو دادن نقش علما با توجه به نقش جامعۀ شهرنشاین ایرانای

از بازگانان و حتی اربابان زمیندار نه شدیداً تحت تأثیر روحانیات قارار داشاتود روایات نادرساتی
است (ناتوزیان ت.)166 :1380

او در بازنگریهای بعدیاش نه پ

از انقالب صاورت گرفات هرگاز تحات تاأثیر گفتماان

رسمی جمهوری اسالمی – نه مینوشید با برجسته ساختن نقش روحانیون جریان روشاوفکری را
به حاشیه براند -قرار نگرفت و باز روایت مستقل خود را ارائه نرد.

 .5رخدادهایی که کاتوزیان به آنها نپرداخت
ناتوزیان در پردازش انقالب مشروطه از شرح برخی رخدادهای مهم خودداری ورزید اسات ناه
از جملۀ آنها به ترتی

تاریخی میتوان از بستنشیویهاای بازرگاناان و تشاکیل مجلا

وناالی

تجار؛ رخدادهای نرمان و موضو بانک استقراضی نه بعادها در خواساتههاای مشاروطهخواهاان

بازتاب یافت؛ ناانونهاای مخفای و تحاولخاوا و نوانادیش تهاران و شهرساتانهاا؛ روزناماههاا؛
عدالتخانه نه وی آن را «تأسی

بساات نشایوی در ساافارت انگلای

دادگا مستقل» معواا ماینواد (ناتوزیاان )201 :1391؛ موضاو
ترنیا

مشااروطهخواهااان و اقاادامات تأسیسای مجلا

نهادهای مشروطه علل و فرایودهای بروز توش باین شاا و مجلا

اول و

انجمانهاای مشاروطهخاوا و

نثیری دیگر یاد نرد .در عوض برخی از رخدادها را بیش از انداز بزر

جلو داد اسات مانواد

شکست روسیه از ژاپن و بازتاب آن در متن رخادادهای انقاالب .در هار حاال ایان موضاوعات از

موظر تاریخنگاری امری متعارف است و ریشه در قضاوتها برداشتها تفسایرها و گازیوشهاای

مورخ دارد و شرح آن انوون اقتضا ندارد.

 .6ناکامی انقالب
ناتوزیان دربارۀ نانامی انقالب و علال شکسات آن چوادان ساخن نگفتاه اسات و باا سااد ساازی
موضو از نوار آن گذشته است .او مینویسد ممکن بود انقالب به اصالحات و تحوالت تدریجی
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موجر شود و دستاوردهای بلودمدت داشاته باشاد اماا عاادتهاای قادیمی تفرقاه و عادم انساجام و

همکاری اجتماعی و اعتقاد به برد یا باخت نامل – به طور خالصه سیاست حذف – جاافتاد تار از

آن بودند نه این امکان محقق شود .انقالب مشروطه همۀ خصلتهاا و ویژگایهاای شاورشهاای

جامعۀ ایرانی علیه حکومت را در خود داشت (همان .)209 :هرگا بحران رخ مایداد بارای تخطئاۀ

مشروطه و ایجاد ثبات سیاسی این شعر ورد زبانها میشد «ملک ایران چاوب اساتبداد مایخواهاد
هووز» (ناتوزیان  )117 :1390زیرا انقالب به جای ایجاد نظامی مبتوی بر قاانون اساسای رفتاهرفتاه

آثار هرج و مرج را بروز داد یعوی همانود وضعیتی نه پ

از سقوط هار فرماانروای خودناماه رخ

میداد و عواصر اساسی جامعه خودنامه – نه دولت خودنامه دست و پای آن را بسته بود -رهاا و

آزاد میشدند و شرو به تجزیه قدرت حکومت مینردند و نابیوه را به گروهی پیوساته در حاال
تغییر و بیاثر تبدیل مینردند نه محترمانۀ «قوۀ مجریه» نامید میشد (ناتوزیان .)61 :1380

ناتوزیان برای تبیین علل نانامی این جوبش به جاای بحاثهاای تخصصای دقیاق و مبتوای بار

واقعیات موقعیتمود به علل تعمیم یابود در تاریخ ایران توسل میجویاد تاا نظریاۀ خاود را اثباات
از انقاالب ریشاه در الگاوی آشاوای پیامادهای سارنگونی

نود .موطاق هارج و مارج فزایوادۀ پا

حکومتهای استبدادی داشت اما این بار دساتنام در ظااهر متفااوت باود .از دیادگا ناتوزیاان
نانامی حکومت مشروطه معلول علل زیر بود:

نخست تفکیک قوا با تعارض قوا اشتبا گرفته شد درنتیجه جوگ قدرت بین قوای ساهگاناه

رخ داد.

دوم گرایش به خودمختاری شورش و غارت ایاالت در مواطق مارزی ناه در زماان ضاع

دولت مرنزی بروز مییافت این بار نیز با نمک حکمرانان و عمال حکومت گسترش یافت.

سوم بویادیترین عامل هرج و مرج تضاد به جای رقابت در مرنز بود نه بیش از هر چیاز در

قتلهای سیاسی خودنمائی مینرد (ناتوزیان .)210 :1393

چهارم نیروها و عوامل داخلی چه در مرنز و چه در والیات به سوی ایجاد اختالل نشاانش

و تجزیۀ نشور رهومون شدند .درحالینه اگر نیروهای سیاسی در تهران همّ خود را در چاارچوب

قانون اساسی صرف مدیریتپذیری می نردند تا مدیریت ستیزی وض نشور در قرن بیساتم غیار
از این میشد (ناتوزیان .)65 :1379
پوجم اختیارات فو العاد مجل

ایران نه در قانون اساسی از پارلمان روسیه آلماان اتاریش

و حتی بریتانیا (به علت نداشت یک مجل

اشرافی) باالتر بود از عوامل بحران مشروطه بود زیارا

میتوانست در جزئیترین مسائل دولت دخالت نود (ناتوزیان .)203 :1393
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ششم فقدان نظام حزبی مواس

و نارآمد نه بتواند برای تشکیل نابیوههای با دوامتر با شاا و

احزاب دیگر گفتوگو نود و از طریق آن مجل

را با خود همرا نماید موج

بیثباتی میشاد.

احزاب مثل قارچ میروئیدند و مثل موم تغییر شاکل مایدادناد و برناماهای بارای تبادیل شادن باه

سیاستهای اجرائی نداشتود .خطنشیهای احزاب بیشتر بر بویاد افکاار و عقایاد باود تاا وابساتگی
طبقاتی (ناتوزیان .)67 -66 :1379

در چوین وضعیتی با بروز بحران و هرج و مرج رمقی برای ایجااد و اساتقرار مشاروطیت بااقی

نمیماند .نشانش خانمانسوز مشروطهخواهان با یکدیگر حتی ناار عاادی نشاورداری را بسایار
دشوار میساخت .اگر این بیاعتمادی و ستیز جوئی ویرانگر در نار نبود رشد سیاسی تادریجی و

پایداری شکل میگرفت و قدرتهای خارجی مداخلهگر و خانهای ایالت و سردمداران والیاات
به آن تمکین مینردند (همان.)93 :

با بررسی اید های ناتوزیان انوون این پرسش مطرح است نه آیا اگر موازعه مستمر و مخرب

مشروطهخواهان و بیاعتمادی و درگیری بر مسائل مختل

وجود نمیداشت در بلودمدت مشروطه

استقرار مییافت؟ به باور نگارند استقرار مشروطه در ایران ریشه در مساائل بویاادیتاری داشات و

سخن بر سر امکان یا عدم امکان نهادیوه شدن انقالب آرمانهای آن بود .نگاهی به ساخت سیاسی-
اجتماعی پیشامشروطۀ ایران نشان میدهد نه ساختار سیاسی در عرصۀ نظر متمرنز بود و در عرصۀ

عمل پرانود  .چواننه دولت قاجار قادر به ایجاد تمرنز سیاسی -اداری نبود تا بتواناد موازعاات و

نشمکشها را مهار نود زیرا دولت ابزار و امکاناات آن را از نظار تئاوری و ناه از نظار عملای در

اختی اار نداشاات .بوااابراین مشااروطهخواهااان وارث ساااختاری نااامتمرنز و پرانوااد ای شاادند نااه

میبایست در متن آن قدرت سیاسی مجدداً توزی شود.

ناتوزیان در حکم (تز یا نظریۀ) سایزدهمش ایان موضاو را باه زیباائی شارح داد و باا ارائاۀ

شواهد تاریخی نشان داد است نه ترانم قدرت اساتبدادی لزومااً موجا

تمرناز دساتگا اداری

نمیشود .میزان تمرنز اداری نسبتی مستقیم و استوار با نو نظاام حکاومتی دارد .باه هماین خااطر
برخی از حکومتهای تکحزبی جدید مداخلهجاوتر و متمرنزتار از حکوماتهاای مطلقاۀ اروپاا

بود اند .دگرگونیهای بزر

در فوّاوری تشکیالت اجتماعی ارتباطاات را هاا و حمال و نقال

برنامههای سیاسی و ...بر فرایود ترانم و تمرنز قدرت اثر مینهد .بوابراین تارانم قادرت لزومااً باه

تمرنز اداری مداخلهگری و سلطهجویی مرنزی نمیانجامد .مشخصۀ دولت استبدادی ایان اسات

نه قدرت در آن مترانم است و خودنامانه به نار مایرود ولای دولات ممکان اسات متمرناز و

مداخلهجو نباشد .در ایران دولتهاایی چاون ساساانی و صافوی متمرناز و حکوماتهاایی چاون
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اشکانی سلجوقی و قاجار دولتهای اساتبدادی ناامتمرنز بودناد (ناتوزیاان  .)22 -20 :1379در

عهد قاجار از یکسو هزیوۀ سوگین ایجاد تمرنز با توجه به وخامت اوضا اقتصادی نشور از عهادۀ

دولت خارج بود و از دیگر سو ایجاد دولت مطلقه به مبانی فکری و معرفتی خا

خود نیااز داشات

نه در آن زمان این امکان فراهم نبود .بوابراین میتوان گفت با پیاروزی مشاروطه تارانم قادرت

استبدادی درهمشکست اما ساختار نامتمرنز نه توها باقی ماند بلکاه باا توزیا قادرت هرچاه بیشاتر

نامتمرنز شد .درنتیجه پرانودگی و عدمتمرنز چود برابر افزایش یافت( .بوگرید به جدول زیر):
پیامدها
ترانم قدرت استبدادی در عرصۀ نظر +
پرانودگی و عدم تمرنز در عمل =
ثبات سیاسی شکوود

پرانودگی و توزی قدرت در نظر +
پرانودگی و عدم تمرنز در عمل =
بیثبات نامل سیاسی

بدین ترتی

مواب قدرت
سیاسی

نامتمرنز

نامتمرنز

ماهیت قدرت سیاسی
مترانم و خودنامه
دمونراتیک و توزیعی
(پرانود و نامتمرنز)

ناتوزیاان ناه هماوار نوشاید اسات مراحال مختلا

نظام سیاسی
پیش از مشروطه

پ

از مشروطه

تااریخ ایاران و انقاالب

مشروطه را با تاریخ اروپا و انقالبهای اروپائی مقایسه نود به امکان و عدم امکان تحقق مشروطه

بسترها و زمیوههای تحقق دمونراسی در ایران توجه نکرد است و ساد انگارانه چوین میپودارد نه

اگر حسننیتی بود امکان تحقق آرمانهای مشروطه و استقرار حانمیت قاانون فاراهم مایآماد .در

حالی نه مقایسه با غرب این حقیقت را آشکار میساخت نه شرایط ایران عصر مشروطه هرگز ناه

از موظر اجتماعی  -طبقاتی و نه اقتصادی -صوعتی و نه از موظر تعامل دین و دمونراسی و نه مباانی

فکری  -فلسفی و نه حتی نهادها و نخبگان هرگز با وضعیت پیشامشروطۀ اروپا شباهت نداشت .لذا

در وضعیتی نبود نه در بستر سست و باتالقی آن بوای شکوهمود مشروطه را پی نهاد .حتای اگار باا

حسن نیت نیروهای مشارنتگر داخلی شرایط فراهم مایآماد بساتر اجتمااعی – سیاسای ماان از

تداوم آن میشد و طبعاً نیروهای مداخلهگر خارجی نیز در را تحقق آن نارشکوی مینردند .ایان

در حالی است نه ناتوزیان موان استقرار مشاروطه را توهاا باه ساطح عاامالن و باازیگران محادود

مینود و نمتر به ساختارها نهادها اندیشهها و آموز ها و باورها توجه دارد یعوی همان بستری نه

بازیگران و عامالن میبایست نقشهای تاریخی مهمی چون استقرار مشروطه و نهادیوه نردن آن را

محقق سازند.
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نتیجه
از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت :نخست تأمال در مشاروطه از دغدغاههاای مهام و جادی

ناتوزیان است و او در مباحث نظری و مفهاومی مشاروطۀ ایاران شخصایتی صااح نظار و ناوآور

محسوب میشود .به همین خاطر آرای او نیازمود بررسیهای انتقادی اسات تاا هام نظریاهپاردازی
درباارۀ مشاروطیت روناق بگیارد و هام ضاع

و قاوت دیادگا هاای موجاود آشاکار شااود .دوم

دیدگا های ناتوزیان دربارۀ نظریههای انقالبهاای ایرانای حااوی پاار ای ناساتیهاای روشای

معرفتی و موضوعی است نه باید در ناربست آن تجدید نظر نرد .ساوم آرای ناتوزیاان درباارۀ

مفاهیم آرمانها بازیگران انقالب مشروطه و به ویژ نقد نالن نظریات مارنسیستی و توطئاهنگار

بسیار قابل تأملود و باید مورد باازخوانی قارار گیرناد .چهاارم انواون زماان آن رساید اسات ناه

ناتوزیان با بازنگری و بازاندیشی در روایتهای خود پیرامون انقالب مشاروطه متوای ماوقح پدیاد
آورد و مطالعات مشروطهپژوهشی را ارتقا دهد و چالشهای تاز ای درافکواد تاا ناام او در ردیا

مشروطهپژوهان صاح نام باقی بماند .پوجم امروز به نقد آرای صاح نظران سخت نیازمودیم زیرا
از این رهگذر میتوان به انباشت معرفت تولید علم نظریهپردازی توسعۀ داناش تااریخنگااری و

جامعهشواسی تاریخی ایران مدد رساند و از این طریق مباحث مشروطهپژوهی را گسترش داد.
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