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چکیده

انقالب مشروطه را میتوان نوویی نو ج عی وی یورا یازسواز اگووو

نسوب و اییوواد توویرس سااسووی از طریو رسوویات و ایارووار ینشوواین یووه
ت ریف عییی از تیرس سااسی دانست .یهم ظور توعاه و تأساس اگوو

عییی یرا نسب و اییاد تیرس سااسی ،مییایست ت ریف تواز ا از
تیرس سااسی یاان و توعاه میشی .این مهو در تاگوب تویوین و تصوویب

(مای ) تانون اساسی مشروطهانجام شی .فصوود و اووود منا وف (موای )

تانون اساسی مشروطه یهنویی دریرگارنی
اهیات یوا نواروی

ت ریف عییی از چاسوای و

تویرس سااسوی اسوت .در ایون چوارچوب ،تویرس

سااسی یا «توا می کت» یهی وان دارایی مشارک ایضا عام وه ت ریوف
میشود نه یایی در خیمت یقا و ارتقا زنیگی اعایایی ترار گارد .یرا

انجام این مه ناز اگوو عییی از نسب و اییاد تیرس سااسی ت ریف

میشود نه در چارچوب آن ،تیرس سااسی دراخااار نهاد یهنوام دوگوت
 .1اساادیار دانشوا یالمه طراطراییahmad.golmohammadi@gmail.com ،
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ترار میگارد تا مطوای خواسوت و اراد

ایضوا عام وه -نوه در تاگوب

توانون تج وی موییایوی -اییواد ن وی .یوه ایون ترتاوب ،در عریوان انقووالب

مشروطه ،پاسخها عییوی یوه پرسوج از چاسوای و نواروی

تویرس

سااسی داد شی تا اگووو عییوی ازچووونوی نسوب و اییواد تویرس
سااسی توعاه شود و رسیات یایی؛ اگوویی نوه ی اواد تأسواس نوویی نظو
سااسی دمونراتاک یود.

واژههای کلیدی :انقالب مشروطه ،تیرس سااسی ،تانون اساسی.

 .1مقدمه

مجیویه روییادها و تحوالتی نه در تاریخ م اوور ایوران یوای وان «انقوالب مشوروطه» (و

گاهی ه «ع رج مشروطه» یا «مشروطات») یررسوی مویشوود ،اساسوا نوویی نو ج عی وی
یهنسرت خشونتیار یرا تغاار نظ سااسی مساقر یود .درواتع ،مشروطهخواهان ایوران مان وی
مشروطهخواهان دیور نشورها عهان ،از نظ سااسی موعود ن ویواج نارایوی یودنوی و
میخواسا ی نظ سااسی عییی یا یه یاان دتا تر ،اگوو عییی از نسب و اییواد تویرس
سااسی تأساس ن ی تا تیرس سااسی یاشار در خیمت ایراناان ترار گارد.
یازساز نظ سااسی و تأساس اگوو عییوی نسوب و اییواد تویرس سااسوی ناازم وی
یازت ریف تیرس سااسی یود؛ ی ی مشروطهخواهان یایی ت ریف عییی از وعوو منا وف
تیرس سااسی یریه ن ی تا مشرویاتینج و توعاهن ی

این اگووو عییوی یاشوی .یوه

یاان دیور ،مشروطهخواهان مییایست تیرس سااسی را یوهووورتی ما اسوب یوا ایون اگووو
عییی پاش هاد مفهومی ی مینردنی .ی ایراین ،انقالب مشروطه در یان حاد نوویی نو ج
عی ی یرا ساخان و عا انیاخان مفهومی ی یا ت ریف عییی از تیرس سااسی ه یود.
ی ااد این مفهومی ی عییی را نویی ف سفه سااسی میرن تشوکا مویداد نوه اگهوامینوج
تأساس نظ سااسی عییی در غرب یود و ایراناان توانی ی ها شورف این نظ سااسوی را
تر از انقالب مشروطه یهت نی تجریه نرد یودنی .ی ایراین ،ایراناان ه دروید یرآمینوی یوا
اگهام از آن ف سفه سااسی ،تیرس سااسی را یهگونها ت ریف ن ی نه ی اواد نظو سااسوی
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توانی یتر و سودم یتریراشی .یهیرارتی ،مشروطهخواهان مینوشاینی یه پاسخهوا عییوی
دریار

چاسای و چرایی تیرس سااسی رسیات ده ی تا اگوو تاز ا از نسوب و اییواد

تیرس سااسی رسیات و ایارار یایی.
این یازت ریف تیرس سااسی یه یرعساهترین و مه ترین شک میکن در (موای ) توانون
اساسی مشروطه نیود پایا نرد و آن را میتووان یصوار

توال

یورا یوازت ریف تویرس

سااسی دانست .از این گحاظ ،تیوین و تصویب ایون موان نقطوه یطفوی در تواریخ سااسوی
ایران یهشیار میآیی و دسااورد یساار ارزشی ی در فرای ی نهادی ه شین تویرس سااسوی در
ایران است .یه یاان دیور ،هرچ ی ایراناان را یساار دشوار توا دسوتیوایی یوه نظو سااسوی
دمونراتاک درپاج داشا ی ،تصویب تانون اساسی مشروطه روییاد شورفی یوود نوه یورا
آغاز چ ان راهی یرورس داشت.
در نوشاار حایر مینوشا این مان یساار مهو توارینی را یوازخوانی ن وا توا دریوایا
مشروطهخواهان چوونه تیرس سااسی را یازت ریف نردنی .از آنجوا نوه یوازت ریف تویرس
سااسی اساسا در تاگب یازت ریف ماهات و اهیات تویرس سااسوی ووورس گرفوت ،سوامان
عساار حایر ه یا این دو مویوو انطرواد دارد .یوهیروارتی ،ننسوت دریوار

یوازت ریف

ماهاووت توویرس سااسووی سوونن موویگووویا  ،س و س یووه یووازت ریف اهیاووت توویرس سااسووی
میپردازی و سرانجام این مویو را موورد یحوق تورار مویدهوا نوه یراسوا

یوازت ریف

ماهات و اهیات تیرس سااسی ،چوه اگووو یویی ی یورا نسوب و اییواد تویرس سااسوی
پاش هاد میشود .اگراه ،از آنجا نه نویی ف سفه سااسی میرن اگهامینج یوازت ریف تویرس
سااسی در عریان انقالب مشروطه یود است ،ننست از وی گیهوا ایون ف سوفه سااسوی
سنن خواها گفت.
 .2مفهومبندی قدرت سیاسی در فلسفهی سیاسی مدرن

ف سفه سااسی را میتوان نویی تأم ف سفی دریار

یهارین اگووو سواماندهوی زنویگی

اعایایی دانست .فالسفه سااسی هیوار مینوش ی یا ت ریف و تأساس اووگی م وان ،یوه
نظ اعایایی سااسی موعود مشرویات ینش ی یا نظو هوا یویی ی پاشو هاد ن وی .یوه یاوان
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دیور ،آنان مینوش ی یه ی ااد ترین پرسجها مرترط یا تیرس سااسی پاسوخهوایی ده وی
نه توعاهن ی

نظ سااسی موعود یا نظ سااسی مط وب یاشی (.)Miller, 2005: 815

در دوران میرن ،پاسخهایی یه پرسجها مرترط یا تیرس سااسی داد شی نه یهشک هوا
منا ف ،مشرویاتینج نظ سااسی دمونراتاک یود .این پاسخهوا اساسوا درحکو نوویی
یازت ریف وعو منا ف تیرس سااسی یود نه یه اگوو نو ویواج دمونراتاوک نسوب و
اییاد تیرس سااسوی مشورویات مویینشوای .در اداموه ،یوهاخاصوار یاوان موین وا نوه در
چارچوب ف سفه سااسی میرن ،یازت ریف تیرس سااسی چوونه تحق یافت.
یاوعود م اتشاس پاییار یر سر ت ریوف تویرس ،در فراگارتورین ت ریوف مویتووان آن را
نویی توانایی یا تای اوت ییو دانسوت؛ ت ریفوی نوه در چوارچوب ف سوفه سااسوی مویرن
مشرویات یافوت ( .)Powell, 2007: 3597یورا ماواد ،هوایز تویرس را در درعوه اود
نویی «تای اتها یا تواناییها فازیکی افراد»میدانوی ( .)Sorell, 2007: 382هرچ وی ایون
توانایی یهوورسها منا ف و در یرووههوا گونواگون نیوود پاویا موین وی ،در هیوه

اینگونه موارد پرشیار و گوناگون ،یرخی انسانها میتوان ی اهیاف و یالی یرخی دیور را
نادیی یوارنی یا آنان را یه ن شی وادارنی؛ پس میتوان تیرس را«توانوایی یرخوی در نادیوی

گرفان یا زیرپا گذاشان اهیاف و یالی یرخی دیور» دانست (.)Poggi, 1990: 3

وگی یرخی چوونه میتوان ی یالی ی ضی دیور را نادیوی یوارنوی یوا آنوان را یوه یی وی
وادارنی؟ در پاسخ میتوان گفت این امر از طری دسارسوی یوه م وایع و امکانواس یوا تی وک
آنها میکن مویشوود .اگرچوه م وایع و امکانواس تویرسآفورین یسواار ما وو و پرشویارنی،
میتوان آنها را یه سه دساه ن ی تقسا نرد :اتاصاد  ،ات وایی /ایویووگوییک و سااسوی.
تیرس اتاصاد نااجه ماگکات ناالها م ان است؛ تویرس ایویووگوییک از یاوان یرخوی
ایی ها و مفاها یهشک خاص ناشی میشود؛ تیرس سااسی ه یر تی ک م وایع و امکانواتی
(سالحهایی از هر نو و یا هر مازان توان و تأثار) اساوار است نه زور فازیکوی یوهواسوطه

آنها اییاد میشود .پس آنان نه میتوان ی اییاد تیرس ن ی یا ثروس یاشوار دارنوی ،یوا

دارا زور یاشار هسا ی ،یا از توانایی یاشار یرا ات ا دیوران یرخوردارنی.
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چ ان ت ریفی از تیرس و انوا آن یایق میشود تیرس سااسوی یوا اسو حه ،خشوونت و
اعرار پاونی ت وات وی یایی .اگراه ،وات ات این است نه آنچه را نه یایی وی گی ییهیاا این
نو تیرس تصور ن ا  ،هیان ن ارد ایزارها خشونت است؛ عیا از ای که تا چوه انویاز یوه
این ایزارها ماوس شود .از گحاظ مفهومی ،ن ارد ایزارهوا خشوونت تاتوی تویرس سااسوی
است .یه هرحاد ،در مرح ه نهایی ،تیرس سااسی یهوورس اعرار یا خشوونت درمویآیوی.
پس ،آنچه تیرس سااسی را از دیور انوا تیرس(اعایایی) مایایز مین ی ،ایون اسوت نوه

در چ ان رایطه تیرتی ،ن ارد رفاار افراد یا نادیی گرفان اهیاف و یالی آنها درنهایوت

یهواسطه دراخااار داشان ایزارهوا اییواد زور یوا خشوونت و نواریرد آنهوا امکوانپوذیر
میشود؛ حای اگر اییاد زور یا خشونای اتفواد نافاواد یاشوی .یوه هیوان دگاو  ،از ایون نوو
تیرس یه تیرس اعرار یا «تیرس نظامی» ه یاد میشود (.)Mann,1999: 337&342

چ ان تیایز یایق میشود تیرس سااسی در مقایسه یا دیور انوا تیرس یرتر داشواه
یاشی؛ زیرا م ر ی نه تیرس سااسی یر آن اساوار است ،یر دیوور م وایع تویرس یرتور دارد.
(تهییی یه)ناریرد زور فازیکی یا اییواد خشوونت یوهشوک تحوت توأثار تورار دادن هسوای،
درسای یا نیاد عسیانی ،و آزاد افراد یا افراد دیوور نوه هسوای و یهزیسوایشوان یورا
افراد نامیرد یساار مه است ،نیود مییایی .پوس (تهییوی یه)خشوونت درحکو اسوا یاد یوا
امکان نهایی در فرای ی شوک دهوی روایوط یا اشنصوی اسوت؛ زیورا یوا ایجواد یوا یورانوانان
احساساس نه هیه موعوداس دارا ش ور آن را تجریه مین ی ،یی مین ی.
اییاد زور یا خشونت فازیکی از این گحاظ خاص است نه ناایجج یهوورس مسواقا ،
آنی و ییون توس یه ماانجی مذانر حاو میشوود .تهییوی دیووران یوه نوایود فازیکوی
ییانت اعراییا دارد نه یرتر از هیه ییانت اعراها دیور است .وعه دیور خاص و
میااز یودن خشونت ،ییحیومرز یوودن آن اسوت .ایزارهوا اعروار فازیکوی ناریردپوذیر
یامتر در مقایسه یا دیور م ایع تیرس دارنی؛ زیرا در هر گحظوه از زموان ،در هور شورایطی،
درمورد هر مویویی و ف اگاای میتوان آن را یهنار یرد .اییواد زور یوه سواخاارها دیوور
ه وایساوی چ یانی نیارد؛ زیرا یرا مؤثر واتع شین فقط ناازم ی یرتر فازیکی است ،نوه
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یرتوور شووأنی ،یضووویت گروهووی ،س و ت ،دسووار

یووه اطالیوواس یووا ارز هووا نهادی ووه

(.)Poggi, 1990: 3
ی ایراین تیرس سااسی تای اتهایی دارد نه میتوانی یقوا و ارتقوا زنویگی اعایوایی را
یهمناطر انیازد .اگر هیه ایضا عام ه ینواه وی اییواد تویرس سااسوی یوا اییواد زور
ن ی ،عان و ماد و حااات افراد عام ه یهخطر میافای ،یقا و ارتقا زنیگی اعایایی تهییی
مووویشوووود و یوووهزیووو هوووایز ،حاوووی میکووون اسوووت یوووه ع ووووی یووویپایوووان یا جاموووی
( .)Sorell, 2007: 380-382پوس اگور زنویگی اعایوایی را گریوز از تویرس سااسوی
ناست و تیرس سااسی ه میتوانی یقا و ارتقا زنیگی اعایایی را یهمناطر انویازد ،یایوی
تییار نرد نه این توانایی تهییین یگی تیرس سااسی یه حویات میکون یرسوی و یقوا و
ارتقا زنیگی اعایایی یاجتر تضیان شود.
یه یرارس دیور ،یرا ای که تهییین یگی تیرس سااسی یه حیات میکن یرسوی ،یایوی
اییاد تویرس سااسوی را توا حوی امکوان مشورو و مقاوی نورد .اگور امکوان اییواد زور را
نییتوان ازیان یرد ،یایی آن را چ ان در تایوی ی نرد نه اییاد زور یه حیات میکون یرسوی
یا یه حاگت ت ا درآیی .یایی تییار اتنات نورد نوه ایضوا عام وه ناوان وی هور عوا و هور
زمانی نه ینواه وی اییواد زور ن وی؛ زیورا اگور اییواد زور نظو و سوامانی نیاشواه یاشوی،
حااتیترین داراییها افراد هیوار در م رض خطر خواهییود.
یرترار چ ان نظ و سامانی فقط از طری نهادی هشین تیرس سااسی امکانپذیر اسوت.
در تاگب نهادی ه شین ،این ن ج اعایوایی مان وی دیوور نو جهوا اعایوایی ،اگووم وی یوا
ساخاارم ی میشود و امکانها انجام ن ج م ان یوهانویاز ا محویود مویشوود نوه یقوا و
ارتقا زنیگی اعایایی یه مناطر نافای .ی ایراین ،یایی نهاد ماوگی ایون نوار تأسواس شوود؛
زیرا نهاد اساسا چاز عز اگووها ن ج اعایایی یا یه یاان دتا تر« ،مجیویوه نظوامم وی
اگووها ن ج اعایایی» ناست (.)Steinberger, 2004:142
ییین ترتاب ،ایضا عام ه نهاد یهنام دوگت تأساسیین ی تا یهی دار اییواد تویرس
سااسی شود .یا تأساس نهاد دوگت ،آنان هرگونه اییاد تیرس یا زور را فقط دراخااوار ایون
نهاد ترار میده ی ،یا این امای نه اییاد تویرس سااسوی نظیوی پاویا ن وی توا سوامان عام وه
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یهخطر نافای .درواتع ،ایضا عام ه یوا تجیاوع تویرسهوا سااسوی انفوراد خوود ،نوویی
تیرس سااسی مشارک یا ییومیتأساسیین ی و آن را دراخااار نهاد یوهنوام دوگوت تورار
میده ی؛ یا این شر نه دوگت ه تیرس سااسی واگذارشی را یهشک ی یهر یردار ن وی
نه یامن یقا و ارتقا زنیگی اعایایی آنان یاشی.
ویر تأنای مین ی نه یرا انجام این مهو دوگوت یایوی در عایووا «نهواد موییی اییواد
انحصار زور مشورو در ت یورو م وان» ییو ن وی ( .)Weber, 1978: 78یوا انحصوار
نردن اییاد زور ،دوگایینوشی امکان اییاد خودسرانه و غارم اظور

زور را یوه حویات

یرسانی تا یقا و ارتقا زنیگی اعایایی تأمان و تضیان شود .از این گحواظ ،ایضوا عام وه
دوگت را تأساس مین ی تا نوذارنی هر فرد یا گروهی ،هر عا و هر زمان نوه مویخواهوی و
میتوانی اییاد زور ن ی.
ییین ترتاب ،ایضا عام وه نهواد یوهنوام دوگوت تأسواس موین وی و هیوه گووازم و
امکاناس اییاد تیرس سااسی را دراخااار این نهاد ترار میده ی؛ یه این شور نوه آنهوا را
یرا تأمان و تضیان یقا و ارتقا زنیگی اعایایی یوهنوار ی وید .پوس دوگوت یایوی تویرس
سااسی را یهگونها اییاد ن ی نه نهت ها عان و ماد و حااات ایضا عام ه یهخطور نافاوی؛
ی که امکان ارتقا آنها ناز فراه شوود .ی وایراین ،مجیویوها از اگووهوا اییواد تویرس
سااسی ه در تاگب س س همراتری از توانان (از تانون اساسی تا توانان یاد و آیانناموههوا و
ینجنامهها) ت ریف میشود تا مصادی پا ی ی دوگت یه آن شر او ی یاشی.
اگراه ،یاوعود اینگونه تیایار اتناتشی یرا مهار و مقای نردن تیرس سااسی ،هیچ وان
خطر اییاد خودسرانه تویرس سااسوی وعوود دارد؛ زیورا خوود دوگوت مویتوانوی پوس از
تأساس و تصاحب تیرس سااسی عام ه ،وفا یه یهی نک ی و آن را مطای ما خود اییواد
ن ی .ی ایراین ،تیایار دیور ه اتنات میشود نه احایاد ف ات یافان این امکان یه حویات
یرسی .ت اان محیودیت زمانی یرا نارگزاران او ی دوگوت ،تقسوا تویرس سااسوی ماوان
ینجها منا ف آن و ت ریف یرخی نظوارسهوا اعایوایی ازعی وه ایونگونوه تویایار
است.
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یه این ترتاب ،در ف سفه سااسی میرن تال
یهگونها مفهومی ی شود نه توعاهن ی

میشود ماهات و اهیات تویرس سااسوی

نویی نظ سااسی دمونراتاک یاشوی .در ایون

چارچوب ،ماهات تیرس سااسی یهی وان نوویی توانوایی اییواد زور یوازت ریف مویشوود و
اهیات یا ناروی اییاد تیرس سااسی در تاگب دوگت ه یهی ووان تضویانن وی

یقوا و

ارتقا زنیگی اعایایی .هیچ ان ،مقرر میشوود یورا ای کوه دوگوت چ وان نواروی ا را
یهدرسای انجام دهی ،یایی تیرس سااسی را در چارچوب اگووها مشنص ت ریوفشوی در
تاگب تانون اییاد ن ی .از محاوا تانون اساسی مشروطه چ ان مسافاد میشوود نوه انقوالب
مشروطه و مشروطهخواهان ناز چ ان یازت ریفی از تیرس سااسی را در دساور نار خود ترار
داد یودنی تا مر ا تأسواس نوویی نظو سااسوی دمونراتاوک یاشوی .یوه یاوان دیوور ،آنوان
نوشاینی یه این سه پرسج ی ااد از ماهات تیرس سااسی ،اهیات تیرس سااسی و اییواد
تیرس سااسی یهگونها پاسخ ده ی نه یاوان نظ سااسی دمونراتاکی یراسا

آن پاسخها

ی اان نهاد.
 .3مشروطیت و بازتعریف ماهیت قدرت سیاسی

در مای تانون اساسی ،یازت ریف چاسای یا ماهات تیرس سااسوی یوا اسوافاد از سوه وای

ه خانواد

«تو »« ،توا» و «توا می کت» ووورس مویگاورد .یوا نواریرد ایون یرواراس در

فص سوم مای تانون اساسوی یوای وان تووا می کوت ،مشوروطهخواهوانییخواه وی وعوو
منا ف تیرس سااسی را روشنتر ن ی .در درعوه ننسوت ،مشوروطهخواهوان دروویدنی
روشن ن ی نه آنچه مویو م اتشه است ،چه ماهاای دارد .انجام این مه پاج از هرچاوز،
یهواسطه ناریرد وای

تو امکانپذیر میشود.

در زیان فارسی« ،تو »« ،توا»« ،توس»« ،نارو»« ،توان» و «تیرس» یهوورس تقریرا ماورادف
یهنار میرونی (م ان1151 ،؛ ویر افشار و دیوران.)1177 ،اگرچوه ایون وای هوا ت ریوف
نامالهیسانی نیارنی ،یکی از م انی یا ت ریفها او ی آنها« ،توانایی انجام نار یا ایجواد
تأثار» است .چ ان ت ریفی یوا ت ریوف رایوز از تویرس در ف سوفه سااسوی مویرن فاوو ه و
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تفاوس چ یانی نیارد؛زیرا در اناریت تریب یه اتفواد ت ریوفهوا موعوود ،تویرس اساسوا
نویی توانایی است.
اگراه ،این توانایی میکن است نااجه داشان ثروس یاشار ،زور یاشار یا مجوابن ویگی
یهار یاشی .ی ایراین ،زنیگی اعایایی یروه شک گار سه نو تیرس اعایایی است نه
م یوال یای وان تیرس اتاصاد  ،تیرس سااسی و تیرس فره وی (اییووگوییک یوا ات وایی)
از آنها یاد میشود .در مای تانون اساسی تال

میشود تیرس سااسی یهگونوها ت ریوف

شود نه از دیور انوا تیرس اعایایی مایایز شود .یه یاان دیور ،محاوا و روح مای توانون
اساسی یر این دالگت دارد نه تو  ،تویرس یوا توانوایی موورد نظور هیوان تویرس سااسوی یوا
یهاوطالح «تو

تهریه» است.

گوا چ ان ادیایی ،موارد ناریست این تو یا تیرس اسوت .در فصو دوم موای توانون
اساسی نه «حقود م ت ایران» نام گرفاه ،از موارد مان ی «ت رض» یه «عان و ماد و مسوکن
و شرف» (او نه ) ،دساوار و مجازاس (او ده ) ،داخ شین تهور یوه م وزد افوراد
(او سازده ) ،نفی ی ی (او چهارده ) ،تصرف م ک (او پانزده ) ،یورط اموالک و
امواد مردم (او شانزده ) و موارد از این ترا سونن یوه ماوان آموی اسوت .ایون مووارد
عی وی حکایت از آن دارد نه تو

مطرحشی در توانون اساسوی هیوان توو

تهریوه یوا

تیرس سااسی است؛ زیرا درنهایت ،ییون اییاد زور نه میتوان یه این اهیاف دسوت یافوت
و نه از دستیایی دیوران یه چ ان اهیافی ع وگار نرد .یه یاان دیور ،یرا حفو حقوود
م ت ایران یایی از اییاد زور ع وگار نرد و یرا ع وگار از اییاد زور هو درنهایوت
یایی یه زور ماوس شی.
افزونیر این ،در یرخی دیور از اووود موای توانون اساسوی (اووود  101 ،105 ،101و
 )150از «تشون» و نارو نظامیسنن گفاوه شوی اسوت نوه وعوه تیوایز تویرس سااسوی از
دیور انوا تیرس اعایایی یهشیار میآیی .محاوا اوود نامیرد حوانی از آن اسوت نوه
تو

مطرحشی در تانون اساسی درنهایت یر نارو نظامیاساوار است و نارو نظوامیهو

اساسا چاز عز م ایع و امکاناس الزم یرا اییاد زور ناست.
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وعه دیور یازت ریف تیرس سااسی یازت ریف م رع و م شأ تیرس سااسوی یوود .یوه یاوان
دیور ،مشروطهخواهان دریان حاد نه نوشاینی تیرس سااسوی را یوهووورس روشونتور
ت ریف ن ی ،م شأ این تیرس را ناز مشنص نردنی .اگراه ،در این مورد مای توانون اساسوی
یساار آشکار سنن میگویی و ادیا موین وی «تووا می کوت ناشوی از م وت اسوت» (اوو
یاستوشش ) .پس تو  ،تیرس سااسی یا هیان م ایع و امکاناس اییواد زور اوواگاا یوه م وت
ایران یا تکتک افراد عام ه ایران ت

دارد و هاچ شنص حقاقی یا حقووتی نیویتوانوی

مییی ماگکات آن یاشی.
او سیوپ ج مای تانون اساسی مر ییر ای که «س ط ت ودی ها است نه یه موهروت
اگهی از طرف م ت یه شنص پادشا مُفَوَّض شی » ،ه یهنویی یور ایون وعوه از چاسوای یوا
ماهات تیرس سااسی دالگوت موین وی .یراسوا

ایون ،سو ط ت اساسوا مجیویوه م وایع و

امکاناس اییاد زور یا اییاد تیرس سااسی ما

یه تکتک افراد م ت است و «از طورف

م ت [ ]...یه شنص ای یحضرس [ ]...تفویض شی » (او سیوشش مای تانون اساسوی).
پس «توا می کت» یا تیرس سااسی هاچ م شأ و م ر ی عز «م ت ایوران» نوه از توکتوک
ایضا عام ه ایران تشکا شوی اسوت ،نویارد و نیویتووان ماگکاوت یوا م شوأ آن را یوه
شنص یا هسای دیور نسرت داد .حای در اوو سویوپو ج  ،یروارس «یوهموهروت اگهوی»
یهگونه هوشی یانها یهنار رفاه است تا ناوان مقی یوودن تویرس سااسوی شوا را از آن
اسا را نرد .یه یاان دی ور ،اگور هو ایون توو یوا تویرس م شوأ اگهوی داشواه یاشوی ،ارزانوی
تکتک انسانها ،ازعی ه ایراناان نرد و اواگاا دارایی ایضا عام ه است.
یازت ریف ماهات تیرس سااسی یهی وان «توا می کت» یا مجیویه م ایع و امکانواس
اییاد زور ما

یه «م ت ایران» از عهواس منا وف یورا هویف و آرموان اوو ی انقوالب

مشروطه یا یازساز اگووو نسوب و اییواد تویرس سااسوی در تاگوب نظو دمونراتاوک
اهیات داشت .یه یاان دیور ،اگر مشروطهخواهانییخواسا ی نحو

نسب و اییاد تیرس

سااسی را یهگونها یازساز ن ی نه تیرس سااسی یاج از پاج در خیمت یقا و ارتقوا
زنیگی اعایایی ایراناان یاشی ،ناازم وی چ وان یوازت ریفی یودنوی .چ وان ت ریفوی ی اادهوا
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مشرویاتینج اگوو س ای رایز نسب و اییاد تیرس سااسی را از عهواس منا وف یوه
پرسج مینشی.
اودای که ،چ ان ت ریفی از ماهات تیرس سااسی دریردارنوی

نوویی تقوی زدایوی از

تیرس سااسی یا یهاوطالح« ،تووا می کوت» یوود .اگور تویرس سااسوی را نوویی دارایوی
ییومیتشکا شی از داراییها توکتوک افوراد عام وه یویانا  ،هرگونوه وعوه تیسوی و
موواورایی آن ازیووان موویرود .در ت ریووف مشووروطهخواهووان ،توویرس سااسووی نووویی دارایووی
ییومیت قی میشود نه ایراناان توگای و تأساس نرد انی و هاچگونه شأن و وعوه تیسوی و
اخرو نیارد .یا این ت ریف ،مشروطهخواهانیینوشاینی تویرس سااسوی را از آسویان یوه
زمان آورنی تا امکان نقی و اوالح اگوو نسب و اییاد آن فراه شود .اهیات این وعوه
از یازت ریف ماهات تیرس سااسی زمانی یرعساهتر میشوود نوه ت ریوف سو ای و رایوز از
ماهات تیرس سااسی را درنظر یواری  .یرپایه چ ان ت ریف س ای ،تویرس سااسوی پاونوی
ناروم ی یا امر تیسی دارد و یهتوود نوارد اشویات« ،مفواها اگهاواتی سااسوی مویشوونی»
( .)Scruton, 2007: 619در تأیای این ادیا هیان یس نه شواهان تاعوار تویرس خوود را
یهنویی یا امر تیسی پاونی میزدنی و یه هیان دگا  ،اگقایی مان ی «تر ه یاگ » و «ظ اهلل» در
ردیف پرناریردترین اگقاب آنان یود .نواریرد چ وان یرواراس و مفواهایییواج از پواج یور
ماهات غاردناو تیرس سااسی دالگت داشت؛ یهگونها نه امکان نقوی و اووالح اگووو
نسب و اییاد تیرس سااسی را یساار دشوار مینرد.
دومای که ،ت ریف تیرس سااسی یهی وان نویی تو

تهریه یا اییواد زور یور تفکاوک

تیرس سااسی از دیور انوا تیرس اعایوایی دالگوت دارد .اگور تویرس را توانوایی یرخوی
یرا وادار نردن ی ضی دیور یه انجام یی ی ییانا  ،این توانایی م یوالیر سوه نوو دارایوی
اساوار است .یهیرارتی ،یرخی یه این دگا میتوان ی ی ضی دیور را یه یی ی وادار ن ی نوه
یووا ثووروس یاشووار دارنووی ،یووا دارا زور یاشووار هسووا ی ،یووا از توانووایی ات ووایی یاش وار
یرخوردارنی .این سه نو دارایی یهترتاب یه سه نو تیرس اعایایی م جر میشود :تویرس
اتاصاد  ،تویرس سااسوی و تویرس ایویووگوییک یوا ات وایی (یورا آشو ایی یاشوار ر.ک:
 .)Poggi, 2001از آنجا نه تیرس سااسی مهارنشوی یقوا و ارتقوا زنویگی اعایوایی را
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یهمناطر میانیازد ،در طود تاریخ سااسی ،ایضا عوامع منا ف هیوار نوشای انی آن
را یهنویی مهار و نهادی ه ن ی .از رو ها مهار تویرس سااسوی،عیا نوردن آن از دیوور
انوا تیرس یود است .یا توعه یه ای که تیرس سااسی فوینفسوه یرتور و موؤثرتر از تویرس
اتاصاد و اییووگوییک است و زور یور ثوروس و سون ور مویچریوی ،انسوانهوا هیووار
نوشووای انووی توویرس سااسووی را تووا حووی امکووان از دو نووو دیووور توویرس عوویا ن ووی تووا
مهارشآسانتر شود ( .)Poggi, 1990: 5-11یا تأم در تانون اساسی مشروطه میتوان پوی
یرد نه مشروطهخواهان یه این وعه از مهار و نهادی ه شین تیرس سااسی ه توعه داشوا ی.
یا اسافاد از مفهوم «تو » و «توا می کت» ،مشروطهخواهانییخواسوا ی تویرس سااسوی را
از دیور انوا تیرس عیا ن ی تا مهار آن آسانتر شود .یوا عویا نوردن تویرس سااسوی از
تیرسها دیور ،امکان دستانیاز تیرس سااسی یه تیرس اتاصواد و ایویووگوییک و
هیچ ان دستانیاز تیرس اتاصاد و اییووگوییک یه تویرس سااسوی یوهگحواظ م طقوی،
ازیان میرفت؛ پییی ا نه در ایران تر از انقالب مشروطه یساار رایز یود.
سومای که ،این ت ریف از تیرس سااسی دریردارنی

نویی شنصاتزدایوی از تویرس

سااسی یود .در ت ریف و تصوراس س ای رایز ،تیرس سااسی یهنویی دارایوی شونص شوا
ت قی میشی و افراد عام ه یهی وان واحران او ی تیرس سااسی ،مح ی از ایراب نیاشوا ی.
در تاریخ ایران ه  ،تیرس سااسی و واحب تیرس سااسی مقوگه واحی ت قی میشینی
و تصور انفکاکپذیر آن دو یساار دشوار یوود (.)Sheikholeslami, 1997: 98-101
ی ایراین ،مشروطهخواهانییخواسا ی یا ت ریف تیرس سااسی یهی ووان دارایوی م وت ایوران،
رشاهها پاونیده ی

تیرس سااسی یه شنص شا را پ ره ن ی.

چ ان نه یاان شوی ،از فصوود و اووود منا وف توانون اساسوی مشوروطه چ وان مسوافاد
میشود نه تیرس سااسی نویی دارایی ییومیاست و هاچ پاونوی مواهو یوا شونص شوا
نیارد و او نییتوانی آن را در ردیف داراییها شنصیا

ترار دهی .این دارایی ییومی

یهدالی ی ،دراخااار نارگزارانی ترار میگارد تا یهنیای یگی از ایضا عام وه ،موورد یهور
یردار ترار ده ی .درواتع ،یرا ننساان یار در تاریخ سااسی ایران ،تیرس سااسی یوهطوور
رسیی ،دارایی ییومیت ریف میشود تا تصور تویرس سااسوی یوهم زگوه دارایوی شوا یوا
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س طان ،ییایارار شود .این تحود مفهومیرا یایی مه ترین و ارزشوی یترین دسوااورد سو ت
انییشووه سااسووی یووهشوویار آورد؛ زیوورا ت قووی توویرس سااسووی یووهی وووان هسووای یووا دارایووی
غارییووومییووا خصووووی ،س و ت یسوواار ریشووهدار یووود و ه وووز ه و ازیووان نرفاووه اسووت
(.)Held, 1997:37-8
یه این ترتاب ،در عریان انقالب مشروطه نوه نوویی نو ج عی وی خشوونتیوار یورا
دگرگون نردن اگوو موعود نسب و اییاد تیرس سااسی یود ،چاسوای تویرس سااسوی
یازت ریف شی تا این تیرس در خیمت یقوا و ارتقوا زنویگی اعایوایی تورار گاورد .یورا
انجام این مه  ،مشروطهخواهان تیرس سااسی را «تووا می کوت» ما و یوه «م وت ایوران»
ت ریف نردنی تا امکان تقی ینشوی یوه آن وعوود نیاشواه یاشوی ،از دیوور انووا تویرس
اعایایی عیا شود و تصور آن یهی وان دارایی شنصی شا  ،ییایاروار شوود .یویگیوان ،یوا
چ ان ت ریفی ،امکان نقی و اووالح اگووو رایوز نسوب و اییواد تویرس سااسوی فوراه
میشی.
 .4مشروطیت و بازتعریف اهمیت قدرت سیاسی

اگر تیرس سااسی یا «توا می کت» یا «س ط ت» نویی دارایی ییومیما

یه «م ت ایران»

یاشی ،این پرسج مطرحییشود نوه چورا ایضوا عام وه ایون دارایوی را توگاوی و دراخااوار
نارگزارانی یهنام دوگت و شا ترار میده ی .یه یاان ساد  ،این پرسوج مطورح مویشوود نوه
چرا تکتک ایراناان مجیویه تواناییهوا فورد اییواد زور را تجیاوع نورد  ،توانوایی
مشارنی یهنام «توا می کت» توگای مین ی تا آن را نزد شا یوه «ودی وه» گذارنوی .توگاوی و
واگذار این تیرس سااسی چه اهیاای یرا آنها دارد و چه ناروی ا را داراست.
ی ایراین ،پس از یازت ریف چاسای تیرس سااسی ،در پاسخ یه چ ان پرسجهایی درواتوع
مشروطهخواهانیینوش ی اهیات یا ناروی

تیرس سااسی را هو یوازت ریف ن وی .ایون

یازت ریف ناز در تاگب اوود منا ف مای تانون اساسی ،یهوی اوود ما

یوه فصو دوم

یای وان «حقود م ت ایران» وورس میگارد .از مفاد اوود این فص و یرخی اووود دیوور
چ ان مسافاد میشود نه اهیات تویرس سااسوی یوا توأمان یقوا و ارتقوا زنویگی اعایوایی
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مرترط است .یهیرارتی ،ایضا عام ه ایران یوا افوراد تشوکا ده وی

«م وت ایوران» ایون

دارایی ییومییا تیرس سااسی یا یهاوطالح «توا می کت» را یهم ظور تأمان و تضیان یقوا
و حای ارتقا زنیگی اعایایی خود توگای و تأساس نرد انی.
از آنجا نه تأمان و تضیان یقا زنیگی مشارک پاج و یاج از هرچاز ،درگورو توأمان
ام ات عان و ماد و حااات ایضا عام ه است و آنان تا زمانی میتوان ی یا هو و ن وار هو
(یهار) زنیگی ن ی نه عان و ماد و حااااشان تهییی نشود ،مشروطهخواهاناوأمان ایونگونوه
دارایوویهووا افووراد را در ووویر نوواروی هووا اییوواد توویرس سااسووی توورار داد انووی.
مشروطهخواهان در تاگب مای تانون اساسی تصریح مین ی یه ای که هیف از توگای تویرس
سااسی مشارک ،تأمان ام ات چ ان داراییها ارزشی ی است نه ییون آنها نوهت هوا ارتقوا،
ی که یقا زنیگی اعایایی یهخطر میافای .پس این دارایی ییومیازآنرو اهیات دارد نوه
الزمه حف داراییها خصووی است.
مشروطهخواهان این داراییها حااتی را یای وان «حقود م ت ایران» ش اسایی موین وی
و مه ترین ناروی

تیرس سااسی مشارک یا «توا می کت» را حف ایون دسواه حقوود

میدان ی .یهیرارتی ،مشروطهخواهان میییانی نوه تأسواس و اییواد تویرس سااسوی اساسوا
یرا حف اینگونه حقود ی ااد  ،یهی وان شر الزم تأمان یقا زنیگی اعایوایی ،مجواز
و موعه است .یه یاان دیور ،دوگت یا شا در مقام نارگزار م ت ،اساسا یایی یرا ع وگار
از هرگونه تجاوز یه عان و ماد و حااات ایضا عام ه ،اییواد زور ن وی .عایووا «حقوود
م ت ایران» در س س همراتب فصود و اوود مای تانون اساسی هو مؤیوی عایووا رفاوع آن
است؛ زیرا این فص پس از «ن ااس» ،ننساان فص مای تانون اساسی است.
تی ی وان «حقود م ت ایران» و در تاگب اوود نهو توا هجویه موای توانون اساسوی،
مشروطهخواهان مصادی منا ف اینگونه دارایویهوا ارزشوی ی را یازش اسوی و یور توأمان
ام ات آنها تأنای مین ی« :افراد مردم از حاق عوان و مواد و مسوکن و شورف محفووظ و
مصون از هر نو ت رض هسا ی» (او نه )؛ «حک واعرا هاچ مجازاتی نییشود» (اوو
دوازده )؛«م زد و خانة هرنس در حف و اموان اسوت و در هواچ مسوک ی تهورا نیویتووان
داخ شی» (او سازده )؛ «هاچیک از ایراناان را نییتوان نفویی وی یوا م وع از اتاموت []...
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نیود» (او چهارده )؛«هاچ م کی را از تصرف واحب م ک نییتوان یارون نرد» (او
پانزده )؛ «یرط امالک و امواد مردم [ ]...می وو اسوت» (اوو شوانزده )؛ «سو ب تسو ط
ماگکان و ماصرفان از امواد و امالک ماصرفه ایشان یه هور ی ووان نوه یاشوی می وو اسوت»
(او هفیه ).
یه این ترتاب ،مشروطهخواهان اهیات یا ناروی

تیرس سااسی را یوازت ریف نردنوی

و مییی شینی نه تیرس سااسی ییومیاساسا و اواگاا یرا تأمان و تضویان یقوا و ارتقوا
زنیگی اعایایی تأساسییشود .انجام این مهو هو از طریو توأمان ام اوت دارایوی حاواتی
انسان ،یهوی عان و ماد و حااات او ،و دیوور دارایویهوا الزم یورا حفو و ارتقوا آن
داراییها حااتی امکان پذیر اسوت .از ایون دیویگا  ،ایضوا عام وه یوه ایون دگاو تویرس
سااسی ییومییا تو

تهریه ییومیتأساسیین ی نه یقا و ارتقا زنیگی آنان از طری

اییاد آن تو یرایاأمان ام ات داراییها حااتی ،یهوی عوان و مواد و حاااوت امکوانپوذیر
شود.
تال

مشوروطهخواهوان یورا یازانییشوی در اهیاوت یوا نواروی هوا تویرس سااسوی

ییومی ،و نشانین تأمان ام ات و آسایج م وت یوهی ووان دغیغوه اوو ی تأسواس «تووا
می کت» ناز مان ی یازت ریف ماهات تیرس سااسوی اهیاوت یسواار زیواد دارد و گوام مهو
دیور درعهت توعاه هیف او ی مشروطهخواهان یا هیان تغااور اگووو رایوز نسوب و
اییاد تیرس سااسی است .یا این اتیام ه مشروطهخواهان از ت ریف و تصوور سو ای رایوز
درمورد اهیات یا ناروی

تیرس سااسی فاو ه میگارنی .درحاگی نوه ت ریوف و تصوور

س ای از اهیات تیرس سااسی ییومیم یوال یر اهویاف و مفواها مرهیویمان وی سو ادس و
رساوار اخرو اساوار یود ،مشروطهخواهانیینوش ی تیرس سااسی را یا اهیاف م یو
دناو پاونی زن ی و یه اینگونه اهیاف اوگویت ینش ی.
در تاگب یوازت ریف اهیاوت یوا نواروی

تویرس سااسوی ییوومی ،مشوروطهخواهوان

یهنویی مینوش ی ت ریف س ای اهیات تیرس سااسی را ن ار زن وی یوا دسوتنو آن را در
مرتره پایانتر عا ده ی .یرعسواهتورین مصویاد چ وان اتویامی ،ت ریوف وی گویهوا
مج س شورا م ی است .در تانون اساسی مشروطه ،ت ریف مج س شوورا م وی یوهی ووان
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«نیای ی تاطره اهاگی می کت ایران [ ]...نه در امور م اشی و سااسی[ ]...مشوارنت دارنوی»

(اوو دوم توانون اساسووی مشوروطه) ،یور ایوون اوو مهو دالگووت دارد نوه تویرس سااسووی

ییومیاساسا و اواگاا یا امور دناو یا یتر و سو ججپوذیرتر سورونار دارد ،نوه یوا اهویاف
تفسارپذیر و س ججناپذیر مان وی رسواوار اخورو  .درمووارد مشوایه دیوور هو از حو
مج س شورا م ی در مطرح نردن آنچه «والح م ک و م ت میدانی» و تصویب «توانا ی
[ ]...یرا تشاای مرانی دوگت و س ط ت و اناظام اموور می کاوی» سونن یوه ماوان آموی اسوت
(او پانزده و شانزده تانون اساسی مشروطه).
مان تس نامه نیای یگان ه حکایت از آن دارد نه دغیغوه اوو ی اییوادن ویگان
تیرس سااسی یایی تأمان ام ات و آسایج ایضا عام ه یاشی .یه هیان دگا  ،آنان یایی تس
ینورنی نه در انجام «تکاگاف» خود «یه [ ]...حقود م ت خاانوت [ن یای وی] و هواچ م ظوور
[ ]...عز فواوی و مصاگح دوگوت و م وت ایوران» نیاشواه یاشو ی (اوو یوازده توانون اساسوی
مشروطه) .محاوا تس نامه شا ه وام «ع و » یر «تنت س ط ت» ناز گوا م ارر دیوور
است یر یازت ریف اهیات یا ناروی

تیرس سااسی ییومی:

من خیاونی تادر ما اد را گوا گرفاه ،یه نالماهلل مجای و یه آنچه نزد خیا محارم است
تس یاد مین نه تیام هو خوود را مصوروف حفو اسواقالد ایوران نیوود  ،حویود
می کت و حقود م ت را محفوظ و محرو

یویارم توانون اساسوی مشوروطات ایرانورا

نوهران و یرطر آن و توانان مقرر س ط ت نیوای و در تورویز موذهب ع فور اث وی
یشر س ی و نوشج نیای و در تیام اییاد و اف اد خیاونی یزشأنه را حایر و ناظر
دانساه ،م ظور عز س ادس و یظیت دوگت و م ت ایران نیاشواه یاشو و از خیاونوی
مسا ان در خیمت یه ترتی ایران توفا میط ر و از ارواح طاره اوگاا اسالم اسواییاد
مین (او سیونه مای تانون اساسی مشروطه).

او نامیرد ناز یر این دالگت دارد نه اِییاد تیرس سااسی اساسا و پاج از هرچازیایوی

یرا تأمان ام ات و آسایج و یهزیسای ایراناوان ،و «ترتوی ایوران» از طریو حفو «اسواقالد
ایران»« ،حیود می کت» و «حقود م ت» یاشی.
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یه این ترتاب ،در عریان انقالب مشروطه ،مشروطهخواهان نوشاینی ت ریف عییی از
اهیات یا ناروی

تیرس سااسی یهدست ده ی نه یراسوا

آن ت ریوف ،تویرس سااسوی

ییومییا «توا می کت» اساسا و اواگاا یرا تأمان امکان یقا و ارتقا زنیگی اعایوایی از
طری تأمان ام ات داراییها حااتی ایضا عام وه یوا هیوان عوان و مواد و حاااوت آنهوا
توگای و تأساسییشود .یه یاان ساد  ،در عریان انقالب مشروطه ،ایون تصوور یرعسواه شوی و
رسیات یافت نه ایراناان یه این دگا «توا می کت» را تأساس نورد انوی نوه اساسوا یورا
تأمان ام ات و آسایج آنان یهنار گرفاه شود تا آنان ه اگور ینواه وی ،یاوان وی در خویمت
س ادس خود یاش ی .ییگیان ،پذیر

و رسیات یافان چ ان ت ریفی از اهیات و ناروی

تیرس سااسی را نقی و اوالح اگوو موعود اییاد تیرس سااسی را هیوارتر مینرد.
 .5مشروطیت و بازتعریف چگونگی اعمال قدرت سیاسی

اگر تیرس سااسی نویی دارایی ییومییاشی نه یرا تأمان یقا و ارتقا زنویگی اعایوایی

توگای میشود و دراخااار نارگزارانی یهنام دوگت یا شا تورار مویگاورد ،ایون پرسوج مهو
مطرح میشود نه چوونه میتوان چ ان ناروی ا را یورا تویرس سااسوی تضویان نورد.
«م ت ایران» یهی وان ماگک «توا می کت» ،چوونه میتوانی این توا را در خویمت زنویگی
اعایایی خود ترار دهی .یوه یاوان دیوور ،ایراناوان چوه توییار یایوی اتنوات ن وی توا ه ووام
«اسا یاد آن توا» ،امکان سوء اسافاد ازماان یرود یا دستن ناهج یایی.
از مفاد تانون اساسی چ ان یرمیآیی نه این تییار یرا تضیان پا ی ی اییادن یگان
تیرس سااسی یه تأمان یقا و ارتقوا زنویگی اعایوایی «م وت ایوران» یوا ام اوت و آسوایج
ایراناان ،نهادی ه نردن هرچه یاشار اییاد تیرس سااسی یود است .هیف مشوروطهخواهوان
این یود نه اییاد تیرس سااسی یهگونه ا نهادی ه شود نوه امکوان سووء اسوافاد از آن یوه
حیات میکن ناهج یایی و نارگزاران اییادن وی

تویرس سااسوی آن را هرچوه یاشوار

یرا حف و ارتقا زنیگی ایضا عام ه یهنار یررنی .یه یاان ساد  ،مشروطهخواهوان موی-
نوشاینی شرایط و نحو
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تا تأثارگذار وی گیها و یالی شنصی اییادن یگان تویرس سااسوی یوه نیاورین حوی
یرسی.
انجام این مه از طری تانون وورس میگارد .یه هیان دگا  ،در اوود منا وف توانون
اساسی ،یهشک ها منا ف تصریح و تأنای میشود نه هرگونه اییاد تیرس سااسی یایی
یراسا

تانون یاشی .در ویر این اوود ،او یاستوششو موای توانون اساسوی مشوروطه

ترار دارد نه تصریح مین ی« :توا می کت ناشی از م ت است طریقة اسوا یاد آن تووا را
تانون اساسی م ان مینیایوی» .یوا چ وان تصوریحی ،مشوروطهخواهوانیینوشواینی تصوور و
ادیا هرگونه نسرت و رایطه ماان وی گیها شنصی و «طریقه اسا یاد» توا می کت
را ییایارار ن ی تا هر نوارگزار در هور مقوامی ،م وایع و امکانواس واگذارشوی (از م وایع
اییاد زورتا م ایع ماگی) را طر توایی یهنام تانون اسافاد ن ی.
اوود دیور موای توانون اساسوی مصوادی یا ویتور از نهوادی هکردن اییواد تویرس
سااسی یا اییاد زور را دریرمیگارد .در سراسر تانون اساسی مشوروطات تصوریح و تأناوی
میشود نه هرگونه اییاد تیرس سااسی یایی در چارچوب توانون یاشوی .یوهیروارتی ،موای
تانون اساسی مشروطات یارها تصریح مین ی نه هاچگونه اییاد تیرتی مجاز ناست ،مور
یهموعب تانون .یه هیان دگا  ،وای «مور» یارهوا در اووود منا وف موای توانون اساسوی
یهنار رفاه است نه عی وی یر گزوم تانونی ی یودن هرگونه اییواد تویرس سااسوی دالگوت
دارد.
در این اوود ،مصادی منا ف اییاد تیرس سااسی یازش اسی میشود تا یر آن دالگوت
داشاه یاشی نه هرگونه اییاد تیرتی یایی مطای تانون یاشی .در اوود نه تا هفیه و او
نودوچهووارم ،مصووادیقی مان ووی «ت وورض» یووه «عووان و موواد و مسووکن و شوورف» ،دسوواوار ،
مجازاس ،ورود اعرار یه «م زد و خانه هرنس»« ،نفیی ی یوا م وع از اتاموت در مح وی یوا
مجرور یه اتامت در مح م ا ی»« ،یرط امالک و امواد مردم یهی وان مجازاس و سااسوت»،
«س ب تس ط ماگکان و ماصرفان از امالک و امواد ماصرفه ایشان یوه هور ی ووان» و یرتورار
«ماگااس» یازش اسی ،و تای شی است نه اییاد تیرس سااسی در اینگونه موارد و هر موورد
دیور یایی مطای تانون یاشی.
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ی ایراین ،یه م ظور نهادی وه شوین هرچوه یاشوار اییواد تویرس سااسوی ،مشوروطهخواهوان
تصووریح مووین ووی نووه هرگونووه «اسووا یاد» «توووا می کووت» در هوور شوورایط و توسووط هوور
نووارگزار یایووی مطووای تووانون یاشووی .یووه هیووان دگا و  ،اوووود زیوواد از تووانون اساسووی
دریرگارنی

یراراس منا ف است نه یر گزوم پا ی ی اییادن یگان تیرس سااسوی یوه

تانون دالگت دارنی؛ یراراتی مان ی «مور یهحک ناری»«،مور یهموعب تانون»«،مور یوهحکو
ترتاری نوه توانون مقورر نیوود »«،موور در مووارد نوه توانون تصوریح موین وی»«،موور یوا
مجوز»«،مور یهحک تانون»«،مور در موارد نه تانون اساا ا مین ی»و «موور در مواردیکوه
تانون م ان مین ی».
 .6نتیجهگیری

انقالب مشروطه نویی ن ج عی ی ن ویاج خشوونتیوار یورا تأساسواگوو عییوی از
نسب و اییاد تیرس سااسی یود تا تیرس سااسی یاشار از گذشاه در خیمت یقا و ارتقوا

زنیگی ایراناان یاشی؛ وگی انجام این مه پاج از هور چاز،درگورو ت ریوف یوا مفهوومی وی
عییی وعو منا ف تیرس سااسی یود .یه یاان دیور ،تیرس سااسی یایی یهگونها ت ریف
یا مفهومی ی میشی نه یه اگوو پاش هاد عییی مشرویات مویینشوای و تأسواس چ وان
اگوویی را توعاه مینرد .ی ایراین ،انقالب مشروطه نویی ن ج عی ی یرا ایارار ینشواین
یه ت ریف عییی از ماهات و اهیات تیرس سااسی ه یود.
این ن ج عی ی یه تیوین و تصویب (مای )توانون اساسوی مشوروطه انجاماوی و یوه ایون
ترتاب ،ت ریفی از تیرس سااسی رسویات و ایاروار یافوت نوه الزموهیاأسواس نظو سااسوی
دمونراتاک است .در این نوشاار ،فصود و اوود منا ف (مای )تانون اساسوی مشوروطه را
یازخوانی نردی و نشان دادی نه چوونه ماهاوت و اهیاوت یوا نواروی

تویرس سااسوی

یازت ریف شی تا اگوو عییی از نسوب و اییواد تویرس سااسوی مشورویات و رسویات
یایی.یهیرارتی ،درنااجه انقالب مشروطه ،تیرس سااسی (یا توا می کت) یهی ووان نوویی
دارایی ییومیحاو از م ایع و امکاناس اییاد زور تکتک ایضا عام وه ایوران -نوه
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یرا تأمان و تضیان یقا و ارتقا زنیگی اعایایی تأساس یا توگای شوی یوود و موییایسوت
توسط نهاد دوگت و مطای تانون اییاد میشی -ت ریف شی.
رسیات یافان چ ان ت ریفی از وعو منا ف تیرس سااسوی را یایوی نقطوه یطفوی در
تاریخ سااسی ایران دانست.از آنجا نه زنیگی اعایایی را گریز از اییاد زور یوا تویرس
سااسی ناست و تیرس سااسی مهارنشی ه یقوا و ارتقوا زنویگی اعایوایی را یوهمنواطر
میانیازد ،هیه عوامع هیوار نوشای انی تیرس سااسی را یهگونها مهار و سواماندهوی
ن ی نه یا تأمان ام ات عان و ماد و حااات ایضوا عام وه ،یوامن یقوا و ارتقوا زنویگی
اعایایی یاشی.نیارین دسااورد انقالب مشروطه این یود نه یا یازت ریف ماهاوت و اهیاوت
تیرس سااسی ،یه گزوم مهار شین تیرس سااسی مشرویات ینشای.
این دسااورد یساار ارزشی ی اسوت؛ زیورا تواریخ تحووالس عواموع منا وف گووا یسواار
م ارر است یر ای که یقا و ارتقا زنویگی اعایوایی یویون مهوار یوا نهادی وه شوین تویرس
سااسی امکانپذیر ناست .عوام ی نه ناوانساهانی تیرس سااسی را یهدرسای مهار نورد  ،یور
اگوو نسب و اییواد آن نظوارس موؤثر ن وی ،از ام اوت و رفوا چ ویانی هو یهور م وی
نشی انی .انقالب مشروطه درواتع یه این ادیا رسیات ینشوای نوه توا اسوب سورنج تویرس
سااسی یهدرسای مهار نشود ،حاو این پییی

گریزناپذیر زنویگی اعایوایی چاوز عوز

ناام ی و ت گدسای ایراناان ننواهی یود.
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