
بستبنبه نهاديـرویکرد ساختاري
مجالس مشروطه در ایران

محمد فاضلی

معصومه اشتیاقی

چکیده
تـرین  حاضر به شرایط ساختاري ـ نهادي مجلس کـه مهـم   مقاله

پردازد. بر مبناي نهاد برآمده از انقالب مشروطه در ایران است می
رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس 

اول تا مجلس چهـارم) و تعامـل شـرایط    دوره مشروطه (مجلس
هـاي نهـادي مجلـس در مسـیر     ایران و ویژگـی ساختاري جامعه

کنـد. سـؤال   بست مجالس مشروطه را بررسـی مـی  منتهی به بن

شناسی، مرکز تحقیقات استراتژیک استادیار جامعه(Fazeli114@yahoo.com)
شناسیکارشناس ارشد جامعه(Eshtiyaghi87@yahoo.com)

15/9/91تاریخ تصویب: 30/5/91تاریخ دریافت: 
37-68، صص 1392هشتم، شماره سوم، تابستان سال پژوهشنامه علوم سیاسی، 



ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

شت
ه

م 


ره 
شما

س
م 

و


ن 
ستا

تاب
13

92

38

بسـت در  اصلی این است که چه شرایطی به ناکارآمد شدن و بـن 
تـرین فرضـیه تحقیـق آن    مجالس مشروطه انجامیده است. اصلی

نهـادي ایجادشـده در ایـران عصـر قاجـار بـه       است کـه شـرایط   
ناکارآمدي مجـالس مشـروطه کمـک کـرده اسـت. روش علّـی ـ        
تاریخی براسـاس روایـت علّـی بـراي بررسـی تـاریخی و آزمـون        

آمـده،  دسـت کار گرفته شده است. براساس نتـایج بـه  فرضیات به
برآیندي از شرایط ساختاري ـ نهادي جامعـه ایـران اواخـر دوره     

فرایندهاي وابسته بـه مسـیر و بازتولیـد آنهـا در مجـالس      قاجار، 
مشروطه، روند تحول مجلس را در طول تـاریخ مشـروطیت رقـم    
زد. در این روایت، پیامدهاي منتج از گسترش نفوذ نظام جهانی، 

داري، دولت مستبد و ضعیف قاجار در طول زمان، اقتصاد سرمایه
امعـه ایـران اواخـر    مولد ساختار طبقاتی نامتعادلی در سـاختار ج 

دوره قاجار شده است؛ و همین امر، بازخورد مثبت ناشی از عـدم  
تعادل طبقـاتی، روابـط نامتقـارن قـدرت در سـاختار سیاسـی را       

هـاي حزبـی   کند. مجموع این شرایط در کنار فعالیتبازتولید می
ناکارآمد در طول عمر مجلس، به عدم تحول مجلـس و متعاقـب   

تحــول سیاســی در تــاریخ ایــران عصــر آن بازمانــدن مســیرهاي 
.مشروطیت انجامیده است

تحول نهادي، نهـادگرایی تـاریخی، روش علّـی ـ     :کلیديگانواژ
تاریخی، مجالس مشروطه، طبقات اجتماعی
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مقدمه
منـد براسـاس نهادهـاي    انقالب مشروطه نخستین حرکت براي برپایی دولتـی قـانون  

دیـده از تحـوالت   طبقات اجتمـاعی آسـیب  هاي نیروها وجدید براي تحقق خواسته
ترین دستاورد آن پیـدایش نهادهـایی بـود    ایران است و مهمقرن نوزدهم جامعهنیمه

انـد. براسـاس روح قـانون اساسـی     که نویدبخش تغییر ساختار قـدرت سـنتی بـوده   
ترین رفت که باید مهمشمار میمجلس اساس و بنیاد مشروطیت به، مشروطیت ایران

از طریـق  ، شـاه طلبان را که عبارت بود از مهار قدرت مطلقـه خاطر مشروطهدغدغه
عمـل بپوشـاند   جامه، یعنی قانون و نظارت بر اجراي آن، شدهتعریف نظمی شناخته

شد کـه  ). چنین پنداشته می139-140: 1382، زارعی محمودآبادي، (جعفري ندوشن
آسـانی  ی درخواهد آمد که بـه صورت کانون همبستگی و وفاداري ملمجلسی قوي به

).15: 1372، پذیر نخواهد بـود (عظیمـی  در برابر فشارهاي داخلی یا خارجی آسیب
همچنـین  اصلی مجلس این بود که نظام مشـروطه را در کشـور تثبیـت کنـد.    وظیفه

). مجلس اول از لحـاظ  63: 1376، قانون اساسی و متمم آن را تصویب کرد (یزدانی
: 1383، (شجیعیخالق و بنیانگذار مشروطیت ایران است، فعالیتوهکار و نحبرنامه
ــس دوم ).192 ــه در مجل ــال آنک ــدگان رخ داد  ، ح ــان نماین ــادي می ــات زی اختالف

مجلس سوم نیز نشانگر آغاز جدي سـقوط پارلمـانی از   ، )102: 1378، (سردارآبادي
تنگناهـاي نظـام   ).356: 1382، نظر کیفیت و آگاهی از وظایف خود بود (آورينقطه

یعنی اعتـدالیون و  ، مجلسهاي مستمر بین دو حزب عمدهجدالواسطهبه، مشروطه
-94/ 1914-15و ســوم 1288-90/ 1909-11طــی مجــالس دوم ، هــادمــوکرات

مجلـس چهـارم کـه وارث یـک     ، اما).112: 1389، شد (آبراهامیانتشدید می، 1293
بیشـتر عمـر   ، اشات داخلی و خارجی بوددوران فترت طوالنی و پراضطراب و اغتش
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نظــر و اخــتالف).207: 1383، خــود را در تشــنج و کشــمکش گذرانیــد (شــجیعی
هاي داخلی بین نمایندگان اقلیت و اکثریت مجلس شـوراي ملـی موجـب    کشمکش

هـا را  اعمال قـدرت و نفـوذ دولـت   تدریج زمینهد و بهشتضعیف نیروي حاکم ملی 
انونی آنها فراهم ساخت و سیستم حکومت مشروطه را در بیش از حدود اختیارات ق

حرکـت  ).208: 1383، الشعاع قدرت ارشـادي دولـت درآورد (شـجیعی   ایران تحت
ـتردید چگونگی سیر تحول مجلـس   خواهی در مدتی کوتاه ناکام ماند و بیمشروطه

در فرجام مشروطه نقش داشـته اسـت. حـال ایـن سـؤال      ـعنوان بنیان مشروطیت  به
ایران چه نقشی در سیر تحـول نهـادي   شود که خصایص ساختاري جامعهمطرح می

اند؟مشروطه داشتهمجالس ایران دوره
پردازي و تبیین در علوم سیاسی قـرار دارنـد و   نهادها اکنون در کانون هر نظریه

اند که بخشی خلق کردهآثار الهام، کنندار میهاي مختلف کگرانی که در عرصهتحلیل
هاي نهادي بـراي برآینـدهاي سیاسـی و اجتمـاعی را تصـریح      اهمیت فراوان آرایش

). نهادهـا و شـرایط منـتج از آنهـا     147: 1391، کنند (پیرسونکرده و بر آن تأکید می
ی ایـن  اند. اهمیت یافتن نهادها در تحلیـل اجتمـاع  هاي سیاسیمشیخطةپدیدآورند

وردهاي مفهومی و نظري ایـن  ادستسازد تا از زاویهامکان را براي محققان فراهم می
گمـان ایـن فرصـت    حوزه به بازخوانی رخدادها و فرایندهاي تاریخی بپردازند و بی

سیاسی ایران ـ هاي جدید در تحلیل تاریخ اجتماعیمناسبی براي آزمودن چارچوب
شناسان تـاریخی  و جامعه، نظران علوم سیاسیصاحب، یک قرن اخیر است. مورخان

قـرن نـوزدهم رخ داده   ایـران نیمـه  هاي مهمی در ساختار جامعهبرآنند که دگرگونی
اي در اواخـر دوره است و انقالب مشروطه منجر به پیدایش نهادهـاي سیاسـی تـازه   

عطف مهمی در تاریخ تحوالت جامعـه ایـران   گرفته نقطهد و نهادهاي شکلشقاجار 
قواعـد و ظرفیـت   ، مبـادالت ، هـاي نهـادي سـاختارمندي منـافع    اند. چـارچوب بوده
فرصـتی  و ، ساختندپذیر ایران را امکانسیاسی جامعهزنی میان کنشگران عرصهچانه

ن . لیکن با اذعـا نددآورخواهان پدید براي دنبال کردن اهداف کنش سیاسی مشروطه
واسـطه میـان   تـاریخ و پیونـدي کـه بـه همـین      ولبه خاصیت پایداري نهادها در ط

شرایط و چگونگی تحول نهادهاي ، آیدهاي اجتماعی پدید میگذشته و آینده جریان
اي در آینـده تـاریخ تحـوالت    کنندهنقش تعیین، تاریخ این دورهولگرفته در طشکل
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بـه  کوشد تا مفـاهیم و رویکـرد نهـادگرا را    حاضر میداشته است. مقالهجامعه ایران 
یکـی از  ـدر تحلیـل تحـوالت مجلـس   کمک روش پـژوهش تطبیقـی ـ تـاریخی،     

کار گیرد.بهـگرفته در دوران مشروطهترین نهادهاي شکلمهم

. چارچوب نظري1
وفصل مشکالت مربوط بـه عـدم   حلنحوه، هاانسانلهئترین مساگر بپذیریم که مهم

ترین اختراع تمدن بشري نیز همانـا شـکل   ناگزیر باید بپذیریم که مهم، استاطمینان 
: 1388، دادن به نهادها براي مواجهه با انواع عدم اطمینان اسـت (متوسـلی و نجفـی   

هـاي  ها برآمـده از ماهیـت خـودانگیختگی منـدرج در کـنش     ). این عدم اطمینان86
ناپـذیر اسـت کـه    بینـی عوامل پیشاي ازکثیرالعلل بودن رخدادها و مجموعه، انسانی

نهادها نقش مهمـی در  ، دهند. در چنین شرایطیقرار میتأثیرجریان زندگی را تحت 
، کنند. اما شناسایی نهـاد ابعاد آن ایفا میپذیر کردن و تثبیت زندگی در همهبینیپیش
ین گام در عرصه تحقیقات نهادي اسـت. نهادهـا در ایـن دیـدگاه سـاختارهاي      نخست

بنـدي منـافع کنشـگران و تقویـت روابـط      اند که با تسهیل و ساختجتماعی مسلطا
، آورنـد (نـی  کارگزار و کارفرما مجرایی براي کنش جمعـی و اجتمـاعی فـراهم مـی    

ي بـر نهـاد رسـمی بـا سـاختار     ، ). در این میان تأکید ما87: 1387-1386، سوئدبرگ
، هـا همـاهنگی انتخـاب  هـاي قـانونی زمینـه   است که با اعمال محـدودیت مشخص

هـا  سازد و امکان ثبات و کنترل تنشاطمینان را فراهم میو تعهدات قابل، تصمیمات
آورد.را در ساختارها پدید می

، ق اقتصاديیعال، هاتدریج فهم ظریفی از روابط میان ایدهبه1990از اوایل دهه
ئوریک قدرتمنـدي از  تو نهادهاي سیاسی پدیدار شد و نهادگرایی جدید درون بسته

). نهادگرایـان جدیـد در   35: 2005، هاي سیاسی جاي گرفـت (بلنـد  مشیتبیین خط
عنـوان متغیـر مسـتقل و    قـدرت نهادهـا بـه   مـورد مـدعایی بـزرگ در  ، علوم سیاسی
). 236: 1995، هـا دارنـد (کالبـل   عقالنیـت کنشـگران سیاسـی و گـروه    ةمحدودکنند

پدیدار شد و اکنون رقیب قدرتمنـدي بـراي سـایر    1980نهادگرایی تاریخی در دهه 
شود. نهادگرایی تـاریخی بـراي نگریسـتن بـه     رویکردهاي اجتماعی درنظر گرفته می

کـه بسـیاري از   درحـالی ، آوردگـذاري در طـول زمـان مسـیري فـراهم مـی      سیاست
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و هـال ). 145: 1386، انـد (پیتـرز  رویکردها در زمان و حتی در فضا محصور مانـده 
نهادگرایـان  -1اسـت:  معتقدند نهادگرایی تاریخی داراي چهار ویژگـی عمـده  تیلور

گیرنـد:  اي بسیار وسـیع درنظـر مـی   میان نهادها و رفتار افراد را رابطهرابطه، تاریخی
نظـر آنهـا یـک عـدم تناسـب      بـه -2بسیار زیادي بر رفتار افـراد دارنـد.   تأثیرنهادها 

قـدر نهادهـا   چنهادها وجود دارد: هـر  عهمعکوس میان قدرت مرتبط با عمل و توس
بـه  ، آنها در بحث تحول نهادها-3یابد. قدرت فرد کنشگر کاهش می، گسترش یابند

هاي نهادي را بـا  آنها تحلیل-4نمایند. وابستگی به مسیر و نتایج آن توجه میلهئمس
تکمیـل  ، ایندتوانند نتایج سیاسی را ایجاد نمها که میکمک عوامل دیگري مانند ایده

هاي نهادگرایی تـاریخی برآینـدها   ). نظریه119: 1388، کنند (متوسلی و همکارانمی
تـوان  تغییـر (آنچـه مـی   هایی از اثر مشترك متغیرهـاي غیرنهـادي درحـال   را در دوره

شان بـه تغییـر   که تمایل» چسبناك«اي توصیف کرد) و عوامل نهادي متغیرهاي زمینه
اي کلیـدي کـه آشـکارا یـا تلویحـاً توسـط       کنند. متغیـر زمینـه  تبیین می، کندتر است

سـاختار اجتمـاعی اسـت کـه اغلـب      ، رودکـار مـی  گر نهادگرایی تـاریخی بـه  تحلیل
شـود  سـازي مـی  اي از منابع اقتصادي و روابط درون جامعـه مفهـوم  صورت شاکلهبه

را بـا  نهـادي ـ رخـدادهاي سـاختاري  ، ). نهادگرایی تـاریخی 1013: 2001، (لیبرمن
، تغییـر نهـادي  ، وابسـتگی بـه مسـیر و قفـل شـدن     ، کارگیري مفاهیم اساسی زمانبه

شرحی بر این مفاهیم بـراي درك  کند. لذا ارائهمطالعه می2و بازخورد مثبت، 1بزنگاه
رویکرد نهادي ضروري است.

. ها و فرایندها در طول زمان اسـت نیازمند توجه به پدیده، گمان فهم تاریخبی: زمان
تنیده به رخداد نهـایی  اي درهمهایی که در طول زمان شکوفا شده و در زنجیرهعلّت

شناسانه از چگونگی و چرایی شـکوفایی رخـدادها نیازمنـد    انجامند. تبیین جامعهمی
طـور مشـخص فراینـدهاي زمانمنـد اسـتوار      نوعی منطق علّی است که بر زمان و به

مثابـه هاي زمانمندي را بـه تکنیک، ن تاریخی). نهادگرایا1098: 1993، است (گریفین
کننـد و  هایی تقسیم میدهند. به این معنا که تاریخ را به بخششناسی شکل میروش

هـاي قبـل و بعـد از خلـق یـک نهـاد را       دوره، هاي نهادي موضـوع با توجه به ریشه

1. Critical Juncture
2. Positive Feedback
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طـول  ). اساساً توجه به این منطـق کـه نیروهـا در   15: 2005، کنند (لکورمقایسه می
هایی که زمانی بر آنها گذشته با توجـه بـه   کنند و بازگشت به وضعیتزمان تغییر می

.ستفرمابر منطق زمانمند حکم، باشدتحول نیروها دشوار می
مـدهاي  ایکـی از پی 1مفهوم وابستگی به مسیر: یند قفل شدناوابستگی به مسیر و فر

تصـمیماتی کـه در گذشـته    یرتأثمعتقد است کارلتوجه به زمانمندي فرایندهاست. 
هاي انتخابی در آینده را مشـخص  آورد و گزینهگرفته شده تا زمان حال هم دوام می

وابستگی به مسیر ناظر بر پیدایی مسیرهایی اسـت کـه   ). «35: 1388، سازد (کارلمی
مثابـه  هسته مرکزي مفهوم وابستگی به مسیر بـه ». ماهیتاً بازگشتن از آنها دشوار است

2ناپـذیر شاخه شـدن برگشـت  فرایند شاخهمثابهتاریخ بهیتی پویا ناظر بر ایدهموجود

اي کـه سـبب   رویـدادهاي تـاریخی  برایان آرتور). از نظر 36: 1391، است (پیرسون
دار نبـودن ایـن   هسـتند. معنـی  » دارغیرمعنـی «یـا  » کوچـک «، شـوند قفل شـدن مـی  

داري ندارنـد و اساسـاً ادعـا    آثار معنیرویدادهاي تاریخی به این معنا نیست که آنها 
این است که آنهـا در  ، دار نیستاین است که آنها پیامدهاي بزرگی دارند. آنچه معنی

) امـا در طـول   78: 1386، مـارگولیز ، آیند (لیبووتیزنظر میبدون پیامد به، زمان وقوع
د.شومیرویدادهاي تاریخی نمایانتأثیرداري و معنی، فرایند وابسته به مسیر

دقایقبر، مسیربهوابستگیدربارهمعاصرمباحث: وابستگی به مسیر و تغییر نهادي
تغییـر . داردتأکیـد بـارزي نحـو بـه آناحتمـالی شکلوانتخاب، عمل، نهاديابداع

کـه شـود مـی گرفتـه درنظـر بیرونیهايشوكکارکردمعموالًدیدگاهایندرنهادي
، تلـن (گشـاید میرانهاديراه ابداع، مقابلدرو، گسیختهراقبلیافتادهجاهاينظم

آن تحـوالت و  وسـیله هایی کـه بـه  ها و روشبراي درك مکانیزم، تلن. )218: 2003
عنوان ابزاري در کنار مفهـوم وابسـتگی   دو مفهوم را به، افتدتغییرات نهادي اتفاق می

نهـادي.  4نهادي و تبدیل3گذاريیهدهد. این دو مفهوم عبارتند از: البه مسیر ارائه می
نهـادي موجـود   مستلزم تغییر برخـی از عناصـر معـین مجموعـه    «گذاري نهادي الیه

1. Path Dependency
2. Irreversible Cranching
3. Layering
4. Conversion
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). آنچه تلن تبدیل 2003:225، (تلن» مانندکه بقیه بدون تغییر باقی میدرحالی، است
سـوي اهـداف جدیـد    خواند ناظر بر وضعیتی است که نهادهاي موجود بهنهادي می

کننـد  یـا کارکردهـایی کـه ایفـا مـی     /هـا و که در نقشنحويبه، شوندداده میجهت 
). تلن معتقد است تبـدیل نهـادي نیـز    191: 1391، آید (پیرسونوجود میتغییراتی به

که نهاد را پدیـد آوردنـد یـا در نتیجـه     توسط همان کسانی، گذاري نهاديمانند الیهبه
سـوي اهـداف   یه قرار داشـتند و نهادهـا را بـه   هایی که قبالً در حاشوارد شدن گروه

اي بـر مـدعایی   گیرد. سازوکار تبـدیل نهـادي تـا انـدازه    صورت می، رانندجدید می
ها معموالً مشـحون از  شود. این محیطهاي محیط نهادي بنا میویژگیاساسی درباره

نهادها اند و مترصد فرصتی هستند تا هایی است که از مناسبات موجود ناراضیگروه
).  192-2003:191، را به مقاصد جدیدي هدایت کنند (تلن

تواند با درنظـر گـرفتن نقـاط حساسـی کـه مسـیر آینـده       تحلیل تاریخی می: بزنگاه
علّی جریانات را به توالی، طرز معناداري متأثر از آنهاسترخدادهاي مورد مطالعه به

هـاي پـیش روي   انتخـاب هم پیونـد دهـد. لحظـات گشـودگی و گسـتردگی دایـره      
ها مسیرهاي مسـتحکم تحـول سیاسـی خلـق     خوانند. بزنگاهمی» بزنگاه«کنشگران را 

هـاي علـوم اجتمـاعی ایـن     ). ادعاي متداول در تحلیـل 76: 1391، کنند (پیرسونمی
، شـوند (تلـن  است که رخدادهاي یک بزنگاه سبب فرایندهاي وابسته بـه مسـیر مـی   

د نهادگرایان تاریخی غالباً بـر ایـن باورنـد کـه تغییـرات      ). تلن تأکید دار2003:134
یعنـی لحظـات کوتـاهی    ؛اسـت 1»تعادل منقطع«نهادي عموماً متضمن نوعی پویایی 

و ، شـوند ها براي اصالحات نهادي مهـم آشـکار مـی   وجود دارند که در آنها فرصت
ها از آن جهت گاهرسند. این بزنهایی طوالنی ثبات نهادي از راه میدنبال آنها دورهبه

دهنـد کـه تغییـر دادن    هایی قرار مـی هاي نهادي را بر مسیر گذرگاهاند که آرایشمهم
).2003:187، آنها بسیار دشوار است (تلن

دهد که با هر بار گام برداشتن در یـک  بازخورد مثبت زمانی رخ می: بازخورد مثبت
دیویـد و  ، ایش یابـد. آرتـور  هاي بعدي در همان مسیر افزاحتمال افزایش گام، مسیر

، دیگران بر این باورند که ویژگی بارز یک فرایند تاریخی مولد وابسـتگی بـه مسـیر   

1. Punctuated Equilibrium
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هـر گـام در   ، شوندگی) است. با توجه به این ویژگـی بازخورد مثبت (یا خودتقویت
). چهار 36: 1391، سازد (پیرسونبازگشت از آن مسیر را دشوارتر می، جهتی خاص
اي از عرصـه ، شـوند سیاسـت  مرتبط سیاست را که سـبب مـی  همکامالً بهبعد بارز و 

. نقش محـوري کـنش   1حیات اجتماعی در معرض بازخورد مثبت باشد عبارتند از: 
. امکان استفاده از اقتدار سیاسی براي افزایش عدم 3. چگالی باالي نهادها؛ 2جمعی؛ 

هریـک از ایـن ابعـاد سـبب     . پیچیدگی و ابهام ذاتی سیاست. 4هاي قدرت؛ و تقارن
).2003:48، مشحون از فرایندهاي بازخورد مثبت باشد (تلن، شوند سیاستمی

. فرضیات2
مفاهیم و فرایندهایی که نهـادگرایی تـاریخی بـه آنهـا توجـه دارد و در بخـش قبـل        

تحـول تـاریخی   دهند تا فرضـیاتی را دربـاره  شرحی از آنها ارائه شد به ما اجازه می
اي که در جریان انقالب مشروطه فرایندهاي تاریخیده و آنها را براي مطالعهارائه کر

کـار ببنـدیم. بـه اعتقـاد مـا ایـن فرضـیات        شـوند بـه  و عملکرد مجلس مشاهده می
بستی هستند که در مجالس مشروطه پدیدار شد. بـر ایـن   ناکارآمدي و بنکنندهتبیین

اساس:
فرصـت تغییـر نهـادي را    ، اث نهـادي شوك خارجی برآمده از میـر :یکفرضیه

نهاد مجلس بودند پدید آورد.نفع کارگزاران اجتماعی قدرتمندي که در حاشیهبه
در فراینـدي وابسـته بـه    ، بازخورد مثبت ناشی از عدم تعادل طبقاتی:دوفرضیه

روابط نامتقارن قدرت را درون مجلس پدید آورد و امکان تحول نهادي را در ، مسیر
ن دشوار ساخت.طول زما

نامـه انتخابـات؛ مسـیر    آرایش نهادي حاصل از بزنگـاه تغییـر نظـام   :فرضیه سه
اي پدید آورد که فرصـت گشـودگی نهـادي را در درازمـدت قفـل      مستحکم سیاسی

نمود.
در طول زمـان  ، هاي بیرونیساختارشاکلهبازخورد مثبت عملکرد :چهارفرضیه

.کردمیایجاد مسیر تحول مجلس مانعی در 

شناسی. روش3
تـاریخی اسـت و بـراي لحـاظ     ـ روایت علّـی شده در این تحقیق، کارگرفتهبهروش 
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روش تـاریخی  ، نهادگرایی به آن التفات دارنـد کردن زمانمندي و مفاهیمی که نظریه
هـا در  ترین تفاوت روش تاریخی بـا سـایر روش  ترین انتخاب است. اساسیمناسب

سـیول توسط1کارگیري آنهاست. تکنیک روایت علّیشیوه بههاي تحقیق و نوع داده
در آن بـر  کـه ) 365: 2003، د و بر روایت تاریخی متکی است (مـاهونی شمصطلح 

محققــی کــه در شــود.د مــیکیــرخــدادها در طــول زمــان تأییوفاکت و شــیــروا
ـهـاي علّـی    تـوان نظـم  پذیرد که میمی، کندتحلیلی کار میـ شناسی تاریخی  جامعه

: 1388، (اسـکاچپول را در تـاریخ کشـف کـرد   ـمحـدود   یی با دامنـه هااقل نظمحد
، حاضر نیز روایتی است که مفاهیم نهادگرایی در شکل دادن بـه روایـت  ). مقاله499

تفسیرهاي تاریخی و تأکیدات تبیینی آن نقش مهمی دارند.

. روایت علّی4
راسـاس مفـاهیم نهادگرایانـه و    بست و ناکارآمدي مجالس مشـروطه ب براي تبیین بن
ـبـه روایـت علّـی سـاختار اجتمـاعی     ، ساختاري ایران قرن نـوزدهم براساس زمینه

در سه بخش به روایت ایـن  در زیراقتصادي و سیاسی ایران در این دوره نیازمندیم. 
نهادي پرداخته شده است.ـ دوره با تکیه بر مفاهیم ساختاري
سـاختار  دوران قاجـار  در طـول  : قاجـار ران دورهساختار اجتماعی ـ اقتصادي ای 

د و شـ تغییـرات ناشـی از ارتبـاط بـا غـرب دگرگـون       ایران در نتیجهطبقاتی جامعه
و طبقـات متوسـط   ، نیـاز بـازار جهـانی   واسطهطبقات جدیدي همچون زمینداران به

تـا همچنـین ایجاد شده و رشد یافتنـد.  ، قدیم و جدید شهري منتج از روند نوسازي
تنهـایی  .ش) شـاه بـه  ه1285م (1906سلطنتی در ایران در سال اعالم نظام مشروطه

نیروهاي مسلح و مستبدي بود کـه  کل همهفرمانده، باالترین مقام قضایی، قانونگذار
دستگاه دولتی را بدون حدومرز و قیدوشرط در اختیار و بر جان و مـال همـه مـردم    

).116: 1388، رواسانی؛ 47: 1385، زادهتسلط داشت (شیخ
تـدریج  سـو نفـوذ اقتصـادي بریتانیـا و روسـیه بـه      ازیـک ، قاجاردر طول دوره

متوسـط ملـی   بورژوازي و روحانیت را در بسیاري از بازارهاي محلی به طبقـه خرده
هـا  نخسـتین گـام  ، شان آگـاه سـاخت و از سـوي دیگـر    ارتقا داد و به منافع مشترك

1. Causal Narrative
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منجـر  ـهاي اروپایی و تفکر سیاسی لیبرالـی زبان، دمدارس جدیـسوي نوسازي  به
ویـژه نهادهـاي   د که مشتاقانه بازسازي کشور بـه شاي از روشنفکران به پیدایش طبقه

ــه ســبک غربــی را خواهــان بودنــد (آبراهامیــان  ). جمعیــت 148: 1376، سیاســی ب
درصـد بـود در   14تـا  10ش حـدود  1179م/ 1800هـاي  لشهرنشین ایران که تا سا

، شد (فـوران درصد کل جمعیت را شامل می25تا 20ش بالغ بر 1293م/ 1914سال 
جمعیـت کشـور عمـدتاً هنـوز     ، در پایـان قـرن نـوزدهم   ، وجـود بااین.)194: 1386

جمعیت عشایر به کل جمعیت و نیـز نسـبت جمعیـت    نسبت لیکن ، روستانشین بود
حدود چهارپنجم ، 1900روستانشین به جمعیت شهرنشین کاهش یافته بود. در سال 

ثابـت  1940و این نسبت عمالً تا سال ، جمعیت در نواحی روستایی سکونت داشتند
).209: 1361، باقی ماند (نوشیروانی

داران غربـی و  دوم قرن نـوزدهم بـه ابتکـار سـرمایه    اقتصاد سنتی ایران در نیمه
مال و جنـوب  هاي استعماري که در شـ تجار ایرانی و با تشویق و اعمال نفوذ قدرت

المللی وابستگی پیدا کرد به اقتصاد نوپاي جهانی و بازارهاي بین، کشور مستقر بودند
پـولی بـا   بـه مبادلـه  ). گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد وابسـته 89: 1359، (اشرف

بـه افـزایش میـزان بیکـاري در میـان      ، جـاي مصـنوعات  افزایش صدور مواد خام به
هاي مـالی هنگفـت تـاجران جـزء همـراه بـود. بـازار        با زیانوران ودهقانان و پیشه

اي کوتاه رشدي شتابان داشت. اما رشـد بازرگـانی خـارجی ایـران     خارجی در دوره
، اقتصاد داخلی نبوده اسـت (کاتوزیـان  مالحظهقابلگونه توسعهاحتماالً ناشی از هیچ

ازجملـه واردات  ). تجارت با غـرب در ایـن دوره گسـترش پیـدا کـرد و      81: 1372
و در ، جز فرش آسـیب رسـاند  هاي صنعتی از غرب به صنایع دستی ایران بهوردهافر

که از راه صادرات محصوالت کشاورزي و تجـارت کسـب درآمـد    عوض به کسانی
نتوانسـت بـا توسـعه    ، ). ایران برخالف غرب32: 1381، کمک کرد (کدي، کردندمی

زوال صنایع دستی خـود  ، مایه را فراهم سازدصنایع تولیدي که بتواند کار و رشد سر
هـا نیـز در ایـن عصـر     چـه تعـداد کارخانـه   ). گر85: 1369، را ترمیم نماید (عیسوي

گـذاران  هـا متعلـق بـه سـرمایه    ترین و سـودآورترین کارخانـه  اما مهم، افزایش یافت
خارجی بود.

دسـت  بخـش اعظـم اراضـی در قـرن نـوزدهم یـا در       ، یـف بنا به اظهار عبداهللا
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یا در دست مالکین بزرگی که در آن زمـان  ، سرکردگان فئودال و خوانین متمرکز بود
: 1361، یـف عنوان یک نیروي اجتماعی نفوذ و قدرت روزافزون داشـتند (عبـداهللا  به

منشـأ تغییـرات   ، ). تحول در کشاورزي سنتی و اهمیـت یـافتن محصـول پـولی    237
، ش)1279تـا  1179نـوزدهم ( ونـد سـده  د. در رشـ اي در نظام زمینداري ایران تازه

ارزشـمند اعتبـار و ثـروت تلقـی شـد.      سرچشـمه يزمین بیش از هـر زمـان دیگـر   
گسترش میزان امـالك خصوصـی در قالـب    ، ]نوزدهمدر نیمه سده[بارزترین تحول 

» شد.تیول غالباً به ملک خصوصی تیولدار تبدیل می: «مینورسکیتیول بود. به نوشته
کنـد کـه زمـانی بعـد از     ش چنین اظهـار نظـر مـی   1289م/ 1910در سال پاولوویچ

ش مالکیـت امـالك سـلطنتی و    1259م/ 1880طـور قطـع در   ش و به1229م/ 1850
د. حاصل شهاي دولتی منتقل روحانیان و مقام، موقوفه با آهنگی فزاینده به بازرگانان

دارانی تر ملکو باثباتجدید پیدایش و رشد طبقه، هاي تاحدي مبهماین نوع تملک
). 188: 1386، بلکه بسـیار پهنـاور بـود (فـوران    ، تنها خصوصیشان نهکه امالكبود

اي از سیاست مالیاتی دولت و ادغـام هرچـه بیشـتر    شاید بتوان علت این امر را آمیزه
هاي باال و باالي متوسط بـه  چون نیاز طبقه؛اقتصاد ایران در بازارهاي جهانی دانست

کننـده عنـوان بهتـرین منبـع تولیـد    شـد و زمـین بـه   روز بیشتر میدرآمد روزبهمنابع
اشـراف و  ، ). در ایـن دوره 189: 1386، محصوالت پولی براي صادرات بود (فـوران 

ن محلـی را منصـوب   امقتدرترین نیروهاي اجتماعی کشور بودنـد و مـأمور  ، خوانین
).131: 1387، کردند (سمیعیمی

ران در تمام دوران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بازرگانی خارجی ای
امپریالیسـتی بـر   هايدولتبازرگانی مواجه بود که یکی از عالئم تسلط کسر موازنه

). از سوي دیگر با اینکه ایران از آغـاز جنـگ   240: 1360، اقتصاد ایران بود (فشاهی
جنـگ مبـدل شـد. موقعیـت     به صحنه، طرفی خود را اعالم کرده بودجهانی اول بی

ضعف رفـت و ایـن گـروه    شدت روبههاي جنگ جهانی بهتجار ایرانی در سالطبقه
). بررسی اقتصـادي  313: 1384، فارسانیامکان بازسازي خود را از دست داد (ترابی

و نیـز  ، ویلهـم فلـور  ، چـارلز عیسـوي  ، نیکـی کـدي  ، آن لمبـتن قرن نوزدهم توسط 
یف و عبداهللا، نوشیروانی، زادهآوتیس سلطان، ئیل پاولوویچمیخاتر هاي قدیمیتحلیل

مؤید این امر است که افزایش امالك خصوصی و تولید محصوالت نقـدآور بـه نفـع    
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وران پیشه، پااما زندگی شمار عظیمی از تاجران خرده، تر یا تجار بودبازرگانان بزرگ
).226: 1361، ؛ نوشیروانی37: 1385، و دهقانان بدتر شد (آفاري

هـاي  سو خطر نفوذ دولتهم زد. ازیکسنتی را بهبرخورد با اروپا تعادل جامعه
ایران وجود داشت. ناتوانی حکومـت در جلـوگیري   بیگانه به زوایاي مختلف جامعه

و ، بیگانگان نیز محسوس بود. از سوي دیگر مخالفـت بـا پیشـروي بیگانـه    از رخنه
). تماس 57: 1376، کرد (یزدانیامعه رشد میدر سطوح مختلف ج، آرزوي پیشرفت

الگـوي  ، هـا تـراز پرداخـت  ، فزاینده با کشورهاي اروپایی در ترکیب تجارت خارجی
ها و نهادها اندیشه، هاارزش، رسوم، ساختار قدرت داخلیـدر پی اینهاـمصرف و  

انجامـد  گذارد و به مبارزاتی ضد اعطاي امتیازات به کشورهاي خـارجی مـی  میتأثیر
). انقـالب مشـروطه   70: 1372، درآمـد انقـالب مشـروطه اسـت (کاتوزیـان     که پیش

مند همراه با ایجـاد نهادهـاي مـدرن بـراي     ننخستین حرکت براي برپایی دولتی قانو
، سـاالري بـود (کاتوزیـان   بـر مـردم  ها و درنهایت تأسیس نظامی مبتنیتحقق خواسته

مـدنی  گیـري جامعـه  ت مشروطه بـه شـکل  ). اما نهض12: 1379، ؛ قفلی116: 1379
). نهادهـاي مـدرن   96: 1378، نیرومند و حتی نوع ناقص آن نینجامید (سـردارآبادي 

گرفتند بدون آنکه سـاختار سـنتی جامعـه   تحوالت اواخر عصر قاجار شکلدرنتیجه
ایران دچار دگرگونی شده باشد.

ه ایـران در اوایـل دوره  سـاختار طبقـاتی جامعـ   : ساختار طبقاتی ایران عصر قاجار
بنـدي اجتمـاعی ایـران بـین     قاجار تفاوتی با دوران صفویه نداشت. فـوران صـورت  

، درصـد) 50تـا  40ش را در سه وجه تولید شبانکارگی (1179ش تا 1009هاي سال
کنـد  درصد) بیـان مـی  10کاالیی (و تولید خرده، درصد)50تا 40بري (دهقانی سهم

گسـترش روابـط بـا غـرب     ما در میانه قرن نوزدهم درنتیجـه ). ا211: 1386، (فوران
کـه از نظـر جمعیـت    د. جامعه ایران درحالیشایران دگرگون ساختار طبقاتی جامعه

شـد. بـه   تـر هـم مـی   تـر و متنـوع  پیچیده، رغم این موانع گوناگونعلی، کردرشد می
وران و دهقانـان و بـا   پیشـه ، بازرگانـان ، نامـأمور ، نظامیـان ، طبقات سنتی زمینداران

بورژوازي هسته دو طبقه جدید دیگر نیز افزوده شد: طبقه، توسعه اقتصادي مملکت
). تحـوالت در  32: 1369، کارگر صـنعتی (عیسـوي  تجاري و مالی؛ و طبقه، صنعتی

داري و رشد سـریع آن در  گیري وجه تولید سرمایهعرصه بازار تجاري موجب شکل
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داري در درصدي وجه تولیـد سـرمایه  25فوران به سهم د. شبندي اجتماعی صورت
اتی که درنهایت منجر به کـاهش سـه وجـه سـنتی     تأثیرتولید سنتی و کنار سه شیوه

سو و گذاران خارجی ازیک). با ورود سرمایه212: 1386، کند (فوراناشاره میشده، 
وجـود  ري بهبورژوازي کمپرادوري در بازارهاي شه، واگذاري امتیازات توسط دولت

د. با رشد بازار شپاي شهري ایران را موجب وران خردهآمد که تضعیف تجار و پیشه
1914براي رشد تولید صنعتی در این عصر فراهم شد. در حدود سـال  تجاري زمینه

گرانه اشتغال داشـتند و  هاي صنعتی و صنعتنفر در ایران در فعالیت126300حدود
). در ایـن  209: 1358، بـافی بودنـد (هلیـدي   صنعت قـالی نیمی از آنان در استخدام 

شـده و فقـراي شـهري و    وران ورشکسـت دوران ترکیب طبقه کارگر ایـران را پیشـه  
داد خراب تشکیل مـی یان خانهیترین بخش آن را روستاعمدهویژهاعضاي ایالت و به

).338-339: 1360، (فشاهی
ایجـاد مـدارس جدیـد و گسـترش     ومتوسط جدید در این دوره پدیـدار  طبقه

ودو نفــر هجــري چهــل1858/1272آمــوزش در ایــن عصــر آغــاز شــد. در ســال  
التحصیل در دارالفنون براي ادامه تحصیالت به اروپا اعـزام شـدند و ایـن اقـدام     فارغ
هاي پراهمیتـی در جامعـه ایـران داشـت     گر آغاز جریان دیگري بود که بازتابنشان

خـواه  ، ش از مشروطیت (صاحبان مشاغل تخصصـی عـالی  ). پی165: 1382، (آوري
تمدن و تأثیرمهندس و حقوقدان و خواه نویسندگان و دانشمندان) که تحت ، طبیب

شماره قلیل بودند و قسمت ناچیزي از طبقه متوسط را به، فرهنگ جدید تعلیم یافتند
اداري ) اما نقش مهمی در مدرن کـردن نظـام  155: 1383، دادند (شجیعیتشکیل می

هـاي  ایفـا کردنـد و ایـدئولوگ   19ه/ 13دولتی و نیروهاي ارتش در نیمـه دوم قـرن   
).64: 1387، عزیريبنو، انقالب مشروطه شدند (اشرف

شـدند.  ایران محسوب مـی مالکان همواره یکی از طبقات مهم در تاریخ جامعه
مواد خـام و در پـی   تحوالت ناشی از نیاز بازار جهانی به زمیندار درنتیجهرشد طبقه

از دیگر تغییـرات در سـاختار طبقـاتی ایـران ایـن دوره اسـت       ، آن ارزشمندي زمین
ن اطور غیرمستقیم قـدرت مالکـ  تنها به). نفوذ غرب نه53: 1387، عزیريبنو، (اشرف

آنها اضـافه کـرد. رشـد    هاي جدیدي نیز به طبقهبلکه خانواده، قدیمی را افزایش داد
گذاري کردنـد  سرمایه، تجار را گنده کرد و تجار نیز در اراضیتجارت با غرب طبقه



51

بن
به 

ي 
هاد

ـ ن
ي 

تار
اخ

 س
رد

یک
رو

ان
ایر

در 
طه 

رو
مش

س 
جال

ت م
بس

). درنتیجه این امر اشتراك منافعی میان بازرگانانی که در روسـتا  85: 1369، (عیسوي
وجـود آمـد   شدند و مالکانی که همواره منافعی در شـهر داشـتند بـه   صاحب منافعی 

زمان با گسترش کشـاورزي تجـاري   ). هم143: 1389، ؛ فاضلی161: 1358، (هلیدي
تـوان در  که اوج آن را مـی ـو تمایل تجار زمیندار به تثبیت حقوق مالکیت بر زمین  

ماجراي پیشنهادات تجار به ناصـرالدین شـاه و همچنـین قـانون لغـو تیولـداري در       
بـورژوازي مولـد کاالهـاي صـنعتی نیـز در رقابـت بـا        خردهـمجلس مشروطه دید

هاي تحمیلـی  تجارت با تعرفه، هاي خارجیو در بازاري که قدرتکاالهاي وارداتی
ترتیـب ایـران عصـر قاجـار     اینتضعیف شده و از میان رفت. به، را در دست داشتند

از میان رفتن تولید صنعتی داخلـی و شـکل نگـرفتن مبـانی     ، شاهد تقویت زمینداري
). 120: 1387، فاضـلی ، زادهگذار به تشکیل بورژوازي صنعتی قـوي اسـت (رجـب   

قاجار نسـبتاً برابـر بـود (جـز     نهایت آنکه قدرت طبقات اجتماعی که در اوایل دوره
تحوالت نیمـه  درنتیجهو طبقه پایین رعیت که همواره زیر نفوذ طبقه زمیندار بودند) 

اي متشـکل از طبقـات میـانی ضـعیف     د. سـاختار طبقـاتی  شـ قرن نوزدهم دگرگون 
باالي زمیندار مختلط در طول ل افزایش روزافزون طبقهلحاظ کمی و کیفی در مقاببه

میـانی  رشد طبقهايمانعی بزرگ بر، تر آنکه طبقه زمیندارو مهم؛این دوره پدید آمد
زمان منجر به عدم ولایران بوده است. برآیند تغییرات پدیدآمده در طمستقل جامعه

د.شقاجار تعادل ساختار طبقاتی ایران اواخر دوره
هاي د و شکافشوساخت جامعه بر اثر فرایند نوسازي پیچیده می: جالس مشروطهم

شــوند و از دل ایــن سیاســی و اقتصــادي پدیــدار مــی، اجتمــاعی، مختلــف طبقــاتی
کنند. طبیعتاً ایـن نیروهـا و   نهادها و نیروهاي اجتماعی و سیاسی ظهور می، هاشکاف

: 1386، خواهند شـد (سـردارآبادي  هاي سیاسی خواستار مشارکت و آزادي، هاگروه
ایـن پدیـده   محصـول ). چنین فرایندي در ایران نیز رخ داد و انقالب مشـروطه  336

ــران ا ــاد ، ســت. براســاس روح قــانون اساســی مشــروطیت ای مجلــس اســاس و بنی
اصلی مجلس این بـود کـه   ). وظیفه15: 1372، رفت (عظیمیشمار میمشروطیت به

بیت کند و جایگاه قـوه مقننـه را در برابـر قـوه مجریـه      نظام مشروطه را در کشور تث
مجلـس اول را مجلـس مؤسسـان اساسـی     ، درسـتی بـه ، زادهمستحکم گردانـد. تقـی  

زیرا نهادهاي استبدادي و عـامالن  ، دشوار و پرخطر بود، نامد. این کار(مؤسسان) می
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).63: 1376، استبداد همچنان پابرجاي بودند (یزدانی
ش گشایش یافت. تصمیمات مهمی در 1285م/ مهر 1906ر مجلس اول در اکتب

مجلس اول گرفته شد. دستاوردهاي نخستین مجلس شـامل:  ماههطول حیات بیست
، لغـو تیولـداري  ، ت وزیـران در برابـر مجلـس   ئلیت هیئومس، کاهش قدرت سلطنت

، لغـو امتیازهـاي شـاهزادگان   ، قـانون آزادي مطبوعـات  ، هـاي عرفـی  تشکیل محکمه
و ، حـذف امتیـازات خـارجی   ، اصـالحات مـالی  ، انون اساسـی و مـتمم آن  تدوین ق

؛ 1385، باشـد (آفـاري  پیشنهاد تأسیس بانک ملی و مخالفت با استقراض دربـار مـی  
هاي انقالب فـروزان  اول مجلس که هنوز شعله). در دوره1380، ؛ بهار1382، آوري

مظهـر واقعـی طبقـات و    نماینـدگان اکثـراً  ، طبقـاتی داشـت  بود و انتخابـات جنبـه  
). 19: 1383، هایی بودند که در ایجاد مشروطه سهم اساسـی داشـتند (شـجیعی   گروه

اول مجلـس شـوراي ملـی از    منشأ اجتمـاعی و موقعیـت طبقـاتی نماینـدگان دوره    
ـ نفـر  57، نفري که بـه نماینـدگی مجلـس برگزیـده شـدند     161مجموع  ا بـیش از  ی

نفـر یـا   47، نفـر از اصـناف)  29نفـر از تجـار و   28(سوم نمایندگان را بازاریانیک
8، درصـد را عمـال دیـوانی   22نفر یا حدود 36، درصد را علما و طالب29حدود 
نفـر بقیـه را سـایر مراتـب اجتمـاعی      13درصد را شاهزادگان و قاجاریه و 5نفر یا 

بـرال  ). حضور اصناف و مشارکت نمایندگان لی119: 1359، دادند (اشرفتشکیل می
مجلس اول را به یکی از معتبرترین نهادهاي سیاسی ایران قـرن بیسـتم   ، و دموکرات

کـار و نحـوه  ). درواقع مجلس اول از لحـاظ برنامـه  121: 1385، تبدیل کرد (آفاري
).192: 1383، خالق و بنیانگذار مشروطیت ایران است (شجیعی، فعالیت

هـاي  ان خوشـایند نبـود. اخـتالف   مجلس در ایـر تجربهین دورهنخستاما پایان 
ت وزراء و خواسـت مجلـس بـراي حضـور بیشـتر      ئمجلس و شاه بر سر انتخاب هی

وقفه شاه براي حفظ مناصـب کلیـدي   خواهان در مناصب دولتی و تالش بیمشروطه
آمیـز را غیـرممکن   در دست هواداران خود در عمل امکان دستیابی به راهی مسالمت

هـاي کشـورهاي اسـتعمارگر    . از سـوي دیگـر دخالـت   )189: 1384، ساخت (ترابی
پـس هاي مجلس باعث پراکندگی سیاسی در آن شد. بنديانگلستان و روسیه و دسته

حدوحصـري فعالیـت   هـاي بـی  در خارج از مجلس نیز انجمـن ، از پیروزي مشروطه
زیـرا فراوانـی   ، پارلمانی ایـران بـه شکسـت انجامیـد    سیاسی داشتند. نخستین تجربه
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توپ بستن مجلـس  بهدر علی شاه را گري آنها محمدها و افراطیاین انجمناندازهبی
ــرکوب آزادي ــروطه و س ــردارآبادي مش ــرد (س ــمم ک ــان مص ) و 102: 1378، خواه

درنهایت محمدعلی شاه به یاري بریگاد قزاق در دوم تیرماه همـان سـال مجلـس را    
و ، نفـوذ خـارجی  ، دولت مسـتبد یند میراث ا). بر328: 1379، توپ بست (کسراییبه
هـایی در سـیر   ایران اوایـل مشـروطه بـه محـدودیت    ثباتی ساختار سیاسی جامعهبی

د. میراث برآمده از ماهیت دولت استبدادي قاجار شـرایطی را  شتحول مجلس منتهی 
توپ بسـتن مجلـس و   . بهشداي از رکود در کار مجلس پدید آورد که منجر به دوره

هـایی از کشـور توسـط نیروهـاي     کمیت استبدادي و اشغال بخـش استقرار مجدد حا
هایی شـد کـه بـر رونـد     ومرجروسیه به بهانه حمایت از اتباعشان موجب بروز هرج

مـدهاي ناشـی از سـلطه    ا). پی261: 1384، داشت (ترابـی يبسیارتأثیرامور تجارتی 
صـحنه  رنگ شدن حضور سیاسی تجـار در هاي قبل از مشروطه؛ به کممجدد قدرت

).262: 1384ترابی، اقتصادي منجر شد (ـتحوالت سیاسی 
مجلس دوم پس از استبداد صغیر در شرایطی آغاز به فعالیت کرد که کشـور بـا   

از پـس هـاي اجتمـاعی   هاي متعدد داخلی و خـارجی مواجـه بـود. آشـفتگی    بحران
عالیـت  ها از حضور نیروهاي خـارجی در کشـور شـرایط را بـراي ف    استبداد و ناامنی

). 198: 1383، ؛ شـجیعی 203: 1384، فارسـانی سـاخت (ترابـی   مجلس دشـوار مـی  
24روز فتـرت در تـاریخ   21مـاه و  4گذاري پس از یک سـال و  قانوندومین دوره

م) افتتاح 1909نوامبر 19. ق (مطابق با ه1327عده قش و دوم ذی1288فروردین ماه 
اصالح و تغییر نهادي را بـراي طبقـات   فرصت ، ). استبداد198: 1383، (شجیعیشد

فـراهم سـاخت.   ، خواهان ناراضـی بودنـد  غیرانقالبی که از مناسبات مجلس مشروطه
پرسـی بـراي انتخابـات    دستاوردهاي مجلس دوم مشـروطه عبـارت اسـت از: همـه    

هـا بـه   ملزم شـدن حـزب  ، نمایندگان ملت یا غیرصنفی و غیرطبقاتی شدن انتخابات
تصویب قانون دیوان محاسـبات عمـومی و قـانون    ، خودۀمرامنامو اساسنامهعرضه

قـانون مـوقتی   ، تصویب قـانون ثبـت اسـناد   ، دولتمنظور کنترل بودجهمحاسبات به
اصالح امور براياصول تشکیالت عدلیه و شرعیه و دعوت از یک مستشار خارجی 

، مجلـس دوم شـده در  تـرین قـانون تصـویب   ). اما مهم92: 1378، مالیه (سردارآبادي
هـاي درون و بیـرون از   ات اساسی بر جریـان تأثیرانتخابات بود که نامهتغییر در نظام
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مجالس ایران از این دوره به بعد برجاي گذاشـت. بـازخورد مثبـت قـدرت فزاینـده     
ایران اواخـر قاجـار ایـن امکـان را     جامعهترزمینداران در مقابل سایر طبقات ضعیف

اي رکـود در فعالیـت مجلـس فرصـت تغییـر نهـادي       دورهفراهم ساخت تا پـس از 
متناسب با منافع زمینداران پدید آید. کارگزارانی که پیش از ایـن در حاشـیه مجلـس    

امکان تغییر مجلس را به نفع خویش یافتند. ، اصالح در قوانینواسطهبه، قرار داشتند
انتخابـات  و شـد ر مـی انتخابات بایـد در دو مرحلـه برگـزا   ، جدیدنامهبراساس نظام

ترتیـب نماینـدگان طـالب و تجـار حـذف شـدند       د. بـدین شطبقاتی و صنفی ملغی 
).59: 1379، (قفلی

موجـب آن مجلـس در مسـیري    بزنگاهی بوده کـه بـه  ، انتخاباتنامهتغییر نظام
ـ  متفاوت از آنچه مشروطه ی اتخواهان درنظر داشتند قرار گرفت. قانون جدیـد انتخاب

نمـود.  گسترده و تحکیم جایگاه زمینداران را در مجالس ایران تثبیت میفرصت نفوذ 
انتخابات براي بـار سـوم نیـز تغییـر یافـت. شـرط محلـی بـودن داوطلبـان          نامهنظام

نمایندگی از بین رفت و به همین دلیل رقابت بیشتر شـد و الزم بـود داوطلبـان رأي    
هاي قبـل افـزایش داد   سبت به دورهآوري کنند. همین امر تعداد آرا را نبیشتري جمع

دهندگان بیشتر کـرد و ورود آنـان   فذین را بر رأيتنو امکان نفوذ صاحبان امالك و م
). زمینـداران ایرانـی قـانونی بـراي     319: 1384، به مجلس را تسـهیل نمـود (ترابـی   

گسترش حق رأي به طبقات پایین تصویب کـرده بودنـد. در قـانون انتخابـات سـال      
تومان دارایـی داشـتند حـق رأي داده شـده     1000ه افرادي که بیشتر از فقط ب1906

1914دلیل یکجانشین نبودن حـق رأي نداشـتند. امـا قـانون سـال      بود. عشایر نیز به
دهنـدگان قـانون سـال    مـردان حـق رأي داد. رأي  شرط ثروت را برداشت و به همه

که با قانون سال ا کسانیراحتی تحت کنترل دولت یا نفوذ خارجی نبودند امبه1906
راحتی تحت کنتـرل رؤسـاي عشـایر و زمینـداران     به، توانستند رأي بدهندمی1914

نتـرل  ها را کدانستند قادرند تودهگرفتند. این قانون را همان زمیندارانی که میقرار می
).123: 1387، فاضلیزاده وکنند تصویب کردند (رجب

مستبد و عملکردهاي ساختاري ناشی از عـدم  برآیند میراث دولتترتیب اینبه
نضج یافتن بزنگاه انتخابات و تغییر مسیر نهادي ایران زمینهموازنه طبقاتی در جامعه

نامه انتخابات مجلس موجب شـد تـا از مجلـس دوم در    را فراهم ساخت. تغییر نظام
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، لسیاسـتمداران مسـتق  ، 1304/ 1925تا مجلـس پـنجم در سـال    1288/ 1909سال 
دهقانـان و رعایـاي وفـادار را    ، ذان روستایی قادر باشند در مقـام شـبان  تنفاعیان و م

). تصـویب  141-142: 1389، هـاي رأي هـدایت کننـد (آبراهامیـان    سوي صندوقبه
شـرایط  واسـطه را براي اقتدار سیاسی روزافزون زمیندارانی که بهقوانین جدید زمینه

اجتماعی زیادي تحت کنترل آنها بود فـراهم سـاخت.   نیروي، ایرانساختاري جامعه
دند کـه  شزیردست ارباب ناخواسته مبدل به کنشگران سیاسی با قانون جدید رعیت

موجب ورود گسترده زمینداران به مجالس ایران شدند. این درصورتی بود که سـایر  
دل نیروهـا  طبقات از ظرفیت الزم براي بسیج نیرو برخوردار نبودند. چنانکه عدم تعا

در ترکیب نمایندگان مجالس مشروطه از این دوره به بعد بازتـاب یافـت. بـازخورد    
ناشی از شرایط نظام زمینداري و در پی آن عدم تعـادل در سـاختار طبقـاتی جامعـه    

ل تغییر نهادي را براي اعیـان و زمینـداران قدرتمنـدي کـه     یایران در طول زمان پتانس
ــین  ــس در تعی ــان طــی دوره اول مجل ــازي جری ــده ب ــده از  قاع ــاي سیاســی برآم ه

فراهم ساخت. تصویب قوانینی که درنهایت آرایـش  ، خواهی نقشی نداشتندمشروطه
ایران پدید آورد.نفع کارگزاران قدرتمند ساختار جامعهنهادي را به

از سوي دیگر پس از افتتاح مجلس دوم و پیدایش دو جناح متشـکل حزبـی از   
در داخل مجلس مبارزات ، و دموکرات) با عقاید سیاسی مخالفنمایندگان (اعتدالی

، مخـالف جبهـه دودرسیاسیمبارزات). این76: 1383، د (شجیعیشپارلمانی آغاز 
کـرد.  بـازي ايعمـده نقـش دولـت هـاي برنامـه اجرايوهاکابینهتزلزلوثباتدر

حمایـت  اعضاي حزب اعتدال نظـر بـه مـرام و مسـلک خاصـی کـه داشـتند مـورد         
نام اتفـاق  روحانیان و همچنین اعیان بودند و این گروه با نمایندگان حزب دیگري به

اي از علماي طـراز اول  و همچنین با عده، نمایندگان آن اندك بودو ترقی که شماره
، ائتالف کردند و اکثریت مجلـس را تشـکیل دادنـد (شـجیعی    ، و چند تن از منفردان

متوسـط سـنتی   هـاي اشـرافیت زمینـدار و طبقـه    استه). این حزب از خو201: 1383
). حضـور و فعالیـت   154: 1386، ؛ دلیرپـور 132: 1377، کرد (آبراهامیانحمایت می

هاي حزبی در تـاریخ جامعـه ایـران    اول فعالیتاین حزب در مجلس در طول دوره
، اکثریـت نماینـدگان از ایـن حـزب بودنـد (بهـار      ، مالحظه بود. در مجلس دومقابل

). البتـه ایـن رونـد تـا     228: 1385، شیرازي، ؛ امینی201: 1383، ؛ شجیعی1380:11
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دلیـل رقابـت   بهـ) با تغییراتی  1299منتهی به کودتاي سال دوره مجلس پنجم (دوره
قاعـده  کـه ادامـه داشـت. چنان  ـبا دیگر حزب مهم آن دوره یعنی حزب دمـوکرات 

از عـدم تعـادل قـدرت طبقـات در فراینـد      عملکرد ساختارهاي منتج واسطهبازي به
فرصـت  ، هاي حزبـی در مجلـس ایـران بازتولیـد شـد. برآینـد ایـن شـرایط        فعالیت

خواهـان در طـول زمـان امـري دشـوار      گشودگی نهادي را بـراي مجلـس مشـروطه   
نمود.می

حزب دموکرات ، اول فعالیت احزابرقیب اساسی حزب اعتدال در طول دوره
، متوسط تشکیل شده بـود (اتحادیـه  مدتاً از روشنفکران طبقهعبود. حزب دموکرات

ترین خطـري  جدي، هاي میان اولین احزاب). نزاع201: 1383، ؛ شجیعی134: 1383
درگیـري ایـن دو   کرد. مجلس دوم صحنهبود که عملکرد مجالس ایران را تهدید می

، ند (مـوثقی خواندحزب شد که یکی دیگري را ارتجاع و دیگري آن یک را چپ می
هـاي مسـتمر بـین دو حـزب     جدالواسطهبه، نظام مشروطه). تنگناهاي184: 1385
-90/ 1909-11طـی مجـالس دوم   ، هـا یعنی اعتدالیون و دمـوکرات ، مجلسعمده
). 112: 1389، شــد (آبراهامیــانتشــدید مــی، 1293-94/ 1914-15و ســوم 1288

بـه سـاختار منـافع متفـاوتی بودنـد.      وابسته ، هریک از دو حزب اعتدال و دموکرات
بـاال بـود کـه    تجار بزرگ و روحانیت وابسته به طبقه، حزب اعتدال حامی زمینداران

تحوالت اقتصادي نیمه قرن نـوزدهم شـکل گرفتـه    شان درنتیجهمنافع مشترکی میان
انـد کـه منـافع مشـترك     متوسـط جدیـدي بـوده   ها برآمده از طبقهبود. اما دموکرات

هـاي  با اعتدالیون وابسته به ساختار قدرت سـنتی نداشـتند؛ ایـن امـر هزینـه     چندانی
مد عملکـرد احـزاب برآمـده از سـاختار طبقـاتی      اداد. پیتوافق میانشان را افزایش می

مشـروطه  متعارض مانع از نهادمندي فعالیت حزبی در سـاختار سیاسـی ایـران دوره   
ثبـاتی نهـاد   مجـالس ایـن دوره بـی   د. بازخورد مثبت فعالیت احزاب ناکارآمـد در  ش

هـایی در عملکـرد   نمـود. محـدودیت  مشروطه تسـهیل مـی  مجلس را در طول دوره
یند ایـن  اآمد. برواسطه فعالیت دو حزب ناکارآمد اعتدال و دموکرات پدید مجلس به

هـاي  آسـیب ، ایـران امر در کنار سایر رخدادهاي منتج از شـرایط سـاختاري جامعـه   
مجالس این دوره وارد ساخت.سهمگینی را بر 

ـ انتخابات مجلس دوم به مجلـس اول تفـاوت   اتصورت بنیادین با قانون انتخاب
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داشت. در قانون جدید اساس طبقاتی بودن انتخابات لغو شد و تعداد نماینـدگان بـه   
درصـد نماینـدگان   21یکصد و بیست نفر کاهش یافت. افـزایش تعـداد مالکـین از    

لس دوم و کاهش چشمگیر حضـور تجـار و اصـناف از    درصد در مج30مجلس به 
دهـد  خوبی نشان مـی درصد در مجلس دوم به9درصد نمایندگان مجلس اول به 41

بسـیار متفـاوت از مجلـس اول    ، لحاظ ترکیـب طبقـاتی و کیفیـت   که مجلس دوم به
کـه  درحالی؛تري داشتجوشوتر و پرجنبوهواي مردمیباشد. مجلس اول حالمی

: 1384، دوم از رجال و روحانیون و اعیان و مالکـین پـر شـده بـود (ترابـی     مجلس 
زمیندار روند صـعودي  هاي نمایندگی مجلس توسط طبقه). کسب کرسی199-198

سـاالري  سـاي قبایـل و دیـوان   ؤر، ) تعـداد زمینـداران  252: 1383، داشت (شـجیعی 
از تعـداد روحـانیون   افـزایش یافـت و   درصـد 68کل نمایندگان تا زمیندار قاجار به

ترتیـب پتانسـیل و ظرفیـت    ایـن وران کاسته شد و بـه مخالف دربار و اصناف و پیشه
). 181: 1385، اصالحی و انقالبی جنبش تـا حـدود زیـادي کـاهش یافـت (مـوثقی      

هاي مجلس را از دست داد. قشر روحانی کـه در دوره تدریج کرسیروحانیت نیز به
مـوازات  دوم بهدر دوره، دادن مجلس را تشکیل میدرصد نمایندگا14اول مشروطه 

درصـد نماینـدگان   2و 4داري در ایـران فقـط بـه    افزایش قدرت استعماري سرمایه
). اقتدار سیاسـی گسـترده زمینـداران در طـول     336: 1388، د (رواسانیشمحدود می

زمان منجر به کاهش ظرفیـت سـایر کنشـگران سیاسـی فاقـد قـدرت الزم بـه نفـع         
در، مشـروطه انقالبازکند که پسد. سردارآبادي به این نکته اشاره میشنداران زمی
، مجلـس دربازرگانـان کـاهش وزمینـداران تعـداد افـزایش دلیـل بـه ، اقتصاديبعد

ایـن امـر   ).111: 1378، سـردارآبادي (رسـید بستبنبهکشوراقتصادياصالحات
ها جنبش را بـراي مقابلـه بـا    که بازاريخواه بود. چنانمغایر با اهداف تجار مشروطه

سیاست اقتصادي دولت شـروع کردنـد و علمـا وارد جنـبش شـدند تـا از بازاریـان        
حمایت کنند. بازاریان که تقاضاي نخستین آنها اصالحات اقتصادي و عـوض کـردن   

) با 242: 1381، سرنوشت بلژیکی گمرکات طی جریان انقالب مشروطه بود (کمالی
هاي خود نبودند.قادر به انجام برنامهچنین تغییراتی

مقارن بـا فعالیـت مجلـس    ، ش1299تا کودتاي 1288هاي طورکلی طی سالبه
هـاي سیاسـت جهـانی همـراه بـا جنـگ       هاي داخلی و دگرگـونی دوم و سوم بحران
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شـرایط فعالیـت مجلـس را    ، دنبال آن نفوذ خارجی در داخل کشـور جهانی اول و به
که مجلس اول توسط استبداد داخلی و ). درحالی14: 1383، دشوار ساخت (شجیعی

مجلس دوم در اثر فشارهاي خارجی تعطیل گردیـد. کشـور از   ، حامیان آن بسته شد
: 1379، هـا اشـغال شـد (کسـرایی    ها و از جنوب توسط انگلـیس شمال توسط روس

قدرت زنابازتولید ساختار نامتو، ). میراث استبداد دولت ضعیف و مستبد قاجار384
ایـران؛ آرایـش نهـادي مجلـس را     ظرفیت ناشی از نظام زمینداري در جامعه، طبقاتی

خـواهی  نفع کارگزاران قدرتمند بیرون از جریان مشروطهپس از یک دوره فعالیت به
تغییر داد.

نظر کیفیت و آگـاهی از  مجلس سوم نشانگر آغاز جدي سقوط پارلمانی از نقطه
). مجلـس سـوم جـاي مناسـبی بـراي برنامـه       356: 1382، وظایف خود بود (آوري

و نیـز منفـردین   ، رو اعتـدالیون زیـرا انباشـته از نماینـدگان میانـه    ، ها نبـود دموکرات
ائتالف با گروهی بودند کـه بـاالترین امتیـازات را بـه آنـان      ها بود که آمادهطرفبی
درصد در مجلـس  7). تعداد نمایندگان تجار و اصناف به 1382:360آوري، داد (می

بازاریـان مسـتقل و اعضـاي    ، ) پس از مجلـس سـوم  320: 1384، سوم رسید (ترابی
هـاي  اصناف نقشی برجسته در مجلس ایفا نکردند و جایشان را تجـار و بـوروکرات  

سـوم بـه   شده در مجلـس  ). بیشتر قوانین تصویب47: 1380، وابسته پر کردند (امجد
فشـار  ، قـوانین مالیـاتی ایـن دوره   شد. در کلیـه پولی و مالیاتی مربوط می، امور مالی

اصـناف و صـاحبان مشـاغل و کارکنـان     ، تجار، مالیاتی بیشتر بر روي جامعه شهري
که هیچ قانونی حاکی از گرفتن مالیـات از مالکـان و زمینـداران    درحالی، دولت بوده

هـاي مجلـس توسـط طبقـه    ). اشغال کرسی322: 1384،شود (ترابیبزرگ دیده نمی
درصـد بـوده اسـت    60تـا  50سـوم قانونگـذاري بـین    کار زمیندار در دورهمحافظه

کنـد افـزایش تعـداد مالکـان     طور که ترابی اشـاره مـی  ). همان252: 1383، (شجیعی
قبل و کاهش مجدد تعداد تجار و اصناف در این مجلس بر مصوبات نسبت به دوره

). عدم تعادل نیروهـاي درون مجـالس   323: 1384، نبوده است (ترابیتأثیرآن نیز بی
شد که تنها به بازتولیـد قـدرت زمینـداران در ازاي کـاهش     منجر به تصویب قوانینی 

.خواهان انجامیدنفوذ سایر طبقات در مجلس مشروطه
خواهـان بـراي نفـوذ در مجلـس     گشودگی مجلس و فرصت یافتن غیرمشروطه
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سو و ساختار نامتعادل اقتصـادي  شاه ازیکواسطه عملکرد میراث دولت محمدعلیبه
و بازتولید در ایجاد ساختار نامتوازن طبقاتی و ظرفیت نظام زمینداري ایران در طـول  
فرایندهاي به هم وابسته فرصت تغییر در ساختار نهادي مجلس و تغییر قاعده دورن 

ابات و بزنگاهی که در پی آن مسیري مستحکم را در نامه انتخمجلس را با تغییر نظام
شاکله بازي درون مجالس مشروطه فراهم ساخت. عدم موازنه در آرایش نماینـدگان  

گرفته و قفـل ناشـی   مجلس تجلی آشکاري پیامد فرایند وابسته به مسیر جریان شکل
یـین کـرده،   از بزنگاه انتخاباتی که قواعد بازي درون و بیرون از مجـالس ایـران را تع  

خـواه اسـت جـایی در    که نماینـده انقالبیـون مشـروطه   بوده است. حزب دموکرات
درصـد کـاهش   7بازاریان و اصناف بـه  ، مجلس سوم نداشت. تعداد نمایندگان تجار

گرفته در مجالس ایران زمینـه تصـویب قـوانینی شـد کـه      یافت. برآیند آرایش شکل
عبـارتی  کـه بـه  ـ ایـران   میـانی جامعـه  اصـناف و سـایر اقشـار    ، درنتیجه آنها تجـار 

ـ متحمـل فشـارهاي اقتصـادي     ـاندمشروطه بودهبنیانگذاران مجلس در ایران دوره
اجتماعی شدند.

افتتـاح شـده   1914/ 1293سوم مجلس قانونگذاري در ایران که در سـال  دوره
نگلـیس  بود بر اثر فشارهاي دول خارجی و با اشغال ایران توسط نیروهاي روس و ا

در مجلـس چهـارم   ). 385: 1379، تعطیل شد (کسـرایی 1915/ نوامبر 1294در آبان 
هاي مختلف و تشکیل دو گروه اقلیـت و اکثریـت   نمایندگان با تشکیل فراکسیوننیز

وضـع قـوانین و   وجود آوردند و بـر سـر مسـئله   پارلمانی بهوضع خاصی در صحنه
: 1383، آرایـی پرداختنـد (شـجیعی   صـف ها بـه اتخاد آراء و روي کار آوردن دولت

و استمملو از شکایاتی از مجلس و از دولت ، ها و مذاکرات مجلس). روزنامه207
، خواهـان شـدند (اتحادیـه   سرانجام همین منازعات موجب حرمان و ناامیـدي آزادي 

هاي داخلی بین نماینـدگان اقلیـت و اکثریـت    نظر و کشمکش). اختالف163: 1381
اعمـال  تدریج زمینـه د و بهشملی موجب تضعیف نیروي حاکم ملی مجلس شوراي

ها را بیش از حـدود اختیـارات قـانونی آنهـا فـراهم سـاخت و       قدرت و نفوذ دولت
الشـعاع قـدرت ارشـادي دولـت درآورد     سیستم حکومت مشروطه را در ایران تحت

حـد ضعف بـیش از ، هاي ناشی از قانون اساسی). محدودیت208: 1383، (شجیعی
افـزایش اختیـارات و امتیـازات    ، هـاي خـود بـه حکومـت    مجلس در تحمیل تصمیم
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رغم همگی موجب شد که به، ثباتی کابینهپذیري و بیها و آسیبدار صدراعظمریشه
اهللاآیـت طلب همچـون  ناپذیر برخی از نخبگان پارلمانی مشروطههاي خستگیتالش

میــراز ، الســلطنهاحتشــام، الدولــهصــنیع، محمــد مصــدقدکتــر ، سیدحســن مــدرس
و دیگـران بـراي جلـوگیري از شکسـت و ناکـامی      میرزا حسن پیرنیـا و خانحسین
آن نتواننـد بـه وظـایف قـانونی خـود      دهندهنظام پارلمانی و اعضاي تشکیل، مجلس

قـدرت  عمل کنند. با ناکامی مجلس راه بـراي بـه  ، که موکالن انتظار داشتندصورتیبه
).102: 1376، نام رضاشاه هموار شد (ازغنديشاه جدیدي بهرسیدن 

اقتصادي و سیاسی ایران دوره قاجار و بازتولید آن در ایجـاد  ـشرایط اجتماعی
ایـران و  مرج و مداخله خارجی به شدت گـرفتن ناکارآمـدي سـاختار جامعـه    وهرج

شـروطه  بسـت مجـالس م  نضج گرفتن مسـیر منتهـی بـه بـن    بهبازخورد ناشی از آن 
پایـان میـان   بیسو و منازعهیکایران عصر قاجار ازانجامید. شرایط ساختاري جامعه

بـار نشسـتن نهـال    بـه هاي درون مجلس از سوي دیگر فرصتی براي احزاب و جناح
پایـان دنبـال کـردن اهـداف     . در این عرصه کشـمکش بـی  گذاشتباقی نمیمجلس 

از منظـر طبقـات   ، ایـران بـوده اسـت   جامعهقاعدگی که خود منشأ بیايقاعدهدرون
تجـار  کـه د. چنانشامري ناممکن ، دنبال مطالباتی بودندانقالبی که با ایجاد مجلس به

راه خود را از مسـیر نهـاد   هاي جداگانهها و تشکلاي با تشکیل اتحادیهپس از دوره
مجلس جدا نمودند.

گیرينتیجه
، ساختار قـدرت پدیـد آمـد و مجلـس    خواهی با هدف دگرگونی درجنبش مشروطه

آمـد. امـا اینکـه رونـد     شمار مـی خواهان بهترین نهاد در برآوردن آرمان مشروطهمهم
تحول مجلس در طول این دوره چگونه پیش رفت؛ تجدید ساختار قدرت مطابق بـا  

خواهان محقق نشد و درنهایت عملکرد مجلس به سـامان سیاسـی   خواست مشروطه
کارگیري رویکرد ان منتهی نگشت؛ مسائلی است که کوشیدیم با بهایرمناسب جامعه

نهادگرا و در پرتو روایت علّی تاریخی آنها را بازنمایی کنیم.
اواخـر  در هاي سـاختار اجتمـاعی ایـران    ترین ویژگیعدم تعادل طبقاتی از مهم

ندي داري و در پی آن ارزشـم دوره قاجار است. بازخورد ناشی از رشد بازار سرمایه
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حال ؛قاجار افزایش داده بودقدرت طبقه زمیندار را در طول دوره، محصوالت پولی
طبقـه بـاالي زمینـدار و تجـار     ، طبقات میانی در مقابل رشد بورژوازي وابسـته ، آنکه

اي از جمعیـت ایـران را   دند. از سوي دیگر بخش عمـده شضعیف و کوچک ، بزرگ
رعیتـی برآمـده از سـاختار    ـنظـام اربـاب  دادند که درنتیجـه روستاییانی تشکیل می

مد منـتج از چنـین   ااقتصاد کشاورزي ایران همواره تحت نفوذ مالکین قرار داشتند. پی
ایـران اواخـر   شرایطی در بستر زمان موجد عدم تعـادل در سـاختار طبقـاتی جامعـه    

اقتصـادي در  ـساختار اجتماعی  د. بازخورد مثبت چنین فرایندي در شاکلهشقاجار 
گیري روابط نامتقـارن قـدرت در ترکیـب نماینـدگان     توان در شکلزمان را میولط

مجالس ایران این دوره بازیافت.
شـمار  تـرین رکـن مشـروطیت بـه    کـه مهـم  ـخواهان با ایجاد مجلسمشروطه

خواهان در مجلس قدرت برآمده بودند و حضور مشروطهدر صدد موازنهـرفت  می
چالش کشیده شـد.  قدرت سنتی به، آنواسطهبه تصویب قوانینی شد که بهاول منجر 

هـایی بـر   محدودیت، ایرانمد ناشی از شرایط ساختاري جامعهااما در مدتی کوتاه پی
که نتیجهـشوك خارجی  خواهان پدید آورد. در نتیجهفعالیت مجلس مشروطهادامه

د. شـ فرصت براي تغییـر نهـادي مهیـا    ـعلی شاه است  محمدآن استبداد صغیر دوره
اي از وقفه در عملکرد مجلس شد. ایـن در  میراث دولت مستبد قاجار منجر به دوره

شرایطی بود که محیط پیرامون مجلس مشحون از کنشگرانی بود که مترصد فرصـتی  
براي تغییر مجلس متناسب با منافع خویش بودند. رکود در مجلس نوپایی کـه هنـوز   

موجب شد تا فرصت اصـالح و نفـوذ بـراي    ، ده بودشقدرت آن مستحکم نهاي پایه
خواهان منـافع آنهـا را بـه    زمینداران و سایر طبقاتی که دستاوردهاي مجلس مشروطه

وجودآمـده در مسـیري   جریـان بـه  وجود آید. مجلس درنتیجهمخاطره انداخته بود به
واقـع  قـرار گرفـت. بـه   ، دندبینی کرده بوخواه پیشمتفاوت از آنچه طراحان مشروطه

امکـان اصـالح و تغییـر مجلـس را     ، شوك خارجی برآمده از میـراث دولـت قاجـار   
ها و مصوبات مجلـس بـه کـاهش    متناسب با منافع طبقه زمیندار قدرتمندي که طرح

فراهم سـاخت. در پـی چنـین تغییـري در مجلـس      ، شان انجامیده بودنفوذ و قدرت
، از عملکرد مجلس اول با تدوین قـوانین جدیـد  کنشگران سیاسی ناراضی، مشروطه

اي قرار دادند. گشودگی مجلس در نتیجـه اصـالح   مجالس مشروطه را در مسیر تازه
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انتخابات پدید آمد.نامهنظام
نفـوذ زمینـدارانی کـه مبـانی     شرایط ناشی از بزنگاه انتخاباتی به گسترش دایره

هـاي  داري و سیاسـت اد سـرمایه شان پـیش از ایـن در نتیجـه اقتصـ    ساختاري قدرت
د. آرایش مجالس مشروطه از این دوره به شهاي قاجار تحکیم یافته بود منجر دولت

خـواه  بعد در مسیري قرار گرفت که امکان اصالح و گشایش براي طراحان مشروطه
گیـري عناصـر و   بست پدیدآمده درنهایت امـر بـه سسـتی و کنـاره    دشوار گشت. بن

افی در مجالس مشروطه انجامید. قانون جدید انتخاباتی بزنگـاهی  طبقات فاقد توان ک
بوده است که در پرتو آن مسیرهاي مستحکم سیاسی پدید آمد. زمینـداران در نتیجـه  

اي که امکـان حضـور آنهـا را در    قدرت ساختاريواسطهقانون جدید انتخاباتی و به
یافتنـد. بـازخورد مثبـت    اي در مجالس ایران قدرت فزاینده، ساختمجلس آسان می

اقتصـادي در طـول زمـان بـه اقتـدار      ـ ساختار اجتماعیقدرت زمینداران در شاکله
سیاسی نامتقارن قدرت زمینداران در برابر سایر طبقـات در مجـالس ایـران انجامیـد.     

هـاي درون مجلـس مطـابق انتظـارات زمینـداران و      پس از این دوره قوانین و برنامه
گرفـت. در ایـن میـان تجـار     نها مورد تصویب و اجـرا قـرار مـی   طبقات وابسته به آ

اي از طبقات ضعیف درون مجلـس درنتیجـه اقتـدار روزافـزون     خواه و پارهمشروطه
پذیري مبدل شدند که مجبور به پذیرش قاعـده به کنشگران سیاسی آسیب، زمینداران

سیاسـی شـدند.   هـاي گیري از فعالیـت شده از سوي ساختار قدرتمند یا کنارهتحمیل
سرنوشـت مشـروطیت و   ، مشـروطه زمینداران با تسـلط بـر مجلـس در طـول دروه    

پـیش بردنـد. مجـالس    هاي خود بهخواهان را در مسیري متناسب با خواستهمشروطه
تـدریج قفـل شـده و امکـان     اقتـدار فزاینـده زمینـداران بـه    واسـطه مشروطه بهدوره

گشودگی براي ایجاد تحول در مجلس ناممکن بود. آرایش مجلس پـس از تصـویب   
قانون جدید انتخاباتی شرایطی را بر مجالس ایران تحمیل نمود که در درازمـدت بـه   

تـرین نهـاد سیاسـی مشـروطیت انجامیـد. پـس از       مهمشدن سیطره و درنهایت قفل 
داري ملـی  داري نشـد و سـرمایه  سـرمایه وارد مرحلـه ها تنایران نه، استقرار مشروطه

، بلکه بر قدرت اقتصادي و سیاسی زمینـداران بـزرگ وابسـته   ، قوت و جانی نگرفت
حاکم پیوسـته بـا ترکیـب جدیـد     ها و تجار وابسته افزوده شد؛ و موقعیت طبقهخان

سط جدید متو). هرچند تعدادي از اعضاي طبقه153: 1388، تر شد (رواسانیمحکم
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در ویـژه نگـاري و مشـاغل دولتـی (بـه    با تحصیالت جدید خود و از طریق روزنامه
والیات) و تعدادي از نخبگان والیـات از طریـق نماینـدگی و عضـویت در احـزاب      

هـاي  ولـی روش ، دست آوردنـد وارد مجلس شده بودند و فرصت فعالیت سیاسی به
فـذ قبلـی   تنبـاقی مانـد و اقشـار م   هاي انتخاب مقامات دولتی سـنتی  سیاسی و معیار

).155: 1386، همچنان به حیات خود ادامه دادند (دلیرپور

بست مجالس مشروطهنهادي  بنـ . مدل ساختاري)1شکل شماره (

شـان امکـان   قفل شدن مجالس توسط طبقات باالي زمیندار و وابسـتگان غیرانقالبـی  
طبقـات اجتمـاعی را   سنتی و در پی آن مشارکت سیاسی همهتجدید ساختار قدرت 

هـاي منـتج از   مشروطه دشوار ساخت. از سوي دیگـر برآینـد جریـان   در طول دوره
سـاختار اقتصـادي و سیاسـی جامعـه    ساختار قدرتمند نظام جهانی بر شاکلهمداخله

قاجار و نفوذ آنهـا در فراینـد انتخـاب نماینـدگان مجلـس امکـان       ایران اواخر دوره
ـ   داشتن نهادي مستقل و کارآمد را برنمی احـزاب  ازخورد فعالیـت تابیـد. همچنـین ب

ر مسیر تحول مجالس ایران دهایی ناکارآمد در طول عمر مجلس منجر به محدودیت
ها د. عملکرد دو حزب ناهماهنگ و متعارض اعتدالیون و دموکراتشمشروطه دوره

اسـت. تعارضـات میـان    ثباتی و تـنش بـر فضـاي مجـالس مشـروطه بـوده      مولد بی
به یکی از این دو حزب بودند بنیان مجـالس مشـروطه   نمایندگانی که عمدتاً وابسته

هـاي  نظمی و آشـفتگی ساخت. بازخورد منتج از این شرایط در کنار بیرا متزلزل می
در فرایندهایی وابسته مسیر تحول ، ایراناجتماعی برآمده از شرایط ساختاري جامعه

ان امکـان  مـدهاي چنـین شـرایطی در طـول زمـ     امجالس ایران را مسدود کردنـد. پی 

نظام جهانی

دارياقتصاد سرمایهدولت مستبد ضعیف

روابط نامتقارن قدرت طبقاتی

ساختار طبقاتی نامتعادل

مبانی ساختار حزبیفقدان 

بست مجالس مشروطهبن

تسهیل تغییر نهادي

بزنگاه انتخابات
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مشـروطه غیـرممکن   ایـران دوره گیري سـامان سیاسـی را در سـاختار جامعـه    شکل
میـراث  ، روابط نامتقارن قـدرت در سـاختارها  ، ساخت. برآیند عدم تعادل طبقاتیمی

فقـدان نهادمنـدي   ، و نفوذ سـاختار قدرتمنـد نظـام جهـانی    ، دولت مستبد و ضعیف
مجـالس در تـاریخ مشـروطیت ایـران     بسـت  هاي حزبی به ناکارآمدي و بـن فعالیت

هـا و ایجـاد   انجامید. و نهایت آنکه عملکرد مجالس ایـن دوره بـه سـاماندهی تـنش    
ایران دوره مشروطه منتهـی  ساختار باثبات سیاسی و در پی آن سامان سیاسی جامعه

مشـخص  )1(شـماره بست مجالس مشروطه در تصـویر د. کل فرایند منجر به بنشن
شده است.
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بعمنا
سـهیال ترابـی   ترجمـه ،شناسی سیاسی ایـران مقاالتی در جامعه،)1376یرواند (، آبراهامیان
نشر شیرازه.:تهران،فارسانی

محمدي و محمـدابراهیم  احمد گلترجمه،ایران بین دو انقالب،)1377(__________
نشر نی.:تهران،فتاحی

نشر نی.تهران: ،محمدابراهیم فتاحیترجمه،تاریخ ایران مدرن،)1389(__________
:تهـران ،فکر دموکراسی اجتمـاعی در نهضـت مشـروطیت ایـران    ، )1354فریدون (، آدمیت

انتشارات پیام.
رضـا  ترجمه،)1290-1285(1911–1906انقالب مشروطه ایران ،)1385ژانت (، آفاري

نشر بیستون.تهران: ،رضایی
محمـد  ترجمـه ،از تأسیس تـا انقـراض سلسـله قاجاریـه    تاریخ ایران،)1382پیتر (، آوري
انتشارات عطائی.:تهران،آباديرفیع

اول و دوم پیدایش و تحول احـزاب سیاسـی مشـروطیت (دوره   ،)1381منصوره (، اتحادیه
نشر گستره.:تهران،مجلس شوراي ملی)

نشـر  :تهـران ،انقـالب ناکارآمدي نخبگان سیاسی ایران بـین دو  ،)1376رضا (علی، ازغندي
.قومس

،. در تـدا اسـکاچپول  7-35صـص.  ،شناسـی تخیل تاریخی جامعه،)1388تدا (، اسکاچپول
نشر مرکز.،هاشم آقاجريترجمه،شناسی تاریخیبینش و روش در جامعه

:تهـران ،داري در ایـران دوره قاجاریـه  موانع تاریخی رشـد سـرمایه  ،)1359احمد (، اشرف
انتشارات زمینه.

ترجمه،طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران، )1387علی (، بنوعزیزي، احمد، اشرف
نشر نیلوفر.:سهیال ترابی فارسانی تهران

،حسین مفتخريترجمه،ساالريایران؛ از دیکتاتوري سلطنتی تا دین،)1380محمد (، امجد
انتشارات باز.:تهران
تحوالت سیاسـی ـ اجتمـاعی ایـران     ،)1385ا... (حبیب، ابوالحسن شیرازي، رضاعلی، امینی

نشر قومس.، تهران:(از قاجاریه تا رضاشاه)
نشر امیرکبیر.:تهران، تاریخ مختصر احزاب سیاسی (جلد دوم)) 1380الشعراء (ملک، بهار

،منی و فریبا مومنیؤفرشاد مترجمه،نظریه نهادگرایی در علم سیاست،)1386گاي (، پیترز
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.:نتهرا
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ترجمـه ،سیاست در بستر زمان تاریخ، نهادهـا و تحلیـل اجتمـاعی   ،)1390پاول (، پیرسون
نشر نی.، تهران:محمد فاضلی
نشر تاریخ ایران.:تهران،تجار، مشروطیت و دولت مدرن،)1384سهیال (، ترابی فارسانی

تجدیدنظرهاي چندگانه در ،)1382حسن (، ديزارعی محمودآبا، اکبرعلی، جعفري ندوشن
مرکز اسناد انقالب اسالمی.:تهران،قانون اساسی مشروطه

گیري ساخت دولت مدرن در ایـران (از  هاي شکلها و زمینهریشه«،)1386پرویز (، دلیرپور
دولـت مـدرن در ایـران    ،در رسـول افضـلی  ؛162-113صـص  ». آغاز تـا ظهـور رضاشـاه   

مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید.:قم،(مجموعه مقاالت)
طبقات اجتماعی و دموکراسی: بررسی تطبیقـی  «،)1387محمد (، فاضلی، احمد، زادهرجب

، 2شـماره  ، هشـتم دوره، شناسـی ایـران  مجله جامعه، »ترکیه و کره جنوبی، تاریخی ایرانـ
.141-112صص 

،تـاریخی ایـران و ژاپـن   ـیقـی   شناسی توسعه بررسی تطبجامعه،)1376احمد (، زادهبجر
هاي بنیادي.مرکز پژوهش:تهران

داري تسلط اسـتعمار سـرمایه  دولت و حکومت در ایران در دوره،)1388شاپور (، رواسانی
امیرکبیر.:تهران،داري)پیوسته به استعمار سرمایهطبقهـتولید مستعمراتی (شیوه

-1320توسعه سیاسی در دوره سـلطنت رضاشـاه   موانع تحقق ،)1378خلیل (، سردارآبادي
مرکز اسناد انقالب اسالمی.:تهران،1304

گیـري توسـعه سیاسـی در    دولت مطلقه مدرن و عـدم شـکل  «،)1386خلیل (، سردارآبادي
انتشـارات دانشـگاه   :قـم ، دولت مدرن در ایران،رسول افضلی:در313-360صص ،»ایران
مفید.

شـناختی  قدرتمند، دولت ضعیف تبیین جامعـه جامعه«،)1387رضا (علی، سمعیی اصفهانی
، مجله دانشـکده حقـوق و   فصلنامه سیاست، »قاجارمناسبات دولت ـ جامعه در ایران عصر 

.117-143صص ، 3ره ، شما38علوم سیاسی تهران، دوره 
نخبگان سیاسی ایران از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی (جلد،)1383زهرا (، شجیعی
انتشارات سخن.:تهران،چهارم)

انتشارات باز.:تهران،ایراننخبگان و توسعه)  1385حسین (، زادهشیخ
مارینـا  . ترجمـه 237-149صـص  ،»روستاییان ایران در اواخر قاجاریه«،)1361یف (عبداهللا
انتشارات آگاه.:تهران،مسائل ارضی و دهقانی،زادهکاظم

عبدالرضـا  ترجمـه ،1332-1320بحران دموکراسی در ایـران  ،)1372فخرالدین (، عظیمی
نشر البرز.:تهران،هوشنگ مهدوي و بیژن نوذري

نشر گستره.:تهران،یعقوب آژندترجمه،تاریخ اقتصادي ایران،)1369چارلز (، عیسوي
ن، ترکیه و کـره  بررسی تطبیقی ـ تاریخی تجربه دموکراسی در ایرا ،)1386محمد (، فاضلی

علـوم  دانشـکده ،شناسـی سیاسـی  دکتري جامعهنامهپایان،1961تا -1941جنوبی در دوره 
انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

دموکراسی در ایـران،  هاي ساختاري تحکیم دموکراسی تجربهبنیان،)1389محمد (، فاضلی
انتشارات کندوکاو.:تهران،ترکیه و کره جنوبی
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ــاهی ــا (، فش ــرمایه ،)1360محمدرض ــوین س ــران (تک ــران،)1905-1796داري در ای :ته
انتشارات گوتنبرگ.

هاي مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال،)1386جان (، فوران
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.:تهران،احمد تدینترجمه،پس از انقالب اسالمی

نشر نی.، تهران:مجلس و نوسازي در ایران،)1379محمدوحید (، قفلی
،پهلـوي) اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطه تا پایـان سلسـله  ،)1372علی (محمد، کاتوزیان

نشر مرکز.تهران: ،محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزيترجمه
مؤسسـه  :تهـران ،احمد تـدین ترجمه،مصدق و نبرد قدرت،)1379محمدعلی (، کاتوزیان

رهنگی رسا.خدمات ف
جعفـر  ترجمـه ،هاي نفتـی هاي نفتی و دولتمعماي فراوانی رونق،)1388تري لین (، کارل

نشر نی.، تهران:خیرخواهان
ترجمـه ،1175-1304ایـران دوران قاجـار و برآمـدن رضـاخان     ،)1381نیکـی آر ( ، کدي

نشر ققنوس.، تهران:خواهمهدي حقیقت
:تهران،1320سنت و مدرنیته در ایران از مشروطه تا چالش ،)1379محمدساالر (، کسرایی

نشر مرکز.
کمـال فـوالدي.   ترجمـه ،جامعه مدنی، دولت و نوسازي در ایـران ،)1381مسعود (، کمالی
انتشارات باز.:تهران

علـی  ترجمه،»شدهوابستگی به مسیر طی«،)1386اي (استفن، مارگولیز، جیاستن، لیبوویتز
، مؤسسه غیرانتفـاعی مطالعـات دیـن و    جانبهاقتصاد سیاسی تحول همهمجله، نصیري اقدم

.76-103صص، شماره چهاردهماقتصاد، سال دوم،
ــلی ــود، متوس ــدعلی ؛محم ــینمحم ــدعلی و ، زادهحس ــی محم ــبتی (عل ــو نس ،)1388نیک

سـال  ، هاي اقتصاديفصلنامه پژوهش،»نظریه سرل در مورد نهادها بر آنتأثیرگرایی و نهاد«
.113-136صص، شماره چهاردهم، نهم

ابزاراهاي تحلیل و تبیین مسائل اقتصـادي از  «،)1388نجفی (محمدباقر محمود و ، متوسلی
-107صص ، 20-19شماره، سال ششم، فصلنامه اقتصاد و جامعه،»دیدگاه داگالس نورث

81.
نشر قومس.، تهران:نوسازي و اصالحات در ایران،)1385احمد (، موثقی

محمدرضـا  ترجمـه ،نهادها، تغییرات نهادي و عملکرد اقتصـادي ،)1385داگالس (، ورثن
ریزي کشور.سازمان مدیریت و برنامه:تهران،معینی

مسـائل  ،236-192صـص. ،»سرآغاز تجاري شدن کشاورزي در ایران«،)1361نوشیروانی (
انتشارات آگاه.:تهران،ارضی و دهقانی مجموعه مقاالت

شناســی اقتصــادي و اقتصــاد جامعــه«،)1387-1386ســوئدبرگ (و ریچــارد ویکتــور، نــی
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