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چکیده
ش يوههای اعامل و نزي حمدود کردن قدرت در سالهای منتهيی به مرشوطه به انگاه وجوه
نظری جديدی پيدا می ند .بعد از آن ه حکومتمندی متافزييکی ايران در سلسلۀ قاجار
پديداری بس يار احنطاطآمزي پيدا کرد ،وجوه فروپایش ،شکست و جتزيۀ ايران آغاز شد،
به حنوی ه ايران در مهۀ نربدها شکست خورد و مردم ايران يعین ِ
رعيت حتت سلطۀ
ظلالسلطانها از حتقري داخی و خاریج به تنگ آمدند .در اين فضای حبراین ه متامیت
اریض ايران در حال انبود شدن بود ،بریخ از متفکران ايراین ،ش يوههای جديدی از
ساماندهی امر س يایس را معرِف کردند .سالهای پاایین سلسلۀ قاجار به ويژه هنگام به
وجود آمدن مرشوطه ،برابر است اب ورود ايران به عرص فزييک و ماكنيک قدرت ه
يکی حکومت-
پيش از آن به شلك سيس متی و اكرکردی سابقه نداش ته است .در شلك فزي ِ
مندی ،قدرت تبلوری ماكنيکی و بوروکراتيک پيدا می ند .يعین اب چینش ساختارها و
هنادهای بريوین ،میتوان س ياست را به گونهای در بُعد داخی و خاریج نظم داد ه
صلح ،رفاه و شادی و قدرت را برای واحدهای س يایس به ارمغان آورد .در اين فصل اب
اس تفاده از چارچوب نظری حکومتمندی به دو رسالۀ هاوليه و پيرشو در زمینۀ ماكنيک
قدرت در ايران میپردازمي .رسالۀ هاول متین فقهيی و بومی از آيتهللا انئيین است ه اب
حموريت قرار دادن قرآن ،زندگی پيامرب (ص) و به ويژه هنج البالغه الزامات قدرت
ماكنيکی را ترس مي می ند .منت دوم مجموعه درسهای محمد عی فروغی است ه اولني منت
قانون اسایس ايران نزي به شامر میآيد ،چرا ه درسهای او در مدرسۀ علوم س يایس
بعدها توسط نظريهپردازان و شاگردانش در قانون اسایس ايران جای گرفت .بهطور
 .1اس تادایر گروه علوم س يایس دانشگاه فردویس مشهد )(eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir
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خالصه اين پژوهش به ورود حقوق و فقهيی ايران به حکومتمندی ماكنيکی–
بوروکراتيک ای دولت مرشوطه میپردازد.
واژگان لکيدی :دولت مرشوطه ،حکومتمندی ،ماكنيک قدرت ،بوروکراتيک.
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مقدمه
سامانمندی قدرت در ايران به شلك سنیت و متافزييکی مريایث بود ه از فارایب
ات مالصدرا دارای چارچوبهای حممک و اثرگذاری گرديد و تداوم ایفت .سنت
اندیشۀ س يایس ايران شامل تلفیق دين و س ياست ،هس یتش نایس کيهاین،
پيوند معاد و معاش ،انبسامان دانسنت دنيا ،اعتقاد به انسان و جامعۀ آرماین،
نربد نريوهای خري و رش ،فضيلت و اخالق متافزييکی در روايتهای حمكت
فارایب ،ابوعی سينا ،سهروردی و مالصدرا اكمال مشهود بود (رويکرد مهدالنۀ
رس متوندی( )0333:010 ،رويکرد نقادانۀ جابری .)20-21 :0340 ،وجوه
نظری حکومتمندی در ايران در عرص متافزييک به شدت اب آچنه در واقعيت
در جراین بود مغايرت داشت .شالکههایِ معر ِ
ذهین ايرانيان در دایلکتيک
فت ِ
میان خرد مزدایی و اسالم توانس ته بود اب اتويی عرفاین روايت ش يعه را اجیاد
ند (جابری ،)0337:021 ،ه اب توجه به مفاهمي واليت ،امامت ،شهادت،
تقیه ،هجاد ،جهرت ،عدل و به خصوص غيبت و موعودگرایی ،دس تگاههای ظمل
و س مت الكس يک ايران را مورد نقد و نفی قرار دهد و مهيشه به صورت
آلرتانتيوی قدرمتند برای نظم س يایس موجود ابشد .از فروپایش حمكراین
ايرانيان ،مقارن اب محلۀ اعراب ه به قصد يکتاپرس یت و عدالت و به مهراه منافع
مادی صورت گرفت ،به انگاه ايرانيان از ساختار اكس یت و فاسد شدۀ
ساسانيان رهانيده شدند و اب سيس مت جديدی ه اب ویح انب پيامرب اسالم
(ص) فاصهل گرفته بود ارتباط برقرار کردند .ايرانيان منیتوانستند اخالق جاهی
و آداب و رسوم ساده و بدوی اعراب را ه اب عصبيتهای قبيهلای و نژادی
نزي مهراه شده بود پذيرا ابش ند .ايران تکه تکه شد و حکومت های حمی
ساماین ،آل بويه ،سلجوق و غزنوی و  ...بر گوشه و نار ايران حمكراین می-
کردند .از هامن ابتدا خمالفت ايرانيان اب نقلگرایی ،خرافات و آداب بدوی قبايل
ِ
صورت گرفنتِ آداب و
عرب آغاز شد .مبارزهای فکری و سازماندهی شده به
رسوم حمكراین و گسرتش ش يوههای بوروکراتيک ايراین آغاز گرديد و به
قلمروهای فلسفی و عرفاین و تفسريهای روادارانه و خردمندانۀ ايراین نزي
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کش يده شد .ايرانيان در تاكپوی اس تقالل و دستاییب به امپراطوری از دست
رفته ،مرياث پيامرب بزرگوار اسالم را ه توسط اعراب اب خوانشهای نژادی
مهراه شده بود پاک ساختند و در اين میان امئه اطهار را خردمندترين و
عادلترين انسانها هجت فهم حقیقت هس یت درایفتند .اب رمسی شدن مذهب
تش يع در ايران و روی اكرآمدن صفويه ،اس تقالل فکری و س يایس ايران شلك
گرفت .بنابراين سامان امر س يایس در ايران دارای دو حیطۀ معی و نظری
میابشد .حیطۀ نظری ه وامدار متفکراین چون :افالطون ،ابنسينا،
فردویس ،سعدی ،خواجه نظام ،غزایل ،مولوی و حافظ میابشد ،ه مهيشه
در پيی هبرهمندی از روايتهای اسالمی ،يوانین و ايراین بودند و وجوه آرماین
ابالیی داشتند ،به حنوی ه اثرگذاری مس تقميی بر واقعيتها نداشتند .و حیطۀ
معی ه نش و وا نش میان قبايل گوانگون و تالش دبريان ،وزيران و
روحانيون به قصد رام کردن عصبيت فزايندۀ آهنا بود .ايران به حلاظ حکومت-
مندی س يایس الكس يک از شاكف میان اندیشهها و واقعيت س يایس در
عذاب بوده است ،امری ه منجر به فاصلۀ ملت از دولت میگرديده است.
چارچوب نظری
حکومتمندی متافزييکی :در دورۀ متافزييک حکومتمندی در ايران ،قدرت
به صورت کيفی و اغلب در اندرزها و صفات حمكراین متبلور میشده است.
به مدت هزار و اندی سال ايرانيان به ش يوۀ هرمی و از ابال به پايني قدرت را
حتليل و اعامل میکردند .قدرت از آن خداوند است و نزي کساین ه جوهر ًا اب
مهۀ انسانها به خاطر ويژگیهای خدادادی متفاوت اند .حمكران واقعی خداوند
است و نزي جانشيناین ه خداوند برای سعادت مردم مشخص کرده است .البته
اغلب حکومت های موجود فاسد ،جابر و غاصب هستند اما فعال چارهای از
اطاعت به هجت پایک از گناه و اجیاد شدن امنيت ندارمي (شکوری:0377 ،
 .)73-41بر اين اساس متفکران س يایس تنها میتوانند در صورت داشنت عمل
و دانش الهيی و ای جتربۀ ابال در امر حکومت ،پادشاهان و اهایل قدرت را
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اندرز دهند ه چگونه برای رضايت خداوند و خلق او ،حمكراین نند .از
افالطون ات سعدی و خواجه و ابنفرا مهۀ گزارههایِ حکومتمندی راجع به اين
است ه چه کیس اب چه ويژگیهای اخالق و صفات خاص میتواند قانونگذار
انسانها ابشد .حکومتمندی سنیت و متافزييکی در ايران ،اخالق ،کيفی،
استبدادی ،يکطرفه ،فارغ از مشارکت ،مداخهل و نظارت مردم و فاقد ضامنت
اجرایی بود .گاهی بریخ از پادشاهان ،وزيران و ای دبريان مثل خواجه
نظامامللک به خاطر فنون حمكر ِاین اندرزی ،حکومت را به تعایل میرساندند،
اما اين گونه از افراد و دورهها مقطعی بودند و آچنه در دنيایِ واقعی س ياست
ايران در جراین بود ،قتل ،ظمل ،جنگ ،جتاوز ،یبعدالیت ،اناكرآمدی،
خونريزی ،رایاكری ،یبثبایت و ترس بود.
ورود به حکومتمندی ماكنيکی :مرشوطه ورود ايرانيان به قدرت ماكنيکی
است .قبل از مرشوطه باميری ،فقر ،فروپایش ،استبداد ،ظمل ،وابس تگی و
شکست ،مهۀ اراكن مملکت را فرا گرفته بود .به انگاه بریخ از روحانيون،
نویس ندگان ،روش نفکران و س ياستمداران در فکر تغيري پارادا ِمي اندیشه
س يایس در ايران برآمدند .س يد جاملادلين اسدآابدی ،ملمک خان ،آخوند
خراساین ،آخوندزاده ،کرماین ،طالبوف ،حمالیت ،س ياح ،مستشارادلوهل،
فضلهللا نوری ،انئيین ،فروغی و تقیزاده از مجهل متفکراین بودند ه اب روشهای
اسالمی ،می ،سوس ياليس یت و ليرباليس یت قصد داشتند دولت و ملت را اصالح
نند و تغيري دهند .به انگاه اندیشههای ماكنيکی مبتین بر وجوه بوروکراتيک و
دموکراتيک وارد ايران شد و نگرهها از ِ
رصف توجه به ويژگیهای کيفی و صفات
حمكران به چگونه حکومت کردن و اجیاد ساختارهای سيس متی و سازههای
متدین جديد ممتر ز گرديد .اصالح نگرشهای مذهیب ،مبارزه اب دخالت قدرت
های بيگانه و طرفداری از نريوی سوم ،تغيري دادن الفبا ،نقد سنت ،دفاع از
سيس مت آموزیش و دانشگاههای جديد ،مبارزه اب استبداد س يایس و
درخواست مرشوط شدن حکومت ،دادخواهی و درخواست شلكگريی
عدالتخانه ،مبارزه اب راهزنها و نريوهای گريز از مر ز و اجیاد سيس مت

 081فصلنامه دولت پژوهی

محلونقل جديد ،حاميت از اجیاد ابنک و بميه و بوروکرایس و ارتش نوين و
می ،دفاع از توليدات داخی و رس يدن کشور به حدی از خود فایی اب داشنت
اكرخانه ،مشارکت و نظارت شهروندان بر قدرت ،اكرآمد شدن قدرت مر زی
و مرشوط شدن درابر و نريوهای وابس ته ،مجموعهای از اهداِف بود ه در
سالهای منتهيی به مرشوطه توسط خنبگان ايراین دنبال گرديد .البته قبل از
مرشوطه خشصيت های نظامی و بوروکراتيکی چون :عباس مريزا ،قامئ مقام،
امريکبري و س پهساالر قصد داشتند از درون حکومت قاجار و اب توسل به
قدرت نظامی ،جتاری و آموزیش ،اصالحات درون حکومیت را به صالح
دولت و ملت اجنام دهند ه مهه اناكم ماندند .فضای تغيري جامعه و حتول قدرت
از حکومتمندی سنیت و الكس يک به جديد در میان ملت و رسانههای
نزديک به رعيت در حال شلكگريی بود و به مهني نسبت دامنۀ تغيريات
س يایس نزي گسرتدهتر میگرديد و به مست انقالب سوق پيدا کرد .اتفاق ًا انقالب
مرشوطه ابعث رادياكل شدن گفامتنها و تفکیک ساختاری گرديد ،ه
بس ياری از اهداف مرشوطه به خاطر تضادهای مورد حاميت کشورهای
روس يه و انگليس ،نار گذاش ته شد و مرشوطه به چند هدف اصيل خود
نرس يد.
مطالعۀ موردی مقاهل :در اين پژوهش ورود ايران به حکومتمندی ماكنيکی را
اب برریس دو رسالۀ ارزمشند انئيین و فروغی مورد وااكوی قرار میدهمي .رسالۀ
تنبیهالامه انئيین و رسالۀ حقوق اسایس فروغی دو منت حکومتمندی ماكنيکی
هستند ه برخالف منتهای روش نفکری و انقالیب آن روزگار رويههای اعتدال،
مصلحت ،عقالنيت و حتليل معيق را در خود جای دادهاند .اين دو رساهل به
خویب منااینگر پديدار قدرت فزييکی و بوروکراتيک در ايران میابش ند ه اب
زابین حقوق ،فقهيی و هنادگرا در پيوندی زيراكنه اب مرياث می و اسالمی
توانستند گذاری موفق به عرص جديد اجنام دهند.
محمد حسني انئيین :فقیهيی برجس ته از مکتب جنف میابشد ه اب خالقییت
مثالزدین مرياث ش يعه را خوانشی جديد کرد و توانست اب زابن فقهيی و حقوق
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سازگاریهای زایدی میان حکومتمندی متافزييک و فزييک ترس مي ند .اين
متفکر آزادیخواه يکی از هاولني رساهلهای معيق و منطقی ش يعی را اب عقالنيت
اعتدایل مثالزدین برای نسلهای بعد به ایدگار گذاشت .رسالۀ تنبیهالامه
نوش تۀ متفکری است ه شاگرد مريزای شريازی و آخوند خراساین میابشد
ه در اين پژوهش به صورت موردی وااكوی خواهد شد.
محمد عی فروغی :میگرا ،حمافظهاكر و ليرباليس یت پراگامتيک بود ه به مهۀ
آرزوهایی ه يک اندیشمند و س ياستمدار میتواند در ذهن خود داش ته
ابشد رس يده است .او رایست جملس ،مدرس مدرسۀ علوم س يایس ،مقامهای
وزير ماليه ،عدليه ،داخهل و وزير امور خارجه ،سفري و رایست جامعۀ ملل را
در اكرانمۀ خود دارد .مهۀ مناصب ابالی س يایس را جتربه کرد و جالب اين
جاست ه مرياث ايرایناسالمی را به خویب اب مرياث غریب تلفیق ساخت.
فروغی به نوعی اولني نگرشهای فلسفی ،اقتصادی و به خصوص حقوق
اسایس را اب نوشنت سري حمكت در اروپاو حقوق اسایس و ترمجۀ ثروت و ملل
به ايران وارد کرد .اين متفکر خالق ،آرام و س ياستمدار حمافظهاكر معتدل را
میتوان طراح قدرت ماكنيک و اجیاد نندۀ بنیادهای حقوق و مبنایی در مورد
حکومتمندی فزييکی ايران در عرص مدرن دانست .فروغی اب سعدی،
فردویس و خیام نزي آش نا بود و هنادهایی مدرن و می در حاميت و حفاظت
از هويت ايراین اتسيس کرد .رسالۀ حقوق اسایس فروغی جزء اولني متون
قانون اسایس است ه حاصل جتربۀ او از تدریس در مدرسۀ علوم س يایس
میابشد .اين رساهل ه سه سال بعد از مرشوطه چاپ میشود ،ش يوۀ
ماكنيکی نگریسنت به امر س يایس را در شلكی یبسابقه بسط میدهد ،ه
بعدها مهۀ ساماندهی قدرت در ايران بر اين اساس صورت میگريد.
در اين پژوهش به دو رساهل در اندیشه س يایس از فروغی و انئيین در هجت
تبلور قدرت ماكنيکی در ايران معارص میپردازمي و اب روشش نایس
پديدارش نایس ( )Husserl, 1992:89و چارچوب نظری حکومتمندی
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( )Peter, 2004:102-121وجوه حکومتمندی ماكنيکی ايران را حتليل می-
نمي.
پديدار ذهین ورود به دولت مرشوطه
روشش نایسای ه میتواند ورود ايرانيان به دورۀ مرشوطه را در اين پژوهش
به خویب حتليل منايد پديدارش نایس است .اين روش به ساختارهای مجعی و
ذهین حامك بر جوامع اشاره دارد .معموال اگر از شهروندان پرسش شود ه شام
به چه سازههای مجعیای ابور داريد ،معموال به جز گروههای خنبه اغلب مردم
انتوان از پاخسگویی میابش ند .اين روش اعتقاد دارد سازه و ساختارهای مجعی
حامك بر جوامع را اب مصاحبه و پرسش انمه منیتوان مجعآوری کرد .سازههای
ذهین به اترخی ،شکستها ،پريوزیها ،حقارتها و غرورهای می يک قوم
اشاره دارند ه به صورت تدرجیی در مناس بات زابین تداوم ایفتهاند .بنابراين
برای ش ناخت حکومتمندیِ هر واحد س يایس به خصوص برای کشورهایی
ه دارای سابقۀ متدین و مرياث قدميی هستند ،ابيد به ریشهها و صورتهای
مناديین توجه کرد ه به چشم منیآيند ،اما در اليههای مرشوعيتخبش فرهنگ
س يایس نقشهای لکيدی ايفا می نند (.)Drummond, 2000:23
بهعنوان مثال ايرانيان در فرهنگ س يایس خود به اين اعتقاد دارند ه تنها
انسانهایی ه به ویح دسرتیس و اب خداوند ارتباط دارند و به گونهای انسان
اكمل میابش ند ،حق حمكراین و قانونگذاری را دارند .و ای اعتقاد دارند جراین
اترخی به مست خلق آرمانشهری حرکت می ند ه در آن موعود آخرالزمان
عدالت واقعی را پياده میسازد .در ذهنيت ايرانيان داینت و س ياست رابطهای
نزديک دارند و از سوی ديگر مهيشه اترخی حمل درگريی نريوی خري و رش
میابشد .اين سازهها در ظاهر ديده منیشوند ،اما هممترين عنارصی هستند ه
در هجان زیست و انخودآگاه مجعی س ياست ايراین را معنادار می نند و جتسم
میخبش ند .يکی از روشهایی ه اب رويکرد مهدالنه و تفههمی به منت زندگی و
فرهنگ س يایس ايرانيان مینگرد و برداش یت معيق نسبت به سازههای
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مرشوعيت س يایس در ايران دارد ،پديدارش نایس است؛ چرا ه به گونهها و
ش يوههای تبلور حقیقت مینگرد و برای هس یت به هجت تقدم معل بر نظر،
احرتام ويژهای قائل است (هايدگر.)022-70 :0334 ،
پديدارش نایس رویش کيفی در مطالعات علوم انساین است ه به نيتها و
تقومي ایفنت آگاهی در بسرت اترخيی نظر دارد و سعی می ند اب احرتام به منت و
گوش دادن به گزارهها بيش از اندازه ابعاد گوانگون اندیشهها را وااكوی ند.
اين روش دنيا را تک بعدی ،خطی و ايدئولوژيک منیداند و در مورد مدرنيته
و مرشوطه بر اين ابور است ه مدرنيته دارای روايت میابشد ،برای خود
متافزييک دارد ،مدرنيته یبطرف نيست و نيت راییض کردن هس یت (بشرييه،
 )42 :0373را به صورت ولعی سريیانپذير محل می ند ،از سوی ديگر
افزون بر فرصتها دارای چالشهای فراوان است؛ منیتوان تکنيک مدرنيته را
در دو بعد انساین و طبيعی از مه جدا کرد چرا ه تکنولوژی لکيیت است ه اب
تقدم نش و رشايط اجامتعی ،آگاهی را بر خود محل میمنايند.
شاخصهای حکومتمندی دولت مرشوطه :در دوران قدمي ،ضامنت اجرایی
برای گزارههای هببود امر س يایس و اس تانداردهایی بريوین هجت طرایح ،اجرا
و ارزاییب س ياستها وجود نداشت .به عنوان مثال ،سهروردی و مالصدرا
الگوهای انیب از حمكراین در ذهن داشتند ه به اترخی س يایس دورانشان قابل
اطالق نبود .حکومتمندی مدرنتیه و فزييکی توانست تکنيکهایی در عرصه
س يایس خلق ند ،ه اين تکنيکها ابعث فرا رفنت از کيفیات و صفات
حمكراین میگرديد .ذهنيت به عينيت نزديک شد و اب خلق تکنيکهای اكمال
مشخص و علمی ه در چارچوب نظريههای س يایس جای میگريد سعی گرديد
عرصه س يایس از جنگ ،خشونت و عصبيتهای فردی به دور ابشد .اين
تکنيکها از قرن شانزدمه شلك گرفت و ات سال  0441به شلك
قدرتمندی شالکۀ نظريههای س يایس را شلك داد .اين تکنيکها دارای
شاخصهایی بودند ه چندين قرن اب حفظ مبناها و بنیادهای فکری ،تنها اب
تغيريات اندیک ،تداوم پيدا کردند .هامن منطق علمی سوژۀ ش ناسا ،یبطرِف،
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فرهنگ نقادی ،نيت راییض کردن هجان ،فايدهحموری ،اعتقاد به تکرار در
رفتارهای انساین و کشف قواعد پوزيتیویس یت اجامتع بر عرصۀ س يایس نزي
سايه انداخت و ابعث شد ه نگرش علمی پوزيتیویس یت گرایشهای آاكدمیک
عمل س ياست را شلك دهد (اردس تاین .)010 :0333 ،بریخ از اصیترين
تکینکهای حکومتمندی فزييکی عبارتند از:
دولت می :شلك واحد س يایس از قبيهل ،دولتشهر و امپراطوری تبديل به
مرزهای رسزمیین بر اساس زابن ،خون و نژاد و جغرافیا میشود ه به
دولتهای می معروف هستند .دولت می دارای رسزمني ،شهروندان و
حکومت مرشوعی است ه تنها شلك ساماندهی س ياست در عرصه داخی و
خاریج حمسوب میشود( .)Kim, 2004:133-137دولت می مهۀ قدرت را
به صورت مطلقه در اختيار دارد و هر گونه شلك قبيهلای ،مذهیب و
ملوکالطوايفی را از بني میبرد و تنها منبع احنصاری توليد ،اجرا ،ارزاییب و
قضاوت در جامعه میگردد.
قرارداد اجامتعی :بر چه اسایس حکومت تنها منبع قدرت میگردد؟ بر اساس
تفسري فردگرااینه ه انسانها را موجودایت عقالین و صاحب اختيار میداند
( ،)Rousseau, 2002:180-192اين پيشفرض شلك میگريد ه انسانها
برای رس يدن به امنيت و شکوفایی جامعه دور مه مجع میشوند ،و در اين زمان
به اين نتیجه میرس ند ه ابيد بر اساس قرارداد اجامتعی ،اختياراتشان را به
فردی واگذار نند ( .)Althusser, 2006:113رسکوب راهزانن ،تأسيس
مدرسه ،اكرخانه ،درمانگاه ،ابنک ،ارتش ،بوروکرایس ،و هدايت س ياست
خاریج از توان شهروندان خارج است .بر اساس قرارداد اجامتعی ه
شهروندان مینویس ند خبشی از اختياراتشان را به دولت واگذار می نند
(.)Hamilton and Langhorne, 2011:65
قانون اسایس :قرارداد اجامتعی به هر صورت ممکین منیتواند وجود داش ته
ابشد .تکنيک س ياست در دورۀ مدرن به اين صورت واقع شده است ه
قانون اسایس نوش ته شود ،به حنوی ه حقوق و تاكليف حکومت و
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شهروندان در آن به صورت دقیقی معني شده ابشد .قانون اسایس به رنگ
پرمچ ،رسود می ،منافع می و فلسفۀ س يایس حکومت اشاره می ند و
س ياستهای الكن اقتصادی ،فرهنگی و آموزیش و  ...را مشخص می ند
(قایض .)24 :0333،در اين قانون ابيد قوای حکومت و وظايف آهنا به
خصوص ش يوههای ارتباط آهنا معني شده ابشد .از سوی ديگر حقوق بنیادين
شهروندان ه حکومت ابيد به آهنا احرتام بگذارد ترس مي شده است
(عدل.)22 :0333،
تفکیک قوا :تکنيکهای کوچک اكرآمدی هجت برقراری امنيت ،صلح و
آابداین در قانون اسایس عنوان شده است .اساسا قدرت به شلك هنادی
متبلور میشود ،و هنادهای اسایس قدرت در جامعه بر حموريت طرایح ،اجرا
و ارزاییب س ياست اس توار میابش ند (.)Montesquieu, 1970:154-185
سه قوۀ مقننه ،جمريه و قضائيه اب الگوهای مهاكری ،تفکیک و اختالط قوا
مدلهایی از نظام س يایس را اجیاد می نند ه شهروندان بتوانند اكرآمدی
قدرت ،نظارت بر قدرت و جايگزيین س ياستها را در اختيار داش ته ابش ند
( .)Althusser, 2006:87تفکیک قوا و چرخش قدرت بني گروهها الگوهایی
از قدرت مرشوط و قانوین را به وجود میآورند (قایض-337 :0333 ،
.)333
هنادهای علمی :افزون بر قوای سهگانه ه مس تقاميً در قدرت حضور دارند يکی
از تکنيکهای زيربنایی و اصی حکومتمندی جديد ،شلكدهی هنادهایی
است ه به امر آموزش و اجیاد ش يوههای نوين حمكراین بر اساس جتربيات
علمی اس توار میابش ند ( .)Sharma, 2002:67عقل معی و آلرتانتيوهای
س يایس در داخل هنادهای آموزیش و ش بکههای پژوهشی شلك میگريد .از
حلاظ رویش و مبناهای علمی برای توليد تکنيکهای جديد ،بدون داشنت
هنادها و فضاهای آاكدمیک ه اب جراین آگاهی هجاین در ارتباط ابش ند ،منی-
توان حکومتمندی مدرن را حفظ کرد .دانشگاه و به خصوص رش تههای علوم
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انساین پيوند مس تقميی اب قدرت جديد دارند ،چرا ه برانمهها و
س ياستمداران از اين فضاها به جامعه معرِف میشوند.
دموکرایس :افزون بر اكرآمدی ه بر اساس تکنيک اداری و هنادی تنظمي می-
گردد ،شفافیت س ياستها ،نظارت بر معلکرد اكرگزاران س يایس و مشارکت
در امور معومی جامعه از طريق الگوهای دموکراتيک اجیاد میگردد .حامك شدن
مردم بر رسنوشت خویش بر اساس نظامهای س يایس ،نظامهای حزیب و
نظامهای انتخاابیت به وجود میآيد .دموکرایس يعین مشارکت شهروندان به
صورت هنادينه و بر اساس قانون اسایس ه از طريق احزاب ،انتخاابت و
منايندگی غريمس تقمي صورتبندی میشود .تکنيک اصی دموکرایس حضور
مردم در احزاب ،آموزش س ياست جديد و پس از آن صفبندیهای
انتخاابیت و در معرض آرای معومی قرار گرفنت برای واكلت س يایس است ،ه
معموال دورههای مشخیص را در برمیگريد (میل.)74 :0334 ،
جامعۀ مدین :افزون بر دموکرایس و بوروکرایس ،جامعه نياز به تشلكها و
ديدابنهایی دارد ه مهيشه مواظب شهر ابش ند .جامعۀ مدین هامن هنادها،
احزاب و گروههایی است ه نسبت به جامعه حساس میابش ند و اب داشنت
رسمايۀ اجامتعی ابال مهيشه دغدغۀ امر معومی دارند (O’Flynn, 2006:147-
 .)152در جامعۀ مدین ،افاكر معومی شلك میگريد ه از طريق رسانهها و
مطبوعات و فضاهای خربی به انتقال پيام مشغولاند .اگر جامعۀ مدین فعال
ابشد شهروندان هيچ گاه به حوزۀ خصویص پناهنده منیشوند و حوزۀ معومی
زنده و انتقادی ابق میماند .وجود احزاب ،تشلكهای س يایس ،اصناف و
گروههای اجامتعی خمتلف ه نيتهای شهروندان را در جامعۀ مدین تنظمي می-
نند ،مهيشه نگهبان انتقادی قدرت حمسوب میشوند و از الزامات حکومت-
مندی جديد حمسوب میشوند (الک.)032 :0333 ،
حقوق برش :در هنايت برای اين ه ا رثيت ابعث اجیاد استبداد نشود و
حکومتمندی مدرن نزي به ديکتاتوری تواتليتاریسم خمت نشود ،تکنيک حقوق
برش به مهراه ضامنتهای اجرایی سازمانهای بنيامللی اجیاد شده است .در
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قلمروی حمكراین جديد نزي حاش يههای زایدی چون اقليتهای قومی و
مذهیب ،زانن ،کوداكن ،پناهندگان ،اكرگران و  ...وجود دارند ه در هنايت
حقوق برش آهنا را پوشش میدهد (قامسزاده .)223 :0341 ،حقوق برش
اعالمیهای یس مادهای است ه در آن آزادیهای بنیادين برش به صورت
تفکیکشده در قالب حاميت از حاش يهها ذکر شده است و مهۀ حکومتها و
شهروندان هجاین ملزم به رعايت کردن آن میابش ند.
الف-حکومتمندی فقهيی ماكنيکی (انئيین)
 .0فلسفۀ اترخی س يایس انئيین
آيت هللا انئيین فقیهيی از مکتب جنف است ،اما در پس ذهن خود روايیت از
سري اترخی س يایس دارد ه اب نار مه قرار دادن گزارههای تابش به صورت
زمانمند در ابتدای اترخی و ترس مي رخدادهای بزرگ از نظر او میتوان به
غايت اترخی و در نتیجه به ابيدهای شهروند در وضعيت فعی رس يد .انئيین
روايیت منسجم بر اساس پديدار آزادی در اترخی برش دارد .او يک فیلسوف
اترخی س يایس است ه اعتقاد دارد ،اترخی برش روی اكر آمدن دولتهای
خمتلفی را نشان میدهد ه مهيشه دو زاويۀ استبدادگرااین و آزادیخواهان را
در برابر مه قرار داده است .پيامربان و انسانهای نيک و اداین الهيی مهه
طرفدار جبهۀ آزادیخواه بودهاند .اسالم بزرگترين دين منادی آزادی،
عقالنيت و قانون میابشد اما بعد از رحلت پيامرب (ص) اب روی اكر آمدن
معاويه استبداد اسالمی اجیاد گرديد .غرب نظريۀ آزادی و آابداین را از اسالم
گرفت و ا نون شهروندان ايراین ابيد اب استبداد س يایس و مذهیب مبارزه نند
ات به غايت اترخی نزديک گردند.
انئيین حکومت را بر اساس منطق عقالین ،رضوری میداند و میگويد:
حکومتها الزمۀ زندگی اجامتعی هستند چرا ه برای حفظ دين ،وطن،
اس تقالل ،آابداین ،ترق مملکت الزامی میابش ند .دولت بر اين اساس وظيفه
دارد ه مصاحل مردم را حفظ منايد يعین ترتيبات نظم و امنيت داخی و خاریج
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و لوازم دفاع از دين و وطن را فرامه منايد (انئيین .)22 :در اسالم ،س ياست
در خبش حمكت معی و س ياست متدنيه به خصوص حبث فقهيی راجع به
صفات رهربی و س ياست ش باین مورد توجه قرار گرفته است .س ياست يکی
از قدميیترين موضوعات هجانبيین اسالمی است ،اما انئيین قصد دارد عنرص
مردم ،آزادی و قانون و به خصوص تکنيکهای حکومتمندی مدرن
( )Dean, 1999را در اين اندیشهها وارد منايد و نشان دهد میان سنت
اسالمی و آچنه در تکنيکهای جديد معرِف میشوند تضادی وجود ندارد .قبل
از تالش برای مهدیل و نزديکی مفاهمي الكس يک و جديد ،اين متفکر فلسفۀ
اترخی س يایس را به شلكی خمترص و پرا نده ترس مي می ند.
حکومتها از ابتدا ات انتهای اترخی برش به دو نوع تقس مي میشوند .حکومت
اول استبدادی و متلهکی است ه مسلامانن را رعيیت میداند ه در مهۀ ش ئون
زندگیشان دخالت می ند .مردم ماميلک ،بنده و گوسفندان حامك هستند ه
ابيد ماليات بپردازند و موضوع خشم و شهوت حامك مطلق قدرت بگريند .زندگی
گياهی و حیواین رعيت در حکومتهای متلهکی–استبدادی ابعث میشود ه
چاپلویس و ذلهت ،اساس رفتار قرار گريد (انئيین .)23-24 :حکومت نوع دوم
واليتیهه است ه حامك به شورا ،بيعت و رشع اسالم پایبند میابشد و
مرشوط شده است .مهۀ شهروندان اب مه برابر هستند و حمكراین بر اساس
قانون ،برابری و آزادی شلك میگريد ،به حنوی ه عدالت در مورد مهه
رعايت میشود و دولت مرشوطه خدمتگزار شهروندان به شامر میآيد
(انئيین.)70 :
اترخی ،مبارزه میان اين دو حمكراین است و پيامرب اسالم نزي نوع آرماین
حمكراین مرشوطه و واليتیهه به شامر میآيد .بعد از او معاويه دولت استبدادی
متلکیهه را زنده کرد .ا نون ه حمكران عادل و دولت امامیهۀ معصوم ،خارج از
دسرتس میابشد چه ابيد کرد؟ انئيین میگويد :زماین ه پادشاه عادیل وجود
ندارد و امام معصوم نزي ظهور نکرده است ،هبرتين اكر اجیاد دولت مرشوطه
است .غرب اين گونه دولت را از مسلامنها گرفته است و ا نون کشورهای
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اسالمی ابيد بيدار شوند و مرياث پيامربان را زنده نند .استبداد و حکومت
مطلقه مرياث فرعون و معاويه است ه ابزگش یت به جاهليت میابشد (انئيین:
 .)73پيامرب (ص) ،امام عی (ع) و امام حسني(ع) در برابر استبداد س يایس
و مذهیب ایس تادند چرا ه خداوند برش را آزاد خلق کرده است و دوست دارد
ه خملوقش در برابر طاغوت رس مخ نکند و از بندگی دوری منايد (انئيین:
 .)39ا نون نوبت فقها است ه به ایری مردم بش تابند و آزادیای را ه
مرياث انبیاء است اب مبارزه اب استبداد س يایس و مذهیب زنده نند .استبداد
نوعی رشک و طغيان و پذيرفنت حکومت طاغوت است .مرشوطه حکومیت
الاهی و در هجت آزادیِ وعده داده شده از طاغوت و حکومت های ظامل
است ه سنت خداوندی است و در قرآن و سريۀ پيامرب و امئه نزي وجود
دارد .ا نون استبداد ،رعيت را به س توه آورده است و فقها ابيد به مكک
شهروندان بش تابند و هر چند منیتوانند حکومت عدل اصيل را برقرار نند،
اما میتوانند به بریخ از اصول آن نزديک شوند ه هامن دولت مرشوطه می-
ابشد.
 .2آش یت متافزييک اب ماكنيک
انئيین قصد داشت اب اعامتد به نفیس ابال اهبت و غرور را به شهروندان مسلامن
برگرداند و به آهنا نشان دهد مهۀ تکنيکهای جديدی ه از غرب آمده است
در اسالم وجود داش ته است ،میان دين و الزامات روزمره تضادی وجود ندارد
و پيامرب اسالم (ص) عقالنيیت را برای برش به ارمغان آورده ه در مهۀ اعصار
قابليت پياده شدن دارد .انئيین منیخواست از اسالم دفاع ند ،بلکه قصد
داشت حتليل ند ه متافزييک دارای تکنيکهای فزييکی است و عوامل
استبدادی ،اس تحامری و اس تعامری ابعث شده است ه مسلامنها از حقوق
و تاكليفی ه در سنتشان بوده انآگاه ابش ند .واژگان لکيدی رسالۀ تنبیهالامه
در آش یت دادن متافزييک اب تکنيکهای متافزييکی عبارتند از :امت ،احتاد،
حريت ،مساوات ،بيعت ،اجامع ،شورا ،امر به
طاغوت ،توحید ،انبیاء ،ه
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معروف ،هنيی از منکر ،مرشوطه ،مرشوعه ،جملس ،احاكم اوليه ،احاكم
اثنويه .اين واژگان در مهنشيینای روایی در ابتدای امر مباین مرشوطه را ترس مي
می نند ،در برابر سنت استبدادی از خود دفاع می نند و در هنايت غايت
اتر ِخی به مست آزادی را ،اب ترس مي چه ابيد کرد مسلامنها ،مشخص میمنايند.
در ديدگاه انئيین ،متافزييک مرحهلای قدميی و گذرا در اترخی برشيت نيست
ه ابيد جای خود را به دوره فزييکی و مدرن دهد ،بلکه متافزييک اسالم عني
عقالنيت است و مهۀ تکنيکهای جديد حکومتمندی را دارا ست .اين فقیه
آزاداندیش ،آزادی و برابری را ذات اسالم میداند و اعتقاد دارد اسالم برای
آزادی انسانها و برابری برشيت در برابر طاغوتها اجیاد شده است .بعد از
انبیاء نوبت به فقیهان میرسد ه امور معومی را سامان دهند ،اما فقها ابيد در
نار مردم ابش ند و از حقوق آهنا در برابر استبداد س يایس و مذهیب ه اسالم
را به احنراف کشانده است دفاع نند .فقها ابيد در راه مرشوط منودن
حکومت ،قیام نند و اين هامن معنای امر به معروف و هنيی از منکر می-
ابشد .حمكراین واقعی از آن امام زمان (جع) است اما چون نيست فعال هبرتين
حکومت مرشوطه میابشد .انئيین میگويد در خواب امام زمان(جع) را ديده
است و از او راجع به مرشوطه پرس يده است .امام گفته است :مرشوطه در
حمک شسنت خون دست غالم س ياه قاتل است .حکومت چون غالم س ياه
است ،چون ذاتش غاصب و جائر میابشد و حق خداوند و امام است ،اما
میتوان دس تانش را شست يعین حق مردم را داد و اين هامن مرشوطه است
(انئيین .)003 :مرشوطه در ديدگاه انئيین بر اساس آایت قرآن قابل توجیه
است .به خصوص آاییت ه بر مشورت و شورا تأکيد دارد ،مثال در آيه 024
سوره آل معران آمده است :در امور خود مشورت نيد .پيامرب (ص) و امام
عی (ع) نزي مشورت میکردند.
برای آش یت اب متافزييک ،انئيین میابیست جواب کساین را بدهد ه اعتقاد
داشتند مرشوطه دولیت سکوالر ،دنيوی ،ضدمذهب و ضدروحانيت و
نفی نندۀ سنت را رس اكر خواهد آورد .در اغلب گزارههای انئيین سايۀ ش يخ
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فضلهللا نوری و رساهلهای او ديده میشود و او بدون اشاره به ش يخ
مرشوعهخواه در حال پاخسگویی به شک و ترديدهایی است ه از جانب
دينداراین ه هنوز در حکومتمندی متافزييکی قرار دارند ،مطرح شده است
(انئيین .)024 :مرشوعهخواهان به طور انخواس ته در جبهۀ سلطنتطلبان و
کشورهای خاریج قرار گرفتند و دایلکتيک اندیشهای سامل میان حکومت-
مندی الكس يک و مدرن ايران اتفاق نيفتاد .انئيین سعی کرد اب اس تفاده از دين
حداقی و حمدود کردن داینت به احاكم اوليه و مشخص ،حیطۀ عرف و
منطقهالفراغی را ترس مي ند ه قانونگذاری در آن صورت میگريد .به اعتقاد
مرشوعهخواهاین چون ش يخ فضلهللا ،اسالم و تاب قرآن مهۀ قوانني برشی
را دارد و آچنه در سنت اسالمی آمده است قابل تغيري نيست .آزادی ،برابری،
پارملان ،قانون اسایس ،قوانني عادی و دخالت مردم در س ياست ابعث میشود
ه قوانني دنيوی و تغيريپذير جای دين را بگريد و به اين صورت منايندگان و
رای ا رثيت مردم جای احاكم رشعی و جمتهدان ديین را خواهد گرفت .بنابراين
مرشوطه را خمالف اسالم میدانست .انئيین دين را مشخص و حمدود به احاكم
اوليه میدانست .اقتصاد ،جنگ ،دفاع ،س ياست داخهل و خارجه از ديدگاه
انئيین در حمک مسائل عرِف و روزمره بودند ه در قالب علوم خمتلف و
ديدگاههای منايندگان جملس قابل حل و فصل بود و اينگونه قانونگذاری
مغايریت اب اسالم نداشت .البته انئيین برای احتياط میگفت ه تعدادی از فقها
بر مصوابت جملس نظارت دارند و تنها اشاكالت رشعی و نه عرِف آهنا را هجت
اصالح ابزگو خواهند کرد.
بنابراين آزادی ،یبقیدی و ابریبههرهجت نيست و تساوی نزي يعین در برابر
قانون مهه برابر هستند .آزادی از استبداد و طاغوت و برابری در برابر قانون،
اب اسالم مغايرت ندارد .از سوی ديگر قانون اسایس يعین نظامانمۀ کشور
هامنند رسالۀ علميۀ فقها است .حمک و اذن فقها مثل حمک آخوند خراساین برای
مرشوطه فايت می ند (انئيین .)021 :ا رثيت نزي اساس ًا ضد دين نيستند و
مردم اب اذن فقها برای خود وکيل تعيني می نند .مرشوطه حکومت فقها نيست
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بلکه اصل مرشوطه مربوط به مردم و ساماندهی امور معومی و عرِف است .فقها
اصول را اتييد کردهاند و حیطۀ اكرشان تنها احاكم اوليه و قوانني رشعی-ديین
است .واكلت س يایس هجت حل و فصل امور عرِف و دنيوی ،نوعی عمل و جتربه
س يایس است ه والكی مردم آهنا را اجنام میدهند .گزارههای انئيین مهه بر دين
حداقی و اذن فقها به حکومت مرشوطه اس توار است .او مینویسد قصد
داش ته دو فصل در ابب واليت فقها اضافه ند اما امام زمان (جع) به خوابش
آمده است و فرمودهاند ه آن را حذف منايد (انئيین.)073 :
 .3حکومتمندی ماكنيکی جديد
برای اولني ابر در ايران رساهلای نوش ته شد ه در آن بر حقوق شهروندان،
آزادی و حقوق بنیادين مردم و مساوات تأکيده شده بود .اغلب رساهلها و
اندرزانمههای ايراین صورت کيفی حکومتمندی متافزييکی را ه در قالب
صفات حمكران و اخالق جايگاهی س ياست بود ترس مي میکردند .انئيین
توانست داليل فقهيی و فلسفی مشارکت شهروندان در امر س يایس را بيان ند
و از مهه هممتر تکنيکهای جديد مثل قانون اسایس ،تفکیک قوا و به
خصوص اجیاد پارملان و ش يوههای جديد قانونگذاری را حتليل ند.
در وجوب مرشوطه ،انئيین سعی می ند واژگان جديد عمل س ياست را اب
واژگان الكس يک ايران و اسالم پيوند بزند .طاغوت به معنای استبداد ،شورا
حريت به معنای آزادی ،مساوات به معنای
و مشورت به معنای دموکرایس ،ه
برابری و  ...به اكر رفته است .مبنای مرشوطه بر اساس توصيه به مشوریت
است ه در قرآن تأکيد شده است .در سوره منل آيۀ  32آمده است ه
مسلامنها ابيد نظر و عقیدهشان را بگويند ،ای آيۀ  22سوره طه در مورد
مذاکرۀ مویس آمده است و حیت در داس تان پادشاهان نزي آهنا اب گروههایی
مشورت می نند .اساس حمكراینهای موفق و اكرآمد بر شورا و مشورت
میابشد .مردم بر اساس اصول امر به معروف و هنيی از منکر ابيد بر حامك
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حريت و مساوات تأکيد شده
نظارت داش ته ابش ند .در سنت اسالمی بر ه
است (انئيین.)029 :
انئيین افزون بر مباین و شعارهای لکی از تکنيکهای معی جديد نزي اید
می ند و به فکر اجرایی کردن اصول مرشوطه میابشد .حبث اول او راجع به
قانون اسایس است ه بدون آن مرشوطه یبمعنا است .قانون اسایس
امانتس پاری مردم است ه در آن ابيد آزادیهای مردم ،قوای حکومت و
حقوق و تاكليف مردم و حکومت ذکر شده ابشد .تدوين قانون اسایس نبايد اب
جمتهدان برجس ته مشخص خواهد کرد.
رشع خمالف ابشد و اين موضوع را اذن
ِ
قانون اسایس هامنند رسالۀ علميه است ه در آن موضوعات مدین و س يایس به
صورت قرارداد اجامتعی ذکر شده است .قوای کشور از نظر انئيین ابيد جدا
از مه ابش ند و هر قوه وظايف نوعيه را حتت ضوابط و قوانني بر عهده گريد.
کردن تفکیک قوا به هنجالبالغه و ش يوۀ حمكراین امام عی
انئيین برای بومی ِ
(ع) اشاره می ند و انمه  23را مثال میآورد ه در آن امري طبقات ملت را
تفکیک کرده است و برای هر قرشی در جامعه از دبري ،لشکری ات قایض و
ديواین و  ...وظايفی را مشخص منوده است (انئيین .)73 :البته در اين مورد
انئيین اشتباه کرده است و حبث تقس مي طبقات و اقشار در هنج البالغه را به
تفکیک قوا ربط داده است.
در رسالۀ انئيین اب اس تفاده از تفسري هنجالبالغه صفات منايندگان و وظايف
آهنا در پارملان رشح داده شده است .او اعتقاد دارد ه مرشوطه و قانون-
گذاری را غریبها از مسلامنها گرفتهاند .منايندگاین ه ابيد بر اكر دولت
نظارت نند و وظيفه مراقبه و حماس بۀ حقوق ملت ،در عرصۀ داخی و
خاریج ،را برعهده گرفتهاند ابيد دارای صفات اخالق و ويژگیهای ختصیص
ابش ند .جمتهدان اذن دادهاند ه در امور حسبیه و معومیه منايندگان جملس به
قانونگذاری بپردازند .منايندگان ابيد چند ويژگی داش ته ابش ند ات جموز ورود به
پارملان اب آراء ملت را به دست آورند .مناينده ابيد اجتهاد در عمل س ياست
داش ته ابشد و اب حیَل و قواعد بنيادلول آش نا ابشد (انئيین .)023 :از سوی
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ديگر ابيد دين و وطن رسزمینش را چون خانوادهاش دوست بدارد .در
قانونگذاری یبغرض و یبطمع ابشد و به فن مشورت وارد ابشد .بر اساس
آچنه امري میگويد :اب خبيل ،حريص و ترسو مشورت نکنيد .ويژگی عدالت
چون فتوا دادن و ای ويژگی امام جامعت برای منايندگی الزم نيست ،بلکه اينها
ويژگی و صفات جمتهداین است ه بر مصوابت رشعی جملس نظارت دارند.
منايندهای ه اين صفات را داش ته ابشد ،میتواند از انموس دين ،مرزهای
رسزمني و اس تقالل دولت و ملت حفاظت ند (انئيین.)021 :
منايندگان دو وظيفۀ اصی در جملس دارند .وظيفۀ اول نظارت بر دخل و
خرج مملکت میابشد .بر اساس فرمان امام عی (ع) به مالک اشرت در انمه
 ،23ماليات ابيد بر طريقۀ عدل گرفته شود و برای آابداین شهرها اس تفاده شود
(انئيین .)020 :خراج ،غنميت و ماليات درآمدهای دولت اسالمی است ه
بر اساس سريۀ پيامرب (ص) منايندگان ابيد بر طريقۀ مرصف آن نظارت نند.
نظارت تنها بر دخل و خرج نيست بلکه بر اساس خطبۀ  202هنجالبالغه
حقوق مردم و حمكراانن دوجانبه است و اصالح زمامدار اصالح مردم است،
عدالت از اصالح زمانه برمیخزيد .منايندگان وظيفه دارند بر حمكراانن نظارت
نند ،از حقوق مردم دفاع نند ،راهها و شهرها را آابد نند و زمانه را اصالح
منايند و هامن طور ه امري میگويد :از جباران ترس نداش ته ابش ند .اگر چنني
شد دمشن انامید میشود و وحدت بر جامعه حامك میگردد .وظيفۀ دوم
منايندگان ،قانونگذاری است ،ه بر اساس قرائت حداقیای ه انئيین از
دين دارد قوانني را به دو دس تۀ اوليه و اثنويه تقس مي کرده است .قوانني اوليه
هامن احاكم اوليه هستند ه در قرآن و سريۀ پيامرب (ص) آمده است و در
اختيار جمتهدان است .قانونگذاری در حیطۀ احاكم اثنويه ه عرفیه و
غريمنصوص هستند به اذن فقها به منايندگان واگذار شده است (انئيین.)023 :
به اعتقاد انئيین مهۀ امور عرِف را منیتوان رشعی کرد و مهه مقتضيات زمانه در
رشع نيامده است و کساین ه قصد رشعی کردن اكمل مرشوطه را دارند نتیجۀ
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اكرشان تشویش اذهان عوام میشود ه رضبه ایست به مرشوطهخواهی در
ايران (انئيین.)024 :
 .9آسيب ش نایس حکومتمندی ماكنيکی
انئيین هامنند اغلب متفکران و س ياستمداران از استبداد ،ظمل ،اس تعامر و
یبعدالیت به تنگ آمده بود و قصد داشت از اندیشۀ س يایس سنیت به زابین
جديد رومنایی ند و به گونهای مهدالنه از مرشوطه دفاع ند .تکنيکهای
حکومتمندی جدي ِد انئيین موارد زایدی از قبيل :رای دادن ،شورا ،پارملان و
 ...را شامل میشود اما او هنوز اندرزانمهنوییس است ه نتوانس ته است
قدرت ماكنيکی را درک ند .بر اساس روش پديدارش نایس ،معل بر اندیشه
مقدم است و طبيعی است ه انئيین و بریخ از متفکران ،چون سيس مت
بوروکراتيک و قدرت اداری را نديدهاند و تنها قدرت را از زاويۀ استبدادی اب
هرم کيهاین درک کردهاند ،منیتوانند به وجوه پيچيدۀ سيس متی و اكرکردی و
خبشی درون قدرت بوروکراتيک و دموکراتيک را حتليل منايند.
ش يوههای تعادل ِ
دقیق ًا به مهني دليل است ه انئيین آسيبش نایساش از مرشوطه ضعف دارد
و دوابره به قدرت متافزييکیای ه تأکيدش بر صفات اخالق و انسانش نایس
متافزييکی است برمیگردد .مهني رفت و برگشت بود ه بریخ از خنبگان
مرشوطه را دچار ترديد ساخته بود .مكی قبل ،عباسمريزا ،قامئ مقام فراهاین،
امريکبري و س پهساالر سعی داشتند فارغ از مناس بات اندیشهای و فلسفی به
ساخنت قدرت ماكنيکی اب اس تفاده از تکنيکهای فزييکی روی آورند .تالش
آهنا اب موانع برخورد کرد ه در هنايت مرشوطهخواهان سعی داشتند اب مباین
اسالمی ،می ،ليربایل ،سوس يایل و توسعهگرااینه مهۀ قدرت ماكنيکی را اب
رويکردی انقالیب اجیاد منايند .انئيین مباین زيراكنه و هومشندانهای خلق کرد ،اما
در ترس مي تکنيکهای آن متوسط معل کرد ،چرا ه نتوانست مهۀ تکنيکهای
ماكنيکی عرصه س ياست به خصوص وجه س ياست خاریج را حتليل منايد .در
آخر نزي آسيبش نایس او وجه ضعيف رساهلاش میابشد .انئيین در حبث
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آسيبهای مرشوطه و راهاكرهایی ه برای درمان آن ارائه میدهد بر صفات
کيفی و ويژگیهای اخالق متر ز می ند ه مرياث قدميی حکومتمندی است،
بدون ضامنت اجرا ه خود ابرها در مباین و تکنيکهای قدرت جديد از آن
عبور کرده بود.
آسيب های وارد به مرشوطه و راهاكرهای آن از ديد انئيین

آسيب های وارد شده به مرشوطه
هجل و انداین و یب سوادی مردم.
استبداد مذهیب و فريب مردم.
فرهنگ شاهپرس یت و استبداد.
اختالف امت و تفرقۀ نريوهای
مرشوطهخواه.
رسکوب حکومت و اجیاد ترس.
فرهنگ استبدادی در طبقات ابال.

راه اكرهای درمان آسيب ها
آگاهی خبشی اب موعظۀ حس نه (حنل .)022
آزادی بيان و مطبوعات.
ختصص و لياقتحموری.
احتاد و مشورت.
تشکیل اجنمن و امر به معروف و هنيی از
منکر.
عالج مهۀ امراض ،قطع جشرۀ خبيثۀ استبداد.

ب-حکومتمندی حقوق اسایس ماكنيکی (فروغی)
 .0مباین سنیت حکومتمندی
محمد عی فروغی س ياستمدار ،ديپلامت ،اديب ،وکيل ،اس تاد علوم س يایس و
روش نفکری بود ه توانست وجوه نظری و معی عقل س يایس در دورۀ
حکومتمندی جديد را معليایت سازد .اولني تابها و رساهلها در مورد
عقالنيت ،اقتصاد ،حقوق و س ياست به زابن فاریس به مهراه تکنيکهای
معليایت و ختصیص را خلق کرد .فروغی از ورود انگهاین ايران به عرص جديد
ترس داشت و طرفدار سنتها و حکومتمندی الكس يک بود ،به حنوی ه
میخواست اب روايتهای زيراكنه و معی ،قدرت ماكنيک در ايران را معليایت
ند .او سري حمكت در اروپا را نوشت ات نشان دهد خرد و عقالنيت سريی
تدرجیی داش ته است و به خصوص گفتارهای داكرت و تاب ثروت ملل آدام
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امسيت را ،ه نشانه روح جديد اما حمافظهاكر بود ترمجه کرد .فروغی طرفدار
سنت و اندیشۀ اسالمی و ايراین بود در عني حال ه به عقايد روش نگری
اعتقاد داشت و میدانست ه عرص آينده بر اساس خرد تکنولوژيک جلو
خواهد رفت و برای ايران حمافظهاكریِ ليربالِ آغش ته به سنت را خواس تار بود.
او خمالف تغيري خط و زابن و از سوی ديگر انقد کشف جحاب و قوانني
اجباری خمالفت اب سنت در دورۀ هپلوی بود و اب آن ه س ياستمداری اب
جتربه و متخصص بود ،بعد از خمالفت اب رضاشاه بر رس کشف جحاب نار
گذاش ته شد .در سالهای آخ ِر رضاشاه ،وقیت ه کشور فتح شده بود به
خنستوزيری فراخوانده شد ات اب هوش ديپلامتيکاش ايران را جنات دهد .فضا
به گونهای بود ه بعد از رضاشاه میتوانست قانون اسایس را تغيري دهد و اب
تبديل آن به مجهوری ايران خود اولني رئيسمجهور ابشد ،اما از آجنا ه کشور
در اشغال نريوهای خاریج بود ،زمزمههای جتزيه به گوش میرس يد ،مردم
یبسواد و انتوان بودند و از مهه هممتر ترس داشت ه از سنت می و اسالمی
جدا شود از سلطنت پرس رضاشاه دفاع کرد و خطابۀ اتجگذاری او را خواند.
در خطابۀ اتجگذاری ،فروغی هامنند حکومتمندی متافزييکی ايران ابس تان بر
سنت اندرزانمهنوییس تداوم مرشوعيت حکومت از ايران ابس تان و عهد
مجش يد و فريدون را ابزآفريین کرد ات به انوشريوان ،خرسو ،شاه اسامعيل و
اندرشاه رس يد (س ياست انمه .)009 :در متام رسالۀ اتجگذاری صفات رهربی
آمده است ه چگونه ابشد ات ابعث وحدت ملت و آابداین کشور گردد.
اندرزانمه از خداوند به شاهان میرسد و اس مترار فیض الهيی هجت اس تواری
ايران را به شهرایر ابزگو می ند .اب ایدآوری وظايف و صفات پادشاهی در
حق او دعا می ند و خطابه را پااین میرساند (س ياست انمه.)002 :
در يکی از نطقها بعد از تأسيس جامعۀ ملل ه او رایست هيأت ايراین را
بر عهده داشت ،مکتب معروف واقعگرایی را اب اندرزانمههای ايراین به
خصوص گزارههای سعدی به نقد کش يد و اندیشۀ سنیت ايران را معرِف کرد.
فروغی ديپلامیت زابندان ،متخصص و اكرآزموده بود اما برای جامعۀ هجاین و
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رس يدن دنيا به صلح به عرفان اسالمی ابزگشت و از سنت ادبيات فاریس
چنان ماهرانه اس تفاده کرد ه ریشههای جنگ و وحشیگری در حميط بنيامللل
و راهحل ايرانيان را به خویب ترس مي کرد .فروغی بر مرياث تربيت در ادبيات
ِ
برخالف متفکران واقعگرایی ه جنگ و موازنۀ
فاریس تأکيد می ند و میگويد:
قوا را رضوری میدانند و بر رسشت رش انسانها تأکيد دارند ،ابيد بر اساس
تفکرات ايرانيان به دوری از جنگ فکر کرد .اعتقاد به خداوند و برابری
انسانها ابعث میشود از حیوانيت دوری کرده و به مدین ساخنت ادارۀ امور
هجان بيندیش مي .جامعۀ ملل قوۀ جمريه ،پليس و قوۀ قضائيه ندارد اما اين
سازمان دستآورد بزرگی است ه به عقايد ايرانيان نزي نزديک میابشد
(س ياست انمه .)023 :جامعۀ ملل زماین اجیاد میشود ه مردم بفهمند نبايد
مثل حیوان اب مه در تنازع ابش ند ،هامن طور ه مولوی میگويد:
متحد جانهای مردان خداست
جان گرگان و سگان از مه جداست
(س ياست انمه)022 :
یبدليل نبود ه فروغی لکيات سعدی و بریخ از شاعران فاریسزابن را
تصحيح کرده است و مقاالت زایدی در ادب فاریس دارد.
 .2مباین حکومتمندی ماكنيکی دولت مرشوطه
اندیشههای جديد حکومتمندی در ايران جایی رشوع شد ه گزارۀ «اين
وطن مرص و عراق و شام نيست ،اين وطن جایی است ه آن را انم نيست»
مورد نقد جدی قرار گرفت و قلمروی رسزمیین ايران اب مرزهای به رمسيت
ش ناختۀ بنيامللی مورد س تایش و حفاظت قرار گرفت .فروغی در آاثر خود اب
الهام از فردویس سعی کرد میگرایی و دفاع از مهۀ شهروندان ايران و مرزهای
رسزمیین را وارد ادبيات س يایس ند .مجموعه مقاالت فروغی و خسرناینهای
داخی و خاریج او ،حموريت دوست داشنت وطن را در خود دارد .دولت
می و اعتقاد به دفاع از منافع می و مهني طور مصلحت معومی لکيدواژههای
حکومتمندی ماكنيکی است .فروغی در نوش تاری اب عنوان چرا ابيد ايران را
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دوست داشت؟ به اين موضوع میپردازد ه وطن دوس یت از عوامل ترق
است ،اما نبايد در اين مورد تعصب داشت (س ياست انمه .)220 :او از
زابن فاریس ،آاثر ادیب و مهنيطور آاثر می دفاع کرد و يکی از بنیانگذاران
فرهنگس تان ادب فاریس بود .هنادگرایی و روحیۀ بوروکراتيک فروغی ابعث
شد ه او برای اصالح زابن و جايگز ِيین اير ِاین واژگان اتزه به وجود آمدۀ انیش
از پيرشفت تکنولوژی ،برای دفاع از زابن حافظ و سعدی ،به رويههای
هنادی و شورایی اتاك ند .فروغی ايران را دوست داشت و در رشايط حبراین
میزیست .دو ابر اشغال و جتاوز به خاک ايران را اب چشم خود ديد و سعی
کرد اب تکنيکهای ديپلامتيک ،توسل به سازمان های بنيامللی و موازنۀ قوا
اصول یبطرِف ايران را حفظ منايد و اشغالگران را اب نريوی منطق و حقوق به
بريون سوق دهد.
در رشايطی ه قدرت مر زی فروپاش يده بود و ايران در اشغال بود ،فروغی
احساس خطر میکرد .در گزارشهایی ه در پااین جنگ هجاین اول و دوم در
مورد مردم ايران مینویسد ،از یباعتقادی و یبسوادی مردم انالن است و
میگويد :امروزه ملت ايران نه خداپرست است ،نه وطندوست ،نه
آزادیخواه ،نه دنبال انموس ،نه طالب هرن ،نه جوایی معرفت ،ابيد اكری کرد
ه مردم از شارالاتین و هوچیگری مايوس شوند و دست بردارند (س ياست
انمه .)022 :مردم به حمكراانن خود نگاه می نند و هبرتين راه ،تربيت ملت و
دولت است .ايران نه دولت نه ملت و نه افاكر معومی دارد (حقدار:0333 ،
« .)090تربيت ملت قسمت هممی از آن البته به نرش معارف است به وسائی
ه دامئه گفته میشود :تکثري و اتسيس مدارس و موسسات و جمامع و جمالت
علمی و ادیب و صنعیت .ترمجه و تأليف و طبع تب مفیده ،طلبيدن معلمني
خاریج ،فرس تادن جواانن مس تعد به خارج ،تشويق و جتليل ارابب امل ه
جای هيچ مساحمه نيست و اينها ابعث تقويت اخالق ملت میشود»
(س ياست انمه.)029 :
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بنابراين فروغی به تربيت ملت و اجیاد دولت می اعتقاد داشت و علل مهۀ
مشالکت و حبرانها به خصوص شارالاتن شدن و یباعتقادی مردم را در
یبسوادی و نبود سيس مت تربيیت و مديريتهای اشتباه حامكيت میديد .فروغی
به افاكر معومی اعتقاد داشت .افاكر معومی يعین رسانهها ،س ياستمداران و
خنبگاین ه دغدغۀ امر معومی دارند و چون ديدهابانن یبطرف برای پيرشفت
کشور مینویس ند .افزون بر اين ه دولت و هنادهای مدین جديد برای
پيرشفت ايران الزم است ،وجود افاكر معومی يکی از الزامات توسعه حمسوب
میشود .فروغی مینویسد :ايران اول ابيد وجود پيدا ند ات بر وجودش اثر
مرتتب شود .وجود داشنت ايران وجود افاكر عامه است .وجود افاكر عامه،
بس ته به اين است ه جامعیت ولو قليل ابش ند ،از روی یبغریض در خري
مملکت اكر بکنند و متقن ابش ند اما افسوس بس گفمت زابن من فرسود
(س ياست انمه .)72 :فروغی برای اين ه ايران را صاحب دولت و ملت ند
برای اتسيس و گسرتش رش ته حقوق و علوم س يایس تالش فراواین اجنام داد.
در سال  0302خطابهای در دانشکده حقوق دانشگاه هتران اجنام میدهد و
میگويد :اولني مدرسۀ علوم س يایس کشور در سال  0307مقری اتسيس شد.
طراح و جمری آن مشريادلوهل بود .فروغی آجنا درس میداد .اين مدرسه،
مدرس ،تاب و بودجه نداشت و ارشاف و بریخ از سنیتها اب آن خمالف
بودند .مدرسان و دانشجواین لباس کواته پوش يدند ،بریخ عينک زدند ،الكه
برداش ته و روی صندیل نشستند و در الكس فش در نياوردند و اب اكرد و
چنگال غذا خوردند (س ياست انمه .)270 :مدرسه اب دروس اترخی ،جغرافیا،
فقه ،حقوق بنيامللل ،زابن فاریس و فرانسوی و عمل ثروت آغاز به اكر کرد و
حقوقدانها و س ياستمداراین ه اغلب به اس تخدام وزارت امور خارجه در
میآمدند ،تربيت کرد .از داخل مهني مدرسه حقوق اسایس ،حقوق مدین،
بودجهنوییس و ساير فنون کشورداری توليد شد و ايران به عرص جديد قدم
گذاشت (حقدار.)93-42 :0339 ،
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قانون ه نباشد استبداد جای آن را میگريد ،برای مهني بود ه اولني رسالۀ
حقوق اسایس در ايران را فروغی نوشت و اين رساهل نتیجۀ تدریس او در
مدرسۀ علوم س يایس بود .حقوق اسایس ای آداب مرشوطيت دول ،دانشی
است مربوط به س ياست مدن و فنون کشورداری ه نتیجۀ اكربردی کردن آن،
صالح دنيا و آخرت شهروندان است .اين عمل ،خاليق را از تنگنای شقاوت،
رجن ،تزلزل و انامین میرهاند و اين اكری است ه در مدرسۀ علوم س يایس
بنیانگذاری شد (س ياست انمه .)2 :عمل س ياست مدین حقوق اسایس به هيچ
وجه اب احاكم و قوانني رشيعت مطهره خمالفت و تناقض ندارد (هامن.)3 :
فروغی تالیش هجت رفع مشالکت فکری و جواب به انقدان منی ند ،چرا ه
رويکردی پراگامتيک دارد و برخالف انئيین وجوه معی حکومتمندی ماكنيکی
را هبرت میداند .او مینویسد :عمل حقوق ،عمل به قوانيین است ه به هجت
انتظام هيئت اجامتعيۀ برش وضع شده و ابيد به قوۀ جربيه جمری گردد .اين عمل
به دو خبش داخهل و خارجه تقس مي میشود .خبشی از داخهل ه به اساس دولت
و حمدود کردن آن میپردازد حقوق اسایس است (هامن .)4 :اين ه دولت
چيست ،بر پايۀ چه مرشوعيیت بنا شده ،جزء دام نظامهای س يایس است و
حقوق مردم و دولت به يکديگر چه میابشد و قوای مملکیت و اختيارات هر
دام چيست در اين عمل حبث میشود .بنابراين در اين رساهل برای اولني ابر
حکومتمندی ماكنيکی اب مهه وجوه تکنيکی پديدار گرديد و متام ساماندهی
قدرت در عرص معارص ايران از اين رساهل اثر پذيرفت.
 .3تکنيکهای ماكنيکی دولت
مباین دولت مرشوطه :قانون اسایس يعین اين ه دولت اساس دارد .بریخ
مواقع اساس دولت تیب است و بریخ مواقع عرِف ،اما موسس دولت منیتواند
دولت ابشد ،چرا ه اگر حق اتسيس دولت اب خود دولت ابشد آن وقت
دولت هر وقت خبواهد و هر قسم خبواهد میتواند اساس را تغيري دهد .در
اين صورت مثل اين است ه دولت اساس ندارد .اساس دولت ابيد ملت
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ابشد ،يعین تنها ملت حق دارد هر گونه اسایس ه میخواهد برای دولت خود
معني ند .حال اگر مك مجعيت ابشد مهه رشکت می نند در غري اين صورت
ملت حق خود را به والكی ملت میدهد (س ياست انمه .)01-00 :فروغی
برای اولني ابر در اترخی حکومتمندی ايران از قانون اسایس ،اراكن حمكراین
و حقوق شهروندان حصبت می ند و در رساهلاش مینویسد :اشاكل حکومت
به دو شلك استبدادی و مجهوری است .استبدادی نيازی به قانون اسایس
ندارد ،اما مرشوطه آن است ه اعامل صاحب قدرت مقید به قید قانون ابشد
و جامعیت بر ایشان انظر ابش ند و قدرت ایشان را تعديل نند (هامن.)02 :
برای اولني ابر فروغی مینویسد :يک فرد ای يک جامعت حق ندارد صاحب
اختيار يک قوم و يک ملت شود و صاحب اختيار ملت ابيد خود ملت
ابش ند و امور خویش را اداره نند .سلطنت نزي متعلق به ملت است و بس
(هامن) .ملت به دولت اختيار میدهد و برای اين ه از استبداد دوری شود
ابيد تصويب و اجرای قانون از مه جدا ابشد .نظامهای س يایس میتوانند
رایس یت ای پارملاین ابش ند .در پارملاین ،پادشاه ای رئيسمجهور مقامهایی ظاهری
هستند ه اختيار منادين دارند و قوۀ اصی جملس است ه حزب ا رثيت
دولت را به دست میگريد .فروغی سپس اغلب دولتهای زمان خود را به
مجهوری ،مرشوطه ،پارملاین و استبدادی تقس مي می ند .دولت مرشوطه سه
قوۀ مقننه ،جمريه و حما امتش از مه جداست.
پارملان :فروغی به شلك دقیق و تکنيکی به حنوۀ اجیاد شدن پارملان اشاره می ند.
اختيار وضع قانون ،مفوض به هيئیت است ه پارملان انم دارد (س ياست انمه:
 .)02مردم منايندگاین را انتخاب می نند ه وارد ساخامتن جملس شوند ات قدرت
را مرشوط نند .حکومت مرشوطه دارای دو ااتق عایل و سافل میابشد.
جملس عایل هامن جملس س نا است ه از ارشاف و س ياستمداران ابجتربه شلك
میگريد و جملس سافل هامن منايندگان رعيت و مردمی هستند .اين دو يکديگر
را تمكيل می نند ات جتربه و مصلحت در نار اراده و شور معومی قرار بگريد و
قدرت به شلك اكرآمدی مرشوط و مقید گردد .اعضای پارملان ابيد اب رای
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مردم انتخاب شوند ه در اين مورد رشايط انتخاب نندگان ،رشايط انتخاب-
شوندگان و طريق انتخاب امهيت دارد .انتخاب نندگان ابيد از حلاظ س ین،
مسکن و همتول ،سواد ،فايت و لياقت و عدم منافات شغی ،رشايط الزم را
داش ته ابش ند .بر اساس قوانني مربوط به رای دادن رایگريی پنهان اجنام می-
شود .اعضای جملس س نا را نميه شاه و نميه مردم انتخاب می نند .برای مردمی
ه رشايط انتخاب کردن دارند هبرت است ثبت انم صورت گريد و در روز
انتخاب آزادی وجود داش ته ابشد .نظام انتخاابیت اگر بر اساس نصف به اضافه
يک ابشد ا رثيت مطلق و اگر بر اساس شامرش آراء یب قید و رشط ابشد
ا رثيت نس یب است .در مرحلۀ اول معموال انمزدی ،مناينده میشود ه ا رثيت
مطلق را بياورد اما اگر به مرحلۀ دوم رس يد ا رثيت نس یب تعيني ننده است.
بر ش يوۀ انتخاابت ،اعرتاضات و رس يدگی به شاكایت انتخاابت ،جملس نظارت
می ند .کساین ه میخواهند مناينده شوند ابيد تبعۀ خاریج نباش ند ،سنشان از
حد مشخیص مكرت نباشد ،شغل نظامی و دولیت نداش ته ابش ند و لياقت و
فايت الزم را داش ته ابش ند.
وظيفه پارملان اين است ه قانون وضع ند ،تصويب خرج و دخل دولت و
نظارت بر اجرای قوانني را اجنام دهد (س ياست انمه .)22 :پارملان به صورت-
های اس تفسار ،اخطار و تفتيش بر امور مملکت نظارت می ند .جملس س نا نزي
نريویی متعادل ننده دارد ه تصويب انفصال منايندگان عادی و حمامكۀ جناایت
وزرا را عهدهدار است .يعین اين ه اگر شاه ای رئيسمجهور خبواهد جملس
رعيت را حذف ند رای س نا الزم است .گاهی نزي ختلفات وزرا در حني
خدمت در اين جملس رس يدگی میشود .منايندگان جملس ،منايندۀ لک کشور
حمسوب میشوند و معموال جملس در پايتخت اس تقرار دارد .مذاکرات جملس و
بهخصوص قوانني آن ابيد علین ابشد و برای افاكر معومی در روزانمۀ رمسی
کشور چاپ شوند .جملس دارای ااتقهای دروین و جامعتهای ختصیص است
ه ش يوۀ اكر آهنا در آينيانمۀ داخی تنظمي میشود .طرح جملس و لواحی دولت
در ااتقهای ختصیص حبث شده و بعد از رای آوردن در جملس و امضای شاه
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ای رئيس مجهور حمک قانون پيدا می ند .منايندگان جملس حق اعامل نظر و دادن
رای دارند و در برابر دس تگريیها و قوانني مصون میابش ند ،برای اين ه
بتوانند بدون ترس و اب داشنت اختيارات ،مصونيتها و امتيازات ويژه از مصاحل
معومی ،منافع معوم و حقوق ملت دفاع منايند (س ياست انمه.)39 :
سلطنت ،جمريه :تکنيکهایی ه فروغی برای قوۀ جمريه معرِف می ند به
خصوص اكرويژهها ،مس ئوليتها و حنوۀ ارتباطش اب ساير قوا بس ته به نوع
نظام س يایس است .در س ياستانمه مهۀ احامتالت سيس متهای سلطنت
مرشوطه ،پارملاین و رایستمجهوری مورد وااكوی قرار گرفته است ،اما اغلب
به سيس مت پادشاهی مرشوطه و پارملاین اشاره دارد .اختيار اجرای قانون به
عهدۀ هيئیت است ه يک رئيس دارد و اين رئيس میتواند شاه ای رئيسمجهور
ابشد .در نظام س يایس سلطنیت ،رئيس اول پادشاه ،سلطان ای امپراطور است
ه بعد از او به صورت اریث فرزند ارشدش جايگزين میشود .رئيس مجهور به
انتخاب مردم رای میآورد و مدت مشخص ای انحمدودی رئيس جمريه است.
رئيسمجهور ابيد رشايط س ین ،مليیت و لياقیت داش ته ابشد .وظايف
رئيسمجهور عبارت است از :اجرای قوانني ،نصب و عزل وزاء ،حاكم،
قضات و عامل و دادن پستهای حکومیت مثل وزارت ،سفارت ،حاكم حمی
به صاحبمنصبان ،تشکیل اكبينه ،اداره کردن وزارت امور خارجه ،تنظمي
قراردادهای بنيامللی و چرخاندن دس تگاه س ياست داخی و خارجه ،ختفیف
جمازات جمرمني ،جموز انتشار سکه و اسکناس ،احنالل پارملان .البته بس تگی به
سيس مت س يایس ،رئيس قوۀ جمريه اختياراتش متفاوت است و دارای اختيارات
مشخص میابشد .مثال در سلطنت مرشوطه پادشاه ابيد سلطنت ند نه
حکومت ،اغلب ابيد خنستوزيری معرِف ند و به صورت منادين ابق مباند
(س ياست انمه .)91 :خشص اول مملکت ات جایی ه به امور معومی مربوط
میشود از مس ئوليت و حمامكه پاک است اما در مورد مسائل خشیص مس ئول
است .قراردادهای خاریج ابيد به تصويب جملس برسد و مهني طور احنالل
جملس نزي ابيد به تصويب س نا برسد .اگر پادشاه جملس را منحل کرد و مردم
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اس متزاج منوده ابش ند ،به اين معین است ه ملت در انتخاب والكی جديد
هامن والكی سابق را مهراهی کرده است ،دولت ابيد متکني ند (هامن.)34 :
وزارتخانهها هجت ادارۀ هبرت کشور شعبههای قوه جمريه میابش ند و معموال
فردی رئيس وزرا میابشد .بریخ از وزارتخانه ها عبارتند از :داخهل ،خارجه،
عدليه ،ماليه ،جنگ ،حبريه ،مس تعمرات ،فالحت ،معارف ،صنايع ،اداین،
جتارت .اتسيس و احنالل وزارتخانهها و معرِف خنستوزير به عهدۀ شاه
است .شاهزادهها منیتوانند وزير ای عضو پارملان شوند .در سيس مت پارملاین وزرا
از میان حزب ا رثيت انتخاب میشوند ه بریخ از آهنا در جملس قدرت دارند.
سيس متهای رایس یت در دنيا اندر میابش ند و هبرت است ه رئيسمجهور به رای
مس تقمي مردم انتخاب نشود ،چرا ه مردم احسایس هستند و مرضات فراوان
دارد .جملس در سيس مت پارملاین میتواند وزرا را به جملس بکشد و از آهنا سوال
بپرسد .منايندگان حق دارند ه رئيس مجهور ای وزرا را اس تفسار و اخطار و
حیت بر نار منايند .در قضاایی همم مملکیت دارالشورای دولیت تشکیل میشود ه
مصوابتش بعد از تصويب جملس ضامنت اجرایی پيدا می ند.
البته فروغی بيشرتين احامتل و تغيريات گزارهای را در قوۀ جمريه داده است.
چرا ه منیداند دام سيس مت برای ايران اكرآمد است و بني سلطنت مطلقه،
سلطنت مرشوطه ،پارملاین و رایس یت بودن مانده است ،ه البته در اغلب
گزارهها سعی می ند اكرآمدی و مصلحت معومی را در نظر بگريد .او
حمافظهاكر است و مهچنان پادشاه را دارای مس ئوليت منیداند ،چرا ه او فوق
مجيع مراتب است و جايگاهش مزنه و مقدس است و هيچ قسم اعرتاض و
عتاب نسبت به او جايز نيست .او را در هيچ دادگاهی منیتوان حمامكه کرد ،نه
خشیص نه دولیت ،چرا ه شاه دخل و ترصف در امور ندارد (س ياست انمه:
 .)91اكمال مشخص است ه در قضيۀ حقوق زانن و به خصوص حقوق
سلطنت ،فروغی حمتاط معل می ند.
قوۀ قضائيه :يکی از مشالکت اسایس مردم ايران در طول اترخی ،ظملهایی بود
ه بر آهنا صورت میگرفت اما هيچ ماكنيسمی برای دادخواهی وجود نداشت،
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جز هامن صورتهای حضور حامك سوار بر اسب در بني مردم ه در
اندرزانمهها رشح داده شده است .فروغی برای اولني ابر به شلك دقیق و
تکنيکی در مورد حما امیت حبث می ند ه خواس تۀ مرشوطهخواهان بود.
گزارههای تکنيکی فروغی در مورد حما امت را به طور خالصه مینویس مي:
حما امت جایی است ه به حلوفصل مشالکت انیش از اجرای قانون می-
پردازد .حما امت ابيد از مردم و دولت جدا ابش ند و قضات اس تقالل داش ته
ابش ند ،چرا ه وابس تگی قوۀ قضائيه به مردم ای دولت فسادآور و استبدادی
است .مهۀ اایلتها ابيد حممكه داش ته ابش ند و خرج آهنا را دولت بپردازد چرا
ه مهۀ حما امت ابيد جماین ابش ند .قایض نبايد شغل دولیت داش ته ابشد و مهۀ
حما امت ابيد بر اساس قانون اجیاد شود و رويههای آن نزي بر اساس قانون
ابشد .حمامكۀ جناایت بزرگ ،تقصريهای دولیت و تقصريهای راجع به مطبوعات
ابيد علین و در هيئت مصدقني ای ژوری مطرح شود .برای هر دعوا يک قایض
الزم است ،هيچ کس را منیتوان دس تگري کرد مگر به حمک حممكه و ات بيست و
چهار ساعت اگر پليس نتوانست دليی بياورد ابيد رها شود .دادگاهها مهه ابيد
علین ابش ند اما اگر مناِف عفت ،مصلحت معومی ای امنيت ابش ند میتوانند خمفی
ابش ند ،اما حمک هنایی ابيد علین ابشد .دادگاههای جتديدنظر ابيد در نظر گرفته
شود و از سوی ديگر اجزای دولت و اقشار خمتلف نبايد دادگاه و حمامك
جداگانه داش ته ابش ند (س ياست انمه.)97-21 :
تکنيکهای ماكنيک ملت
آزادی :دولت ه هيئیت است مامور نگهباین عدل و حفظ نظام هيئت اجامتعی
برش ،مجموعهای از حقوق بنیادين ابلفطره و ابلطبيعۀ شهروندان را ابيد رعايت
ند (س ياست انمه .)20 :فروغی در ارزاییب و حتليل آزادی يک اصل بنیادين
دارد ه مهيشه آزادی را در برابر مصلحت دولت ،حفظ امنيت و منافع معوم
حمدود می ند .آزادی عبارت است از اين ه خشص اختيار داش ته ابشد هر
اكری ه میل دارد بکند به رشط آن ه رضری به ديگران وارد نياورد (هامن).
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فروغی ده مورد از آزادیهای بنیادين شهروندان در دولت مرشوطه را حتليل
می ند.
*اختيار نفس :مهه آزاد هستند و هيچ کس را منیتوان حمدود کرد .به خصوص
بردگی ،نزيی و غالمی منسوخ و مرتوک است .انسانها را منیتوان به اجبار
هماجرت داد و حیت منیتوان قراردادی بست ه دامئی آخر العمر ابشد
(س ياست انمه .)22 :هيچ کس را منیتوان دس تگري کرد مگر به حمک قانون.
جان انسانها را منیتوان گرفت و مهه چزي به حمک قانون و مصلحت معومی
قابليت معليایت شدن دارد.
*اختيار مال :هر کس مال خود را هر طور خبواهد مرصف می ند و هيچ کس
را منیتوان از مال خودش حمروم کرد .مال کیس را منیتوان ضبط کرد و مهۀ
اختيارات و آزادی شهروندان تنها به حمک قانون ،مصلحت معومی و مساوات
اس تثناءپذير میشوند .حد اختيار مال ،ماليات است ه برای خمارج معومی
رصف میشود (س ياست انمه.)23 :
*اختيار مزنل :اين اختيار الزمۀ نفس است و هيچ کس منیتواند بدون اجازه ای
بدون حمک قانون وارد مزنل خشیص شود .برای اجرای احاكم عدليه ،ماليه و
نظميه نياز به حمک دادگاه است .البته قهوهخانه ،همامنخانه ،داكن و مقارخانه و
 ...جزء اماکن معومی هستند ه مهيشه ابيد بر آهنا نرتل صورت گريد و مزنل
خشیص حمسوب منیشود (هامن.)29 :
*اختيار اكر و پيشه :اشخاص خمتارند هر شغی داش ته ابش ند مگر اين ه به
آزادی ديگران لطمه بزند .مقيتگذاری و فروش از حقوق شهروندان است
البته گاهی برای تنظمي ابزار و درآوردن احنصار اكالیی دولت وارد میشود .مهني
طور خبش خصویص نبايد به زانن ،اكرگران و کوداكن ظمل ند و دولت ابيد از
اين اقشار حاميت ند .بریخ مواقع مه دولت بریخ اكالهای اسایس را به
احنصار میگريد (هامن.)22 :
*اختيار عقايد :هر شهروندی میتواند عقیده ديین ،س يایس و  ...داش ته ابشد
و کیس نبايد متعرض او گردد .حدی ه برای اختيار عقايد قرار میدهند اين
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است ،عقیدهای ه خشص اظهار می ند اب اصول ديین و مذهیب ه معمول
میدارد خمل آسایش معوم نباشد و مناِف امنيت نشود و الا دولت مانع میشود
(هامن) .بریخ دولتها دين رمسی دارند و بودجۀ مذهیب برای هنادهای ديین
مشخص کردهاند و در بریخ اين دو از مه جدا هستند.
*اختيار طبع و اظهار افاكر :يکی از حقوق رشيفۀ شهروندان است ه غيبت
آن مفسدهانگزي است (هامن .)22 :اين حق در صوریت انبود میشود ه
دولت در چاپ و انتشارات مداخلۀ یبجا منايد .مانع آزادی مطبوعات گردد و
انواع جرميه و جمازات را به صورت خشیص و دلخبواهی بر مطبوعات و
روزانمهنگاران و نویس ندگان حتميل ند .روزانمهها از اراكن آزادی هستند نياز
به جموز دارند و ابيد ماكن و نویس ندگان آن مشخص ابشد .اگر جرم معومی ای
خصویص اجنام دادند در دادگاه ه هيئت منصفه دارند ،پاخسگو خواهند بود.
دولت حق جتاوز به حرمي خصویص را ندارد ،مثال بس ته های پس یت را نبايد
ابز ند (هامن.)27 :
*آزادی اجامتع و اجنمن :اجامتع موقیت است و زودگذر ،اما اجنمن دارای هدف
است و مرام و اساس نامه دارد .در دولت مرشوطه اجنمن و اجامتع آزاد
است ،به اين صورت ه برای اجنمن به رشطی ه حرب نداش ته ابش ند،
بريون آمدن در شارع عام ممانعیت ندارد و تنها خرب و گرفنت جموز میخواهد ،در
حایل ه تشکیل اجنمن فقط رعايت قوانني را میطلبد و مالحظه عفت و
عصمت (هامن.)23 :
*اختيار تعلمي و تربيت :هر کس حق دارد معلومات و معتقدات خود را به هر
حنو میخواهد اظهار ند و تعلمي منايد و مهچنني هر کس در هر مدرسه و نزد
هر معلمی خواست تعلمي بيند (هامن) .مدارس منحرصا دولیت ،ظمل است و
خالف مصلحت .اگر مهۀ مدارس دولیت ابش ند رقابت از میان میرود و ترق
متوقف میشود و به عمل و خالقیت رضر وارد میشود .البته برای اتسيس
مدارس حداقلهایی الزم است ه قانون مشخص می ند.
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*اختيار عرض :شهروندان حق دارند به قوۀ مقننه و جمريه عرض مطلب منايند
و عريضه اب امضا و نظرشان حتويل منايند ات از حقوقشان دفاع منوده و مطلیب
راجع به اصالح امور حکومت و مملکت دارند به دولت ارائه منايند .مهۀ
شهروندان حق عريضه دارند البته در جملس ابيد مكيس يون عرايض اجیاد شود
ه وظيفهاش رس يدگی به اين اختيار است ات وقت مهۀ منايندگان گرفته نشود و
ازدحام خلق مانع اكر جملس نشود (هامن.)24 :
برابری :اصل مساوات نزي يکی از مباینای است ه ا رثيت منیتوانند بر ضد
آن قانون تصويب نند .فروغی مینویسد در جوامع برشی انسانها به حلاظ
هوش ،درآمد و طبقه اب مه تفاوت دارند ،اما در بریخ از موارد ابيد اصل
مساوات رعايت شود .البته اغلب مباین برابری در مورد موضوعایت است ه
حق احنصاری برای طبقهای به وجود میآورد .دوران الكس يک ه حکومت-
مندی قدرت را به ش يوهای در جامعه پخش میکرد ه ارشاف ،درابراین و
طبقات خاص از احنصارایت برخوردار بودند ه مردم عادی يعین رعيت یب حق
میشدند (س ياست انمه .)24 :اما فروغی در درسگفتارهای خود اشاره دارد
ه قانون ابيد در مورد مهۀ انس يکسان ابشد و برای هيچکس امتياز خاص
قلمداد نکند ،مگر اين ه به صالح معوم ابشد .برابری در چهار مورد قابل
حتليل میابشد .اول برابری در مقابل قانون ،به اين معین ه لکيۀ قوانني درابرۀ
معوم انس يکسان وضع شود و يکسان اجراء گردد .مردم در برابر قوانني
جاری زندگی و جناایت و جمازات ابيد برابر ابش ند ،نه اين ه به علت طبقه ای
رابطۀ خاص شامل اس تثناء گردند .دوم اين ه مساوات در برابر حمامك عدليه
رعايت شود .معوم انس بتوانند شاكيت نند و داد خود را بگريند .در قدمي
رعيت و فقرا حق مرافعه نداشتند ،در حایل ه اختالف حممكهها فقط مبتین بر
اختالف موضوع حمامكه است نه بر تفاوت اشخاص (س ياست انمه.)21 :
دادگاههای خاص يک طبقه نزي دور از عدالت است و ات حد ممکن ابيد اكری
کرد فقرا از هزينههای دادگاه معاف شوند .سوم اين ه در مشاغل و مناصب
ابيد مساوات رعايت شود ،به اين معنا ه آزادی اكر و پيشه ابشد و مشاغل
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اریث نباشد به گونهای ه احنصار طبقات و افراد خاص ابشد .البته امتحان،
مدارک و مدارج دانشگاهی به معنای قابليت و فايت است و اگر برای
شغی الزامی ابشد اب عدالت انسازگار نيست .چهارم اين ه مساوات در
ماليات رعايت گردد ،يعین هر ماليایت ه بر مردم وضع شود ،معومیت داش ته
ابشد و هيچ کس یبهجت معاف نشود .ماليات به آابداین کشور مكک می ند و
نبايد ابر ماليایت کشور بر دوش رعيت ابشد (س ياست انمه .)20 :فقرا را بر
اساس ماكنيسمی میتوان از ماليات دادن معاف کرد و بقیۀ طبقات به نسبیت
ه از خدمات دولیت هبره میبرند ابيد ماليات بپردازند.
نتیجه
محمد عی شاه قصد داشت در برابر ورود ايرانيان به دولت مرشوطه ایس تادگی
ند« .محمد عی شاه رو به ملکاملتلكمني کرد و گفت :کشور ايران را ه هزارها
سال در زير سايۀ پادشاهان اب رسبلندی زندگی میکرد دچار آشوب و هرج و
مرج کردی ،رعاای را ه بندگان فرمانربدار ما بودند به شورش ،رسکشی،
خودرسی و پرداخنت به امور کشور و دولت وادار ساخیت .مرشوطه ه اب
رشيعت اسالم انسازگار است برپا کردی و خواس یت از اين راه ارج فرمانروایی
و شکوه پادشاهی ما را از میان بربی و دين مزدک و اببيگری را در ايران
پرا نده ین و ریشۀ خاندان ما را از بيخ و بن بر ین .به تو پند دادم و پامين
بس مت ه اگر آشوب نکین به جاه و دارایی دست اییب ات یبنياز شوی .خودخواه
بودی پند نشنیدی حیت رخصت خروج از کشور دادم اما ماندی آشوب کردی
و روزگار خود و مردم را س ياه کردی» (ملکزاده ،ج  .)733-372 :9-2اما
اب مهۀ اقداماتش شکست خورد و ايرانيان وارد حکومتمندی جديد از نوع
دولت مرشوطه گرديدند.
رساهلهای انئيین و فروغی رسآغاز ورود ايران به حکومتمندی فزييکی
است .ات قبل از اين دو متفکر ،اغلب رساهلهای س يایس ،حکومتمندی را
يک شلك و کيفی مینوشتند .به اين معنا ه حکومتمندی سنیت به اين
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پرسش پاخس میداد ه چه کیس اب چه ويژگیهایی ابيد حمكراین ند؟ و بعد از
حمكران نزي تداوم قدرت اب ارث و نژاد مهراه بود (عارف .)32 :0339 ،در
اين رساهلها حبیث از اكرآیی حکومت و به خصوص مشارکت شهروندان در امر
معومی ديده منیشد و رعيت مهيشه مغايرت ذایت اب قدرت داشت .در حایل ه
در اقدامی یبسابقه فروغی و انئيین س ياستانمهای تکنيکی و اجرایی نوشتند
و در آن به چگونگی حکومت و دخالت شهروندان هجت اكرآمدی و پاخسگویی
دولت پرداختند .حکومتمندی مدرن و فزييکی اكمال ماكنيکی است ،چرا ه
قدرت شبیه ماشيین است ه فارغ از انسانها به گونهای ساماندهی شده
است ه سيس متی ابشد از قوانني عمل س ياست ه در آن وجوه بوروکراتيک و
دموکراتيک ،مملکت را به مست آابداین سوق میدهد و اين دو پايه ،تعادل را
در نريوهای اقتصادی ،س يایس و اجامتعی حفظ می نند(اجالیل:0340 ،
 .)092به انگاه واژگان سلطان ،رعيت ،سايۀ خدا ،فضيلت ،سعادت،
حمكراین بر خود ،اخالق ،مدينۀ فاضهل و  ...تبديل به واژگان شهروندان،
مشارکت ،نظارت ،مطبوعات ،پاخسگویی ،اكرآمدی ،مصلحت معومی ،قانون،
جملس و  ...گرديد .انئيین فقیهيی آزاداندیش بود ه از اس تادش مريزای
شريازی و آخوند خراساین آموخته بود و توانست متافزييک اسالم را اب
حکومتمندی جديد آش یت دهد .او در رسالۀ خود اب خوانش هومشندانهای
ه از هنجالبالغۀ امام عی (ع) اجنام داد ،ش يوههای نوين حمكراین در اندیشۀ
س يایس اسالم را بر اساس منطق ماكنيکی حتليل کرد .به خصوص اب جدا کردن
قوانني رشعی از عرِف و خوانش حداقی از مذهب توانست در منطقهالفراغ،
جايگاه جملس و عقل مجعی شهروندان را جای دهد .در حایل ه فروغی بيشرت
به تکنيکها و ش يوههای اجرا توجه کرد و مهۀ فرمولهای جديد حکومتمندی
ماكنيکی را به شلك اكمال اجرایی توضيح داد .رسالۀ دولت مرشوطيت او ه
نتیجۀ درسگفتارهایش در مدرسۀ علوم س يایس قبل از مرشوطه بود دقیق و
اكربردی بود و رسالۀ او حیت از قانون اسایس مرشوطه دقیقتر و منظمتر می-
ابشد (حقدار( )0333 ،قامس زاده.)942 :0341 ،
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مرشوطه و حکومتمندی جديد ايران در دولتهای هپلوی ،تأثري گرفته از
اين دو رساهل میابشد .البته اب توجه به فرهنگ س يایس استبدادی ايران و
مهني طور جدا شدن درآمدهای دولت از ملت ،ساختار پدرساالری مطلقه در
حکومت هپلوی وجوه دموکراتيک را صوری و حاش يهای ساخت .رسالۀ اين
دو متفکر ،روايتهای اسالمی ،می ،برابری ،آزادی و توسعه را اب خود به
مهراه دارد ،اما هپلویها تنها روايت های انقص آابداین و میگرایی را اب ش يوۀ
قدمي حکومتمندی سنیت مهراه ساختند .در واقع هپلویها به روايت آزادی،
برابری و روح حامك بر منطق ماكنيکی حکومتمندی جديد ه مبتین بر تعادل
بوروکرایس و دموکرایس بود ،پایبند نبودند و مهچنان در صورتهای کيفی
حکومتمندی سنیت ايران ،مملکتداری میکردند .حنوۀ چرخش قدرت،
گردش خنبگان ،تقس مي ثروت در جامعه بر هامن اصول قبی بود .روح
استبدادی و يکطرفۀ رعيتحمورانۀ حکومتمندی سنیت ايران ،اين ابر در
روايتهای ظاهری ماكنيکی برگشت و اب غلبۀ ايران بر اسالم و میگرایی بر
مدرنيته و اسالمخواهی سعی کرد آلرتانتيوی برای احیای امپراطوری ايران
ابشد ،در حایل ه هر چه از بريون ابشکوه و قدرمتند تبلور میکرد در داخل
از درون خایل بود و به علت اناكرآمدیها و تناقضهای فلسفی و معی
فروپاش يد .مجهوری اسالمی ابزگشت برابری ،آزادی و اسالمگرایی بود ه در
حکومتمندی هپلویها به حاش يه کش يده شد ،اب اين تفاوت ه
حکومتمندی مجهوری اسالمی ايران در پااین عرص ماكنيکی و آغاز عرص
اطالعات بود .اين به معنای فرصتها و چالشهای جديد حکومتمندی ايران
در عرص اطالعات میابشد.
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