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مقدمه
بیش از یکصد و ده سال از تصویب نخستین قانون اساسی د ایینان ی گیر د،
قانون که تا سال  1357دوام داشت؛ هنچند که این دوام عمدتاً بن وی کاغر باق
اند و د عمل اصول آن حقق نشد .د سال  ،1358قانون اساسی دوم د ایینان
به تصویب سید و د سال  1368و د بازنگنی و اصیح قینا گن یت و تیا بیه
ا نوز ادا ه پیدا کنده است .ا ا غالب ا ناد د یک وضوع اتفاقنظن دا ند؛ اینان بیا
چالش قانونگنای و خصوصاً حاکمیت قانون واجه است .ط سالهیای گرشیته
ایدههای ختلف د بین نظنیهپندازان و اقشیا ختلیج جا یه د ز ینیه چیالش
حاکمیت قانون د اینان طن شده است .بنخ غنب ا بیه چشیا الگیوی بنتین
نگنیسته و باو دا ند که

توان با الگوبندا ی از غنب ،د نیته ا د اینان بنقنا

کند و به تأس از آن ،حاکمیت قانون ا د اینان ستقن ساخت یا دیدگاه دیگین
که ؤیای بازتولید حکو ت استبدادی (همچون پهلوی اول) ا د سن ی پنو انید
و تقد است الگوی حکو ت پد ساال ی جدید قاد خواهد بود بیا زو و اجبیا
از باال ،قانون ا د اینان نهادینه گنداند .الزم به ذکن است که هن نظام سیاس پی
از استقنا با خطن بازگشت از اهداف و آ انها وبه و است و مکن اسیت ییک
نظام سیاس از نوع طلوب به نا طلوب و از یک حکو ت قانونمنید بیه حکیو ت
تبدیل شود که صن اً شکل صو ی قانون ا و د توجه قنا دهید .بیدینسیان ،بیا
پنسش اساس
قانون د

واجه هستیا که د انواع نظامهیای سیاسی بیا اشیکال ختلیج،

استای نا ع یک قشن خاص وضع شده و اعمال

جا ه ا و د نظن دا د؟ پاسخ به این پنسش

گندد یا نا ع آحیاد

تواند پیوند اعضای ییک جا یه،
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ابطه دولت و لت و همچنین شنوعیت نظام سیاس و استقنا آن بین پاییه ا اده
عمو

شهنوندان ا نماییان سیاخته و چیالشهیای نظیام سیاسی

اد

اسیتای

ساخت دولت قانونمند به ثابه یک اهبند بنیادین شخص نماید.
 .1بیان مسئله
بحنانهای داخل و بینالملل د دو ان قاجا و ب عدالت هیای نظیام اسیتبدادی،
نینوهای اجتماع

ا به واکنش واداشت که د نهایت جنبش تحت عنوان شنوطه

شکل گن ت و به پینوزی سید .انقحب شنوطه شاید و ق شد تغیینات د نظام
سیاس ایجاد کند ،ا ا چون این تغیینات ،بنیادین و ساختا ی نبودند؛ لرا با سینعت
از جدیدی از بحنانها از اه سیدند .شیو

هیای حلی  -قیو  ،ناکا آ یدی

حکو ت د قابله با بحنانهای همچون بیما یهای واگین و بحنان نیان ،اشیتغال
و ...نجن به آن شد که بنخ

وشنفکنان و دیگین نینوهیای اجتمیاع نسیبت بیه

شنوطه ناا ید شده و با چنخش

وقت از آ یانهیای آزادیخیواه  ،عیدالت و

حکو ییت قییانون بییه سییمت ا نیییت و بقییا تمایییل گندنیید .د واقییع ،ناکییا
شنوطهخواهان د نیل به اهداف اولیه باعث شد آنها از یک دولت قتد تمنکز
حمایت کنند تا با استقحل و حفظ حاکمیت ل پاسخ به بحینانهیای داخلی و
بینالملل اینان داده باشند .کودتای سیدضیاطباطبای و سنهنگ ضاخان د سیوم
اسفند  1299پاسخ به بحنانهای عصن قاجا بود کیه نظیا

قتید و نوسیاز ا

جایگزین پد ساال ی سنت قجنی کند .دینی نپایید که نوسازی آ نانه پد سیاال ی
جدید نیز چالش های ت ددی به همناه آو د کیه هیاتینین چیالش آن نهیادینگ
حاکمیت قانون بود )1(.د این نوشتا تأکید بن چالشهای حکو ت قیانون بین پاییه
عدم ایجاد قنا دادی اجتماع است که تأثن از ا اده عمو
د این قاله از و

باشد.

توصیف  -تحلیل با ویکندی تا یخ استفاده شده تیا

نشان داده شود به چه دالیل دولت قانونمند د دو ان  1299-1357استقنا نیا ت
و حاکمیت قانون د اینان با چالش های

واجه گندید و یشیه اصیل

شیکحت

ب دی که هاتنین جلوه آنها قاو ت د بنابن دولت و قیوانین صیوب از سیوی
آن است ،از همین آسیب اساس و یشهای ناش

شود.
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 .1-1مرور ادبیات

د ز ینه آسیبشناس حاکمیت قانون و قانون گنیزی د جا ه اینان ،پژوهشگنان
دالیل ت ددی ا ائه دادهاند ،ازجملیه واج تنجیحیات قیانونگنیزانیه د نهنیگ
عمو  ،اختحفگنای به جای حل اختحف ،تقدم یند بین حیق و قیدان آگیاه
نسبت به قانون ،ناهمخوان

وانشناخت و جا یهشیناخت کیه وجیب بیگیانگ

ساحت ندی و اجتماع

شود .ان طافپرینی قانون به نای خشونت د بنابن

عا ه و أ ت د بنابن خواص؛()٢عدم وجود قانون شخص د ادوا ختلج؛ عیدم
ایجاد توازن یان دیدگاههای شنع  -سنت و د ن نسبت بیه قیانون؛ و همچنیین
نوع شنوعیت نظام سیاس از هاتنین ویکندهای است که د ز ینه چالشهای
پیش وی حاکمیت قانون د اینان و د توجه و بن س پژوهشگنان قینا گن تیه
است ( ضای  .)10-11 :1393 ،بنخ بن آنند که اصوالً عایت قوانین ،هزینههای
به ناتب بیش از دو زدن قانون داشته است و د نتیجه ،نقش قانونگرا و جینی
قانون ا د چالش حاکمیت قانون و د توجه قنا

دهند .د ایین ییان ،بنخی

ها بن این باو ند که قوانین نطبیق بیا خواسیت و نهنیگ بیو

جا یه تهییه و

تدا ک دیده نشده و غینبو بودن قوانین و عیدم تطیابق بیا آدابو سیوم جا یه
اینان باعث شده تا پرین

نسبت به قیانون بیه حیداقل مکین کیاهش یابید .بیا

اینهمه ،د یان تمام ب قانون ها و گاهاً قانونستیزیها ا ا «قانون و قیانونگنایی
قول است کیه جملگی بنآننید و هین یند و قیا  ،دیگینان ا بیه عاییت آن
نا خواند»( لکپو .)157 :1381 ،
حاتا قاد ی تقد است نگن

جا ه اینان به قانون ،بیشیتن توجیه قیانون

اله بوده است و بن این اساس ،قوانین د ن که عمو اً غیناله بوده؛ نتوانسته بین
جا ه حکا ن ا شود )٣(.او همچنین تقد است د نیته د اینان

توانست قانون

همه گین به وجود آو د ،ا ا د عینحال با استحالهکندن هنجا های قیو
که جایگزین ناسب بنای قوانین بودند ،عمیحً سیند گم

ا جیایگزین حاکمییت

قانون کند (عبدی .)71 :1389 ،آبناها یان ،کاتوزیان ،طباطبای و قاض
پژوهشهای خود ویکند تا یخ

و حلی
ینادی د

ا و د توجه قنا دادهاند .بن این اساس ،وجود

چالش حاکمیت قانون در عصر پدرساالری جدید در ایران( )1299-1357و239 ...

استبداد طوالن دت ،تضاد یان ندم و نظام سیاس و اصله عمیق دولت و لیت
از یکدیگن ،هاتنین دالیل چالش حاکمیت قانون د اینان بوده اسیت (کاتوزییان،
.)1392
تا آنجا که به تحقیق حاضن نبوط

توان نتیجه گن ت که بیه دلییل

شود

غیناصیل و اجبا آ یزبودن نوسیازی و اصیححات د ایینان عصین پهلیوی ،عمیحً
پیوندی ا گانیک بین دولت و لیت پدیید نیا ید .سیاخت نظیام سیاسی بین پاییه
قیینا دادی اجتمییاع کییه ناشیی از ا ادهای عمییو
نادیدهگن تن ا اده همگیان

باشیید ،صییو ت نگن ییت و

یندم و بهینهگیینی نظیام سیاسی از شییوه آ نانیه و

تحکاآ یز اصححات بهجای شیوههای اقناع

بتن بن ا اده همگان  ،آسیب جیدی

به استقنا حاکمیت قانون د شنوطه اینان وا د کند؛ نکتهای که د پژوهشهای
پیشین کمتن به آن پنداخته شده است.
 .2مبانی نظری
 .1-2نظام پدرساالر و چالش نوسازی

نظام سیاس پد ساال ( )٤که عمدتاً د بین جوا ع جهان سوم و خصوصاً د نطقیه
خاو یانه نسوم بوده و همچنان نیز د بنخی از ایین جوا یع بنقینا اسیت ،بیه
گونههای نسبتاً شابه ت نیج شده است .ادا ه جا ه ،قوم یا قبیله بن پایه حطفت
پد آبانه نسبت به نزندان که د شیوه حکو تدا ی به «تحمیل نظا ت و سیلطه
دولت نینو ند بن لت ض یج زین نقیاب حماییت و پشیتیبان » اطیحق ی گیندد
(آقابخش و ا شا ی اد .)494 :1383 ،حکو تهای پد ساال کوشش

کنند زین

نقاب خینخواهانه و پد وا  ،سلطهای دائا بن اتباع خود تحمیل نمایند.
آنهییا بییا ایجییاد باو هییای جاودانییه و اسییطو هسییازی د ادبیییات شییفاه ،
شنوعیت سنت و سلسله ناتب خود ا تقویت ی کننید .ایین اقتیدا سینت بیه
پد ساال کمک

کند تا د آزادی اتباع داخلیه کینده و آن ا حیدود کنید .بین

اساس چنین دیدگاه  ،آزادی ند قنبان حمایت و پشتیبان نیینوی بنتین شیده و
د نتیجه ،نفع خود شخص (ا نیت و بقا) سبب

شود آزادیهای او حدود گندد.
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تا ز ان که پد ساال د جا ه بتواند بهواسطه اقتدا و شنوعیت سنت  ،اینگونه
سیاستها و اعمال قد تهیا ا وجیه جلیوه دهید ،قیاد خواهید بیود د بنابین
چالشهای ختلج -حت با یزان از نا ضیایت د بخشی از جا یه -همچنیان
تسلط و استیحی خود ا حفظ نماید .ا ا اگن د وجه جلوهدادن یداخحت خیود
ناتوان شود یا دستکا نتواند سیاستهایش ا به خین و صح جا ه تفسین کنید،
با چالشهای ختلف

واجه

گندد .واجهه پد سیاال ی بیا چیالشهیا ،ناحیل

حساس بنای اینگونه نظامهای سیاس به شما
ا د دست

تمام ا و

گینند و اگین د بنابین چیالشهیا نتواننید و یق شیوند،

بهیک با ه کل شنوعیت آنها و د تندید قنا
نظامها تمایل به اصححات از باال و آ نانه
پاسخ

ود؛ چناکیه آنهیا خیود ادا ه
گیند .بن همین اساس ،این نیوع

شوند تا بتواننید د بنابین بحینانهیا

ناسب ا ائه دهند.
چالشهای نظامهای پد ساال عمدتاً بیه دو ب ید داخلی و خیا ج تقسییا

شوند؛ د عنصه خا ج با پیچیدهتنشدن وابط بینالملل  ،این جوا ع ناچا ند
با دیگن دولتها وا د ناسبات ختلج سیاس  ،اجتماع و اقتصادی شوند کیه بین
نهنگ ،خواست و نیاز اتبیاع (ب ید داخلی ) تأثینگیرا خواهید بیود .هیاجنت،
تجا ت و سا نت ازجمله وا دی است کیه باعیث ی گیندد اتبیاع از وضی یت
حیط بینون

طلع شده و با تحوالت تکنولوژیک  ،نوسازی ،توسی ه و یا هیای

حداقل زندگ د جوا ع توس هیا ته و صن ت آشنا گندنید .گسیتن
نیازهای جدیدی ا د جا ه به وجود

ا تباطیات،

آو د .د چنین شنایط نظیام پد سیاال

دو اه ا پیش و دا د؛ یا باید بیهواسیطه شینوعیت سینت خواسیت و نیازهیا ا
سنکوب کند یا باید از باال و کنتنلشده ،یزان از اصیححات ا د جا یه بنقینا
نماید .تا پیش از گستن

ا تباطات با جوا ع د ن ا کان بهنهگینی از شینوعیت

سنت و ها جا ه وجود دا د ،ا ا همینکه اتباع بیا بنخی ا کانیات و تحیوالت
آشنا

شوند دیگن کنتنل جا ه بهواسطه نهادهیای سینت و شینوعیت یاو ای

ا کانپرین نخواهد بود و شنوعیت سنت بایید جیای خیود ا بیه یوا د دیگینی
ازجمله احساسات و هویت ل بسپا د .ندم طی پینوژه « لیتسیازی» جایگیاه
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کنند و خود ا د حاکمیت سیهیا ی داننید .د نتیجیه ،بحینان

شهنوندی پیدا

ب دی احساس نیاز شهنوندان به شا کت سیاس است .بن بنیای چنیین تغییین و
تحول حاکمیت نیز باید شنوعیت

ند  -قانون داشیته باشید؛ بیدین نیا کیه

لت بهعنوان کین حاکمییت بیا انتخیاب ز ا یدا ان بیه اقتیدا آنیان شینوعیت
بخشد و ز ا دا ان ها د چا چوب یک نظا قیانون
تداوم و استمنا « لت» هموا
عمو
عمو

بهحساب
ها

اه ا بین شیکلگیینی و

سازند .بیدینسیان قیانون شینوع ،تجلی ا اده

آید .نکته ها د ایین وضیوع نهفتیه اسیت کیه بیدون ا اده

توان قانونگرا ی کند ،ا ا بن اساس لسفه حکو ت د عصن د ن،

ز ا دا ان که از تأیید قانون حکو ت شوندگان (شهنوندان) بنخو دا نباشیند؛ از
شنوعیت ب بهنه خواهند بود.
آلبنت ون دایس د اثن خود « قد های بن طال ه حقوق اساس » سه بحیث
ا د ز ینه قانون طن

کند:

 .1حکو ت نباید شکل دلبخواهانه داشته باشد و کس

ا غینقانون

جیازات

کند.
 .2همه شهنوندان د قابل قانون بنابن هستند و این بنابنی شا ل ا ناد عادی
و قا ات

شود.

 .3قانون که باید اعمال شود ،قانون عن

است (.)Dicey, 1927

د قابل این عقحنیت و وشنگنی د نیتیه ،گفتمیان پد سیاال ی ،گفتمیان
تکصدای است .گفتمان که از ناحل اولیه زندگ ا ناد جا ه بن آنهیا تحمییل
شود (گفتمان پد د خانواده ،لا د کتبخانه ،شیخ د قبیلیه و سیلطان د
سنتاسن جا ه) .این گفتمان بدون چونوچنا پرین ته

شود ،ا ا گفتا تکصدای

د عمل شنوندگان خوب پیدا نم کند؛ ند به لحاظ ظاهنی اضی و تسیلیا ،ا یا
د باطن ویگندان است .نتیجتاً هن جا که بتواند گنیزان از قواعد و ساختا ها ،بیه
دنبال های و بنها زدن نظا تحمییلشیده ی گیندد .بین همیین اسیاس ،ابطیه
ابهامآ یزی بین صاحبان قد ت و تودههای ب سواد د ایین جوا یع بنقینا اسیت؛
سکوت ظاهنی و تنفنی باطن (شناب .)146 :1385 ،
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 .2-2پدرساالری جدید و نهادهای مدرن

پد ساال ی جدید حصول ا پنیالیسا غنب  ،نخبگان شیفته ظاهن د نیته غنب و
نوسازی آ نانه از باال است .پد ساال ی جدید حاصیل دو پدییده ضید و تنیاق
است -پد ساال ی و د نیته (همان .)26-27 :1385 ،این نوع نظام سیاسی دا ای
دو ُویه است .یک ویه نوسازی شده و یک ویه سنت که بهگونهای نا وزون د
کنا ها قنا گن تهاند« .بو وکناس  -د حکو ت ،ا تش ،آ وز  ،تجیا ت -ییک
کند ،ا ا از نظین داخلی سیاختا

ویه و نمای خا ج نوسازی شده ا بنجسته

آن اساس یاً پد سییاال اسییت کییه از طنیییق سیسییتا جهییزی از وابییط شخص ی ،
خویشاوندی و خدایگانگنای به آن و د یده
تفاوت و حت

 .)209 :1385این دو ،نطق
اقتدا عقحن  -حقوق شکل

شیود و زنیده اسیت» (همیان،

تضاد دا ند -دیوانساال ی بن اساس

گیند ،حال آنکه د نظام پد ساال ی -چیه سینت

یا جدید -قد ت اساساً شخص است.
پد ساال یهای جدید ضمن آنکه کوشش

کنند صو ت ا نوساز و ید ن

جلوه دهند ،ا ا د عینحال آشیکا ا بیا نهادهیای ید ن د تضیاد و تنیاق

قینا

گینند )٥(.آنها د دو ز ینه تضاد ،توانمند جلوه ی کننید کیه بازتیاب تنیاق
د ون شان است :از طن

قاد ند نیازهای اساس جا ه ا تأ ین کننید -نیازهیای

چنان ا نیت ،ثبات ،نیازهای اولیه اقتصادی و هاتن از آن ،هویتبخش به ند ی
که د دو ان ب ثبات  ،دچا ازخودبیگانگ شده بودند -ا یا د قابیل بیا سیسیتا
پلیس و دستگاه ا نیت که د اختیا دا ند؛ بیشازپیش به تضی یج جا یه یدن
پنداخته و

کوشند پایههای پد سیاال ی ا بیا ابزا هیای ید ن ،سیتحکاتین از

گرشته گندانند .د پد ساال ی جدید «دولت به نیینوی کنتینلکننیده حیو ی د
جا ه تبدیل [ شود] ،...آنها نیه قیط بیهواسیطه قیوه جبیا ه انحصیا ی بلکیه
همچنین به واسطه قد ت اقتصادی وسی اً ا زایشیا تها  -به عنوان الیک صینایع
اد  ،نبع همه سن ایهگرا یهای عمده ،تنها وامگیننده بینالمللی و یناهاکننیده
همه خد ات اساس » (همان .)104 :1385 ،د نتیجه ،شیهنوندان از ییکطینف بیه
پد ساال احساس دِین دا ند و از طنف دیگن ح

تنفن و ب اعتمادی.

چالش حاکمیت قانون در عصر پدرساالری جدید در ایران( )1299-1357و243 ...

نظام پد ساال ی جدید به واسطه ا تیش و دسیتگاه بو وکناتییک ی خواهید
کنتنل جا ه ا به شکل انحصا ی حفظ نماید ،ا ا د ظاهن و وبنا با پوششهای
از قبیل جل

نمایندگان ،ایجاد حزب ،تشکیحت بهاصطح

دن و د یککحم،

تقلید از ظاهن د نیته ا وپای غنب خیود ا د وکناتییک جلیوه داده ،شینوعیت
ا ند

نظام سیاس

و نهادهای قانون

ا بنآ یده از ذات و نهیان جا یه عنیوان

نماید .این د حال است که پا لمان عمدتاً ملیو از نماینیدگان دسیتنشیانده،
احزاب ن ایش و شنوعیت نظام سیاس بهگونهای سینت  ،پد سیاال انه اسیت و
ندم د تصمیاگینیها نقش و جایگاه ندا ند .د نحله ب د چیالش حاکمییت
قانون از اه

سد .د جوا ع پد سیاال ی جدیید ،قیانون الزا یاً نیه د خید ت

اعضای جا ه ،بلکه غالباً د خد ت نظام سیاس اسیت؛ ایین د حیال اسیت د
دولت قانونمند ،قانون بنتین از همیه -حتی قیانونگیرا  -د پی دو اصیل «نفیع
شییهنوندان» و «حمایییت از ایشییان» اسییت (شییوالیه .)34 :1378 ،ا ییا د نظییام
پد ساال ی ،قانون همان چیزی است که او ن ان
عمو

هیچگونه نقش د قوانین نداشته و ا اده همیه ( نیا ع خیاص) جیایگزین

نا ع عمو
همگان

دهد .د چنین شینایط ا اده

() 6

گندد .ژان ژاک وسو تمایز یان ا اده عمو

(همگیان ) و ا اده

ا به بهتنین وجه تشنیح کنده است که بدون ها این نکتیه بحیثهیای

ها که ا نوزه د و د چیالشهیای کشیو های جهیان سیوم خصوصیاً د ز ینیه
حاکمیت قانون د آنها طن است ،نم تواند توضیح قانعکنندهای ا ائه دهید .بیه
عبا ت  ،د ز ینه ابطه بین دولت و لت ،شنوعیت هیئیت اجنایی  ،ضیایت و
اطاعت از قیانون و همچنیین حاکمییت قیانون د جوا یع ،وسیو بییش از دیگین
نظنیهپندازان به این وضوع پنداخته است .او بیا طین ا اده عمیو

و قینا دادی

اجتماع  ،نقش قابلتوجه د تحوالت عصن جدید داشته است که د ایین اسیتا
به توضیحات بیشتن

پندازیا.

 .3-2قرارداد اجتماعی روسو بهمثابه بنیان اراده عمومی (همگانی)

نظامهای پد ساال  -و همچنین پد ساال یهای جدید-

کوشند به بهانیه خیین و

صح اتباع و حفظ ا نیت ،آنها ا از حقوق اساس و اولیه خود حینوم کینده و
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عمو اً با توا ق یکطن ه ا نیت ا جایگزین آزادی اتبیاع گنداننید .ایین د حیال
است که از دیدگاه وسو یک نظام سیاس نم تواند بن پایه توا ق بنا شود کیه د
آن آزادی با ا نیت بادله گندد (عالا ،)350 :1390 ،چناکه هدف دولت ت یال تین
از آن است که صن اً طوف به حفظ ا نیت و بقا باشد .از نظن وسو «...تشیکیل
جا ه ها و اطاعت از یک حکو ت قط نتیجه زو نیست ،بلکه نظا اجتماع حق
قدس است که پایه و اساس تمام حقوق حسوب

شود» ( وسو.)36 :1341 ،

وسو سه نوع ا اده ا د بین اعضای حکو ت از هیا تمیایز ی کنید :ا اده
ندی که نبوط به نا ع خصوص است؛ ا اده شتنک (ا اده همه) که نبیوط بیه
نا ع صنف و حزب است و سوم ،ا اده عمو

که نبوط به نا ع شیتنک همیه

هیئت حاکمه ( ندم) است که د تشکیحت قانون  ،ا اده نوع سوم بن دیگن ا ادهها
اولویت دا د (همان.)110 :1341 ،
وسو تقد است که اگن جا ه و بیه سیاد بینود نیا ع خصوصی (ا اده
ندی و شتنک) جای نفع عمو
دست

ا

گیند و قنا داد اجتماع اعتبا خود ا از

دهد .د چنین جا های نا ع ،طبقات

گندد و هین طبقیهای بیه دنبیال

نا ع خود و صنج خود خواهد بود .د نتیجه ،نفع حکو ت و ندم از هیا اصیله
گن ته و نا ع خصوص طبقات باال د نتبهای بنتن نسبت به نا ع عمیو

تیوده

گیند ( وسو)149 :1341 ،؛ بن این اساس ،د قنا داد اجتماع

وسیو

لت قنا

ضایت ا ناد الزم است «...ول نه قط ضایت که د هنگیام عقید پیمیان آغیازین
ناها باشد و بنای همیشه تبن دانسته شیود [ اننید توا یق اجتمیاع هیابزی(،])7
بلکه آنچنان ضایت که د یک ا اده عام ستمن تحقق یابد و بیان گندد» (جیونز،
 .)942 :1376د قنا داد اجتماع
د نتیجه د ظاهن به نظن

وسو ،ا یناد جا یه هیا آزادنید و هیا طییع.

سد که یان دو فهوم «آزادی» و «اطاعیت» ت ا ضی

آشکا وجود داشته باشد .چطو ا کانپرین است که ا ناد د عین آزادی ،طیع ها
باشند؟ د اینجا او کوشش

کند با بنقنا ی یک ابطه ظنیج ،حاکمیت قانون ا

پل پیوند اطاعت و آزادی گنداند .آزادی ها د قانون قن شده و هیا بیهواسیطه
همان قانون حدود شده است (کسنای  .)69 :1379 ،از آنجای کیه قیانون ظهین

چالش حاکمیت قانون در عصر پدرساالری جدید در ایران( )1299-1357و245 ...

ا اده عمو

است ،تب یت از قانون ،خود ،آزادی به شما

آید.

 .4-2حاکمیت قانون در قرارداد اجتماعی

«...سندی که حکو ت ا تأسی

ی کنید ،قینا داد نیسیت ،بلکیه قیانون اسیت و

آن های که قوه جنیه ا د دست دا ند ،أ و و نوکن لت هستند ،نه ا بیاب او»
( وسو .)157 :1341 ،قانون بن اساس ا اده عمو
«قانون توسط همه بهطو بنابن وضع

آحاد جا ه تصویب ی شیود.

شیود و توسیط همیه بیهطیو بنابین اجینا

شود» (پوالدی .)118 :1383،از دیدگاه وسو قانون قدس است .قانون بهعنوان
بیان ا اده عمو  ،بهوسیله ندم بنای همه ندم تصویب شده است ،بنابناین بنی
از خطا است ( .)pech, 2004ز ان که ند د وضع قوانین سهیا باشید ،حتی اگین
قانون به تصویب بنسد که بنخحف نظن ند باشد ،بازها آن ا

پریند؛ زینا کیه

باو دا د عادالنه بوده است .د واقع آن ند بیش از آنکه حتوای قانون ا عادالنیه
بداند آیین وضع قانون ا عادالنه دیده است و این دقیقاً از همسوی و بقای ا اده
عمو

د جا ه خواهد بود (پیوالدی .)121 :1383 ،د چنیین جا یهای گینوه

اکثنیت و گنوه اقلیت نسبت به قوانین و نا
عمل کنده و

کوشند ا اده عمو

که به سود آنان هست ها حتیاط

پابنجا بماند...« .اکثنیت ،حت

دلیل که وزی خود بهصو ت اقلیت د

قط بیه همیین

آید ،نباید به دنبال کندن نیا ع خیویش

زیاده وی کند و آن ا به بهای نابودی نیا ع اقلییت بیه دسیت آو د؛ و از سیوی
دیگن ،اقلیت ،حت

قط به این ححظه کیه وزی اکثنییت خواهید شید ،بایید بیه

لوایح که پیش از تصویب و د خالفت شدید

بیوده اسیت؛ ضیایت دهید و

و ادا انه د اجنای آنها بکوشد» (جونز.)963 :1376 ،
وسو بن آن است که حکو ت به دو شکل مکن است اسد شود:
 .1قد ت حاکمه غصب شود؛
 .2ز ان که ادا ه کشو بن طبق قانون نباشد (همان.)1011 :1376 ،
اگیین حکییو ت

اسیید شیید دیگیین ا اده عمییو

شهنوندان تمام ها خود ا صنوف ا و خصوص

حییل اعتنییا نخواهیید بییود و
ی کننید .د چنیین شینایط

«که ا اده عام نابود یا ض یج شود ،ز ان که شهنوندان نا ع خصوصی ییا نیا ع
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احزاب و دسته های که به آن ت لق دا ند یا وق نیا ع لی قینا دهنید ،دولیت
حکوم به ناست .یا دستخو

آشوب های داخلی ییا زیین شیا از خیا ج قینا

خواهد گن ت» (همان.)1010 :1376 ،
با تکیهبن بان نظنی طن شده ،بهاجمال ساختا نظیام سیاسی پد سیاال ی
د عصن قاجا ا که نته به جنبش قانونخواه و پینوزی انقحب شنوطه شید
بن س کنده ،بحنانهای عصن شنوطه و ناکا
و د کنکا

قنا

آن د بنقنا ی حکو ت قانون ا

دهیا و د نهایت به نقش «پد ساال ی جدید» د ایجاد تضیاد

و تقابل نا ع با طبقات و نینوهای اجتماع پنداخته و چالش حاکمییت قیانون د
اینان ط سالهای  1299-1357ا تحلیل

نماییا.

 .3جنبش قانون خواهی در ایران

اندیشه قانونخواه و نوسازی از قنن نوزدها به ب د و د پی عیوا ل همچیون
شکست اینان از وسیه ،تماس اینانیان با غنب و آشنای

با تکنولوژی و نهادهیای

غنب و همچنین آغاز اصححات و تحوالت د ژاپن و عثمان

و د توجیه بنخی

از وشنفکنان و نخبگان جا ه (ها نخبگان د ون ساختا قد ت و هیا بیینون از
حیطه قد ت)( )8ازجمله عباس ینزا ،ا ینکبین و سپهسیاال قینا گن یت .نوسیازی
عبییاس ییینزا عمییدتاً د حییوزه سییائل نظییا

حییدود شیید و اصییححات

ینزاحسین خان سپهساال و ا ینکبین نیز توسط ناصنالدینشیاه ،د بیا و نینوهیای
واپ گنای که اصححات ،نا ع آنها ا به خطن انداخته بیود؛ خیلی زود خیت
بنبست و این صلحان جای خود ا به ا نادی ب کفایت و ض یج دادند.
زنجینه بحنان ط سالهای پایان عصین قاجیا  ،جا یه ایینان ا تیا سینحد
اضمححل پیش بنده بود .ط دو ان جنگ جهان اول که قا ن با سالهیای دهیه
پایان قنن سیزدها خو شیدی بود «اینان د

نض نج ،قحط و تجاوزی قینا

گن ت که هیچ کشو ب طنف دیگنی تحمل آن نشیده بیود» (غنی .)32 :1377 ،
بهاختصا

توان گفت بحنانهیای دهیه پاییان  1290ازجملیه تهدیید حکو یت

نکزی با جنبش های نظین جنبش جنگل ،خود ختا ی و اعحم اسیتقحل اییحت و
عشاین ،انواع بیما یهای ص بال حج و واگین ،قنوضبودن دولیت و کسینی د

چالش حاکمیت قانون در عصر پدرساالری جدید در ایران( )1299-1357و247 ...

تناز باز گان  ،شنوطه ا به نقطه پایان نزدیک

کند ( و ان.)301 :1377 ،

 .1-3عصر «پدرساالری جدید» در ایران

یاس و دلسندی ندم ،طبقات اجتماع و وشنفکنان جا ه نسیبت بیه شینوطه
نجن بیه آن شید کیه وشینفکنان اینانی بیا چنخشی

وقیت از خواسیتهیای

آزادیخواهانه و قانونگنایانه خود بهسوی تئو یزهکندن پادشیاه

طلقیه تمنکیز

تمایل شدند .ط این سالها ،وشنفکنان که بیه دلییل اسیتبداد صیغین کشیو ا
تنک کنده بودند به اینان بازگشتند و ضمن حمایت از یک دولت قتید تمنکیز،
ب دها الگوی نوسازی غنب

ا بنای اینان تجویز کندند؛ وشنفکنان که د تجیدد

به شیوه آ نانه د اینان عصن پهلوی نقش بهسیزای داشیتند ( یوزی-159 :1380،
 .)158د نهایت ،شنوطهخواهان توانستند نکز سنت قید ت اسیتبدادی ا ویینان
کنند و بهجای آن حکو ت اقتدا گنای نوساز ا بنقینا نماینید

(Katouzian, 1979:

) 533که با پد ساال یهای پیشین تفاوت بود .ضاخان بهعنوان لویاتان و د نظین
جنیان سلطِ وشنفکنی وقت ،با قنا دادی یکطن یه بیهعنیوان حکمینان جدیید
اینان د  1304تاجگرا ی کند و جالب آنکه «تاجگرا ی ضاشاه ا همیان جنییان
سیاس انجام داد که دو دهه قبل ،انقحب شنوطه ا هبنی کیند» (قیدس:1375 ،
 .)52ضاشاه د نیزاسیون تحکاآ یز و آ نانه ا د دستو کیا قینا داد و و یق
شد با بهنهگینی از ابزا د ن به تقویت لویاتان قد ت پنداخته و پاییههیای نظیام
سیاس پد ساال ی ا ستحکاتین گندانید و «پد سیاال ی جدیید» ا بنییان نهید.
ضاشییاه دولییت نوسییاز و پد سییاال ی جدییید خییود ا بیین دو سییتون ا تییش و
بو وکناس پایه یزی کیند (آبناها ییان )130 :1390،و کوشیید بیا الگیوبندا ی از
تجدد غنب بیهسینعت ایینان ا د سیین شید و تنقی قینا دهید؛ نوسیازی و
اصححات که صن اً جنبه وبنای داشت و زینساختها و بنیانهای سینت جا یه
ا تغیین نم داد و به ت بین خبنالسیلطنه نوسیازی پد سیاال ی جدیید ،جیایگزین
تمدن بلوا ی بهجای تمدن البناتوا ی بود (هدایت.)406 :1363 ،
وج دوم نوسازی و تجدد که د اینان و بنخی دیگین از کشیو های جهیان
سوم شیوهای آ نانه ا د پیش گن ت ،تحت تأثین عبو غنب از حقوق یندی بیه
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حقوق ل و از او انیسا به ناسیونالیسا بود .د واقع د جوا
شابه الگوی غنب
اختصاص

کیه اه نوسیازی

ا د پیش گن تند ،اقتباس حیات تنین جنبه نوآو ی ا به خود

داد (هانتینگتون .)1386 ،حکو ت جدیید ایینان نییز ی کوشیید بیا
و سینت  ،جا یه

الگوبندا ی از تجدد غنب و بدون توجه به زینساختهای بو

ا دگنگون کند .این د حال است که «بهکیا گینی گفتمیان ید ن بینای فیاهیا
سنت کا ی چالشبنانگیز است ،زینا بن ا ائه قنائتهای نو از فاهیا سینت

بتنی

است» (سمی .)400 :1397 ،
پد ساال ی جدید عصین پهلیوی بیا تقسییاکیا اجتمیاع جدیید جا یه ا
دگنگون و پیچیده کند؛ توس ه شهنها ،ا زایش کمی و کیفی ا تباطیات و تمنکیز
ضای جم یت ،باعث تغیین د الگوی همبسیتگ جا یه از شیکل کیانیک بیه
ا گانیک شد (دو کیا .)279 :1369 ،با پیچیدهشدن تقسیاکیا اجتمیاع  ،جا یه
کهنه و نهادهای قدیم دیگن قیاد نبودنید خواسیتهیا و نیازهیای شیهنوندان ا
پاسخگو باشند و جایگزین ناسب بنای سنتها ا ائه دهند؛ این بدان نا بیود کیه
نابهنجا یهای د جا ه به وجود آ د ،ا ا پاسخ ناسب به بحنان داده نم شد.
اصوالً د جا ه سنت اخحق و وجدان جم ی

ییا و یحک تیا ا یناد

است ،ا ا د همبستگ ا گانیک قواعد و قیوانین حقیوق بایید جیایگزین قواعید
اخحق شود .تناسب بیا ایین تغییینات ،شینوعیت نظیام سیاسی نییز دگنگیون
شود  .تا ز ان که نظا سنت بنقنا است پد ساال ی نیز طبی
کنده و همبستگ

و مول جلیوه

کانیک پاسخگوی ابطه ند و جا ه است ،ا یا پیچییدگ د

تقسیاکا اجتماع جدید نهادهای قدیم

ا از اعتبا

اندازد و نهادهیای جدیید

باید با کا ویژه ایجاد همبستگ ا گانیک ییان دولیت و لیت پدییدا گندنید تیا
ا ادهای عمو

بتواند جایگزین قد ت و نفوذ قیدیم شیود (سیاع .)70 :1391 ،

د چنین ابطه ا گانیک است که دولت قانونمند نا پیدا

کند؛ دولیت بایید د

وابط خود با شهنوندان تابع ژیا حقوق باشد و بن همین اساس اعمیال قید ت
باید بهواسطه ابزا های قانون صو ت گیند و د بنابن ،شیهنوندان نییز قاد نید بیا
حق ی کییه قییانون بییه آنهییا داده اسییت د قابییل سوءاسییتفاده احتمییال بنخ ی
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حکو ت دا ان از قد ت ،ایستادگ نمایند (شوالیه« .)19 :1378 ،ایین اندیشیه کیه
قانون ،عصا ه ا اده عمو

است؛ د واقع شالوده اساس دولیت قانونمنید اسیت و

ساختا نظا حقوق نیز بن پایه همین اندیشه استوا است»(همان.)62 :1378 ،
با تغیین د الگوی همبستگ و ایجیاد نهادهیای جدیید ،تضیاد و ت یا ض د
شنوعیت نظامهای پد ساال ی جدید نیز نمود بنجستهای پیدا

کند؛ بدین نیا

که از یکسو با گنایشهای نوگنایانه و بو وکناتییک ،شینوعیت نظیام سیاسی د
گنو کا آ دی قنا
ند

گیند و از سوی دیگن با اصلهگن تن از شنوعیت قیانون -

جنبهای الهیات و ؤیاپندازانه پیدا

نهادهای د ن

کند؛ دولت اقتدا گنا و نوسیاز پهلیوی

ا بیه وجیود آو د کیه شینوعیت نظیام سیاسی

پاسخگوی و سئولیتپرینی نظام سیاس

ا طیوف بیه

کند ،ا ا د عمل ،د قبال شهنوندان

سئول و پاسخگو نبود و اصل ضایت حکو یتشیوندگان ا یو د توجیه قینا
نم داد.
از نظن «هو یو» دولت د ن انند هن نهاد دیگنی بن شالوده ضیایت اسیتوا
است .بدین نا که اقتدا

از بطن لت

یان بنود و بهنوع ا اده عمو

آید و اگن اجماع د یو د دولیت از

پشتیبان -قوانین وضعشده -دولت نباشید ،نظیام

سیاس با خطن از دست تن شنوعیت واجه

گندد (همان.)43 :1378 ،

این د حال است که نوسازی د اینان عصین پد سیاال ی جدیید بنآ یده از
الگوی اقتدا گنا و آ نانه بود که بنآینید آن د هیا شکسیتن کیانونهیای قید ت
قو  ،رهب و حل د استای تمنکز قد ت د نهادهای سیاس

ل اقتیدا گنا

بود (هانتینگتون )207 :1386 ،که ایین سیئله خیود د ت مییق تضیاد ییان نظیام
سیاس  ،نینوها و طبقات اجتماع نقش اساس داشت.

()9

اصوالً « د ن و پد ساال با دوگانگ خاص  ،د اتحیادی تنیاق

آ ییز بیاها

همزیست دا ند» (شناب  ،)32 :1385 ،بدین نا که شیکل بینونی نظیام سیاسی ،
د ن به نظن

سد ،ا ا از د ون همچنان وابط اجتماع  ،ا ز ها و سینتهیای

جا ه نشانگان پد ساال ی ا هویدا
سنت ؛ بو وکناس

کند .کشاو زی کانیزه د بنابن کشیاو زی

د ن شیده د کنیا بو وکناسی بیا پیشیینه اشینا

و سینت ؛
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سن ایهدا ی بو

توأم با سن ایهدا ی وابسته و تضاد طبقه توسیط قیدیا و طبقیه

نوظهو توسط جدید .بن همین اسیاس ،د عصین پهلیوی دوم ،د بیا اقتصیاد ا
نوسازی کند؛ ا یا قید ت نیابودی بیازا سینت

ا نداشیت و د نتیجیه اقتصیاد بیا

ت ا ضات د ون ادا ه حیات داد .جا ه به لحاظ اجتماع و نهنگ

تماییل بیه

سکوال یسا گندید ،ا ا د عینحال حکو ت نتوانست از وحانیون سلب اختییا و
اقتدا کند .د حوزه اقتصادی پیشن تهای حاصل شد ،ا ا به دلیل عدم توس ه د
بخش سیاس  ،جا ه شکل نا توازن به خود گن ت که این عدم توازن ،ها بنآ ده
از ذات نظییام سیاسی پد سییاال ی جدییید بییود و هییا از عوا ییل حیطی نشییأت
ی گن ییت (سیییجزاده .)121 :1392 ،د نهاییت تمیایحت تجددخواهانییه شییاه بییا
ضیی یجتیینین پایگییاه اجتمییاع و اقیید پشییتوانه ایییدئولوژیک همییناه شیید و
«ساخت وسازهای اندک بن ناز وینانههای وسیع ایجادشیده صیو ت گن یت کیه
بیش از هن چیز سبب پیدایش نوع خأل ایدئولوژی و احساس سند گم د یان
تودهها گندید» ( یحن .)142 :1381،
 .2-3تقابل منافع میان پدرساالری جدید و نیروهای اجتماعی

پ

از آنکه حکو ت پد ساال ی جدید عصن پهلوی بیه واسیطه توا یق اجتمیاع

هابزی و بدون توجیه بیه ا اده عمیو

یندم ،بیه سیاخت دولیت طلقیه نوسیاز

پنداخت ،خط ش و سیاستهایش د سین نادیدهگن تن «ا اده همگان » تمنکیز
شد و نا ع خصوص

و د توجه طبقات اجتماع قنا گن ت و نجن بیه آن شید

که اشناف ز یندا  ،طبقه توسط سنت و جدید و خندهبو ژوازی به دنبیال نیا ع
صنف  -طبقات خود ته و توده ندم که نا ع خاص آنها بالف ل نشیده بیود د
عمل ب بهنه اندند .د چنین شنایط که دولت ستقل از طبقات بود و نفع دولت
با نا ع نینوها و طبقات اجتماع

اصله

گن ت ،توده ندم بیشیتنین آسییب ا

دیدند .پهلوی اول پنوژه دولت -لتسازی ا از باال و د استای سیاخت دولیت
طلقه د ن د پیش گن ت و لی گنایی

ا بیه اییدئولوژی دولتی بینای جلیب

حمایت وشنفکنان و توده ها تبدیل کند تا به کمک آن حمایت و پشتیبان بنخی
طبقات ختلج اجتماع

ا به دست آو د .ا ا د عمل ،دولیت طی ایین سیالهیا

چالش حاکمیت قانون در عصر پدرساالری جدید در ایران( )1299-1357و251 ...

بدون توجه به خواست و یل جا یه ،نوسیازی و تحیوالت ا بیه شیکل سیتقل
بهپیش بند .وشنفکنان حا

نوسازی آ نانه نیز به دلیل آنکه د جا ه از پایگیاه

اجتماع قابلتوجه بنخو دا نبودند ،نتوانستند بینای د نیزاسییون پد سیاال ی
جدید که غنب سازی ا به نای تجدد گن ته بود ،تیوجیه

نطقی بیا نیننید.

()10

وشنفکنان هموا ه د طول حیات خود د ادوا ختلج کوشیدهانید تیا نینوهیای
رهب

ا که از پشتیبان و حمایت ند ی بنخیو دا هسیتند بیا خیود همسیو و

همناه گندانند .ا ا د این بنهه خاص تا یخ  ،آنهیا قیاد نبودنید چنیین ائیتحف
وق

ا طناح کنند؛ چناکه نینوهای رهب بهعنوان یک از اقشا طبقه توسط

سنت بن اثن نوسازی و اصححات آ نانه پد ساال ی جدیید ،آسییبدییده و دچیا
تضاد نا ع با طبقه حاکا شده بودند ،لرا از اصححات حکمنان ،حمایت بیه عمیل
نیاو دند« .نوسازی اینان به سبک غنب د این دو ه و تح
حاکا عن

نظین تأسی

بنای انجام اقیدا ات

و تشیکیحت دادگسیتنی د سیال  ،1305خیا جشیدن

بنخ از ا حک وقف از دست وحانیت از سال  1315بیه ب ید ،تأسیی

یدا س

جدید به سبک غنب و خا جشدن نظام آ وزش و قضیای از دسیت وحانییت و
وا د شابه دیگن سبب شد به وق یت و قد ت وحانیون و علمای دین آسییب
ناوان وا د شود و بنای آنها د دولت طلقه و بلوک قد ت جدید جیای بیاق
نماند» (بشیینیه .)72-73 :1387 ،پهلیوی اول د یا تیه بیود کیه د ایینان پیشیبند
اصححات به ناتب دشوا تن از تنکیه است ،چناکیه د آنجیا وحیانیون د حیطیه
الیت اندک داشتند؛ ا ا وحانیون د اینان د زندگ سیاس

سیاس

قابییلتییوجه
تجددگنای

ا ایفییا ی کندنیید

(1976: 21

ندم نقیش

 .)Garoussian,د نتیجییه ،بنییانهییای

ا بن پایه ناسیونالیسا ،تأکید بن همگن و تجان

ل و بازگشیت بیه

جحل و شکوه اینان پییش از و ود اسیحم و همچنیین ضیدیت بیا وحانییت بنیا
نهاد .)(Keddie, 2003: 94این تضاد نا ع یان حکو ت و نینوهیای یرهب  -و د
شکل کل با طبقه توسط سنت  -طبی تاً آنهیا ا بیه واکینش علییه تجیدد آ نانیه
پهلوی وا داشت.
از دیگن نینوهای اجتماع سنت  ،تجا بودند که به همناه وحانیت بهعنیوان

252

راهبرد فرهنگی  -اجتماعی♦ سال هشتم ♦ شماره سی ♦ بهار 1398

اقشا اصل طبقه توسط سنت از دینباز -عصن صفویه بیه ب ید -وابیط یال و
اشییتناکات ایییدئولوژیک -ییرهب داشییتند .ط ی دو ان صییفویه ادا ه وقو ییات ا
وحانیون بن عهده گن تند و با توجه به ا زایش این وقو ات ،نیا ع وحیانیون و
باز گانان (بازا ) اشتناکات زیادی پیدا کند (سیو ی )182 :1376 ،که این اتحیاد از
آن ز ان تا به ا نوز همچنان پابنجا بوده و نقش ت یینکنندهای د تحیوالت عصین
شنوطه تا پینوزی انقحب اسح

د اینان ایفا کنده است.

اشناف ز یندا بهعنوان دیگن طبقه اجتماع عصن پهلوی د دو ه ضاشاه تا
حدودی از تحوالت صون اند و حت قانون ثبت اسناد نیز به آنها کمک کند تیا
نا ع بیشتنی به دست آو ده و ز ینهای که پییش از ایین حیل تندیید بیود بیه
تملک آنان د آید ،ا ا د عصن حمد ضاشیاه و خصوصیاً د اسیتای اصیححات
ا ض  ،قد ت و توان این طبقه ئودال بهشیدت وبیهزوال یت و آنهیا نییز بیه
جنگه نتقدان اصیححات آ نانیه پیوسیتند .همچنیین از ییان یتن طبقیه سینت
ز یندا  ،آسیب دیگنی نیز بیه دولیت وا د کیند؛ اصیححات ا ضی «...بیه نقیش
یانجیگنانهای که الکان اغلب بین دولیت از یکسیو و بازا ییان و علمیا از سیوی
دیگن ایفا

نمودند ،پایان بخشید» (اشنف.)103 :1372 ،

یشه طبقه توسط جدید ا باید د طین هیای نوسیازی عصین پهلیوی اول
جستجو کند؛ طبقهای نوظهو و د حال شد که ظهو

نهون تیح

ضاشیاه

د ساخت ا تش د ن و نظام ادا ی تمنکز بود؛ طبقهای شهنی و تحصییلکینده
که طالبات سیاس (ازجمله قابت و شا کت آزادانه و ضای باز سیاس و انواع
آزادی) داشت .ط سالهای ب د و بهویژه د عصین پهلیوی دوم ،دولیت تصیدی
پیشبُند توس ه شده و بیا ید نیزهکیندن عنصیههیای ختلیج آ یوز وپینو
آ وز

عال  ،سانه و دیگن وسایل ا تباطات جم

نینوهای

،

ا آزاد کیند کیه بیا

نظام سیاس سیازگا ی نداشیتند؛ انبیوه از تحصییل کندگیان و تکنیوکناتهیای
تخصص که نم توانستند با حکو ت که د گند

نخبگان انسیداد ایجیاد کینده

بود ،کنا بیایند (ا ضل  .)431 :1395 ،طبقه توسط جدیید کیه بیهعنیوان طبقیهای
نوظهو د عصن پهلوی اول ایجاد شد ،د دو ه پهلوی دوم شد نموده و کوشیید
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د تحوالت اجتمیاع و نهنگی تأثینگیرا باشید ،ا یا شیاه بیهواسیطه اقیدا ات
اطحعات و ا نیت این طبقه ا سنکوب کند و خیود ا از حماییت ایین طبقیه کیه
توانست پشتوانه عقیدت

و د نیاز شاه ا بینای نوسیازی و اصیححات از بیاال

ناها آو د ،حنوم ساخت و د واقع خود ا د بنابن وحیانیون و دیگین طبقیات
سنت آسیب پیرینتن کیند (همیان« .)476 :1395 ،اعضیای ایین طبقیه ،کیا گزا ان
اصل «دولتسازی» و نوسیازی دو ه پهلیوی بودنید .بیاوجوداین ،قیدان نصیت
شا کت سیاس  ،به ویژه د دو دهه آخن این دو ه ،باعیث دلسیندی ،نا ضیایت و
د نهایت خالفت ال علیه ژیا ،د یان شما ی از اعضیای ایین طبقیه گندیید»
(اشنف.)108 :1372 ،
تشکیل و تکوین طبقه سن ایهدا د اینان از سالیان پیش از شنوطه با وانیع
ت ددی همناه بوده است؛ وجود ناا ن جان و ال و نا وس ند ان این سینز ین
هموا ه انع کوشش های آنان د
چناکه هیچ ک
نخواهد زد

اه انباشت سن ایه و تولید صین ت بیوده اسیت،

دست به تولید کیاالی کیه سیاعت ب ید از چینگش بیه د بننید،

(1825: 198

 .)Frazer,عدم تشکیل طبقه ستقل سن ایهدا ،

()11

نجن بیه

آن شد که خندهبو ژوازی با نا ع وقت و زودگر د اینان پیا بگییند؛ نینوهیای
اجتماع که «احساس ناتوان و لومنبودن وق یتشان آنان ا از سئولیتپیرینی
دو نمود و تمایل دستنس به حداکثن سود د کوتاهتنین ز ان مکین ا د آنیان
تقویت نمود» (اشنف .)107 :1372 ،طبقه نوکیسه خنده بیو ژوا حصیول سیتقیا
ساخت سیاس اینان و د ناحل ب د تجدد آ نانه حکو ت است؛ طبقهای کیه بیه
لحاظ نهنگ و اجتمیاع

یشیههیای دهقیان و بیو ژوای داشیت و بیه لحیاظ

اقتصادی طبقهای غین ولد ،تمایل بیه سین ایهدا ی صین

و واسیطهگینی بیود؛

طبقه ای که نمود با ز تضاد بیین سینت و د نیتیه ،سوسیالیسیا و سین ایهدا ی و
دین باو ی و دنیاگنای به شکل توأم و هاز یان بیود (شیناب  .)203 :1385 ،ایین
طبقه به دلیل عدم توان د قابت و پینوزی بن دیگن نینوهای اجتمیاع و طبقیات
سنت  ،با اشناف ز ین دا و دستگاه دیوان ائیتحف کیند و ی تیوان گفیت «حیق
حکو ت ا با حق کسب و پیشه و الانیدوزی بادلیه [کیند](»...کسینای :1379 ،
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توده ندم که د قاعده هنم طبقات جا یه جیای داشیتند ،هنگیز نتوانسیتند
نا ع خاص خود ا از قوه به ل د بیاو ند؛ د نتیجه ست د آن بودند کیه توسیط
دیگن گنوهها و طبقات اجتماع علیه نظا و قن ات ستقن و جا ی ساز اندهی
شوند .این ها با نوپاش اعتماد اجتماع نسبت به ساختا نظام سیاسی
شد و هنم جا ه توجه نینوهای اجتماع

حقیق

اقد قد ت ادی گندید؛ نینوی که بیا

قد ت نوی و دین -سنت قاد بود پد ساال ی جدید ا با بحنان واجه کند.
همانطو که وسو د قنا داد اجتماع بیه آسییبشناسی چینخش از ا اده
به ا اده همگان

عمو

پیندازد ،ا اده عمیو

آحیاد جا یه ز یان

ی توانید

بیشتنین و ؤثنتنین ظن یت و قابلیت ا بنای اه و ا نیت جا ه حقیق گندانید
که همه شهنوندان ،گنوههیا و نینوهیای اجتمیاع  ،ا اده عمیو

ا بین تمیایحت

شخص بنتنی بخشیده و نفع همگیان بین نیا ع همگیان -کیه بنآ یده از نیا ع
شخص  ،صنف  ،حزب و گنوه است -تنجیح داده شیود .د قابیل ،اگین نیا ع
خصوص د یان طبقات و نینوهای اجتماع اولویت پیدا کنید ،دیگین تشیخیص
نا ع عمو

از نا ع خصوص ساده و وشین نخواهید بیود؛ پیونید ییان یندم

سست شده و نشانگان نو یختگ سا ان سیاس نماییان ی گیندد ( نتضیویان،
.)1392
پد ساال ی جدید با وا دکندن ظاهن د نیته ،جا ه ا دگنگون کینده بیود:
تقسیاکا اجتماع پیچیده تنی ا به وجود آو ده و ندم د جا ه نقش و جایگاه
پیدا کنده بودند .آنها وا د ابطهای حقوق شده بودند که از ییکطینف بیه آنیان
نقش شهنوندی
حکو تشوندگان

داد و از طنف دیگن دولت ا نیاز نید بیه حماییت و پشیتیبان
کند .همچنین ،توده ندم و حت طبقات اجتمیاع پیایین بیا

بهنه گینی از ظاهن تجدد همچون گستن
بهتن زندگ و دیگن حقوق طبی

ا تباطات و حملونقیل بیا شییوههیای

شان آشنا شیده ،خواسیتا تحیوالت بنییادین د

نحوه ادا ه کشو بودند .تغیینات جم یتی بخیش عظیمی از جا یه وسیتای

ا

وانه شهنها کنده بود ،ا ا این « هاجنان وستای کیه بخیش اعظیا جا یه قیین
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شهنی ا تشکیل [ دادند] ،از سها خود د سیاختا جدیید شیهنی و اجتمیاع
ناخشنود [بودند]» ( ینسپاس  .)140 :1384 ،این هاجنت عظیا وستا به شیهن بیا
آ الها و آ زوهای دستنیا تن توأم شد و شأن وستائیان و قشن قین جا ه ا تا
حد ناظنان خا و

نایند د نیزاسیون د اینان نوکاست (همان.)140 :1384 ،

د کنا این تضادها و تناقضات به وجود آ ده ،پد ساال ی جدیدی د عمیل
یناثخوا بنیانها و نهادهای نسبتاً د ن بود که از شنوطه بنجای انده بود ،ا ا
نظام پد ساال ی جدید از این نهادهای تأسی شده و ناکیام انیده بیهعنیوان ابیزا
د ن تقویت قد ت نظام سیاس د بنابن یندم بهینه گن یت و بیه عبیا ت نظیام
سیاس

ا د بنابن ندم -و نه بنای یندم -قد تمنید سیاخت؛ بیو وکناتیزهکیندن

جا ه توسط پد ساال ی جدید دو کا کند هاز ان و تناق
(شاخه کشو ی) به شهنوندان خد ات ا ائه
ندم ا نعوب و خالفان ا سنکوب

داشت :ازیکطینف

داد و از طنف دیگن (شاخه نظا )

کند (ا ضل .)473 :1395 ،

د نهایت نیز ضاشاه و حمد ضاشاه «...سیاستمدا ان آزاداندیش و نتقید ا
با یا ان طیع و نطبق با خود ت یوی

نمودنید ،هییا ت کیه د واقیع بحنانی

داخل و خا ج بنایشان گنان تمام شد (اشنف .)106 :1372 ،د چنین شینایط
آنها نم توانستند تشخیص دهند که جایگزین ا اده همه بیهجیای ا اده همگیان
(عمو ) ،ا اده عمو

ا خا و

و یکپا چگ جا ه ا سسیت کینده و نیا ع

طبقات و نینوهای اجتماع بیا نظیام سیاسی دچیا تضیاد و تقابیل شیده اسیت.
جنبشهای دهههای  40 ،30و  50که پیشد آ دی بن انقحب اجتماع سیال 1357
گندیدند ،پاسخ به تجدد آ نانهای بود که پادشاهان پهلوی بدون توجه بیه بیان
هویت و بو

توده ندم و صن اً بهواسطه د نیزاسیون غنب بین جا یه تحمییل

کنده بودند .حمد ضاشاه با تسنیع د د نیزاسیون و تجدد غنبگنایانه ،طبقیات
سنت

ا بیش از گرشته نا اض کند« .بننا ه نظام او اساساً دستپخت وشینفکنان

دو ه شنوطه و بین نخبگان ل گنا حبوب بود .ا ا وقت ایین بننا یه بین عمیوم
ییندم تحمیییل شیید بییه خصییو ت گسییتنده و گییاه

قاو ییت ییال انجا ییید»

(اتابک  .)132 :1390،دولت پد ساال جدید با ابزا نیوین ناشی از د نیزاسییون
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بنیان قد ت خود ا تقویت کند ،ا ا غا ل از این بود که این ابزا ید ن د اختییا
خالفان او نیز قنا دا د .د نتیجه ،هبنان رهب قا با استفاده از ابزا های ا تباط
نوین و شبکههای غین سم  ،ظن یت جمع آو ی و توزیع الییاتهیای یرهب
گستن

ا

داده و به جرب وحانیون جیوان د سناسین کشیو پنداختنید (اشینف،

 .)113 :1372جرب وحانیون ،به نای تبلیغات بیشتن علیه طین هیای نوسیازی
پهلوی بود؛ تبلیغات بیشتن نا ضایت بیشتن ا د پ داشت و نا ضایت

ندم باعث

شد تا وحانیون و دیگن نینوهای رهب قاد گندند با سنعت ،ندم ا علیه نظیام
ستقن ساز انده کنند .همانطو که وسیو د نظنییه قینا داد اجتمیاع اظهیا
کند« :اگن اساس قانون بن ا اده عمو
نشده ،پ

نباشد ،چون نفیع آحیاد جا یه حاصیل

د چنین شنایط شهنوندان جوز نا ن ان

یدن

وجیه ا بیه دسیت

آو ند».
شا نظام پد ساال ی جدید به دیگن جنیانات سیاس
این شد که گفتمان اسحم شی

بهعنوان تنهیا اه نجیات و پاسیخ بیه تناقضیات و

چالشهای پیش وی پد ساال ی جدید ن
اعتمادسازی ،ندم ا د

ل و چپ نجین بیه

گندد؛ گفتمان شی

استای تحقق ا اده عمیو

و ق شید بیا

تجهییز کینده و پد سیاال ی

جدید ا به چالش بکشد .وشنفکنان دین و نینوهای رهب به تطبیق آ وزههیای
شی

با قتضیات ز انه پنداختند و بیا ایجیاد قینا دادی اجتمیاع کیه بنآ یده از

ا ادهای عمو

بود ،توده ندم ا علیه قد ت سیاس باق انده از عصین شینوطه

بسیج کندند.
با پینوزی انقحب اسح

د سال  ،1357پد ساال ی جدید از جا ه خیت

بست و آزادیخواه و حاکمیت قانون بهعنوان گفتمان جایگزین طین شید .د
همین استا ،ا اده عمو

پشتیبان تغیین و تحوالت گستندهای د جا ه شد که د

بنابن بیش از نیاقنن کوشش د سین د نیزاسیون و تجدد آ نانه ایسیتادگ کیند.
با گرشت چها دهه از تغیینات بنیادین د ساختا قد ت و همچنیین دو انقیحب
بز گ شنوطه و اسح

ط بییش از ییک قینن گرشیته ،ا یا چیالش نهاد نیدی

حاکمیت قانون همچنان پابنجاست؛ بدین نا که حت ا نوزه نیز یکی از سیائل
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اهبندی کشو با زه با ساد ،کا آ دی و قاط یت نهادهای قانونگیرا ی ،اجینای
قوانین و نظا ت بن آن است .اهمیت این سئله تا آنجاست که شما ی از حققیان
د قام آسیبشناس توس ه کشو بن حاکمیت قانون انگشت نهیادهانید (نبیوی و
نتضویان.)1397 ،
ط سالهای ب د از پیینوزی انقیحب ،اقشیا ختلفی بیه ثینوت و قید ت
دستنس پیداکندهاند و شاهد شکلگینی جنیانهای د دیوانساال ی بودهایا که با
گنایش بهنوع اشنا گنی ،ا اده عمو
انقحب -ا تحدید
نفع همگان قنا

آحاد جا ه -بیهعنیوان یثیاق بنییادین

کند و نا ع خاص حزب  ،گنوه  ،صنف و یندی ا و ای
دهد؛ یل به انحصیا قید ت سیاسی و اقتصیادی ییان ایین

جنیانها با گنایش به اشنا گنی ،چالش جدیدی است که
آسیبهای جدی به ا اده همگان وا د کنده و نظام سیاس

تواند د د از یدت
ا با بحینان نهیادینگ

حاکمیت قانون واجه کند؛ چالش که بهد ات و د توجه هبینی نظیام بیوده و
و د نقد ایشان قنا گن ته است.
این وضع ،چالش خا وشی ا اده عمیو
شنایط

ا د پی

ی آو د کیه د چنیین

تواند باعث سستشدن پیونیدهای اجتمیاع و د واقیع ا یول سین ایه

اجتماع شود .بناین اساس ،بهعنوان یک بینش اهبیندی ،یندم بایید بیهگونیهای
نادا د تما

تصمیاسازی ها به شکل

ستمن حضو داشته باشند و خواسیت

و ا اده آنان لحاظ شود .د چنین شنایط است که قانون بیهعنیوان کین اساسی
پیوند یان اطاعیت و آزادی و عصیا ه ا اده عمیو
گندد و تمند از آن بسان خنوج از ا اده عمیو
اینکه ،ا اده عمو

د جا یه جیا ی و سیا ی
تلقی

ی شیود .کوتیاهسیخن

به نزله اساس شنوعیت هن نظام سیاس  -بهوییژه نظیامهیای

ند ی و انقحبیی  -نیاز نیید ناقبییت سییتمن اسییت و غفلییت از اییین واق یییت
سننوشتساز هموا ه نظامهای سیاس

ا دستخو

بحنانهای دا ینگسیتن کینده

است.
نتیجهگیری
دولت پهلوی اول کوشید با استقنا دولت -لت به سبک جدید ،از تجزییه ایینان
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لوک الطوایف قجنی جلوگینی کند و بنای تشکیل دولت نکیزی ،اصیححات

ا

د ز ینه بنقنا ی ا نیت ،قابله با خنا ات ،ایجاد دا س جدید ،تضی یج سیاختا
ئودال  ،گستن

زبان ا س  ،اتحاد سنز ین بن پایه هویت ل به انجام سیاند،

ا ا با زینپاگراشتن قانون و شیوه ادا ه پلیس جا ه و گستن

سیاد یال -ادا ی

ناش از حکو ت استبدادی« ،دولت -لت» بیه نیای واق ی آن شیکل نگن یت.
د واقع ،آنچه پدید آ د تداوم حکو ت استبدادی بن پایه الگوی پد ساال ی جدیید
بود و از آنجاکه این الگوی حکو ت د سنشت خود دستخو

ت ا ض و تناق

است ،واکنش ندم نسبت به پهلوی اول نیز دوگانه بود .اقلیت بن آن بودند که این
دولت نظا ،انضباط ،قانون ،اقتدا نکیزی و ا نییت ،یدا س ید ن ،حمیلونقیل
عمو  ،اه آهن سناسنی و ساین ظاهن تجدد ا با خود به همیناه آو ده و پینوژه
د نسازی ا به انجام سانده است؛ ا یا اکثین یندم تقید بودنید کیه حکو یت
پهلوی اول ،ستا ،ساد ،استبداد و ا نیت از نوع پلیس آن ا به همناه آو ده
ضاشاه ا نیت ا ستقن ساخت و بننا یههیای

است.

ا بینای نوسیازی اقتصیادی،

اجتماع  ،قضای و ادا ی بیه اجینا د آو د؛ ا یا ا کیان شیا کت سیاسی آزاد ا
ناها نساخت و از نهادهای د ن بهجای انیده از انقیحب شینوطه د اسیتای
تقویت نظام سیاس بهینه بیند .د واقیع ،بیا وی کیا آ یدن ضاشیاه جنبیههیای
د وکناتیک تجدد که یناث انقحب شنوطه بود؛ کنا گراشیته شید و جنبیههیای
صو ی تجدد ( د نیزاسیون) و د توجه قنا گن ت .نتیجه این سیاسیت گسیتن
سنخو دگ و قاو ت د بین بخشهای گوناگون جا ه بود.
د حال که د جنیان نوسازی و اصححات د ا وپای غنب از قینن هجیدها
به ب د ،صو ت و حتوای نظام های سیاس د جهیت اسیتقنا حاکمییت ند ی
تحول شد؛ د نظامهای پد ساال ی جدید د قنن بیسیتا «صیو ت» نظیامهیا بیه
تقلید از غنب دگنگون شد ،ا ا « حتوای ا زش » آنها کمابیش دستنخو ده بیاق
اند .نظامهای سیاس د بین دو انقحب ( شنوطه و اسح ) نیاز بیه نوسیازی ا
احسییاس کندنیید ،ا ییا بییدون د نظیین گیین تن ا اده عمییو  ،نوسییازی ا آ نانییه،
کنتنلشده و حدود به شکل صو ی بهپیش بندنید و از آنجیای کیه ایین شییوه از
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تجدد نوعاً با یل و خواست ندم همناه نبود ،نجن بیه تقابیل و د بنخی

یوا د

تضاد نا ع یان نینوهای اجتماع و نظام سیاس شید و ا اده همگیان جیایگزین
ا اده عمو

(همگان ) گندید .بدینسان ،د دو ههای پهلیوی اول و دوم قیوانین

صوب نهادهای د ن هیچگاه د بین ندم از شنوعیت الزم بنخو دا نشیدند و
نهایتاً نتوانستند نظم

شنوع و پایدا پ یزی کنند.

د قاله حاضن کوشیدیا نشان دهیا الگوبندا ی ناقص از نهادهیای غینب و
اقتباس ظواهن تمدن غنب و تحمیل آن به جا ه اینان و همچنین کوشیش بینای
قانونمندکندن جا ه بهواسیطه زو و اجبیا حکیو ت  ،هین دو د جهیت ناکیا
حاکمیت قانون د اینان عصن شنوطه عمل کندند .با استقنا جمهو ی اسح

و

بنقنا ی قنا داد اجتماع جدید جدداً جنبههای د وکناتیک تجدد و د نظن قینا
گن ت و ندم د عنصههای ختلج سیاسی و اجتمیاع

یال شیدند و حقیوق

شهنوندی ،دن  ،اجتماع و اقتصادی و د توجه آحیاد یندم قینا گن یت .ا یا
چنانچه پیش از این نیز توضیح دادییا ظهیو نهنیگ و سیاختا های تماییل بیه
اشنا گنی د شما ی از الیههای جا ه که به بهای نا ع عمیو
خاص بودند ،چالشهای
نظنیه ا اده عمو

ا د استقنا حاکمیت ا اده عمو
ا نوزه نیز

پیگیین نیا ع

پدید آو دند.

تواند بهعنوان اهبیندی حییات د حفیظ و

استمنا قنا داد اجتماع بنآ ده از پینوزی انقحب  ،1357و د توجه نظام سیاس
و سییاختا اجتمییاع اییینان قیینا گیییند .لییرا بییازنگنی د نییا ع همگییان و
اولویتبخش به ا اده عمو

تواند چالشهای پیش وی نهیادینگ حاکمییت

قانون د اینان ا نوز ا به حداقل مکن کاهش دهد.

پینوشتها
 .1تغیین وابط دولت و ندم ،نوع حاکمیت و تغیین د بنای شنوعیت نظامهای سیاس
و ایجاد دولت -لت های جدید و نیاز به بازت نیج دولیت و لیت ،چیالشهیای
نوین است که پد ساال یهای جدید ا همچنان تهدید کند.
 .2بنخ بنآنند که ان طافپرینی قانون با قید ت و ثینوت ا یناد ابطیهی سیتقیا دا د
( یع پو .)84 :1378 ،
 .3ژان ژاک وسو تقد است« :از حاکمیت دوگانه دین و دولت کشاکش همیشیگ بین
سن حقوق شنع و عن پدید آ د و بنقنا ی قیانون اساسی ا د دولیتهیای
سیح نا مکن کند؛ ندم دیگن نتوانستند بدانند که آیا باید از ن یاننوا اطاعیت
کنند یا از کشیش» (عالا.)369 :1390،
 .4اصطححات  Patriarchyو  Patrimonialهن دو بن انواع حکو ت اطحق شود که د
آنها بنتنی قد ت بهطو طبی د دست کسان است که د جایگاه «پد » قینا
دا نید .د اییین قالییه «پد سییاال ی» تنجمییه  Patriarchyاسییت و شییکل جدییید
ادل «پد ساال ی جدید» گن ته شده است.
آن  Neo-Patriarchyد ا س
 .5این د حال است که نهادهای د ن د غنب بن اساس شینوعیت جدیید (قیانون -
ند ) ادا ه ی شیوند .بیدین نیا کیه ضیمن تغییین د صیو ت ،بنییانهیا و
زینساختهای کنی نیز تغیین کنده و حدود و اختیا ات این نهادهای جدیید د
قانون اساس آنها ت نییج شیده اسیت .اگنچیه کیه د ییان سیت منات تیازه
استقحلیا ته ،جهان کاتوس ه و خصوصاً خاو یانه پن است از وزههیای قیوانین
اساس سننگونشده؛ قوانین اساس که د ظاهننمای از دنییای ید ن ا بیه
کشد ،ا ا زینساختهای سنت و پد ساال انه واق یت تضاد ا نمایان ی کنید
(داد.)69 :1388 ،
 .6الزم به توضیح است که ا اده همگان همان ا اده عمو است که نظن به نفع عمیو
دا د ،ا ا ا اده «همگان» ،همان ا اده تکتک ا ناد جا یه اسیت کیه تحیت تیأثین
نا ع ندی ،صنف و حزب قینا دا د و بیه دنبیال نفیع خصوصی اسیت .ا اده
عمو نماینده نا ع عموم ندم ا ا ا اده همه (همگان) نماینده نا ع خصوصی
همه ا ناد جا ه است .ا اده عمو ایل به ساوات بنای همگیان اسیت و ا اده

چالش حاکمیت قانون در عصر پدرساالری جدید در ایران( )1299-1357و261 ...

خصوص ایل به تنجیح و ا تیاز و بنتنی ندی و نا ع خیاص اسیت ( وسیو،
.)62 :1341
 .7اگنچه نم توان از کوششهای هابز د پیشبند اندیشه سیاس صینفنظین کیند؛ او بیا
طن اندیشه کانیست جا یه و دولیت و همچنیین قینا دادی (تیوا ق ) بیودن
اجتماع و جا ه سیاس  ،به دنیوی شدن ا ن سیاست کمیک شیایان تیوجه کیند
( .)Connolly, 1989: 40همچنین کوشش کند سیاسیت ا از یرهب ،الهییات و
تا یزیک بهطو اعا تفکیک نماید (.)Hampsher-Monk, 1992: 4
 .8ناصنالدینشاه د سفن سو ش به ا وپا ضنو ت قانون ا احساس و اذعان کنید کیه
همه نظا و تنق ا وپا به بنکت وجود قانون است (آد یت  .)11-12 :1355Uاین
دیدگاه نسبت به قانون تقنیباً بنای هن آن کسی کیه بیه ننیگ ی یت حینز
شد؛ حت ضاقل ینزا نزند تح ل شاه نیز که بیه انگلسیتان تیه بیود-از
حنیت آزادی به وجد آ ده و آن ا ناش از قیانون ی دانید؛ قیانون کیه باعیث
حدودیت همهک شده است حت پادشاه (حائنی.)107 :1374 ،
 .9د سال  1308و تنها چند سال پ از استقنا پد سیاال ی جدیید پهلیوی اول ،دبیین
سفا ت ا نیکا گزا ش قابل تأ ل به وزا ت خا جه این کشیو ا سیال ی کنید:
«زندان کندن ا ناد بدون حاکمه یا بنای همیشه ساکتکندن ا ینادِ د دسینآ نین
بییدون عایییت ییوازین قییانون  ،گیینایشهییای ا تجییاع شییاه ا بییه نمییایش
گرا ند...د اینکه لت از این ب توجه به قانون و عدالت سیود بینده باشید
توان تندید داشت...شاه تا ز ان که اختیا ا تیش ا د دسیت دا د ی توانید
قد ت خود ا تحکیا کند و هیچ خیالف ا تحمیل نکنید؛ ا یا اصیححات کیه
باقد ت اسلحه ایجاد شوند به طو کل ناپایدا خواهند بیود .اگین یندم بیهنظیام
قانون کشو خود اعتماد نداشته باشند ،به شاه خود و اصیححات او نییز اعتمیاد
نخواهند داشت و هیچ کا خوب که پایدا باشد انجام نخواهد شید» (کاتوزییان،
.)230 :1391
وشنفکنان د هژ ون نهنگ بن جا ه دالیل ت یددی دا د کیه ی تیوان
 .10ناکا
به اختصا آن ها ا د عدم استقحل ال آنان از نظام سیاس  ،عدم استقحل کنی
آنان به دلیل گنایشات غنب گنایانه و ب ضاً غنب ستای و ساده انگا ی د اقتباس
وبنای از غنب (ز ین کوب ،)1375 ،عدم دستنس آن ها به بخش های حاشیه ای
شهنها و وستاها و از طن ناآشنای وشنفکنان به شنایط اقتصیادی ،اجتمیاع
و نهنگ این اقشا خحصه کند (خلیل خو.)83 :1373،
 .11الزم به ذکن است که این طبقه د پیشبند د نیته غنب و استقنا دولتهای قانونمند
د ا وپای غنب نقش بنجستهای داشته اسیت ،چناکیه بیدون وجیود ییک طبقیه
اجتماع حق حو که د پ طالبه حقوق اجتماع و شهنوندی باشد نهادهیای
د ن شکل نگن ته یا اگن تشکیل شوند نیز دین یا زود ساقط شوند.
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