فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه انقالب اسالمي»
سال نهم :شمارة  ،03بهار 8031
صفحات39 -57 :
شناسه دیجیتال (10.22084/RJIR.2019.18308.2662 :)DOI

Pažuhešhnâme-ye Enghelâbe Eslâmi
A Quarterly Scientific – Research Journal
on Islamic Revolution
Vol. 9, No 30, Spring 2019

مقایسه پیامدهای سیاسي انقالب فرانسه و انقالب اسالمي ایران با
تأکید بر دگرگوني ساختار سیاسي
شینخانی*8

علی
جعفن ساسا

2

چکیده
هدف یقاله حاضن پاسخ به این سؤال است که انقالم رنانساله ( )8513و انقالم اسالمیی ایالنا ( ،)8353از
لحاظ پیایدهای سیاسی ،بهویژه از حیث دگنگونی ساختار سیاسی ،چه تفاوتها و شباهتهایی دارند؟ در پاسالخ
به این سؤال ،یباحث نظنی پژوهش ،با تلفیق نظنیههای ینتبط با پیایدهای انقم  ،یانند نظنیه هالانتینگتو ،
تیلی ،زیمنین ،اسکاچپول و ...و استخناج شاخصهای پیایدهای سیاسی انقم  ،یانند دگنگونی ساختار سیاسی
و ثبات سیاسی ،تنظیم شده و این رنضیه یطنح گندید که پیایدهای سیاسی انقم رنانسه و انقم اسالمیی
اینا  ،از لحاظ دگنگونی ساختار سیاسی ،نظین الغاء نظام سلطنتی و تشکیل جمهوری ،تصویب قانو اساسالی و
دگنگونی قوای سهگانه شباهت دارند ،ولی از لحاظ یاهیت ،یبانی ،زیالا  ،نالو و چگالونگی دگنگالونی سالاختار
سیاسی و ثبات سیاسی ،با یکدیگن تفاوت دارند .بنای بنرسی و آزیو رنضیه روق ،تحالوتت سیاسالی پال از
انقم رنانسه و انقم اسمیی اینا پ از چهل سال از وقو آ دو ،با روش توصیفی -تحلیلی و تطبیقالی
واکاوی شده و یقاله به این نتیجه ختم شده است که اوتً ،هن دو انقم دارای پیایدهای سیاسالی گسالتندهای
بودهاند ،ثانیاً ،تفاوت های انقم رنانسه و انقم اسمیی از حیث پیایدهای سیاسی ،بهویژه دگنگونی سالاختار
سیاسی و ثبات سیاسی ،از شباهت های آنها اساسیتن است و ثالثاً ،ریشه این تفاوت ها را باید در عوایالل اصاللی
وقو انقم ها ،یعنی رهبنی ،ایدئولوژی و بسیج یندم جست که دو انقم از این حیث ،تفاوتهالای یالاهوی
دارند.
کلیدواژهها :انقم  ،انقم رنانسه ،انقم اسمیی ،پیایدهای سیاسی ،دگنگونی ساختار سیاسی.

 -8دانشیار علوم سیاسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمیی ،قالم ،ایالنا
(نویسنده یسئول)
 -2دکتنای علوم سیاسی واحد قم ،دانشگاه آزاد اسمیی ،قم ،اینا
تاریخ دریافت79/11/10 :

Email: rooz1357@gmail.com
Email: jsasan1387@gmail.com

تاریخ پذیرش79/00/00 :

.......................................... 97

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،00بهار 79

مقدمه
یکی از یباحثی که در یطالعات انقم به آ کمتن پنداخته شده و هنوز نسل اول نظنیههای ینبوط به آ
نیز ارائه نشده است ،یبحث پیایدها یا نتایج انقم ها است که باله دلیالل تأکیالد اندیشالمندا بالن یطالعاله
انقم از شکلگینی تا پینوزی و قائل نشد نتیجهای بنای انقم از سوی عده ای ،این حالوزه از ننالای
نظنی و یبانی تئوریکِ ینسجمی بنخوردار نیست .یعدود نظنیات ارائه شده در این حوزه نیز بالا اسالتفاده از
یطالعات یقایسهای و با رویکند جایعه شناسی تاریخی ارائه شده است .در واقع یکی از روشهای شالناخت
و ارزیابی انقم ها ،روش تطبیقی -تاریخی است که به یقایسه شباهتهالا و تفالاوتهالای انقالم هالا ،از
جنبههای یختلف ییپندازد .کتا «دیوکناسی در آینیکا» نوشته آلکسی دو توکویل ،که در قن نالوزدهم
نوشته شده است را ییتوا اولین کتا در این حوزه دانست که به یقایسه دیوکناسی در آینیکا و رنانساله
پنداخته است و آینیکا را از لحاظ دیوکناسی ،یورقتن از رنانسه ارزیابی کنده است .کتا «کالبالد شالکاری
چهار انقم » نوشته کنین بنینتو  ،دویین کتابی است کاله پیایالدهای چهالار انقالم انگلالی  ،آینیکالا،
رنانسه و روسیه را از حیث یناحل انقم ها پ از پینوزی و حاکمیت گنوههای یختلالف ،یقایساله کالنده
است .پ از بنینتو  ،کتا یهم «دولتها و انقم های اجتماعی» ،نوشالته تالدا اسالکاچپول ،از کارهالای
یورقی است که با رویکند تطبیقی ،به یقایسه سه انقم رنانسه ،روسیه و چین پنداخته است .اسالکاچپول
حجم بیشتن کتا خود را به یقایسه علل و رنایند شکلگینی این سه انقم بالزر اختصالاد داده و در
رصول آخن به پیایدهای این سه انقم در زیینههای یختلف پنداخته است و چندا پیایدهای سیاسالی را
بنرسی نکنده است.
ایا از لحاظ نظنی در این کتب و ساین کتا ها ،نظنیه ینسجمی در با پیاید انقالم هالا ارائاله نشالده
است .اندیشمندا سیاسی هن کدام از ینظن خاصی به پیاید انقم نگنیسته و بسیاری از نظنیهها در واقع
بن گنرته از تعاریف انقم و یبتنی بن دگنگونی ساختار سیاسی و ایجاد یالک نظالم سیاسالی جدیالد ،تغییالن
نخبگا سیاسی و خاستگاه طبقاتی آنها ،ثبات سیاسی و تداوم ساختارهای ایجاد شده پال از انقالم و،...
بهعنوا یهمتنین پیایدهای سیاسی انقم ها هستند.
یقاله حاضن نیز یکی از اهداف خود را ،توسعه یطالعات انقالم  ،بالهویالژه از حیالث پیایالدهای سیاسالی
دانسته و با یطالعه تطبیقیِ پیایدهای سیاسی انقم رنانسه و انقم اسمیی اینا  ،درصدد ننا بخشید
به این حوزه یطالعالاتی اسالت .از آ جالا کاله انقالم هالای رنانساله و ایالنا  ،از یهالمتالنین و اثنگالاارتنین
انقم های جها  ،در زیانه و زیینههای یتفاوت ،بوده و شباهتها و تفاوتهالایی هالم از جهالت پیالنوزی
انقم و هم از جهت پیایدهای آ دارند ،در این یقاله به دنبال یقایسه پیایدهای سیاسی آنها ،بهویالژه از
حیث دگنگونی ساختار سیاسی در چهار دهه پ از انقالم هسالتیم .بالنای ایالن ینظالور ،ضالمن بنرسالی
تحوتت سیاسی رنانسه و اینا ِ پ از انقم بهویژه دگنگالونی سالاختار سیاسالی و ثبالات سیاسالی آنهالا،
شاخصهای دگنگونی ساختار سیاسی و ثبات سیاسی ،استخناج و یقایسه شده و شباهتها و تفالاوتهالای
دو انقم بیا شده است.
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چهارچوب مفهومي
صاحبنظنا یتعددی ،تعنیف انقم را ،بن یبنای پیایدهای آ ارائه کندهاند .یکی از شالاخصتالنینِ آنهالا
سایوئل هانتینگتو است .تعنیف وی از انقم به یعنی یک دگنگالونی سالنیع ،بنیالادی و خشالونت آییالز
داخلی در ارزشها و اسطورههای یسلط بن یک جایعه ،نهادهای سیاسی ،ساختار اجتماعی ،رهبنی ،رعالیت
و سیاستهای حکویتی (هانتینگتو  ،)017: 8032 ،تعنیفی است که بیشتن ناظن به پیایدهای انقم است
و از نظن وی ،یک انقم کایل ینحله دویی نیز دارد که هما آرنینش و نهادیندی یک سالایا سیاسالی
است (هما .)011 :
از نظن هانتینگتو  ،یعیار یورقیت یک انقم  ،اقتالدار و اسالتواری نهادهالایی اسالت کاله خالود انقالم
پدیدشا ییآورد (هما  .)011 :و تکمیل کار انقم بستگی به ایجاد ساختار ساختارهای سیاسالی نالوینی
دارد که بتوانند تمنکز و گستنش قدرت را تثبیت و نهادیند سازند (هما .)370 :
با توجه به تعنیف روق ،از نظن هانتینگتو چند شاخص را ییتوا بهعنوا پیایدهای سیاسالی انقالم
از هم تفکیک کند .عموه بن دگنگونی ساختار سیاسی ،تغیین در ارزشها و رویکندهای سیاسی یندم نیز از
نظن هانتینگتو از پیایدهای سیاسی انقم و بلکه یهمتنین آنها یحسو یالیشالود .بنالابناین پیایالدهای
سیاسی انقم از نظن هانتینگتو  ،هم جنبه عینی دارد و هم جنبه ذهنی .جنبه عینی آ شایل دگنگالونی
در ساختار سیاسی و شیوه حکمنانی ،تغیین نخبگا سیاسی ،نهادیندی سیاسی و یشارکت سیاسی اسالت و
جنبه ذهنی آ شایل دگنگونی در ارزشها یا ایدئولوژی ،الگوهای یشالنوعیت سیاسالی و هویالت سیاسالی
است.
کوهن انقم را رنایندی ییداند که رنجام آ استقنار پابنجای حکویت جدید ،خواه به اتکاء انحصالار
زور یا حمایت گستنده یندم ،یا به احتمال بیشتن ،از طنیق نالوعی تنکیالب از آ دو اسالت (کالوهن8052 ،
 .)223:از نظن وی تغیین ساختار یا تحول نهادی یمکن است یشتمل بن انوا یختلفالی از دگنگالونی یاننالد
تغیین سلطنت یا ینسوخ شد آ  ،تأسی یا بنچیده شد یک یجلال قانونگالااری یالا تغییالن اساسالی در
وظایف خاد قوه قانونگااری در جایعه باشد (هما  .)08:بنابناین دگنگونی نو حکویت ،بنپایی حکویالت
جدید و تغیین ارزشها و اسطورههای رنهنگی جایعه ،از پیایدهای اصلی انقم از نظالن کالوهن یحسالو
ییشوند.
تیلی پیاید انقمبی را جانشینی یجموعهای از صاحبا قدرت به جای یجموعهای دیگن ییداند (تیلالی،
 .)251: 8017دیدگاه تیلی بن یبنای تقسیم انقم ها به دو گنوه سیاسی و اجتماعی است کاله در انقالم
سیاسی ،دگنگونی صنراً در ساختار قدرت صورت ییگیند و در انقم اجتماعی ،دگنگونی در همه حوزهها
صورت ییگیند.
تعنیف اسکاچپول از انقم نیز ناظن به پیایدهای آ است .از نظن وی ،انقم های اجتماعی بالهوجالود
آورنده ی دگنگونیهای سنیع و بنیادین در ساختارهای دولتی و طبقاتی یک کشور و ایدئولوژی یساللط آ

.......................................... 99

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،00بهار 79

هستند (اسکاچپول .)8 :8012 ،ساختار دولتی را ییتوا هما ساختار قدرت یا ساختار سیاسی تلقالی کالند
که به اشکال گوناگونی نظین ساختار اقتدارگنا ،دیوکناتیک ،استبدادی و ...در کشورهای یختلف وجود دارد.
از نظن آرنت ،بزرگتنین رویداد هن انقم عمل بنیادگااری است .بنابناین روح انقمبی ،حاوی دو عنصن
است .از یک سو عمل بنیادگااری و ایجاد شکل جدیدی از حکویت ییباشد که با نگنانالی شالدید دربالاره
ثبات و یاندگاری بنای جدید توأم است ،از سوی دیگن ،کسانی که به این این خطین یشالغولند احساسالی از
شادی ،آگاهی و توانایی بنای آنازگنی ییدهد ،یعنی تنکیبی از ثبات یحارظهکارانه و لیبنالیسالم .وی روح
انقم را آزادی ییداند (آرنت .)023: 8018 ،هن چند که آرنت دگنگونی ساختار سیاسی را با عنوا ایجالاد
شکل جدیدی از حکویت ،از یشخصههای انقم بنییشمارد ،ایا ثبات و یاندگاری این ساختار جدید نیالز
ید نظن وی است و بهعموه ،یعیار اصلی یورقیت یک انقالم را رسالید باله آزادی یالیدانالد کاله انلالب
انقم ها از رسید به آ ناکام یاندهاند.
اکارت زیمنین 8با تلفیق نظنیههای یختلف ،نظنیه کایلتنی در یورد پیاید انقم ها ارائه کنده اسالت
( .)Zimmerman, 1990از نظن وی ،انقم  ،سننگونی یورقیتآییز نخبگا حالاکم بالهوسالیله نخبگالا
جدید است که پ از به قدرت رسید ساختار اجتماعی و ساختار اقتدار را بهطور اساسی دگنگو ییکنالد
( .)Ibid, 39وی پیایدهای انقم را در چهار بُعد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،رنهنگالی و قالدرت دولالت
تفکیک ییکند .پیایدهای سیاسی شایل تنکیب نخبگا سیاسی ،آزادیهای سیاسی ،تعارضهای سیاسی
بین نخبگا  ،توده و کمیت و کیفیت و انوا یشارکت سیاسی ییشود (.)Ibid
بهطور کلی ینظور از پیایدهای انقم  ،نتایج حاصل شده از حنکالت انقمبالی در حالوزههالای سیاسالی،
اقتصادی ،اجتماعی و رنهنگی است که یمکن است در کوتالاهیالدت یالا درازیالدت ،در دو سالطد داخلالی و
بینالمللی حاصل شود.
هما طور که یمحظه شد ،هیچکدام از نظنیههای روق ،به تنهایی ،یباحث نظالنی تزم بالنای بنرسالی
پیایدهای سیاسی انقم  ،ارائه نکنده است؛ بنابناین نظنیه پیشنهادی ،بن اساس تلفیق نظنیالههالای رالوق
بیا ییشود.
الف -نظام سیاسي یا ساختار سیاسي

یکی از یتغینهایی که در نظنیههای روق ،از پیایدهای سیاسی انقم  ،بن شمنده شده است ،دگنگالونی در
نظام سیاسی ،نظام حاکم ،ساختار اقتدار یا قدرت ،دولت و ...است که در اینجا با عنوا سالاختار سیاسالی از
آ استفاده ییکنیم .ینظور از ساختار سیاسی ،سازیا سیاسی اداره کننده کشور است که حق حاکمیالت و
حق انحصاری کاربند یشنو قوه قهنیه در درو یک سنزیین را دارد .ساختار سیاسی شایل یجموعالهای
از نهادهای سیاسی 2نظین قانو اساسی ،نهاد رهبنی ،قوای سه گانه ،احزا سیاسی و ...ییشود که قانو
اساسی روابط این نهادها را با یک دیگن تنظیم ییکنالد و دگنگالونی آنهالا از پیایالدهای انقالم یحسالو
1. Ekart zimmermann
2. political institution

یقایسه پیایدهای سیاسی ...

97 .............................................................................................................. ................................................... ...............

ییشود .از نظن کوهن «تحول نهادی یمکن است یشالتمل بالن انالوا یختلفالی از دگنگالونی یاننالد تغییالن
سلطنت یا ینسوخ شد آ  ،تأسی یا بنچیده شد یک یجل قانونگااری یا تغیینی اساسی در وظالایف
خاد قوه قانونگااری در جایعه باشد» (کوهن.)08 :8093 ،
بهعنوا یثال ،در نظنیههای هانتینگتو  ،کوهن ،اسکاچپول ،آرنت و زیمنین ،با عناوین یختلالف ،ایالن
یتغین بیا شده است .هانتینگتو با عنوا دگنگونی ساختار سیاسی شالایل نهادهالای سیاسالی ،رهبالنی و
سیاستهای حکویت ،کوهن با عنوا استقنار حکویت جدید ،اسکاچپول بالا عنالوا دگنگالونی در سالاختار
دولتی ،آرنت با عنوا تشکیل حکویت و سایا سیاسی جدید و زیمنین با عنوا دگنگونی ساختار اقتالدار،
این یتغین را از پیایدهای سیاسی انقم بیا کندهاند.
ب -ثبات سیاسي و تداوم نظام انقالبي

یتغین دیگنی که بهعنوا پیاید سیاسی انقم یورد توجه نظنیهپندازا قنار گنرته است ،ثبات سیاسالی و
تداوم نظامِ بنآیده از انقم است .ثبات سیاسی با یتغینهایی یانند تداوم حکویت ،عدم چالش یا تغییالن در
نظام سیاسی و نخبگا سیاسی و نبود حوادث بیثبات کننالده یاننالد جنالت ،تالنور ،شالورش و ...سالنجیده
ییشود .در واقع ثبات سیاسی نشا دهنده استحکام نظام سیاسی در یقابل عوایل بالیثبالاتی اسالت و هالن
اندازه که یک نظام سیاسی از استحکام ،تداوم و تغیینات و چالشهالای کمتالنی بنخالوردار باشالد ،از ثبالات
سیاسی بیشتنی بنخوردار است.
پیامدهای سیاسي انقالب فرانسه و انقالب اسالمي ایران
پیایدهای سیاسی انقم رنانسه و انقم اسمیی بن اساس چهارچو یفهویی ،شایل دگنگالونی سالاختار
سیاسی ،تأسی قانو اساسی ،تأسی و دگنگونی قوای سهگانه و ثبات سیاسی نظالام بنآیالده از انقالم
ییشوند که در زین به شنح آنها ییپندازیم.
دگرگوني ساختار سیاسي

انقم و دگنگونی ساختار سیاسی رنانسه
ساختار سیاسی رنانسه تا پینوزی انقم  ،8513ساختاری سلطنتی بالود کاله در رأس ایالن سالاختار ،لالویی
شانزدهم از سمطین سلسله بوربونها ،بهعنوا پادشاه قنار داشت و ایالن سلسالله حالدود دویسالت سالال بالن
رنانسه حاکم بودند .در این ساختار پادشاه دارای قدرت یطلقاله بالود و یالندم در هالنم قالدرت از جایگالاهی
بنخوردار نبودند .اگن چه لویی شانزدهم از قدرت و کفایت چندانی بنخوردار نبود؛ ایا اقتدار سلطنتی از طنق
گوناگو نظین ارتش ،بوروکناسی و یتحدا سلطنت نظین رئودالها و کشیشا اعمالال یالیشالد و در ایالن
دوره نیز هما رابطه یک جانبه و اربا و رعیتی دولت و یلت بنقنار بود .به نوشته ژرژ لورالور «در آسالتانه
انقم رنانسه ،تقنیباً تمام یمالک اروپایی تحت حکویتی به سن ییبندند که یا ایالنوز آ را رژیالم کهالن
ییناییم .در این رژیم ،شاه دارای قدرتی یطلق بود .کلیسا یا روحانیت او را نایب یا نماینده خدا ییدانسالت
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و شاه هم به نوبه خود و با تحمیل یاهبش به یندم ،دستگاه کلیسا را تقویت ییکند .نجبا و روحالانیو بالا
رنیانبنداری از شاه ،ینارع و ایتیازات خود را حفظ ییکندند .در واقع نظام کهالن دارای سالاختاری اشالناری
بود» (لورور .)815 :8057 ،با پینوزی انقم در سال  ،8513تغییناتی در این ساختار ایجاد شد که ییتوا
آنها را یصداق دگنگونی ساختار سیاسی قلمداد کند.
اوتً ،در یبانی یشنوعیت نظام سیاسی حاکم تغیینات اساسی بهوجود آیالد .یشالنوعیت ایالن نظالام نیالز
همانند ساین نظامهای یطلقه در اروپا ،بن اساس نظنیه «حق الهالی ساللطنت» ،یشالنوعیتی الهالی قلمالداد
ییشد که در طول قنو یتمادی در ذهن یندم القاء شده و تغیین در یبانی و انگالارههالای آ کالار آسالانی
نبود .ایا با تشکیل یجل یؤسسا و صدور اعمییه حقوق بشن و شهنوند توسط آ  ،پایالههالای ساللطنت
رنو ریخت و یبنای نظام سیاسی جدید ،اراده یندم شد .بن این اساس اعالمم شالد کاله ریشاله و اصالل هالن
قدرتی اساساً نزد یلت است و هیچ دستهای و هیچ شخصی نمیتواند اعمالال قالدرت کنالد یگالن صالنیحاً و
یوکداً از طنف یلت باشد (ریبو.)35: 8012 ،
هن چند یشنوعیت حکویت در اعمییه حقوق بشن و اولین قانو اساسی کاله در سالال  8538تالدوین و
تصویب شد ،بن یبنای اراده یندم قنار گنرت ،ایا حدود یک دهه پ از انقالم  ،نالاپلئو بالا کودتالایی در
رأس حاکمیت رنانسه قنار گنرت که با آشتی با کلیسا و تاجگااری در حضور نماینده پاپ ،انگاره حق الهی
سلطنت را دوباره زنده کند و حکویت یطلقهای بنا نهاد که در ناله تنهالا در تالاریخ رنانساله بلکاله در تالاریخ
جها  ،پدیدهای نادر بود و نتیجه این حکویت از دسالت ررالتن بسالیاری از دسالتاوردهای انقالم از جملاله
آزادی ،حقوق بشن و استقمل رنانسه بود .با سننگونی ناپلئو در سال  ،8183خاندا بوربونهالا دوبالاره باله
قدرت بازگشتند و لوئی هجدهم ،بنادر لوئی شانزدهم ،پادشالاه جدیالد رنانساله شالد و تالا سالال  ،8103او و
بنادرش بن رنانسه حاکم بودند .در واقع انقمبی که با رنجهای رناوا به پینوزی رسیده و نقطه عطفالی در
تاریخ رنانسه یحسو ییشد ،با حاکمیت ناپلئو و بازگشت بوربونها عقب گند کند و به تعبینی ،انقالم
به ضد انقم تبدیل شد ایا رنوپاشی انگاره حق الهی ساللطنت در اذهالا و ارکالار اندیشالمندا و عمالوم
یندم ،با تشکیل جمهوری سالوم در سالال  ،8158تکمیالل شالد و جمهوریالت اسالاس و یبنالای یشالنوعیت
حکویت شد.
ثانیاً ،عموه بن یبانی یشنوعیت ،نظام سلطنتی نیز تغیین یاهیالت داد و از ساللطنت یطلقاله باله ساللطنت
یشنوطه و سپ به جمهوری تبدیل شد« .در نخستین قانو اساسی یصو  ،8538سلطنت تغیین یاهیت
داد .از آ پ شاه سلطنت ییکند آ هم به اراده یلت .شاه رقط بلند پایهتنین یقام کشور بالود .او دیگالن
نمیتوانست قانو وضع کند ،یالیات ببندد ،اعم جنت بدهد ،قنارداد صلد ایضالاء کنالد ،قالناداد تجالاری
ببندد یا استقناض کند یگن با یشارکت و تصویب یجل » (ریبو .)31 :8012 ،سلطنت یشنوطه با اقدایات
لوئی شانزدهم و یداخله کشورهای بیگانه در حمایت از وی ،چندا دوام نیاورد و در  83اوت  8532سالاقط
گندید و نخستین نظام جمهوری رنانسه شکل گنرت (یاله093 :8092 ،؛ ریبو31 :8012 ،؛ دورانت،8097 ،
ج92: 88؛ تایسن ،8039 ،ج 23 :8؛ پالمن ،8039 ،ج.)73: 2
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هن چند که این جمهوری با کودتای ناپلئو  ،به یحاق ررت و به تعبین یانفند «نخسالتین جمهالوری در
 81بنوین رنو یند و نظام رندی و خود کایه ناپلئو یتولد گشت» (یانفند8099 ،ج .)833: 2و پ از دوره
کوتاهی در انقم  8131که جمهوری بنقنار شد و از بین ررت ،نهایتاً در سال  8153با الغای حق وراثالت
در قوه یجنیه ،نظام جمهوری بهطور کلی در یملکت بنقنار شد (ریبو .)31: 8012 ،ایا در یجمو تحالولی
شگنف هم در عنصه سیاسی و حاکمیت رنانسه و بلکه اروپا بود و یوج انقم های اروپایی قن نالوزده را
بهوجود آورد و هم در رلسفه سیاسی حکویت و یبنای یشنوعیت در نن  ،نقطه عطفی یحسو ییشد.
جدول  :1نظامهای حاکم بر فرانسه از سال 1871
سال

نو نظام سیاسی

8513-8532

پادشاهی یشنوطه

8532-8133

جمهوری اول

8133-8183

ایپناطوری اول

8183-8103

بازگشت پادشاهی

ویژگی
یحدودیت قدرت پادشاه توسط
یجمع یلی
قدرت سیاسی از  8530تا  8537در
اختیار کمیته اینیت عمویی ،از
 8537تا  8533در اختیار داینکتور و
از  8533تا  8133در اختیار کنسوت
حاکمیت ناپلئو اول
پادشاهی بوربونها توسط لوئی
هجدهم و چارلز هشتم

ینبعKnapp and vivcent, 2006: 3 :
انقالب اسالمي و دگرگوني ساختار سیاسي

نظام سیاسی اینا تا پینوزی انقم اسمیی بهعنوا نظام پادشاهی یا سلطنتی قلمداد ییشد و به نوشته
اسکاچپول «در اینا یک دیکتاتوری نظایی سلطنتی یطلقه حکویت ییکالند کاله در رأس آ شالاه قالنار
داشت و خود را بن یبنای تصوین قدیمی  2733ساله کوروش کبین ،پادشاه اینانی جها وطنالی یالیناییالد»
(اسکاچپول .)8: 8012 ،در واقع نظام پهلوی که بیش از پنج دهه بن اینا حاکمیت داشت ،خالود را ییالناث
دار شاهنشاهی اینانی ییدانست و با پینوزی انقم اسمیی ،این ساختار با دگنگونی اساسی یواجه شد.
اوتً ،با انقم اسمیی ،یبنای یشنوعیت سیاسی نظام دگنگو شد .رژیم پهلوی اگنچاله در آنالاز روی
کارآید  ،راقد بنیا های یشنوعیت ینسوم در اینا بود ایا با توجه به تکیه بن بیگانگا و نینوی سنکو
نظایی و تنویج اینا قبل از اسمم ،هم سعی در کسب یشنوعیت یبتنی بن استیم داشت و هم باله دنبالال
بازسازی نظنیه الهی سلطنت بود .با شنو نهضت ایام خمینی(ره) و یبارزه ایشا با اساس ایالن رژیالم ،در
بنیا های یشنوعیت آ رخنه ارتاد و در نهایت ،بحنا یشنوعیت رژیم ینجن باله سالقوط آ شالد .یبالارزه
حضنت ایام(ره) ،دو وجه سلبی و ایجابی داشت و ایشا در وجه سلبی ،رژیالم پهلالوی را راقالد یشالنوعیت
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ییدانست (ایام خمینی ،8051 ،ج .)2-5: 7در وجه ایجابی نیز ایشالا یبنالای جدیالدی بالنای یشالنوعیت
سیاسی حکویت وضع کند که ییتوا از آ به نظنیه «یشنوعیت الهی -یندیی» تعبین کند.
ثانیاً ،نظام سلطنتی نیز از اساس نابود شد و نظام جدیدی شکل گنرت که در تاریخ اینا بیسابقه بالود.
نظام جدید با عنوا «جمهوری اسمیی» ،که در بیانات یتعدد ایام و شعارهای یندم انقمبی بارهالا تکالنار
شده بود ،کمتن از دویاه پ از پینوزی انقم اسمیی به رأی یندم گااشالته شالد و بالا رأی  31/2یالندم،
یورد تأیید قنار گنرت .ایام خمینی(ره) قبل از پینوزی انقم در تشنید ویژگیهای حکویت آینالده ایالنا
ییرنیایند« :ایا شکل حکویت یا ،جمهوری اسمیی است .جمهالوری باله یعنالای اینکاله یتکالی بالن آرای
اکثنیت است و اسمیی بنای اینکه یتکی به قانو اسمم است» (ایام خمینی،8051 ،ج.)817: 7
عموه بن تغیین نو حکویت ،در رأس حاکمیت یا رهبنی حکویالت نیالز تغییالنی اساسالی ایجالاد شالد و
رهبنی جایعه بن عهده عالمی دینی با ویژگیهایی نظین تقوا ،علم ،عدالت و ...قنار گنرت .این دگنگونی در
تاریخ اینا از ابتدا تا پینوزی انقم  ،بیسابقه بود و حکایت از یالک دگنگالونی بنیالادین در جایعاله ایالنا
داشت.
جدول  :2مقایسه دگرگوني ساختار سیاسي در انقالب فرانسه و انقالب اسالمي
دگنگونی نظام
انقم

انقم رنانسه

دگنگونی در رأس
نظام سیاسی

دگنگونیِ نو نظام
سیاسی

 -8حفالالالظ لالالالوئی
شالالانزدهم در راس
نظام تا 8532
 -2بنکنالالالالالاری و
اعالالالالدام لالالالالالوئی
شانزدهم در 8532
و حاکمیالالالالالالالالالت
کنوانسالالالیو بالالاله
رهبنی روبسپین در
راس نظام
 -0اعدام روبسالپین
در سالالالال  8537و
حاکمیالالت هیئالالالت
یالالدینه  7نفالالنه در
راس نظام
-3کودتای ناپلئو
در سالالالال  8533و
حاکمیالالالالت سالالالاله

 -8تغیین نظام ساللطنتی
یطلقه باله یشالنوطه در
سال 8538
 -2تغیین نظام ساللطنتی
یشنوطه به جمهوری در
سال 8532
 -0تغیین نظام جمهوری
به دیکتاتوری ناپلئو در
سال 8533
 -3بازگشالالالالت نظالالالالام
سلطنتی در سال 8183

شباهتها

تفاوتها

ا -الغاء نظام سلطنتی  -8شالالالیوه و زیالالالا
و تاسی نظام جدید دگنگالالالونی سالالالاختار
 -2دگنگونی در راس سیاسی
 -2نحوه دگنگونی در
نظام سیاسی
 -0تغییالالالالن یبالالالالانی راس ساختار سیاسی
 -0تفالالاوت در یبالالانی
یشنوعیت نظام
یشنوعیت
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کنسول
 -7تاجگالالالالالااری
ناپلئو باله عنالوا
ایپناطالالور درسالالال
8133
 -9بنکنالالالالالالالاری
ناپلئو در  8183و
حاکمیالالت خانالالدا
بوربونها تا 8103
 -8رنار شاه در 29
دیماه 8075
 -2تأسی شورای
سلطنت
-0رهبنی ایام(ره)
خمینالالالالی در رأس
نظام سیاسی از 22
بهمن  8075تا 80
خنداد 8091
 -3رهبالالنی آیالالت
اهلل خاینالالالالهای در
راس نظام سیاسالی
از  83خنداد 8091
تاکنو

 -8الغاء نظالام ساللطنتی
در  22بهمن 8075
 -2تأسالالالالی نظالالالالام
جمهوری اسمیی

قانون اساسي
انقالب فرانسه و تأسیس قانون اساسي

قانو اساسی ،تعیین کننده چهارچو نظام سیاسی ،تنظیم کننده رابطه ییالا اجالزاء نظالام ،تبیالین کننالده
حقوق اساسی یندم و رابطه آنها با نظام سیاسی و در یجمو زینبنای نظام سیاسی یحسو ییشود .یکی
از پیایدهای سیاسی انقم  ،تدوین قانو اساسی جدید یا تغیین در قالانو بالهجالا یانالده از گاشالته اسالت.
رنانسه قبل از انقم از قانو اساسی بنخوردار نبود و در واقع اراده پادشاه ،در حکم قانو تلقی ییشد .بالا
پینوزی انقم در سال  8513و تشکیل یجل یؤسسا  ،یکی از یهمتنین اقالدایات آنهالا تالدوین قالانو
اساسی بود و اولین قانو اساسی در سال  ،8538تدوین شد .ایا این قانو چندا سالنخیتی بالا شالعارهای
انقم و خواستههای یندم نداشت .بن اساس این قانو  ،حدود  3ییلیو نفن از  29ییلیو جمعیت رنانسه
که شایل ارناد ذکور باتی  27سال که یک سال در یحل خود سابقه اقایت داشته ،خدیه اشخاد نباشند
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و ساتنه یبلغی یعادل سه روز یزد کارگن یعمولی یالیات یستقیم ییپنداختنالد ،حالق رأی داشالتند (پالالمن،
 ،8039ج .)983-933 :8این قانو که ایناد اصلی آ رسمیت داد به نابنابنی حقوق یلالت بالود ،چنالدا
دوام نیاورد و دو سال بعد قانو جدیدی تصویب شد .به نوشالته جالورج روده ،یالواد سیاسالی عمالده قالانو
اساسی  ،8538تنها یالک سالال پال از پالاینش یتالنوی گندیالد .قالانو اساسالی ژاکالوبنی  8530بسالیار
دیوکناتیکتن بود ایا زین رشار جنت و انقمبات یتنوی یانالد (روده .)831 :8053 ،قالانو اساسالی ،8530
یعنی دیوکناتیکتنین قانونی که رنانسه تا  8337به خود دید ،اجالنا نشالد (یالانفند ،8099 ،ج .)13 :2ایالن
قانو که با قانو اساسی  8538آشکارا رنق داشت ،بن پایه اندیشههای روسو قنار داشت و در رنانسه نظام
جمهوری را بنا نهاد (هما  .)39-35 :این قانو نیز با بنپایی حکویت وحشت و درگینی رنانسه در جنت،
به یحاق ررت و قانو اساسی سوم در سال  8537تصویب شد .بن اساس این قانو  ،حق انتخا  ،یحالدود
به ارناد ذکوری شد که یک سال اقایت در یحل داشته باشند و قوه اجنائیه به داینکتوری یتشالکل از پالنج
عضو واگاار شد ( .)Anderson, 2007: 21این قانو در یقایسه با قانو ،8530گام بزرگی به عقب بود
و از اصول یشهور اعمییه حقوق بشن اثنی در آ نبود .این قانو  ،رالتد اساسالی انقالم یعنالی انتخابالات
عمویی را نقش بن آ کند و یالیات بن انتخابات را دوباره وضع نمالود (یالانفند ،همالا  .)13-18 :ایالا ایالن
قانو نیز چندا دوام نیاورد و با عضویت ناپلئو در داینکتور در سال  ،8533ینسوخ شد .در سالال ،8533
قانو اساسی سال هشتم جمهوری تحت نظارت ناپلئو تدوین شد .این قانو نیالز در سالال  8132یالورد
بازنگنی قنار گنرت که در واقع پنجمین قانو اساسی رنانسه بود و بناساس آ  ،ناپلئو بهعنوا کنسالول
دائم انتخا شد .این قانو نیز در سال  8133بازنگنی شد و بن اساس آ نالاپلئو باله یقالام ایپناطالوری
رسید .پ از سقوط ناپلئو در سال  ،8183قانو اساسی جدید زین نظن لوئی هجدهم تدوین و به تصویب
وی رسید .تغیین و نسخ قانو اساسی همچنا در جمهوریهای پنج گانه ادایه یارت و به نوشالته توکویالل
«در شصت سال پ از انقم  ،نه یا ده قانو اساسی در رنانسه تنظیم شدهاند» (توکویالل.)887 :8011 ،
و به نوشته آرنت «پیش از آنکه در قن بیستم بارا قانو اساسی بن رنانسه نزول کند ،چهارده قانو کاله
یکی پ از دیگنی در راصله سالهای  8513و  8157در آ کشور بهوجود آید ،سبب شد که لفظ قانو
اساسی به یسخنه یبدل گندد» (آرنت .)235: 8099 ،این این بیانگن بالیثبالاتی و تزلالزل در نظالام سیاسالی
رنانسه پ از انقم بود و رنانسه را از لحاظ نسخ قانو اساسی و تدوین قانو جدید ییتوا آزیایشگاه
قانو اساسی قلمداد کند .جدای از روند تدوین قانو اساسی و تغیینات یکنر آ  ،یاهیت قالوانین تصالویب
شده به جزء قانو  ،8530نه تنها با شعارهای انقم یبنی بن آزادی و بنابنی تناسبی نداشت ،بلکه عمالمً
بن ضد آ و در جهت تحکیم دیکتاتوری بود و جمهوریت تا حدود یک قالن پال از انقالم  ،در رنانساله
تحقق نیارت.
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انقالب اسالمي و تأسیس قانون اساسي

اینا از حدود یک قن پیش و با پینوزی نهضت یشنوطه در سال  ،8217دارای قانو اساسی بود که بالا
روی کارآید رژیم پهلوی ،این قانو عممً به رنایوشی سپنده شد و نقش چندانی در حیات سیاسی اینا
نداشت .این قانو که دارای ضعفهای سالاختاری و یبنالایی بالود ،نیازهالای انقالم اسالمیی را بالنآورده
نمیکند و بن همین اساس انقمبیو و در رأس آنها حضنت ایام ،در اندیشه تدوین قالانو اساسالی جدیالد
ارتادند .اندیشه تدوین قانو اساسی قبل از پینوزی انقم اسمیی و در زیا اقایت ایالام در پالاری باله
وجود آید و پیشنوی آ در هما زیا تهیاله گندیالد (هاشالمی ،8051 ،ج .)25 :8ایالام خمینالی(ره) در
پاری به دکتن حسن حبیبی که بعداً عضو شورای انقم شد گفته بود که پیشنالوی قالانو اساسالی را
تهیه کند (کاتوزیا .)703: 8051 ،
ایشا درباره ویژگیهای قانو اساسی رنیودند« :قانو اساسی یا هم قانونی است که خدا به یا گفتاله
قانو اساسی .در همین قانو اساسی رعلی هم که هست ،یتمم قانو اساسی ییگویالد هالن قالانونی کاله
بنخمف قوانین شنعیه باشد قانو نیست .یا هم همین را ییخواهیم درستش کنیم؛ ینتها عمل نشده ،یالا
ییخواهیم عمل کنیم (ایام خمینی ،8051 ،ج.)023: 7
با پینوزی انقم اسمیی ،پیشنوی قبلی قانو اساسی توسط دولت یوقت و شورای انقم بازبینی
شد و نسخه نهایی پ از تصویب شورای انقم  ،به حضنت ایام و یناجع تقلید ارائه شد و با جمالعبنالدی
نظنیههای آنها ،بنای تصویب نهایی به یجل بنرسی نهایی قانو اساسی که با حدود  50عضو بن اساس
انتخابات و آییننایه یصو شورای انقم در  21ینداد  71ارتتاح شد ،ارائه شد تا قانو اساسی را تدوین،
تصویب و به یلت ارائه نماید .این یجل به هنگام ارتتاح با دریارت پیام رهبن انقم  ،طی سهیالاه قالانو
اساسی را تنظیم کند .این قانو در همه پنسی  82آذر  8071که با حضور حالدود  53درصالد یالندم و رأی
 33/7درصدی آنها ،به تصویب یلت نیز رسید و به این تنتیب نظام اسمیی در همالا سالال اول انقالم ،
چهارچو و ساختار حقوقی خود را پیدا کند .این قانو در چهار دهه گاشته ،تنها یک بالار در سالال 8091
یورد بازنگنی قنار گنرته و اصول یبنایی آ نظین اسمییت و جمهوریت نظالام ،بالدو تغییالن بالاقی یانالده
است.
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جدول  :3مقایسه دگرگوني قانون اساسي در انقالب فرانسه و انقالب اسالمي
قانو اساسی

تصویب قانو اساسی

شباهتها

تفاوتها

انقم
انقم رنانسه

انقم اسمیی

 -8تصالالالویب اولالالالین قالالالانو
اساسی در سال 8538
 -2تصالالویب دویالالین قالالانو
اساسی در سال 8530
 -0تصالالویب سالالویین قالالانو
اساسی در سال8537
 -3تصویب چهالاریین قالانو
اساسی درسال8533
 -7تصالالویب پنجمالالین قالالانو
اساسی در سال 8132
-9تصالالویب ششالالمین قالالانو
اساسی در سال8133
 -5تصالالویب هفتمالالین قالالانو
اساسی در سال 8183
 -1تصالویب هشالالتمین قالالانو
اساسی در سال8187
 -8تصالالالویب اولالالالین قالالالانو
اساسی در سال 8071
 -2بازنگنی قانو اساسالی در
سال 8091

تصویب قانو اساسالی  -8سالالالنعت و زیالالالا
تهیه و تصویب قالانو
پ از هن دو انقم
اساسی
 -2ررنانالالدوم و تاییالالد
یندیی قالانو اساسالی
در ایالالالالنا و عالالالالدم
ررناندوم در رنانسه
 -0تفاوت در یبالانی و
یحتوای قانو اساسی
 -3تغیین یکالنر قالانو
اساسالالی در رنانسالاله و
عدم تغیین آ در اینا

دگرگوني قوای سه گانه
انقالب فرانسه و دگرگوني قوای سه گانه

در رژیم پیشین رنانسه ،قدرت در دست پادشاه بود و تفکیک قوا به یعنای یورد نظن یونتسالکیو کاله در آ
سه قوه یجنیه ،یقننه و قضائیه یستقل از یکدیگن باشند وجود نداشت .در آ ساختار ،یک هیئالت اجنایالی
یجهز به اقتدارعالی به نام شورای سلطنتی زین نظن پادشاه قنار داشت .این شالورا بالهعنالوا دادگالاه عالالی
استیناف و واتتنین ینجع اجنایی کشور درآید .این شورا با تصویب پادشالاه ،قالدرت قانونگالااری را نیالز در
دست داشت و در همه ایور از جمله تعیین ییزا یالیات ،نظارت بن یناجع کشالوری زیالن دسالت و ...نقالش
داشت .در واقع همه ایور ینبوط به قلمنو پادشاهی در آخنین ینحله زین دست این شورا ییرسید .یدینیت
سناسنی داخلی نیز در دست یک بازرس کل بالود و تقنیبالاً بالن یالدینیت سناسالنی کشالور تساللط داشالت
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بهگونهای که او را در یقام وزین دارایی ،وزین کشور ،خدیات عمویی و بازرگانی یییالابیم (توکویالل:8011 ،
.)13-13
ایا با پینوزی انقم این ساختار دگنگو شد و ساختار جدیدی بن اساس قانو اساسالی شالکل گنرالت
که آ هم با تغیینات یکنر قانو اساسی از ثبات و تداوم بنخوردار نبود .در این سالاختار ،تفکیالک قالوا بالن
اساس اصل  39قانو اساسی جمهوری اول به تصویب رسید ایا بهطور کایل اجنا نشد.
اولین نهادی که در بحبوحه انقم شکل گنرت و در واقالع صالدای انقالم از آ بلنالد شالد ،یجلال
عمویی طبقات بود که سابقه دینینهای در رنانسه داشت ایا از سال  8983تا  ،8513تعطیل شده بود .ایالن
یجل  ،وظیفه یشاورهداد به شاه و رأی داد به بنقناری یالیات را بالن عهالده داشالت (کالورزین:8039 ،
 .)07با توجه به یشکمت اقتصادی و کاهش درآیدهای دولت ،شاه دستور تشکیل یجل طبقات را صادر
کند و در پنجم یه  ،8513نماینگا آ را در کاخ ورسای به حضور پاینرت .این نماینالدگا کاله در روز 3
یه انجمنی تشکیل داده بودند ،در روز  85ژوئن انجمن خود را یجمع یلی نام نهادنالد و در  3ژوئیاله آ را
یجل یؤسسا لقب دادند (یاله ،053-053: 8097 ،دورانت ،8092 ،ج )8038 :83یجل یؤسسا ینشأ
اقدایات بزرگی از جمله انهدام سلطنت یطلقه و تأسی ساللطنت یشالنوطه و تحدیالد قالدرت شالاه ،الغالای
ایتیازات طبقات بات ،تدوین ینشور حقوق بشن و شهنوند و تدوین اولین قانو اساسی رنانسه شد .با تأییالد
اولین قانو اساسی رنانسه توسط پادشاه در  83سپتایبن  ،8538دو هفته بعد یجل یؤسسا انحمل خود
را اعمم کند ( .)Anderson, ibid:13و پ از آ یجل یقنن در اول اکتبن  ،8538رسماً بهعنوا قوه
قانونگااری ،شنو بهکار کند (یانفند ،هما  .)08 :این یجل از  573عضو تشکیل شده بود چنالدا دوام
نیاورد و کنوانسیو یلی جایگزین آ شد .کنوانسیو یلی در واقع سویین یجل یلی انقم بود کاله در
 23سپتایبن  ،8532تشکیل شد و تا  29اکتبن  8537ادایاله یارالت .از اقالدایات یهالم ایالن یجلال  ،الغالای
پادشاهی ،اعدام پادشاه ،تصویب قانو اساسی  8530یوسوم به قانو سال اول و قالانو اساسالی  8537و
تأسی اولین جمهوری رنانسه بود (Anderson,ibid:16; barens, 2007: 508؛ یاله ،همالا .)325 :
البته کنوانسیو تنها بهعنوا قوه قانونگااری عمل نمیکند بلکه حاکمیت تمالام قالوا را در اختیالار داشالت.
کنوانسیو بنای انجام بهتن ایور حاکمیتی ،وظایف خود را به چند کمیته نظین کمیته اینیت یلالی و اینیالت
عمویی تقسیم کند و قدرت اجنائی را به کمیته اینیت عمالویی واگالاار کالند کاله در رأس هالن دو کمیتاله،
روبسپین بود ( .)barens, ibid: 508در این دوره دیکتاتوری ژاکوبنی حاکم شد که باله دوره وحشالت 8در
انقم رنانسه یشهور شد و به گفته یوری باربیه« ،یصممتنین انقمبیا یعنی روبسپین و سن ژوست ،بالا
تجاوز آشکار به حقوق بشن ،کنداری دیکتاتور ینشانه و خشونت بار در پیش گنرتند» (باربیه.)810: 8032 ،
با انحمل کنوانسیو  ،حکویت داینکتور یا هیئت یدینه ،حاکم شد .در این دوره ،دولت جدید ینکب از پنج
هیئت بود .اول شورای پانصد نفنی که حق پیشنهاد لواید قانونی داشت ولی حق تصویب آنهالا را نداشالت.
1. the reign of terror
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دوم شورای قدیا یا شیوخ که حق تصویب یا رد لواید پیشنهادی شورای پانصد نفنی را داشت .یالک سالوم
اعضای این دو یجل قوه یقننه را تشکیل ییداد .قوه یجنیه نیز در دست هیئت یدینه بالود کاله از پالنج
عضو تشکیل ییشد .قوه قضائی و خزانه نیز از طنف هیئالتهالای انتخالا کننالده در اسالتا هالا انتخالا
ییشدند .هیئت یدینه شاخه یهم حکویت بود و بهصورت حکویالت دیکتالاتوری درآیالد کاله تقنیبالاً یاننالد
کمیته نجات یلی به استقمل عمل ییکند (دورانت ،8092 ،ج .)880 :88داینکتور نیز تا سالال  8533دوام
داشت و با کودتای ناپلئو در  3نوایبن  ،8533ابتدا سه کنسول در رأس حاکمیالت قالنار گنرتنالد و سالپ
ناپلئو بهعنوا کنسول اول انتخا شد و در نهایت دیکتاتوری نظالایی تأسالی شالد .بالا تعیالین نالاپلئو
بهعنوا ایپناطور در سال  ،8133انقم رنانسه پایا یارت و ناپلئو بناپالارت باله زودی دیکتالاتور جدیالد
رنانسه شد .طنز یاجنا این بود که گلوهایی که شعارهای انقم یعنالی آزادی ،بنابالنی و بالنادری را بیالا
کنده بودند اکنو شعار ییدادند که عمن ایپناطور دراز باد ) .(neese, 2005: 133-134در دوره ناپلئو ،
نهادهای یهم حکویتی نظین دادگستنی ،یجل یقننه ،قوه اجنائی و نهادهالای نظالایی ،همگالی انتصالابی
بودند .در این دوره بنابنی در سایه ایپناطوری از بین ررت .ییناث ایپناطوری ،بناپارتیسم پوپولیستی بود نه
دیوکناسی جمهوریخواهی (.)D.M.G, 2003: 383
با سقوط ناپلئو در سال  ،8183سلطنت بوربونها بازگشت و لوئی هجالدهم بالنادر لالوئی شالانزدهم باله
حکویت رسید و با روت وی در سال  ،8123بنادرش شارل دهم به جای او بن تخت نشست.
در یجمو به گفته توکویل« ،در عمق وضعیت ظاهناً هنج و ینج گونهای که پ از انقم رخ نمود،
یک قدرت عظیم و شدیداً یتمنکز در حال توسعه بود که همه عناصالن اقتالدار و نفالوذ را کاله تالاکنو بالین
تعدادی از قدرتهای کوچکتن و ناهماهنت پناکنده بودند جا خالود نمالود و در یالک کالل ارگانیالک وارد
ساخت .از زیا سقوط ایپناطوری روم ،جها هنگز چنین دولت یتمنکزی به خود ندیده بود .ایالن قالدرت
جدید بهوسیله انقم خلق شد یا به بیا دقیقتن تقنیباً بهطور خودکار از ییالا وینانالی ناشالی از انقالم
سنبنآورد» (توکویل .)73 :8032 ،تبلور این دولت یتمنکز را ییتوا در دوره حکویت ناپلئو یشاهده کند
که تمایی اجزاء قدرت در دست یک نفن یتمنکز بود.
جدول  :4ساختار سیاسي فرانسه و نظامهای حاکم بر آن را پس از انقالب
قوه یقننه

قوه یجنیه

یجل طبقات
یجمع یلی قانونگااری ()8513-8538

پادشاه ()8553-8532
کمیتالاله اینیالالت عمالالویی ( 9آوریالالل  8530تالالا  29اکتبالالن
)8537
داینکتور ( 29اکتبن  8537تا  3نوایبن  )8533که شالایل
پنج عضو بود و توسط ناپلئو ینحل شد.
حکویت کنسولی ( -)8533-8133ناپلئو در  8132باله

یجل

یقنن (اکتبن  8538تا سپتایبن )8532

کنوانسیو یلی (23سپتایبن  8532تا  29اکتبن )8537
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ریش سفیدا شایل  273عضالو و یجلال

عنوا کنسول اول تعیین شالد و دیکتالاتوری نظالایی تالا
 8183حاکم شد
 733حکویت سلطنتی یشنوطه توسط لوئی هجدهم

ینبع)Anderson, ibid:22-23( :
انقالب اسالمي و دگرگوني قوای سه گانه

اگنچه در قانو اساسی یشنوطه ،تفکیک قوای سه گانه ،تصویب شده بود ایا ایالن اصالل باله جالزء یالدت
کوتاهی ،عممً اجنا نشد .در واقع اگن چه یجال  ،دولتها و دادگستنی به ظاهن وجود داشالت ولالی عمالمً
کارهای نبودند و شاه همه کاره یملکت بود .حضنت ایام کاله ایالن دوره را باله خالوبی دری کالنده بالود در
توصیف آ ییگوید« :تمام قوانینی که در این پنجاه سال گاشته است و تمام یجالسی که در ایالن پنجالاه
سال تأسی شده است ،هیچ یک از اینها یطابق قوانین نبوده است .هیچ یجلسی تاکنو یا نداشالتیم کاله
یوارق قوانین باشد ...یک یجلسی که همه ی وکمی آ یلی باشالند و در یقالدرات یملکالت یالا بخواهنالد
دخالت کنند و یصالد و یفاسد را تشخیص بدهند ،یا نداشتیم از اول .ینتها ین از اولِ این یاد دارم ،شالماها
این دورههای اخین را اطم دارید .از همین دورههای اخین دورههای سابق را هم بفهمید؛ همین بود قصاله!
اآل که شما یمحظه ییکنید یجل سنا ،یجل شورا ،دولت ،از این یسائل صحبت ییشود ،تمام اینهالا
یانیاند ،تمام اینها یحاکمه باید بشوند (ایام خمینی ،8051 ،ج.)083 :7
این ساختار که با عنوا استبداد یطلقه شناخته ییشالد و از طنرالی یتکالی باله بیگاناله بالود ،انقالم را
اجتنا ناپاین ساخت و دگنگونی آ از هما ابتدا شنو شد .حضنت ایام در جهت این دگنگونی انقمبالی،
قبل از پینوزی انقم  ،از پاری  ،نخستین نهاد انقمبی را با عنوا «شورای انقم » ایجاد کند .ایشا در
 22دی یاه  8075با پیایی «شوراى انقم اسمیى» را به ینظور بنرسی شنایط تأسی دولالت انتقالالى و
رناهم سازی یقدیات اولیه آ تأسی نمود» (ایام خمینی ،8051 ،ج.)329 :7
با پینوزی انقم  ،دویین نهاد انقم بهعنوا دولت یوقت با حکالم حضالنت ایالام و توسالط یهنالدس
بازرگا  ،شکل گنرت .در بخشی از حکم حضنت ایام به بازرگا آیده بود« :بنا به پیشنهاد شوراى انقم ،
بن حَسَب حق شنعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثنیت قاطع قنیب به اتفاق یلت ایالنا  ،شالما را یالأیور
تشکیل دولت یوقت یىنمایم تا تنتیب اداره ایالور یملکالت و خصوصالاً انجالام ررنانالدم و رجالو باله آراى
عمویى یلت درباره تغیین نظام سیاسى کشور به جمهورى اسمیى و تشکیل یجل یؤسسا از ینتخبالین
یندم جهت تصویب قانو اساسى نظام جدید و انتخا یجل نمایندگا یلالت بالن طبالق قالانو اساسالى
جدید را بدهید (ایام خمینی ،8051 ،ج 73 :9و .)77
ساختار قضائی نیز پ از انقم با حکم حضنت ایام در  7اسفند  8075به حجالت اتسالمم خلخالالی
بنای یحاکمهی یتهمین و زندانیا (هما  )287 :و تصویب قانو اساسی در سال  ،8071که اصالول 875
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و  871آ  ،ساختار قوه قضائیه را تعیین کند و طبق اصالل  ،883تشالکیل قالوه قضالائیه و تعیالین رئالی و
اعضای شورای عالی قضائی را بن عهده رهبنی نهاد ،رسمیت یارت .حضالنت ایالام نیالز در چهالارم اسالفند
 8071طی حکمی آیت اهلل دکتن بهشتی را به ریاست دیوا عالی کشور و رئی شالورای عالالی قضالائی و
آیت اهلل یوسوی اردبیلی را بهعنوا دادستا کل کشور ینصو کندند تا تشکیمت قضایی را ایجاد کننالد
(ایام خمینی ،هما  ،ج.)890-893: 82
جدول  :5مقایسه قوای سه گانه در انقالب فرانسه و انقالب اسالمي
قوه یقننه
انقالالالالالالم
رنانسه

انقالالالالالالم
اسمیی

قوه یجنیه

قوه قضائیه

به عنالوا وزارت
 -8پادشاه
 -8یجلالالالالالالال
دادگسالالتنی زیالالن
 -2کنوانسالالالیو
طبقات سه گانه
بالالالاله رهبالالالالنی یجموعالاله دولالالت
 -2یجمع یلی
یحسو شالده و
 -0یجل یقنن روبسپین
 -0هیئت یدینه از اسالالالالالالالتقمل
 -3کنوانسیو
بنخالالوردار نبالالوده
 7نفنه
 -7یجلالالالالالالال
شورای  733نفنی  -3کنسالالالوت  0است.
نفنه
و شورای قدیا
 -7ناپلئو
 -9یجلالالالالالالال
شالالورای دولتالالی -9 ،لالالالالالالالالوئی
تنیبونالالا و هیالالات هجدهم
 -5شارل دهم
یقننه
 -5یجل اعیالا
و یجلالالالالالالالالال
نمایندگا
یجلالال شالالورای رئی جمهالور و قوه یستقلی زیالن
اسمیی و شورای هیئت دولت کاله نظن رهبالنی کاله
نگهبالالا کالاله تالالا تالالاکنو  82بالالار ابتدا شورایعالالی
کنالالالالو  83دوره انتخالالالا شالالالده قضالالالایی در رأس
آ بود و پال از
یجلالال  ،تشالالکیل است.
بالالازنگنی قالالانو
شده است.
اساسالالی ،رئالالی
قوه

شباهتها

تفاوتها

 -8بالالالالالالالاله
رسالالالالالالمیت
شالالالالالالناختن
تفکیالالک قالالوا
در قالالالالالانو
اساسی
 -2تشالالالکیل
قالالالوای سالالاله
گانه

 -8عالالدم تفکیالالک
قوا بهطور کایل در
رنانسه و تفکیالک
آنها در اینا
 -2تغیینات یکالنر
قوای سه گاناله در
رنانسالاله ،انلالالب بالالا
روشهالالالای نیالالالن
قانونی ،ولی تغییالن
قوای سه گاناله در
اینا طبق قانو
 -0انتصابی بالود
قوای سه گاناله در
رنانسه و انتخالابی
بود آنها در اینا
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ثبات سیاسي
انقالب فرانسه و ثبات سیاسي

ثبات سیاسی پایداری ،تداوم و یشنوعیت نظام سیاسی است و ساندرز آ را ایالن گوناله تعنیالف یالیکنالد:
«ثبات ناظن است بن رقدا نسبی بنخی انوا حوادث سیاسی «بیثباتکننده» که خواه بهصالورت تغییالن در
ساختار قدرت ،تغیین در حکویت و خواه بهصورت یسالمتآییز یا حتی خشونتآییز ،باله چالالش بالا قالدرت
سیاسی یوجود یا خود ساختار اقتدار سیاسی ییانجاید» (سالاندرز .)88 :8013 ،حالال بایالد دیالد کاله نظالام
بنآیده از انقم رنانسه ،از ثبات سیاسی بنخوردار بوده یانه؟ به این ینظور باله بنرسالی تحالوتت سیاسالی
پ از انقم ییپندازیم:
وقو انقم کبین رنانسه در سال  8513سنآناز تحوتتی شگنف نه تنها در رنانسه بلکه در جها شد
و به تعبین هانا آرنت ،جها را به آتش کشید (آرنت .)55: 8099 ،این انقم که با تشکیل یجل طبقالات
سه گانه یا یجمع یلی و رتد زندا باستیل در  83ژوئیه  8513به پینوزی رسید ،در ادایه بالا چالالش هالای
زیادی یواجه شد و دستیابی به شعارهای سه گانه آ یعنی آزادی ،بنادری ،بنابنی ،با یشکل یواجاله شالد.
حکویت و رژیم بنآیده از انقم رنانسه با چالشها و تغیینات یداویی پ از انقم یواجه شد کاله ایالن
تغیینات را هم در قانو اساسی و هم در نظام جمهوری از طنیق انقم های یتعالدد یالیتالوا یشالاهده
کند .انقم های پ از انقم  8513باعث شد که این انقم به انقم کبین یعنوف شود .چالارلز تیلالی
یعتقد است که در رنانسه در سالهای  8513و  8533چهار انقالم تقنیبالاً یتمالایز رخ داده اسالت (تیلالی،
 ،)232: 8032ژرژ لفور یعتقد است که سه انقالم اشالناری ،بالورژوایی و دهقالانی رخ داده اسالت (یالانفند،
 .)3 :8071از نظن سوبول انقم رنانسه به دو انقم بالورژوایی و یندیالی تقسالیم شالد کاله اولالی آزادی
خواهانه و ضد اشناریت و دویی عدالت جویانه و ضد ساللطنت بالوده اسالت (سالوبول .)883: 8075 ،وقالو
انقم های یتعدد ،تغیینات یکنر قانو اساسی و حاکمیت دیکتاتوری ناپلئو  87سالال پال از انقالم و
بازگشت سلطنت طلبا پ از او ،بیانگن عدم تثبیت نظام انقمبی و ناتوانی انقمبیو در دگنگونی سالاختار
سیاسی و بنا به تعبین هانتینگتو  ،نشانه عدم یورقیت انقم است .از دیدگاه اسکاچپول ،توجه بیش از حد
به یقابله با کشورهای ینطقه و توطئههای داخلی ،اهداف انقم را باله دسالت رنایوشالی سالپند و شالالوده
حکویت بن یبنای دیکتاتوری ،تمنکز و نظاییگنی ریخته شد .در واقع انقم به دورا قبل از خود رجعت
کند (اسکاچپول .)287 :8059 ،از نظن راسل نیز این بیثباتی به جابهجایی ناگهالانی حکویالت جمهالوری و
سلطنت یوروثی بن ییگندد که یعموتً انوا دشواریها را در پی داشته است ،زیالنا کاله قالانو جدیالد بالن
عادات ذهنی یندم یسلط نیست (راسل.)93: 8098 ،
بنابناین با توجه به حوادث گوناگو پ از انقم رنانساله ،عالدم ثبالات سیاسالی را یالیتالوا یکالی از
ویژگیهای آ بن شمند.
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انقالب اسالمي و ثبات سیاسي

این انقم که در  22بهمن  8075به پینوزی رسید نیز اگنچه با چالشهایی در داخل و خارج یواجه شالد،
ایا یسین یتفاوتی از انقم رنانسه در پیش گنرت و در یدت کوتاهی نظام سیاسی بالن آیالده از انقالم و
قانو اساسی به تأیید یلت رسید و پایههای نظام از همالا ابتالدا یحکالم شالد .در واقالع انقالم اسالمیی
هما طور که تدا اسکاچپول اذعا کند ،تنها انقمبی بود که آگاهانه ساخته شالد (اسالکاچپول .)3: 8012 ،و
علیرنم یواجهه یک جبهه گستنده ینطقهای و بینالمللی در یقابل آ  ،در تثبیت نظام سیاسالی بنآیالده از
انقم و تداوم آ یورق بوده وبه گفته کالورت «در حقیقت به یک یعنا انقم اینا یک انقم واقعالی
است» (کالورت.)32 :8012 ،
پ از شکلگینی ساختار اولیه و تثبیت قوای سه گانه ،با بنگزاری انتخاباتهای یتعدد ،این ساختار به
طور یستقیم یا نینیستقیم توسط یندم ،تجدید شده و الگویی نوین از یالندم سالاتری ارائاله کالنده اسالت.
بنابناین با گاشت حدود یک سال از پینوزی انقم  ،ساختار سیاسی اینا آ هالم یبتنالی بالن رأی و نظالن
یندم شکل گنرت و کم کم نهادینه شد.
به گفته حضنت ایام حدود یک سال پ از انقم «همه کارهایی که در یملکتهای دیگن بعد از 03
سال 33 ،سال 73 ،سال که انقم کندند نتوانستند درست کنند ،قانو اساسالی نتوانسالتند درسالت کننالد.
اینا هم رئی جمهور تعیین کند ،هم قانو اساسی تعیین کند ،هم رأی به جمهوریالت اسالمیی داد هالم
یجل خبنگا درست کند و هم قانو نوشت و همه کارها را کند» (ایام خمینی.)252 :8051 ،
بنابناین روند نظام سازی و تثبیت نظام انقمبی در انقم اینا با انقم رنانسه کایمً یتفاوت بالوده و
یکی از ویژگیهای انقم اسمیی را در یقایسه با بسیاری از انقم ها ییتالوا همالین ثبالات سیاسالی و
پایداری نظام سیاسی دانست .اگنچه حوادث بیثبات کنندهای نظین جدایی طلبی ،استعفای دولت یوقت در
آبا  ،8071جنت تحمیلی در سال  8073و ...در اینا پیش آید ایا شالورای انقالم  ،همالهپنسالی قالانو
اساسی را در  82آذر  8071و یتعاقب آ انتخابات ریاستجمهوری را در بهمن  8071بنگزار کالند و در 87
اسفند  8073انتخابات اولین دوره یجل بنگزار شد و یجل شورای اسالمیی در  5خالنداد  8073ارتتالاح
گندید .با شنو کار یجل و شورای نگهبا و دیگن نهاد ها ،یسئولیت و ضنورت وجودی شورای انقالم
به پایا رسید.
جدول  :6مقایسه ثبات سیاسي در انقالب فرانسه و انقالب اسالمي

انقالالالم
رنانسه

تغییالالالالالالن
تغییالالن نظالالام تغییالالالن در
قالالالالالانو جنت
راس نظام
سیاسی
اساسی

کودتا

چهار ینتبه هفت ینتبه هشالالالالالالت بالالیش از 33
ینتبه تغیین جنالالالت بالالالا
 -8سالالالاللطنتی شایل
یشنوطه
 -8پادشاه قالالالالالالانو کشالالالورهای
جمهوری
-2
روبسپین
2
اساسالالالی و اروپالالالالایی از

دو کودتای حالالالالالالدود وجالالود حالالوادث
 233333بیثبات کننالده
یورق
-8کودتای نفن توسالط یاننالالد جنالالت،
نهالالالالالالالم گیوتین یالا شورش و تالنور

تالالالالنور و
شباهتها
اعدام

تفاوتها
 -8تعالالالالدادِ
بیشتن حوادث
بالالالیثبالالالات
کننالالالالالده در
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 -0دیکتاتوری  -0هیئالالالالت تالالالالالالدوین  8532تالالالالالا
یدینه
ناپلئو
قالالالالالالانو  ،8187کالالاله
کنسوت
3
الت
ال
بازگشالال
-3
پیایالالالالالد آ
جدید
دوبالالالاره نظالالالام  -7ناپلئو
بیش از یک
 -9لالالالالالوئی
سلطنتی
ییلیالالالالالالو
هجدهم
کشالالالالالالالته،
 -5شالالالالارل
اشالالالالالالالغال
دهم
رنانسالالالاله و
کالالالالالالاهش
وسعت آ و
بازگشالالالالالت
خانالالالالالالدا
سلطنتی بود.

انقالالالم
اسمیی

یالالالک بالالالار
یالالالک بالالالار از یک بار
سالاللطنتی بالاله انتخا آیت بازنگنی در
قالالالالالالانو
جمهالالالالالوری اهلل
خاینهای به اساسالالی در
اسمیی
جانشالالالالینی سال 8091
ایام خمینی

جنالالالالالالالت
تحمیلالالالی 1
سالالالالالالاله از
سوی عالناق
بالالالا حالالالدود
233333
شالالهید کالاله
پیایالالالالالد آ
حفالالالالالالالالظ
تماییالالالالالالت
ارضی کشور
و تثبیالالالالالت
انقم بود.

تنییالالالالدور
 8533بالالالن
علیالالالالالالاله
روبسالالپین و
اعدام وی
-2کودتای
 81بنویالالن
8533
توسالالالالالط
نالالاپلئو و
حاکمیالالالت
 87سالالالاله
وی

کشالالالالالالته پالال از هالالن دو رنانسه نسبت
به اینا
شالالالالد در انقم
 -2دگنگونی
شورشها
در سالالالالاختار
سیاسالالالالالالالی
رنانسالاله و در
نتیجالالالالالالالاله
بالالالیثبالالالاتی
سیاسالالالالالی و
عالالالالالالالالالدم
دگنگالالونی در
سالالالالالالالاختار
سیاسی اینا
و بنخورداری
از ثبات
85333
شهید تنور

نتیجهگیری
در این یقاله سعی بناین بود که پیایدهای سیاسی دو انقم بزر و اثنگاار یعاصن یعنی انقم رنانساله
و انقم اسمیی ،بهویژه از حیث دگنگونی سالاختار سیاسالی دو کشالور و ثبالات سیاسالی نظالام بنآیالده از
انقم  ،یقایسه گندد .از آ جا که از انقم رنانسه بیش از دو قن و از انقم اسمیی حدود چهالار دهاله
ییگارد و تناسب زیانی با یکدیگن ندارند ،دورا یتناظن پ از انقالم هالا یعنالی چهالار دهاله پال از دو
انقم یورد یقایسه قنار گنرته است.
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اگنچه گاشت بیش از دو قن از پینوزی انقم رنانسه ،نتایج بالزر و اثنگالااری ایالن انقالم را در
دنیای یدر بیشتن یلموس کنده است .ایا بنرسی وضعیت رنانساله از حیالث دگنگالونی سالاختار سیاسالی و
ثبات سیاسی در چهار دهه پ از انقم بیانگن این است که اوتً ،دگنگالونی سالاختار سیاسالی بالهصالورت
تدریجی و در بعضی یقاطع یانند حاکمیت ناپلئو و بازگشت بوربونها ،با عقب گند یواجه بوده است .ثانیالاً،
بیثباتی سیاسی و عدم تداوم نظام انقمبی یکالی از یشخصالههالای رنانساله پال از انقالم بالوده اسالت؛
بهطوری که تغیینات یکنر در ساختار سیاسی و قانو اساسی اتفاق ارتاده است .علل این وضالعیت را بایالد
در یسائلی یانند عدم وجود رهبنی قاطع و ایالدئولوژی رناگیالن ،وجالود اخالتمف ییالا انقمبیالو و حالاف
یکدیگن ،جنتهای طوتنی یدت با کشورهای اروپایی و بحنا های ناشی از انقم در ساختار اجتماعی و
رنهنگی جستجو کند .با این وجود ،حنکتی که با انقم رنانسه شنو شد ،زیینهساز جنبشهای رکنی و
سیاسی نظین سکوتریسم یا تئیسیته ،لیبنالیسم و دیوکناسی لیبنال ،ناسیونالیسم و ...ناله تنهالا در رنانساله
بلکه در اروپا و ساین نقاط جها شد که در قن بیستم به بلوغ رسیدند .بنابناین انقالم رنانساله بالا هماله
ضعفها و یشکمت پ از انقم  ،نقطه عطفی در تاریخ این کشور و بلکه دنیای یدر یحسو ییشود
که همناه با انقم صنعتی ،ینجن به پیدایش دنیای یدر و حاف سنت شده است.
ایا انقم اسمیی اینا که حدود دو قن پ از پینوزی انقم رنانساله باله وقالو پیوسالته اسالت؛ از
حیث دگنگونی ساختار سیاسی و ثبات سیاسی ،یسین یتفاوتی با آ پیموده اسالت .اوتً ،دگنگالونی سالاختار
سیاسی در اینا پ از انقم در یدت کمتن از دوسال با بنگزاری ررناندوم تعیین نظام سیاسی ،تالدوین و
تصویب قانو اساسی ،تشکیل قوای سه گانه و تغیین در رأس حاکمیت نظام سیاسی ،صورت گنرت .ثانیالاً،
نظام سیاسی بنآیده از انقم  ،از ثبات و تداوم و یشنوعیت بنخوردار بوده و بالا وجالود یشالکمت جالدی و
رشارهای داخلی و بینالمللی ،چهار دهه به حیات خود ادایه داده است .علل این نتایج را ییتالوا رهبالنی
ینحصن به رند حضنت ایام ،ایدئولوژی دینی انقم و رناگینی آ در ییا آحاد جایعه و حضور گسالتنده
یندیی در تمایی عنصههای انقم  ،از ساقط کند نظام پیشین تا پینوزی انقم و درا از آ در هماله
زیینهها بن شمند .عموه بن عنصه داخلی که انقم اسمیی نقطه عطفی در تاریخ یلالت ایالنا یحسالو
ییشود و تاریخ اینا را ییتوا به قبل و بعد از انقم تقسیم کند؛ در عنصه بینالمللی نیز یانند انقم
رنانسه ،اثنات بزرگی داشته است که از آ جمله ییتوا به خیزش جنبشهای اسمیی در جها اسالمم،
یقابله با رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی به رهبنی آینیکا ،تحول در نظنیههای انقم و ارائه الگالوی
یندم ساتری دینی اشاره کند.

یقایسه پیایدهای سیاسی ...
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