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چكیده

هدف مقاله حاضر ،تبيين چگونگي و منشأ اجماع گفتماني اعتداليون مذهبي و روشنفكران در پيدايش انقالب
مشروط يت مي باشد .حاكميت مطلقه سياسي و سنت گرايي فرهنگي از علل اصلي غفلت از توجه به اصالح امور و
ترقي و پيشرفت از سوي نيروهاي طرفدار اصالحات ارزيابي شد .لذا اين هدف مشترك ،باعث اجماع گفتماني
نيروهاي مذهبي ميانه رو و روشنفكران براي تغيير ماهيت مطلقه حكومت و تعديل ساختار سياسي و مشاركت
نمايندگان مردمي گرديد .از يافته هاي پژوهش ،اصالح ساختار مطلقه سياسي و سنت گرايي حكام از داليل واپس
گرايي آنان ارزيابي شده است .مشروطه الگويي سياسي و وارداتي بود كه نوع انتظارات ايرانيان از آن متناسب با كشش
جامعه نبود .همچنين شرايط فر هنگي و قومي و تاريخي ايران اين دوره آمادگي ذهني و عيني پذيرش الگوهاي نوين را
نداشت و تطبيق عقالني نيز صورت نگرفت .توزيع قدرت و نقش مردم در سرنوشت خود،كسب استقالل سياسي و
اقتصادي ،مبارزه با استعمار و نفوذ آنان ،دستيابي به مولفه هايي مانند توسعه ،رفاه ،بهره مندي از دستاوردهاي نوين
همگي سبب اجماع گفتماني طرفدارن مشروطه براي تغييرات ساختاري و عينيت يابي آن بود .اين پژوهش در صدد
است با روش توصيفي – تحليلي و بر مبناي مطالعات كتابخانه اي و تحليل گفتمان به چگونگي شكل گيري و علل
بنيادي اين ائتالف ملي و بسترهايي كه موجب حركت انقالبي گرديد ،بپردازد.

واژگان کلیدی :انقالب مشروطيت ،اجماع گفتماني ،قاجار ،سلطنت.
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روند نوسازي در دوره قاجار در آغاز بصورت نا محسوس از باال به پايين تحت تأثير فضاي
بين المللي توسط افرادي مانند عباس ميرزا وصدراعظم هاي كارداني مانند فراهاني و امير كبير
پياده شد كه در تقابل با ساختار مطلقه حاكم و ضعف نخبگان سياسي و عقب ماندگيها و غفلت
ها از دنياي مدرن چندان دوام نياورد .در عصر مظفرالدين شاه تالشهاي مستمر نيروهاي مذهبي
معتدل و روشنفكر كه از اصالح زمامداران مأيوس شده بودند براي بسيج توده ها و روندنوسازي
از پايين به باال پيگيري شد و اشتراك منافع دو طيف نخبه سبب همگرائي و نوعي اجماع فكري
در بين آنها براي ايجاد تغييرات سياسي گرديد.
مصادف انقالب سياسي مشروطيت دو جناح داخلي بارز در بين نيروهاي فعال سياسي قابل
مشاهده بود :گروه اول ،طرفداران مشروطه متشكل از اليه هايي از نيروهاي مذهبي ميانه رو تر در
ايران و حوزه نجف به همراه روشنفكران كه حمايت مردمي را نيز با خود داشتند.گروه دوم ،شاه و
دربار و محافظه كاران مذهبي داخل ايران و نجف .از طرفي انگلستان نيز بنا به تحليل هاي سياسي
خود در جناح مشروطه خواهان بود .روسيه نيز از نيروهاي ضد مشروطه حمايت مي كرد .اين
آرايش سياسي منجر به تكاپو براي حفظ ساختار موجود از سوي صاحبان قدرت اصلي و يا تغيير
ماهيت سياسي از سوي مشروطه طلبان بود.
لذا در مقاله حاضر ،پرسش اصلي پژوهش چنين است  :چگونه نيروهاي ميانه روي مذهبي و
روشنفكران به اجماع فكري براي تغييرات بنيادي در ساختار سياسي حاكميت قاجار رسيدند؟ لذا
براي پاسخگوي بدان فرضيه پژوهش چنين قلمداد مي شود كه ساختار سياسي مطلقه دستگاه
حاكم و فساد سياسي و اداري رايج و سيطره دول استعماري بر آنان سبب حركت نيروهاي منتقد
كه طيف هايي از نيروهاي اعتداليون مذهبي و روشنفكر را دربرداشت براي اصالح وضعيت
موجود شد؛ لذا كوشش بر آن است براي اثبات يا رد آن اقدام گردد .

پیشینه پژوهش
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پژوهش مستقلي با اين عنوان درباره انقالب مشروطيت ايران صورت نگرفته است ذيالً
پژوهش هايي كه داراي درجاتي از تشابه با مقاله حاضر هستند به اختصار با ذكر وجه تمايز ات
معرفي مي گردد. .
رهبري  ،مهدي در مقاله « انقالب مشروطه ،تجدد و زايش نوگرائي ديني در ايران» ،نگارندهدر مقاله آورده است بنيادهاي فلسفي تجدد از نظر ماهوي هيچ گونه سازگاري با گفتمان سنت و
فلسفه شرق ندارد ،و در آن به ساير جوامع همراه با ديگر مظاهر تجدد ،به ويژه در كشورهاي
اسالمي به تضادهاي اساسي منجر گشته است .توسعه نيافتگي جوامع شرقي نيز به تداوم سلطه
پذيري و عقب ماندگي آنها انجاميد .مقابله با اين پديده ها منجر به شكل گيري مقاومتها و
جنبشهاي اصالحي از سوي كارگزاران فكري و ديني جامعه گرديد .مباني نظري بكارگيري شده
در مقاله درباره تجدد وگفتمان ديني وتقابل سنت با مدرنيته و سير تطور سياسي آن است .در
مجموع واكنش به توسعه نيافتگي جوامع شرقي از سوي روشنفكران ايراني تطبيق الگوهاي جديد
با شرايط داخلي وتفسير آن بوده است با همه ي فراز و فرودهايش ،در گفتمان ديني نيز بازگشت
به خويشتن مذهبي بوده است .
آنچه وجه تمايز مقاله حاضر محسوب مي شود اتخاذ رويكردي تاريخي بر اساس مستندات
براي واكاوي بسترهاي موجود در حركت انقالبي مردم ايران مي باشد .ضمن آنكه تمركز اصلي بر
روي رويدادها و تحلي ل و تبيين براي شناخت عوامل دورني رويدادهاي تاريخي دخيل در اولين
انقالب سياسي ايرانيان دوره معاصر مي باشد.
مظفر شاهدي در مقاله «جايگاه علما در تكوين ،شكل گيري و پيروزي انقالب مشروطيتايران» ،بر اين باور است كه بسيج مردمي كشور در نهضت عدالت خواهانه ،ضد استبدادي و ضد
استعماري مشروطيت فقط با خيزش و مديريت علما و فقها امكان عملي پيدا كرد و منورالفكران و
فعاالن سياسي غربگرا را فاقد نفوذ قابل اعتنايي در ميان توده ملت مي داند  .سير مبارزات علماي
ايران و عراق در شكل گيري و تحقق انقالب مشروطيت بررسي گرديده است  .اين واقعيت كه
روند مشروطه خواهي ايرانيان بر اساس الگوهاي تقليدي از غرب و تا حدودي مشروطيت عثماني
است و مختص نخبگان مذهبي و حتي روشنفكر ايراني نيست و اين دو گروه مذكور با اشتراكاتي
در اهداف بطور همساز به جنبش روي آوردند .امري كه مقاله حاضر مي كوشيد نگاهي ساختاري
وتمامي عوامل بازيگر را مدنظر قرار دهد .
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وجه تمايز اصلي مقاله حاضر ،پرهيز از نگاهي يك طرفه به انقالب مشروطيت و جريان
شناسي منشأ و عوامل دروني و بيروني آن است .نگاهي ساختار گرايانه براي شناسايي علل بنيادي
كنش سياسي بازيگران مشروطه مد نظر بوده است.
محسن هجري در مقاله «ارزيابي فلسفه سياسي نظام مشروطه از ديدگاه شيخ اسماعيلمحالتي انديشمند مشروطيت » ،در اين پژوهش اگرچه بيشتر در تأييد مشروعيت مشروطيت از
نگاه فقهي – سياسي است و تأكيد آن بر دوران استبداد صغير و سالهاي پس از آن است اما نكته
كليدي در انديشه محالتي ،تعريف او از حكومت است .او با خلع يد از شخص سلطان اينگونه
استدالل مي كند كه كشور مايملك خصوصي حاكم نيست ،بلكه به عامه مردم تعلق دارد .شخص
حاكم مجاز نيست كه حكومت را در جهت مصالح و منافع شخصي خود بكار گيرد و موظف
است در سياست گذاري ها منافع عامه را لحاظ كند .او به نقد مواضع مخالفين مشروطه پرداخته و
معتقد است مشروطه كه حافظ منافع عمومي است چگونه ارجعيت بر استبداد و نظام اقليتي مرفه
حاكم ندارد .اين پژوهش در مجموع بيشتر از منظر يك شخص روحاني با ادله شرعي در دفاع از
مشروطيت است.
بهجت يزد خواستي وعلي اسماعيلي در مقاله «آسيب شناسي جنبش مشروطيت (تحليلتطبيقي مباني فكري نهضت مشروطيت با انقالب اسالمي » ،با رويكردي جامعه شناختي در اين
پژوهش به عوامل موثر در تحقق انقالب مشروطيت پرداخته شده است و اشتراكات آن با انقالب
اسالمي و سير تطور انقالب مشروطيت در دوره هاي بعدي آمده است  .بخش هايي از اين
پژوهش مرتبط با مقاله حاضر مي باشد .بيشتر تطبيق و مقايسه دو انقالب تاريخ معاصر است و
چندان رويكرد تاريخي ندارد.
در مجموع ،حكام قاجار در عرصه سياسي ،با عقب ماندگي فاحش از روند مدرنيته و ناآگاهي
و بي حسي سياسي به سبكي پيش مدرن به مملكتداري مشغول بودند .در واقع پس لرزه هاي
عصر ناصر الدين شاه در دوره بعد به زمين لرزه اي بزرگ منجر شد كه ابتدا به خرابي خانه
استبداد منجر شد (انقالب مشروطه) و در مدتي نه چندان طوالني باعث براندازي كلي اين سلسله
حكومتي شد (قدرت يابي رضا شاه) .اگرچه نهالي كه روييد از همان جنسيت بود اما واقعيات
پارلمان و پايه هاي اوليه دموكراسي در بطن استبداد كهنه زاييده شد تا در برگ هاي بعدي تاريخ
ختمي بر نظامهاي مستبد در تاريخ ايران باشد كه در ادامه به بسترهاي شكل گيري گفتمان
مشروطه خواهي پرداخته خواهد شد.
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سيطره دول استعماري انگليس و روسيه بر ايران ،ضعف حكام قاجار و ضعف هاي ساختار
موجود و ايجادپلي براي دفاع از حقوق عمومي سبب گرايش برخي از روحانيون ايران و عراق به
انديشه مشاركت سياسي و يا اصالح امور گرديد .از سويي ديگر روشنفكران متأثر از روند مدرنيته
غربي و پيشرفت هايي مختلف آنان ساختار مطلقه سياسي و سنت گرايي مذهبي و كهنگي
نهادهاي اداري و فساد حاكم را مانع بزرگ اصالحات ساختاري مي دانستند .وجود اشتراكات
سبب همگرايي اين دو گروه اجتماعي براي تغييرات ساختاري بود .ضمن آنكه طبقه متوسط سنتي
يعني روحانيون و بازارايان نيز داراي پايگاه اجتماعي قوي بودند و در بسيج سياسي توده ها نقشي
بزرگ داشتند .در واقع سرخوردگي هاي سياسي و اجتماعي عامل مهم پيوند نيروهاي طرفدار
تغيير ماهيت سياسي بود و آنان براساس تجربيات گذشته دريافتند راه حل عقالني رسيدن به
اهداف نوسازي از پايين به باال مي باشد و اين مقدمه ي شكل گيري حركت طبقات نامبرده بر
عليه حكومت وقت بود.
نظام حكومتي قاجاريه ،همچون نظامهاي سلطنتي گذشته ،برپايه استبداد سنتي استوار بود و
گاه با نيروهاي تعديل كننده مذهب و فرهنگ پيوند داشت .در پي پيمان هاي تركمنچاي و گلستان
با دولت تزاري روسيه ،قرارداد هرات با بريتانيا ،وام خواهي از خارج و انحصار طلبي دولتهاي
سلطه گر ،اين حكومت به نظام استبدادي تحت سلطه بيگانگان تبديل شد كه در ادبيات سياسي
ايران از آن به عنوان موازنه مثبت ياد شده است .دوره اول سلطنت قاجاريه ،دوران حاكميت نظام
سنتي و دوره دوم ،دوران گذر از نظام گذشته به نظام جديد قانوني و دموكراتيك است .در اين
دوره از يك سو مردم با ظلم و تبعيض روبرو شدند كه البته براي آنان امري ناآشنا نبود و از سوي
ديگر سلطه خارجي بر كشور تا حدودي پديد آمده بود و اين امر موجب حركت در جامعه شد.
اين حركت نخست عنوان عدالت خواهي داشت و به مرور دامنه آن ،حكومت داخلي و كانونهاي
سلطه برون مرزي را نيز در بر گرفت و خواست تاريخي ملت در لواي قانون طلبي ،استقالل و
آزادي به گونه اي بنيادي در تدارك نظام مشروطه بازيافت شد (مجموعه مقاالت .)127:1384،قبل
از انقالب مشروطيت حكام قاجار با دادن امتيازات نابرابر اقتصادي به دول استعماري اروپايي
سبب سيطره سياسي آنان را بر اقتصاد كشور فراهم مي كردند .نمونه بارز آن دادن امتياز رويتر به
يك تاجر انگليسي بود كه عمالً سيادت اقتصادي اين كشور را بر ايران به بهايي اندك موجب مي
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شد تا آنجا كه كرزن از رجال سياسي وقت انگلستان در اين باره چنين گفت« :اين قرار داد شامل
تسليم كامل همه منافع يك دولت به خارجي هاست كه مانند آن هرگز به وهم و گمان احدي در
نيامده و در تاريخ سابقه نداشته است»(كرزن .)622:1349،يكي از خصوصيات بارز جامعه ايران،
از دوره قاجار تا امروز ،تاثير عميقي است كه روحانيون بر رويدادهاي اجتماعي داشته اند .در
جريان انقالب مشروطيت ،آنان نيروي محرك جنبش و برانگيزاننده اصلي مردم بودند .اولين
رهبران با نفوذ مشروطيت از ميان اين قشر پديدار شدند(يزداني.)116-117 : 1376 ،
در تشكيل مشروطيت دو عامل اساسي را مي توان شناخت :ور شكستگي و وازدگي نظام
سياسي  ،ديگر بحران مالي .نارسايي اصول حكمراني مهمترين عوامل زايش نهضت مشروطه
خواهي بود ،عاملي كه بر اثر آن حكومت نتوانست نظام سياست را در ارتباط با ناهماهنگي هاي
اجتماعي و هشياري سياسي تازه و خواست هاي ناشي از آن اصالح گرداند .آن ناهماهنگي
اجتماعي هميشه بر قله بود و استمرار زماني داشت ،اما اين هوشياري سياسي تازه زاده ي تاريخ
متحول بود .ورشكستگي حكومت سبب عدم درك آن نسبت به مفهوم دولت در فلسفه ي سيا
ست جديد بود .چون حكومت سبب درك مسئوليت تازه اش فرو ماند ،به طرق اولي از عهده ي
مسئوليت اجتماعي اش بر نيامد ،به ضرورت با حركت متقابل جامعه مواجه گشت (آدميت،
 .)1،143:1387نارضايتي فزاينده از ولخرجيهاي رو به رشد و عشق شاه (مظفرالدين شاه) به سفر
خارج  ،ناخرسندي از تعرفه هاي جديد بلژيكي ها در امور گمرگي و تكبر مقامات بلژيكي ،عدم
رضايت از استثمار كشور توسط اربابان خارجي و ناخشنودبه همان ميزان منفور بودي از استبداد
عين الدوله ،كه با وجود تفاوت شخصيت بسيار با امين السلطان به همان ميزان منفور بود(براون،
 .)116:1376در روزنامه خاطرات درباره صدرات امين السلطان و مشكالت اخذ وام از دول
روسيه وانگلستان آورده است « :قبله عالم ملتفت دهان باز وزرا گرديده  ،فرمودند اين خصومت ما
بين روس و انگليس فشار كلي به ما آورده مانع عيش ما مي شود (».روزنامه خاطرات ،بي تا .)58،
در عصر قاجار و مصادف با انقالب مشروطيت روحانيون به دو دسته تقسيم مي شوند و
تقريباً بخاطر پايگاه اقتصادي ،اجتماعي و اعتقادات گاهي در مقابل هم قرار مي گيرند .يك دسته
از روحانيون كه در اقليت بودند از نفوذ در دربار و ثروت و امالك برخوردار بودند و دسته ديگر
كه اكثريت را تشكيل مي دادند پيوندهاي محكمي با توده هاي مردم داشتند .اينان غالباً از وضعيت
مالي خوبي برخوردار نبودند و بيشتر اهل ورع و پرهيزگار ي و به همين خاطر داراي نفوذ معنوي
خوبي در بين آحاد ملت بودند(گودرزي  .)76،75:1387،در جوامعي كه مناسبات افراد ،گروهها و
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نهادهاي سياسي و اجتماعي براساس رقابت مجموع غير صفر و نه رقابت مجموع صفر يا رقابت
مطلق قراردارد ،اجماع نظر حاكم است و همكاري بر اساس قانون شكل مي گيرد .برعكس
زمانيكه رابطه يكايك شهروندان ،گروهها و نهادهاي اجتماعي و سياسي مبتني بر همكاري نباشد ،
رقابت مطلق – ستيز و نفاق شكل دهنده اصلي روابط هستند.از آنجا كه در جامعه ايران طي صد
سال اخير مناسبات ميان اشخاص ،گروهها  ،سازمانها اساساً غير رسمي و شخصي بوده و
گروههاي رسمي و نهادهاي اجتماعي و سياسي به مفهوم كامل كلمه نمي توانستند نقش كاركردي
خود را ايفا نمايند  .شيوه پيشبرد اهداف و تامين خواستها ،تحت الشعاع منافع شخصي بوده و در
نتيجه در جامعه ايران زمينه مناسبي براي بوجود آمدن قانون وجود نداشته است(ازغندي
 .)70:1385،وجود حكومت مطلق گرا در نقش قوه مجريه و نفوذ روحانيون بر محاكم شرعي و
انحصار بر اريكه قدرت سياسي روند محافظه كارانه گفتمان مسلط بر جامعه ايراني بود .
احمد كسروي رهبران مشروطه يا پيشروان مشروطه را از اين گروهها مي داند  :علما
،دولتيان  ،درباريان و درس خواندگان  .به نوشته او مشروطه را در ايران علماء بنياد گذاشتند
(يزداني  .)97:1376،علماي مقيم ايران و عراق در مشروطيت شركت جستند تا با گسترش نفوذ
مردم مسلمان را از ستم حكومت استبدادي وقت برهانند و كشور ايران و منافع اقتصادي آن را از
تجاوز امپرياليسم غرب نجات بخشند .مسوليت مذهبي آنان دستكم تا اندازه ي مهمي سبب
قيامشان بر ضد استبداد و حمايتشان از يك نظام قانوني پارلماني كه منافع مسلمانان را همراه
داشت گرديد(حائري .)134:1381،در اين ميان ،قشر روشنفكر درروند سياسي ساختار قدرت
بدنبال نقشي كارآمدتر براي نوگرايي بودند در نتيجه خود را براي رسيدن به اهداف نوگرايانه در
سطح جامعه به اعتداليون مذهبي بانفوذ در اقشار جامعه نزديك كردند .با ائتالف اين دو گروه و
اعمال رويه اي همخوان ،گفتماني جديد شكل گرفت كه با همپوشاني اكثريت جامعه،اين گفتمان
نوظهور پا به عرصه رقابت با گفتمان مسلط گذاشت .اين گفتمان با اصرار بر نظام پارلماني و خرد
جمعي و قانون گرايي فراگير حتي مشمول شخص شاه ،به ترسيم فضايي ايده آل پرداخت  .تجربه
تاريخي نشان مي دهد كه ترقي و تعالي يا سقوط هر مملكتي به نقش نخبگان سياسي وابسته
است .انديشه و تفكر آنها در اجراي برنامه هاي سياسي و اجتماعي و چگونگي خواستهاي مردم
به ميزان تعيين كننده و سرنوشت سازي موثراست(ازغندي .)16:1385
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نيروهاي مذهبي براي سامان سياسي و مشروعيت دادن به شعاير خود و مشروطه طلبان و
محافظه كاران مشروعه طلب كه محاكم شرع را در اختيار داشتند؛ هريك مي كوشيدند با نگارش
آثار و در سخنراني ها به تبيين شرعي مشروطه بپردازند .در اين ميان تجدد و گسست اجتماعي و
سياسي امري جامعه اجتناب ناپذير بود .روند گذار از سنت به سمت مدرنيته آغاز گشته بود و در
يك سو طرفداران نظم سنتي بودند و در سويي ديگر طرفداران اصالحات متناسب با نيازهاي
جامعه بودند.
در برابر علماي محافظه كار سنت گرا و مخالف نوگرايي ،گروهي ديگر با قرائتي متفاوت از
سنت گرايان شريعت ،در تالش براي درك شرايط و تحوالت جديد و همسويي با آن به پشتيباني
از فرايند نوگرايي و اصالح طلبي در ايران برخاستند (آجداني  .)187:1383،اجتناب روحانيون از
امورات سياسي و حكومتي عمدتاً به تسلط نگرشي خاص در حوزه اجتهادات فقهي – سياسي در
عصر قاجاريه مربوط مي شد كه با اعالم غاصب بودن هر نوع حكومت غير معصوم در زمان
غيبت  ،همكاري محدود روحانيون با حكومتهاي جائر را فقط از سر اضطرار و در راستاي
محافظت از شرع و اصول و مباني اسالمي جايز مي شد (امور حسبيه ) .اوضاع بحراني سياسي و
اقتصادي باعث واكنش روحانيون در برابر حاكميت سياسي شد .صف آرايي روحانيون اعتدالي و
نوگراي مشروطه خواه در برابرسنت گرايان شريعت (مشروعه خواه )در مقابل يكديگر محدود به
علماي ساكن در كشور نبود  .مجتهدين حاضر در عتبات عاليات بخصوص نجف و كربال نيز به
جمع مدافعان و مخالفان مشروطيت پيوستند .در ايران رهبري بر عهده آيت اهلل طباطبايي و
بهبهاني بود و شيخ فضل اهلل نوري نيز مخالفان را هدايت مي كرد  .مجتهدان بزرگي مانند آخوند
خراساني ،مازندراني ،تهراني از مشروطيت و سيد كاظم يزدي در مخالفت با اساس مشروطه به
صدور فتوي و انتشار لوايح از نجف و كربال مي پرداختند (حبيبي خوزاني  .)105:1387،آخوند
خراساني از مراجع بزرگ شيعي حوزه نجف در اليحه اي ،مشروطيت را چنين مي شناسد:
«مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود ومشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به
عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت و چون مذهب رسمي
ايران  ،همان دين اسالم و طريقه حقه اثنا عشريه ،صلوات عليهم اجمعين است .پس حقيقتاً
مشروطيت و آزادي در ايران ،عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام
خاصه و عام مستفاد از مهب است»(خراساني .)485:1374،
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بنظر مي رسد كه تمايز در نوع نگرش شريعت مداران مشروطه خواه و مشروعه خواهان،
بيشتر از آنكه مبتني بر تلقي ها و برداشتهاي متفاوت آنها از مباني مشروطيت و نظام سياسي باشد،
بر دو فهم متفاوت از احكام الهي و ديني استوار است .محافظه كاراني مذهبي مانند شيخ فضل اهلل
نوري  ،آنگونه اصالحاتي را مي خواستند كه بايستي در چارچوب اسالم بدون كمترين انعطاف
پذيري و تفسير و تاويلي صورت گيرد و مبارزه در اين راه را از وظايف ترديد ناپذير خويش مي
دانستند .آنان چون مشروطه را با اسالم (قرائتي كه مقبول آنان باشد ) نيافتند آنرا گونه اي الحاد
اعالم كرده ،پشتيباني از محمد علي شاه و رژيم استبداد را يكي از وظايف حتمي اسالمي بشمار
آوردند و خود را با در باريان و بازرگانان و فئودالها متحد ساختند (حائري .)3291383:328،
مشروعه نام مبهمي بود كه شيخ فضل اهلل نوري و پيروانش روي حكومت مبتني بر قانون
گذاشتند .از آنجا كه مشروعه بعنوان شقي در برابر حكومت مشروطه شكل و محتواي مشخص
نداشت  ،مقوله سياسي روشني نيز نبود و همسويي و همكاري مبلغان آنان با حكومت استبدادي
شاه نيز اعتبار چنداني براي ادعاي مشروطه خواهي آنان باقي نگذاشت .مشروعه آنها سنت گرا بود
(همايون كاتوزيان  .)64:1380،مشروطه طلبان پاره اي از انتقادهاي گروه مخالف (مشروعه) را كه
اساس مجلس را برنمي تافتند ،وارد نمي دانستند (مجله حوزه  .)439:1387،از روند وقايع منتهي
به پيروزي انقالب مشروطه و گزارشهاي ناظم االسالم كرماني چنين برمي آيد كه جلسات سياسي
نيمه مخفي كارگزاران ديني برپا گشته ،ماهيت ضد استبدادي داشته و در جهت مبارزه با نظام
حاكم و معايب و مفاسد آن تشكيل مي شود .يكي از مجامع نيمه مخفي كه در آستانه نهضت
مشروطيت پديد آمد ،با تشكل خاصي علماي برجسته پايتخت بود(جواهري .)102:1380،
در مجموع صف آرايي طبقه روحاني در دو جناح مخالف يكديگر برآيندي از اختالفات
فكري  -ايدئولوژيك بود  .هرچند عدم اجماع فكري و شكاف بين آنها در دوره هاي بعدي در
عرصه سياسي جز سرخوردگي و انزواي سياسي و به حاشيه رانده شدن سودي در بر نداشت .اين
قاعده همانطور كه در ادامه بحث به آن اشاره مي شود مشمول گروه ميانه روي مشروطه طلب نيز
شد .در واقع روند نوسازي مورد نظر اعتداليون مذهبي به منظور كاستن از ميزان خودكامگي و
خودسري حكام قاجار بود .آنان قصد بر اندازي يا تغييرات اساسي ماهيت نظام سطنتي را نداشتند.
مثالً بر پايي نظام جمهوري را نداشتند  .نظريه ظلل الهي سلطان تقريباً پذيرفته شده بود و تعديل
ساختار قدرت و كاهش دخالت اجانب بيگانه از اهداف اساسي بود .علماء مقيم عراق كه نقشي
بسيار در روند مشروطه خواهي داشتند و نماد واقعي آن آخوند خراساني بود تحت تاثير وسايل
123

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ .سال دوازدهم .شماره چهل و ششم

ارتباطي آن روزگار مانند جرايد و موج مشروطه خواهي عثماني و تحوالت نوين و دست
اندازهاي علني دول روس وانگليس با همگامي اعتداليون مذهبي ايران بر آن بودند تا در راستاي
كوتاهي دست نظام استعمار و كاهش خودسري ها و توجه بيشتر به مطالبات مردمي پيش بروند
و آنها بيشت ر نقشي در حد كنترل سياسي بر زمانداران با پيروي از قاعده ي فقهي امور حسبيه براي
خود قائل بودند.بعنوان رئيس محاكم شرعي تا زماني كه فسق و فجور حكام باعث بيدادگري
جامعه نشده بود مصلحت گرايانه عمل كردند .
در صدر مشروطيت قشر روشنفكر تحت تاثير موج مدرنيته غربي خواهان انجام اصالحات
اساسي در ساختار سنتي جامعه بودند .اصالحات سياسي و لزوم برداشتن موانع اصلي سرراه
نوسازي از اهداف اصلي آنها بود .عوامل موثر در شكل گيري قشر روشنفكر ايراني در آستانه
مشروطيت عبارت بودند.1:مسافرت در داخل وخارج (سفرهاي اقتصادي ،سياسي ،آموزشي )
.2افزايش ميزان انتشارات ونوع مطبوعات در داخل وبعضاً خارج از كشور كه از جانب نخبگان
فكري وسياسي ايران منتشر مي شد .3رشد آگاهي وآموزش به سبك نوين وتاسيس مدارس جديد
در ايران .4تشكيل انجمن هاي سري وفراماسونري در ايران .5وقوع انقالبات مشروطه در بسياري
از كشورهاي جهان وتاثير آن برجامعه ي ايران بود(گودرزي  .)204:1383،بيداري آگاهي ملي در
وهله ي اول بصورت فعاليت روشنفكران هم در ايران وهم در خارجه ظاهرگرديد
(ايوانف .)5:1375،در تاريخ جديد ايران ،به دوره ي زماني مابين آغاز آشنايي جامعه ي ايراني
باغرب مدرن و وقوع انقالب مشروطيت ،عصر بيداري گفته مي شود .در اين دوره ،رويايي ايران
– بويژه نخبگان تحصيلكرده – با مدرنيته اروپايي  ،در مقياس وسيع تر از قبل شكل گرفت.
رويايي كه در نهايت به پديد آمدن گفتمان جديد فكري وسياسي در ميان جماعت تحصيل كرده
ي ايراني منجر شد (مير سپاسي  .)129:1393،روشنفكران مسئوليت آگاه گردانيدن مردم رابرعهده
داشتند .زيرا مشروطيت در ايران پديده اي تازه بود .توده ي مردم چنين حكومتي را نمي شناختند
.اين وظيفه ي روشنفكران بود كه مردم را با معني در ست مشروطه وقانون آشنا سازند (گودرزي
.)101:1385،
نخستين دريافتهاي روشنفكران ايراني ،از فرهنگ وتمدن مدرن غرب در يافتهاي جزئي ،
سطحي  ،پراكنده ،تقليل يافته و مخدوش بود و نمي توانست نباشد .پس راهكار نخستين اين
نخبگان به اتكاي همين دريافتها،تغيير وضعيت موجودشان بود ،محور برنامه غربي سازي اين بود
كه با تقليد و دنباله روي مولفه هاي فرهنگ و تمدن غرب –آن چنان كه اينان در ك ميكردند –
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در جامعه ي غير غربي مستقر شود .تالشي كه چون از يكسو اراده گرايانه و مكانيكي بود و از
سوي ديگر اصالً هدفي ناممكن يعني غربي سازي جامعه ي غيرغربي را طلب ميكرد ،به شكست
انجاميد و ممكن نبود به شكست منجر نشود  .شكست برنامه غربي سازي بود كه نخبگان و
روشنفكران را به نوسازي سوق داد (قاضي مرادي .)76:1384،
روشنفكراني مانند آخوند زاده و طالبوف اصول مشروطه را تقريباً همانگونه كه در دموكراسي
بورژوازي غربي مطرح گرديده بود مورد بررسي قرار مي دهند .با اين تفاوت كه آخوند زاده
آشكارا اعالم كرد مشروطه طلبي نمي تواند با اسالم راست بيايد ولي طالبوف نگفت كه شريعت
اسالمي بسياري از نهادهاي دموكراسي غربي را تحمل نمي كند و در صدد افزايش بخشهايي كه
شريعت قابل تطابق هست بود .روشنفكراني مانند ملكم خان و مستشار الدوله بحكم اقتضا
وم صلحت ،انديشه هاي مشروطه گري را رنگ اسالمي زدند .آنان معناي واقعي مشروطه گري
غربي را پنهان نگاه داشتند و در مواردي هم مشروطه و اسالم را يكي دانستند(حائري
 .)328:1381،قشر روشنفكر در راه اصالح امور با درجاتي از تفاوت در نگرش هركدام با شدت
وضعفي داراي تاثير بودند .در اين ميان روشنفكراني مانند آخوندزاده بيشتر جنبه ي نظريه پردازي
داشتند و با همه كاستي ها و نقدهاي وارده دست كم در آن موقع چندان منشا دگرگوني
نبودند.افرادي مانند ملكم خان با تطبيق وسازگاري نسبي الگوهاي نوگرايانه با سنن موجود در
عينيت بيشترين تاثير را داشت.اگر بخواهيم روشنفكران صدر مشروطيت را به سه دسته تقسيم
كنيم كه تقريباً همه ي روشنفكران آن دوره وپيروان بعدي شان را تحت پوشش داشته باشند ،مي
توانيم از دين ستيزان با پرچم داري آخوند زاده ،دسته ي آشتي گرايان با ملكم خان ودسته ي
تفكيك باوران با جلو داري طالبوف تبريزي را نام ببريم(گودرزي .)101:1383،
طبقه ي روشنفكر  ،مشروطيت  ،سكوالريسم  ،ناسيوناليسم را سه ابزار كليدي براي شناختن
جامعه اي نوين ،قدرتمند و توسعه يافته بشمار مي آورد  .آنان براين باور بودند كه مشروطيت
،سلطنت ارتجاعي را از بين خواهد برد  .سكوالريسم نفوذ محافظه كاري روحانيون را نابود
خواهد كرد وناسيوناليسم نيز ريشه هاي امپرياليستها را مي خشكاند .در مجموع دست اندركاران
سه جنبش ،علي رغم يك هدف رهكارهاي موقتي خود را اغلب تغيير مي دادند .طبقه ي
روشنفكر ،زماني با شاه عليه عليه علماء ،زماني با علماء عليه شاه ،زماني با شاه عليه قدرتهاي
امپرياليستي متحد مي شد.اين ناهماهنگي ها ي تاكتيكي وكلي را مي توان در زندگي دو تن از
مهمترين روشنفكران سده ي نوزدهم ،سيد جمال الدين افغاني وملكم خان ديد(آبراهاميان
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 .)80:1388،ملكم خان انتقادات شديدي كه در روزنامه قانون عليه شاه ،دستگاه و نظام مملكتي
مي كرد ،به نوشته هاي او جلوه مخصوصي مي داد،تا جايي كه محمد حسن خان اعتماد السطنه كه
خود صاحب سبك و روش مخصوص ،و در ترجمه مطالب اروپايي به فارسي ممتاز و بي همتا
بود او را ستايش كرده بود ه و مي نويسد« :روزنامه اي موسوم به قانون ،در ضد امين السلطان
،ميرزا ملكم خان از لندن به فارسي چاپ كرده ،نسخه اي براي من فرستاده بود .حقيقت در سخت
نويسي يد بيضايي كرده (»...رائين.)111:1350،
بايد اذعان داشت روند گذار ازجامعه ي سنتي به جامعه ي متجدد در ايران از مر حله ي
نوسازي به تجدد صورت پذيرفته است  .برجسته ترين متفكري كه در صدر مشروطه اين راهكار
را در پيش گرفت ملكم خان بود .اودر حوزه ي انديشه ي سياسي بيش از هر متفكر ديگر ،چه در
زمان حيات و چه پس از آن برانديشمندان و فعاالن سياسي تأثير گذاشت  .ملكم خان اولين فعال
سياسي بود كه به مفهوم تمام كلمه  ،فعاليت سياسي سازمان يافته را در ايران تاسيس كرد .او
نخستين متفكري بود كه با پيش گرفتن برنامه نوسازي از پايين ضرورت تأسيس مجلس شوراي
ملي براي مقابله با حكومت استبدادي و استقرار حكومت مشروطه ي پارلماني سخن به ميان
آورد(قاضي مرادي .)288:1384،
ملكم خان درباره عقب ماندگي ايران توضيح وتبيين هاي مرسوم اروپايي مبتني بر نژاد و
مذهب را رد مي كند و استبداد سياسي و انزواي فرهنگي را عامل اين عقب ماندگي مي داند  .او
براي از بين بردن عامل نخست ،قوانين حافظ زندگي ،آزادي و مالكيت را پيشنهاد مي كند زيرا
بدون اين سه  ،امنيتي وجود نخواهد داشت و بدون ايده هاي جديد در قالبهاي مورد پسند اسالم
مي داند  .ملكم خان براي انتقال افكارش از لندن  ،روزنامه قانون را منتشر كرد  .پس از مشروطه
نيز اين روزنامه يكي از عوامل عمده ي وقوع انقالب بشمار آمد (آبراهاميان .)86:1388،شاه وقت
در ابتدا مانند پيشينيان خود سر سختانه در برابر ايجاد تغييرات و دادن امتياز مقاومت ميكرد .با
افزايش فشارها و مطالبات مبني بر انجام اصالحات و به راه افتادن موج خواهان تغيير با تغيير
تاكتيك سياسي سعي داشت با نرمش و ايجاد فضاي آزادتر نوعي سازش مصلحت گرايانه با
منتقدين ايجاد كند  .مظفرالدين شاه در بحبوبه ي انقالب اميدوار بود كه بتواند با سياستي ليبرال ،
مخالفت مردم را فرونشاند ولي اين ليبراليسم كه همزمان با نفوذ گسترده ي غرب بود  ،فقط
مخالفان را به تشكيل سازمان هاي نيمه مخفي تشويق كرد  .از بين اين سازمانها ،پنج گروه زير
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نقش مهمي در انقالب مشروطه داشتند :مركز غيبي  ،حزب اجتماعيون عاميون  ،مجمع آدميت
،كميته انقالبي و انجمن مخفي (همان .)98،
فرايند تجددگرايي و اصالح طلبي در ايران عصر مشروطيت كه بر آن بود موجوديت تاريخي
خويش را در چارچوب ايجاد ارزشها  ،مفاهيم و نهادهاي نوين سياسي  ،اجتماعي  ،اقتصادي و
فرهنگي تحقق بخشد ،ازتغييرات و اصالحات در ساختار سنتي جامعه ناگزير بود (.آجداني
 )185:1383،از آنجا كه در روند گذر ار سنت به سمت مدرنيته ايرانيان در آغاز راه بودند بيشتر به
الگو برداري ار مدل غربي بدون تطبيق كامل با بافت تاريخي – سياسي جامعه پيش مي رفتند و
در اين راه افراط وتفريط هايي به چشم مي خورد  .اين امري طبيعي بود زيرا كه ايرانيان بجز
باورهاي ذهني متناسب با درك و فهم خود عمال در عينيت تجربه ي تاريخي پيشينيي
نداشتند.آنچه مهم بود ميل به برپايي نظام پارلماني و مشاركت نمايندگان مردمي و ...بود .
اجماع اعتدالیون دینی و روشنفكران و وقوع انقالب مشروطیت

قبل از دوره قاجاريه نظرات علما در باب دخل و تصرف در امور سياسي و يا اجتناب از آن
سير تاريخي پر فراز و نشيبي را پيموده بود و شرايط تاريخي به گونه اي رقم خورد كه از دوره
صفويه به بعد قدرت نهاد روحانيت رو به تزايد گذاشته بود و در تقسيم قدرت بين سلطان و علما
،آنان نقش بيشتري براي خود قابل بودند اگرچه همچنان از امور حسبيبه و نظارت سياسي پا را
فراتر نگذاشتند اما آنان در مناسبات قدرت و با مشاهده ضعف هاي حكام قاجار خواهان ايفاي
نقشي بارزتر بودند .مشروطه عنصري فرهنگي وارداتي بود كه محصول شرايط تاريخي ايران نبود
و وسيله اي شد براي كنش سياسي نيروهاي طرفدار آن براي دستيابي به سطح انتظارات و حل
معضالت و برون رفت از آن .مسائلي مانند مبارزه با استعمار و كسب استقالل ملي و براندازي
فساد موجود و مشاركت ملت در امور سياسي و تطبيق با تحوالت نوين سبب همگامي نيروهاي
مشروطه طلب بود اما اين تطبيق سازي و شكل اجراي آن با توجه به وارداتي بودن آن نيازمند در
نظر گرفتن كشش اجتماعي و شرايط فرهنگي جامعه ايران بود كه در ابتدا چندان بدان توجه نمي
شد و فقط رسيدن به هدف مشترك عامل ائتالف روشنفكران و نيروهاي معتدل تر مشروطه بود.
تماس و برخورد با غرب ،افزون برگسترش قشر روشنفكر جديد وطبقه ي سنتي متوسط
(روحانيون مذهبي وبازاريان) نارضايتي اجتماعي فراگيري را هم پديد آورد .طبقه ي روشنفكر كه
در انديشه ي پيشرفت پرشتاب بود ،نارضايتي روز افزون از روند آهسته ي نوسازي و فساد زياد
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دربار را بيان مي كرد .طبقه ي متوسط سنتي با رهبري روحانيون كه در برابر رقباي بيگانه بي دفاع
مانده بود ،كم كم پي برد كه قاجار بيشتر به فكر تقويت دولت در برابر جامعه است تا حفظ آن در
برابر قدرت هاي امپرياليستي (آبراهاميان  .)89:1388،جامعه ي ايران قائم به سيستم است و نه
متكي به فرد ،بلكه جامعه اي گروهي است  ،در حالي كه در جوامع صنعتي مدرن بعنوان جوامع
قانوني – عقالني واحد اقدام اجتماعي فرد است .تشكيل گروه نخبه در ايران ورفتار وكردار آنها ،
بيشتر متاثر است از سنتهاي فرهنگي خاص حاكم بر جامعه ايران و تاثير گزاري آنها بر پويش
تحوالت سياسي و اجتماعي الزاماً زاييده ي هوش  ،ذكاوت  ،دانش و تجربه نمي باشد(ازغندي
.)16:1385،
در خالل رشد انديشه هاي نوين سياسي در ايران  ،انديشه گر اني از قبيل :سكوالرهاي اهل
توافق  ،ميرزا ملكم خان ،مستشارالدوله و مذهبي هاي عالقه مند به تغييرات بيشتر  ،اغماض بيشتر
 ،آشتي گرايي بيشتر مانند آيت اهلل آخوند خراساني و مازندراني  ،بهبهاني  ،طباطبايي ،نائيني و...
در راستاي اصالحات در روند استبدادي قدرت داراي هدفي مشترك بودند .در سمت ديگر سنت
گرايان شريعت مانند شيخ فضل اهلل نوري و بسياري ديگر در شعارهاي نوگرايانه خود حداكثر تا
درخواست بنيانگذاري عدالتخانه پيش رفتند ولي از سوي ديگر براي برقراري مشروطه ي
مشروعه با حكمرانان مستبد همكاري نزديك كردند  .سيد كاظم يزدي از اين دسته بود با اين
تفاوت كه جزدر موارد و شرايط بسيار ضروري و غيرعادي مايل نبود در سياست به شيوه اي
آشكار دخالت كند(حائري  .)328:1381،اين دوگرو (روشنفكران و روحانيون)باهدف مشترك
اصالحات بنيادي در ساختار ناكار آمد سنتي حكومت به هم نزديك شده وبه ائتالفي واحد با
تركيبي ناهمگون در برابرهيئت حاكم دست زدند .رهبران مذهبي با هدايت اكثريتي طبقات
متوسط سنتي وپايين با اين باور كه ،بهترين گونه ي حكومت در غيبت امام زمان نظام مشروطه
ي سلطنتي مي باشد  .باهمه ي نيرو با روشنفكران همگام شدندتا به تجاوز اقتصادي وسياسي
بيگانگان پايان بخشند ونوسازي داخلي را به سود صنايع وبازرگاني ملي آغاز كنند(حائري
.)135:1381،
به باور جان فوران  ،روحانيت در آستانه ي مشروطيت حكومت شاه را درمقابل حكومت
مجتهداعلم ،وقانون دولتي را در مقابل قانون شريعت قرار ميدادوحكومت شاه را خودسرانه مي
ناميد  .مداخله ي بيگانگان در كشور را مداخله ي بي دينان در سرزمينهاي اسالمي قلمداد
ميكرد.در حاليكه روشنفكران ،آنرا مداخله ي امپريا ليستي مي خواندند(فوران  .)288:1377،در
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صدر مشروطيت از نظر فكري و انديشه اي ميتوان خط سير دو گفتمان را مشاهده كرد :يكي
مشروطه اي است كه بيشتر از شرايط داخلي و فرهنگ ملي و مذهبي ريشه گرفته است .گفتمان
دوم غير مذهبي است كه افكار و انديشه هاي صاحب نظران آن صرفاً از فرهنگ ملي و مذهبي
نشات نگرفته و در ميان آنها نيز دو گرايش سازگار و ناسازگار وجوددارد (هاشم زهي
 .)165:1386،گفتمان مشروطه خواه محكوم كردن سنت پرستي كوركورانه  ،مبارزه با استبداد،
طرفداري از وحدت و پذيرش اصول فلسفه سياسي جديد و علم و فن جديد و اعتقاد به مغايرت
نداشتن دين با آنها از ويژگيهاي اساسي اين گفتمان است  .اين جريان مي كوشيد خردگرايي و
علم و آزادي و تحول را با مقاصد و سنن مذهبي توافق دهد و در دينداري تسامح وتساهل به
خرج دهد.عمده تالش آنان اين بود كه بين مفاهيم ونهادهاي جديد با معرفت ديني شيعي
سازگاري وآشتي بوجود آورند.آنان بدنبال عدم تعارض علم و دين بودند(همان .)191،گفتمان
مشروطه در واقع محصول اتحاد ميان بازرگانان ،روحانيت وروشنفكران مدرن بود (قزل اياق
.)127:1391،
روشنفكران آزاديخواهي  ،استقرار قانون و برابري حقوق مردم رامطرح ساختند  ،علماء با
رهبري وهدايت مردم نقش اصلي را در راه اندازي و پيشبرد جريانات برعهده گرفتند  ،بازرگانان
وكسبه با حمايت مالي و برقراري تجمع ها را برعهده گرفتند(اسماعيلي  .)155:1386،نهضت
مشروطيت پديده ي تاريخي بهم پيچيده ايي است .اين حركت اجتماعي را عوامل سياسي و
اقتصادي بوجود آوردند .طبقات اجتماعي مختلف با افق اجتماعي گوناگون در آن شركت كردند و
پايه ي ايدئولوژي اش را دموكراسي سياسي ساخت  .در تشكيل اين حركت تاريخي دو عامل
اساسي را مي شناسيم  :ورشكستگي و وازدگي نظام سياسي  ،ديگر

بحران مالي(حقدار

.)247:1382،
گفتمان مشروطه بسياري از مفاهيم سياسي سنتي را نشانه گرفت  .فلسفه ي نگرش به
حكومت ،جايگاه پادشاه ،نقش مردم در عزل و نصب حكومت و تعيين سرنوشت خويش ،
حكومت در چارچوب قانون بجاي انحصار قدرت ،قابل پرسش بودن اعمال حكومت  ،حق
آزادي بيان ،آزادي عقيده در چارچوب قانون حقوق اجتماعي و(...هاشم زهي .)237:1386
مشروطه با همه پيش فرضها  ،پيش زمينه ها وشرايط وعوامل آن در بستر خود محل پرورش
چالشهاي فكري اجتماعي در زمينه هاي گوناگون بود  .جريانهاي فكري والگوهاي انديشه اي را
مي توانيم در دو قالب آرايش دهيم.گونه ي اول :آزادانديشي و روشنفكري وآزادخواهي و اقتباس
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فكري از غرب است كه از شاخص هاي اصلي آن حقوق طبيعي آدمي ،حكومت عرفي وسكوالر ،
قانونگرايي بيشتر و شخصي بودن دين است .گونه ي دوم:گروه نوانديشان ديني است كه مي
كوشد فرد گرايي ،علم ،آزادي و تحول را با مقاصد و سنن مذهبي و اسالمي توافق دهند وتركيب
كنند و در دينداري در قالب سخت – كيشي و تعصب بپرهيزند وتساهل و تسامح به خرج
دهند(گودرزي  .)98:1383،ملكم خان سعي در بازسازي آموزه هاي ديني دارد و رنسانس دين را
مطرح ميكند و فرياد برمي آورد كه چرا مسلمين در مقابل سرنوشت يكديگر احساس مسئوليت
نمي كنند .چرا اتحاد و اتفاق خود را از دست داده اند و چرا در امور اجتماعي و سياسي به من
چه مي گويند؟ طالبوف نيز هنگامي كه پان اسالميسم يا اتحادكشورهاي اسالمي را مورد توجه
قرار ميدهد به كاركردهاي مثبت دين در سازمان مند كردن و همبسته كردن و انسجام اجتماعي
جامعه نظر دارد(همان .)207،
روشنفكران و در راس آنها ملكم خان براي قابل اجرا بودن نظام پارلماني در جامعه ي
اسالمي با همساز جلوه دادن ارزشهاي نوين باشريعت سعي دارد قابليت دسترسي آنرا بيان كند .
در مشروطيت سه جريان باهم ديدار كردند گاهي باهم ساختند وگاهي برهم تاختند و داستان
مشروطه  ،روند آشنايي و بيگانگي ،توافق وتعارض  ،ائتالف و جدايي ،و رقابتهاي پنهان
وآشكاراست :اول –جريان مذهبيها  ،نهادحوزه وعلماي دين  ،مراجع و روحانيون شيعي .دوم
جريان سياست  ،نهاد دولت  ،سوم -جريان آزاديخواهي و تحصليكردگان جديد (فراستخواه
 .)330:1388،در جريان مبارزه سياسي طرفداران مشروطه سعي تمام در حفظ امنيت و باز بودن و
منع ظهور فساد و اختالل وتوجه تام بر جلب علماء بود (حقدار  .)130:1389،در دوره قاجار قوم
گرايي بر آگاهي طبقاتي در ايران غلبه داشت واز شورشهاي طبقاتي خبري نبود .اين موضوع پيامد
سياسي خاص خود را داشت وتا زماني كه نيروهاي ملي و فرا محلي نمي توانستند در برابر دولت
مركزي  ،به دليل سرگرمي با مسائل و نزاع هاي قومي و سنتي بوجود آيند  ،شاهان قاجار مي
توانستند به شيوه مستبدانه بر جامعه حكومت كنند (اسماعيلي  .)80:1386،اين سياست را در
راستاي حفظ وضع موجود دولت تماميت خواه قاجار بكار مي برد و به اختالفات قومي وتفرقه
افكني دست مي زد تا تدوام خود را با انحرافات ذهني جامعه تسريع بخشد .مشروطه طلبان دو
هدف عمده داشتند كه بي ارتباط بايكديگر نبودند :برچيدن بساط حكومت استبدادي و جانشين
كردن حكومت مشروطه اي براساس حاكميت قانون ،نوسازي دستگاه اداري – بويژه در امور مالي
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وامور مربوط به نظم وقانون وعدالت –بكارگيري آموزش وپرورش جديد ،تسهيالت جديد
وحمل ونقل وغيره (....همايون كاتوزيان . )118:1380
روند نوسازي درعصر قاجاريه از آغاز تا روي كار آمدن مظفرالدين شاه از باال به پايين
بصورت محدود بود .با روي كار آمد مظفرالدين شاه اين روند از پايين به باال معكوس شد .در
تسريع بخشيدن به انقالب داليل گوناگوني وجودداشت كه ريشه آنها در در دنياي اروپايي بود .
تمدن نوين غرب همانگونه كه برحكومت قاجار و سياست هاي آن تاثير مي گذاشت  ،جامعه
سنتي ايران را نيز با چهره ژانوس خود به دو گونه متفاوت و متضاد تحت تاثير قرار ميداد.1:چهره
ي استعمارگرانه وزياده خواهانه كه سعي در بدست گيري ساختارهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي
ايران داشت .2چهره جذاب فرهنگي ،تكنولوژيك وصنعتي كه مترادف با توسعه و پيشرفت تلقي
ميشد  .اين دو چهره  ،سه تاثير كلي در ايران برجاي گذاشت كه در نهايت به بحران نظم سنتي
منجر گرديد .از بين رفتن مشروعيت سياسي حكومت قاجار  ،نفوذ باورها و ارزشهاي عرفي و
تجددگرا ،به چالش كشيدن موقعيت اجتماعي روحانيون و تفسير سنتي از دين (اسماعيلي
.)92:1386
در آستانه ي مشروطه نهاد دولت ،كه غرق فساد ،آلودگي ،استبداد وخودكامگي گشته است،
بشدت نسبت به تحوالت جهاني و معادالت بين المللي و ضرورتهاي اجتماعي ،اقتصادي ،ملي
وآرمانها و ارزشهاي جديد ،فاقد صالحيت گشته و تالش ديوانيان و دولتمردان معدودي كه در
انديشه حل بحران سياسي بودند نتيجه نمي داد .نهاد علماء نيز با خود آگاهي تاريخي با انگيزه
هاي مستقل تري در صحنه ي معارضات حضور مي يابد و رقابت مي ورزد .در شرايط جديد كه
روشنفكران به روحانيون نزديك مي شوند و در يك صف اتئالف مي كنند  .نهاد سياست شكست
مي خورد و عقب مي نشيند  ،هم از علماء و هم از آزادانديشان و غربگرايان (فراستخواه
 .)358:1388،تفرشي حسيني در روزنامه اخبار مشروطيت درباره فضاي سياسي پرتنش حاكم بر
شهر تبريز در بحبوبه انقالب مشروطيت مي گويد« :اخبار اراجيف زياد است  .محض بيكاري
قدري از اراجيف مسموعي را مي نويسم  .مثالً مي گويند در تبريز مشروطه خواهان غلبه كرده و
عمارت وليعهد را به توپ بسته اند و ديگري مي گويد رحيم خان چليباني روز دوشنبه وارد تبريز
شده و مشروطه خواهان را مغلوب نموده و حاجي ميرزا حسن آقا حاكم و فرمانده و ميرهاشم
وزير و رحيم خان مير غضب و آدمكش است و مشروطه طلب را بكشد(»...تفرشي حسيني
.)130:1351،
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افزايش التهاب انقالبي جامعه و مبارزات مستمر وبست نشيني كه سنتي اعتراض گونه به
عملكرد حكام بود حلقه ي محاصره را هر روز بيشتر بر شاه وقت تنگتر ميكرد  .افرايش فزاينده
جامعه بسوي تغييرات مورد نظر آنان راه چاره اي جز پذيرش مطالبات عمومي باقي نگذاشت .در
مرحله ي تكوين نهضت مشروطيت ،نه انديشه ي دموكراسي اجتماعي زمينه ي پهناوري داشت
،ونه روستايي در تاسيس آن نهضت دخالتي .چون جنبش ملي پيش رفت مجلس برپا گشت ،پيام
مشروطه خواهي به درجات در واليت مختلف ،از شهر به روستارسيد .خاصه مجلس به سه كار
عمده برآمده كه در طبقه ي دهقان نفوذ اجتماعي داشت .كارهايي كه به حقيقت مربوط به هستي
آن طبقه بود ند از :الغاي رسم تيول – تعديل ماليات بررعيت – نسخ زور ستاني از
زارع(آدميت .)253:1388،در تبيين عرفي مشروطه بايد بگوييم كه وقوع انقالب وتشكيل مجلس
،لوازم خود را نيز بر جامعه در حال گذار ايران تحيل كرد،كه يكي از آنها تشكيل احزاب مختلف
بوده است (اسماعيلي .)151:1386،رژيم سياسي ايران با انقالب از استبداد مطلق كه جز فجايع
دائم التزايد كاري نداشت به مشروطيت تبديل گرديد كه بين سالهاي 1284تا1290ه.ش انجام
گرفت (مدني .)128:1387،
پس از صدور فرمان اعالم مشروطيت وتشكيل مجلس اول و درگذشت مظفرالدين شاه
،باروي كار آمدن محمدعلي شاه كه تغييرات ايجاد شده را برخالف ميل باطني به ناچار پذيرفته
بود ،درصدد تضعيف و يا براندازي جنبش مشروطه ي خواهي برآمد .وي با بهره بردن از
تضادهاي دروني فكري و ايدئولوژيك درون گفتمان مشروطه و با همسويي با روسيه و ساير
همفكران داخلي با به توپ بستن مجلس اول در سال 1287خورشيدي و قلع وقمع آنان سعي در
برگرداندن قدرت واگذار شده و برپايي نظام مطلقه حكومتي داشت .ائتالفهاي شكل گرفته در
جنبش مشروطه  ،شكننده و مدام در حال تغيير بودند و در ميان روحانيت نيز شكاف ايجاد
شد(قزل اياق  .)129:1391،اين بيانگر اين واقعيت بود كه هنوز گفتمان ضد مشروطه بطور كامل
از پاي افتاده نشده است و با سود بردن از تفرقه ي موجود سعي در بازيافتن هژموني قبلي خود و
تثبيت وضعيت ناپايدار بسود خود دارد .پس از گذشت حدود يك سال از سپري شدن
استبدادصغير ،ائتالفي از نيروهاي مشروطه خواه با حمله ي به تهران و خلع محمد علي شاه موفق
به برقراري مجدد حكومت مشروطه شدند(دالوري .)171:1390،
در مجموع موفقيت اصلي مشروطه خواهان در سال 1285ه.ش بود وتوانستند مجوز رسمي
تاسيس مجلس را بگيرند و در واقع نظام مشروطه از سوي دستگاه حاكم شناسايي شد و به
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رسميت شناخته شد .از اين سال تا سركوب استبداد صغير دوره ي گذار بود كه موجوديت
گفتمان مشروطه بنا به داليلي در معرض به حاشيه راني قرار گرفت كه دوباره با توسل به قوه
قهريه و باز يافتن انسجام خود با سرنگوني محمد علي شاه بقاياي تفكر نظام تك قطبي حكومتي
در هم شكسته شد و پيروزي نهايي گفتمان مشروطه تثبيت گرديد .همانطور كه احمد كسروي
مورخ عصر مشروطه مي گويد« :در جنبش مشروطه دو دسته پا در ميان داشته اند :يكي وزيران و
درباريان و مردان برجسته و بنام و ديگري بازاريان وكسان گمنام و بي شكوه .آن دسته كمتر يكي
درستي نمودند و اين دسته كمتر نادرستي نشان دادند .هرچه هست كارها را اين دسته گمنام و بي
شكوه پيش بردند و تاريخ بايد بنام ايشان نوشته شود» (كسروي .)4:1363،
در جمع بندي دوره استبداد صغير بايد اذعان داشت كه پس از امضاء فرمان تشكيل مجلس
شوراي ملي وكسب موفقيت اوليه انقالبيون با مرگ سريع مظفرالدين شاه جانشين وي اگرچه در
ظاهر به خواست و توافقات صورت پذيرفته در ظاهر روي خوش نشان داده شد اما در عمل با آن
همدلي نداشت .محمد علي شاه قاجار پس از اريكه بر تخت شاهنشاهي در اين خيال بسر مي برد
كه مانند پدر بزرگ خود ناصرالدين شاه با خودكامگي بر مملكت حكمراني كند و به گونه هاي
مختلف سعي در تضعيف و براندازي نظام نوپاي مشروطيت داشت كه اختالفات دروني انقالبيون
و بهره برداري سياسي از آن نيز بر ميزان تشنجات موجود مي افزود  .در واقع شاه وقت ،زيركانه
اولين كسي بود كه مدعي نظام مشروطه مشروعه شد و بزرگترين نماينده مذهبي طرفدار آن نيز
يعني شيخ فضل اهلل نوري با داليل فقهي خاص خود به تبيين ديني آن پرداخت  .وي داعيه دار
مشروعه شد و با مشاهده تضعيف جايگاه روحانيون سنت گرا در اداره محاكم شرعي اين مدل را
مناسب تر با چارچوب فكري و اهداف خود ديد بطوي كه در نهايت امر بسمت پادشاه مستبد
كشيده شد و در برابر مشروطه طلبان قرار گرفت .پس از حمايتهاي مالي و نظامي روسيه تزاري و
حمله ارتجاع به مجلس و سركوب شديد مشروطه طلبان فصلي كوتاه و پر از خفقان سياسي
شروع شد .مشروطه طلبان اين بار نه در پايتخت كه در دست شاه و دربار و حاميان بود بلكه از
سمت اياالت با تجديد قوا و ساماندهي قواي خود از چند جهت بسمت تهران هجوم بردند .با
پناهنده شدن شاه به سفارت روسيه وخلع او از قدرت سياسي  ،دولت انتقالي و موقت ضمن
برخورد با سران مخالف در راستاي برپايي مجدد نظام مشروطه عمل كرد .
در واقع پس از اعالم نظام مشرطه در سال 1285شمسي و برپايي مجلس اول اين دوره استبداد
صغير نظام نوپا را بسمت قهقرايي كشاند .بازيابي مجدد نيروهاي مشروطه طلب و سركوب نهايي
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عوامل مخالف در واقع هويت يابي واقعي گفتمان مشروطه طلبي بود .انقالب مشروطه ي ايران
داراي دو چهره متضاد است :از يك سو بافت سنتي جامعه  ،تغيير نكرد و طبقه حاكم كه اعضاي
آن اغلب مقام هاي اجرايي دولت را در دست داشتند بر سر قدرت باقي ماندند .از سوي ديگر
وقايعي همچون تدوين قانون اساسي و محدود كردن قدرت شاه ،اجراي انتخابات ،تشكيل
مجلس،آزادي مطبوعات ،پديد آمدن احزاب سياسي و باال خره مطرح شدن مردم را وارد جامعه
كرد و ساختار دولت را بطور بنيادي تغيير داد (آزادارمكي  .)216:1380،در مجموع ،در تقابل با
ايدئولوژي محافظه كار قاجار ،نيروهاي اجتماعي با رهبري روشنفكران و روحانيون اعتدال گرا و با
طرح حكومت مشروطه ،سعي كردند كه به گروهي رقيب تبديل شوند و موقعيت محدوديت زاي
حكومت را نفي كنند تا ارزش حكومت مشروطيت ،را به تصوري اجتماعي به جامعه عرضه كنند.
ائتالف اين دو طيف سياسي با همديگر و حمايت مردم از آن براي ايجاد راه حلي مناسب بريا حل
مشكالت پيش رو سبب اعمال فشار به حكومت و تسليم آن مبني بر پذيرش خواست هاي
عمومي كه همان مشروطه سلطنتي بود گرديد.

نتیجه

در فضاي مطلقه حكومت قاجار و تنگناي سياسي آن و با در نظر گرفتن انزواي فرهنگي و
سنت پرستي جامعه كه مباني فرهنگي الزم را براي بقاي حكومت فراهم مي كرد .با توجه به
اوضاع نابسامان اقتصادي ،نفوذ بيگانگان ،فساد دربار ،سركوب مخالفان و آشنايي با مولفه هاي
تمدني و هويتي غربي از جمله سكوالريسم ،علم گرايي ،دموكراسي  ،تكنولوژي هاي نوين و غيره
 ،روشنفكران و روحانيون اعتدال گرا كه در بدنه اصلي قدرت قرار نداشتند و توان كنش سياسي و
فرهنگي به آنها داده نمي شد ،توانستند كه با توجه به ضعف هاي حكومت به گروهي خواهان
تغيير وضع موجود تبديل شوند و نقش رهبري براي تشكيل يك جنبش بر عليه حكومت قاجار را
ايفا نمايند .اين گروههاي سياسي با توجه به نيازي كه در فضاي اجتماعي براي يك نظريه جديد
فراهم شده بود به طراحي حكومت دموكراتيك و مشروطه اقدام كردند و از بحران سياسي و
اجتماعي كه گريبان گير قاجار شده بود استفاده نموده و با اين اميد كه مشروطه مي تواند همه
مشكالت را حل كند و جامعه ايده آل ايجاد نمايد جامعه را به سمت همبستگي و ميل به
درخواست شعاير پيش بردند .طرفداران مشروطه با بسيج سياسي نيروهاي اجتماعي و ترسيم
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آرمان هاي مطلوب براي امور سياسي توانستند پس از يك دوره مبارزات سياسي گفتمان مشروطه
خواهي را كه منجر به تغييرات سياسي در مناسبات قدرت مي گريدد به مرحله نهادينگي سياسي
برسانند و انقالب سياسي مشروطيت ايران كه سرآغاز فصل نويني از زمامداري بود را به منصه
ظهور بگذارند.
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 - .17دالوري ،ابوالفضل  ،) 1390(،جامعه شناسي تحوالت ايران از انقالب مشروطه تا
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 - .18رائين ،اسماعيل( ،)1350ميرزا ملكم خان  ،زندگي و كوششهاي سياسي  ،تهران،
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 - .19سعيدي ،گلناز ( ،)1384انقالب اول روسيه و عصر مشروطه ،تهران ،نشر اميركبير.
 - .20فراستخواه ،مقصود( ،)1388سير آغاز نوانديشي معاصر ،تهران ،شركت سهامي
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اختران .
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 - .25كرزن ،لرد( ،)1349ايران و قضيه ايران ،مترجم وحيد مازندراني ،تهران ،بنگاه
ترجمه و نشر كتاب.
- .26گودرزي ،غالمرضا ( ،)1387دين و روشنفكران مشروطه ،تهران  ،نشر اختران .
- .27گودرزي ،حسين (،)1385گفتارهايي درباره انقالب مشروطيت و هويت ملي،
تهران ،انتشارات تمدن ايراني.
 - .28مدني ،سيد جالل الدين ( ،) 7138تاريخ سياسي معاصر ايران ،جلد اول  ،تهران
نشر قومس .
 - .29مجموعه مقاالت بزرگداشت آيت اهلل آخوند خراساني ( ،)1384تهران  ،موسسه
تحقيقات توسعه علوم انساني.
 - .30مجله حوزه ( ،)1387روحانيت و مشروطه ،قم ،موسسه بوستان كتاب .
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