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 چکيده
 رویدادهای از آن پیامدهای و مشروطه سیاسی نظام گیری شکل و اجتماعی نهضت برآمدن

 روش با نوشته، این در. رودمی شمار به ایرانی -اسالمی سیاسی اندیشۀ و معاصر تاریخ در تاثیرگذار

 سیاسی نظام در صالحاتا ناکارآمدی و مشروطه میان نسبت تا شود می تالش توصیفی، -تحلیلی

 بایستگی به توجه ضمن و است یافته سامان آن گرد بر نوشتار اصلی سئوال که گردد بررسی قاجار

 قدرت ساختار انعطاف عدم که است شده تاکید فرضیه این بر قاجار دوره سیاسی نظام در اصالحات

 عمده عوامل از خود که دهدرآور قاجار سیاسی نظام ناکارآمدی از سر حاکم دستگاه فساد و سیاسی

 .است بوده مشروطه، سیاسی نظام گیری شکل و مشروطیت نهضت برآمدن
 فساد -قدرت ساختار -ناکارآمدی -قاجار دوره -مشروطیت :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 زمین¬انْایر تاریخ از بخشی و بود جدید جهان با جدی آوری¬روی و ¬پیرامون جهان با ایرانیان آشنایی دروازۀ مشروطیت،

 و عالمان مدرن، و سنتی گوناگون نیروهای وجود. است کرده تحلیل را آن خود دید از و پرداخته آن به ای¬زاویه از کس هر که باشد¬می

 و نویسنده  زمانی اگر و کند¬می مشروطه در حاضر نیروهای پراکندگی و تشتت از حکایت همه، ها، رفته نجف و ها رفته غرب روشنفکران،

 باشد؛ خود دیدگاه نشاندن مسند بر و اثبات پی در رود، دوران این متضاد گاه و گوناگون های داده سراغ به انصاف از دور به ریگ تحلیل

 و انقالبها تا کرد فراموش نباید همه این با اما. خورد¬برمی فراوانی مشکالت با آن به یابی دست برای و رسد نمی واقعیت گوهر به چندان

 می وجود به اصالحات ناکامی و حاکم نظامهای ناکارآمدی پی در کنند،¬می فعالیت نظام یک براندازی جهت در که «نظام بر» جنبشهای

 .آیند

 می اما نیست، آسان چندان هم، از وسیاسی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، گوناگون ساحتهای کردن جدا اجتماعی، های پدیده در

 و رابطه تا کرد خواهیم تالش مجال، این در. دارد و داشته وجود افزارانه، نرم ای اندیشه امور، این زا یک هر پشتوانۀ در که دریافت توان

 به توجه ضمن و است نوشتار اصلی سئوال که کنیم بررسی را مشروطه گیری شکل و قاجاری دورۀ سیاسی نظام ناکارآمدی میان پیوند

 حاکم دستگاه فساد و سیاسی قدرت ساختار انعطاف عدم که است شده تاکید فرضیه نای بر قاجار دوره سیاسی نظام در اصالحات بایستگی

 بوده مشروطه، سیاسی نظام گیری شکل و مشروطیت نهضت برآمدن عمده عوامل از خود که درآورده قاجار سیاسی نظام ناکارآمدی از سر

 . است

 فراهم موجود نظم بر شورش برای مطلوب بستری زمان آن نایرا در اصالحات بودن ناموفق و سیاسی نظام ناکارآمدی که چند هر

 مانند جمعی ارتباط ابزار و بخش آگاهی های¬رسانه افزون روز ظهور پیرامون، از انسانی جامعه تاثیرپذیری مانند دیگر عواملی نباید اما کرد

 و اصولی تفکر بودن غالب و دینی مبانی از یبرخ در مشروطه ای¬اندیشه های¬پشتوانه و ظرفیتها وجود کتب؛ و مجالت، ها،¬روزنامه
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 فراگیر ایران در آن های جلوه از بسیاری و شود طرح ایران در مشروطه مفاهیم تا شد موجب که برد یاد از را شیعی مذهب در عقلی تحلیل

 .گردد

 

 :مفاهیم تبیین. 1

 

 اصالح. 1-1

 در.  گیرد می قرار دیگر سوی از خواهی انقالب و سویی، از کاری ظهمحاف و ارتجاع برابر در کلی، نظر از خواهی، بهبود و  اصالح

 زیر و دفعی تغییرات معنای به انقالب ولی مالیم، های روش با شتاب بدون و تدریجی تغییرات معنای به اصالحات سیاسی، علوم اصطالح

 قوانین و است مخالف مستقر، نظم با که است کسی نقالبیا. است اسلحه به توسل و ریزی خون بدون و آمیز مسالمت یا قهرآمیز روش با بنایی

 انفرادی، طریق از نه امر این. کند موجود نظام جانشین را جدیدی حقانیت و نظام خواهد می و داند نمی مشروع و برحق را حاکم مقررات و

 . است پذیر امکان مردم همۀ بسیج با بلکه

 

 :مشروطه. 2-1

 «شارت» از یا بوده عثمانی در که باشد ای«¬مشروطه« از که آن یا باشد عربی«شرط» از تهبرگرف چه  «مشروطه»  دانشواژۀ

 عامل چند سر بر و دارد وجود آن در «محدودکنندگی» معنای منشور، معنای به التینی Cart و انگلیسی Chart یا و Charte فرانسوی

 امروزه که هایی¬ویژگی با مشروطه نظام. دارد وجود اتفاق...و رای، حق اساسی، قانون گذار،¬قانون و مشورتی مجلس قوا، تفکیک: چون

 بود وسطایی قرون ستمگرانۀ و  انگیزاسیون حکومتهای آمدن وجود به از جلوگیری برای تالشی و است جدید دوران نتایج از شناسیم،¬می

 اهداف از آن، درآوردن کنترل تحت و قدرت شدن کم ی،تاریخ و فکری تکاپوی این در. بود رها و مطلق حاکمان، و شاهان قدرت آنها در که

 سوی از قدرت اعمال و است شده تاکید اساسی قانون چارچوب در محدود حکومت بر مشروطه نظام تعریف در. آمد¬می شمار به بنیادین

 با مشروطه، نظام در. یردگ¬می انجام قانون، آن در شده بینی پیش شرایط حسب بر سلطنتی، یا باشد جمهوری که این از اعم دولت،

 ناشی دولت، قانونیت.   شود حفظ ها،¬گروه و افراد اساسی حقوق تا آید¬می عمل به جلوگیری قدرت تمرکز از توازن، و تعدیل های¬رویّه

 و وندانشهر و حکومت میان قانونی رابطۀ وجود بنابراین است، آن از پیروی به آنان جمعی خواست گرفتن تعلق و شهروندان رضایت از

 از آن حدود و«فردی آزادیهای» مفهوم رو، این از. است مشروطه حکومت ذاتی و ضروری ، بدیهی شرایط از طرف، دو از قانون به پایبندی

 از جلوگیری برای اصل ترین¬ضروری است،زیرا نظام این ذاتی لوازم از نیز«قوا تفکیک».است مشروطه اساسی قانون مهم های¬جنبه

 . است شده دانسته قدرت خودکامگی

 ناکارآمدی از ناشی اول گام در داد، رخ مشروطه نهضت فرایند در و.( م 1091 ق1221)=ش1221سال در ایران در که چه آن اما

 به آن در کسی و نداشت را آن گواردن قدرت حکومت، دستگاه و حاکم نظام که اصالحاتی بود، ایران در اصالحات ناکامی و سیاسی نظام

 انقالب و دگرگونی نوعی به منجر ایران، در اصالحات شکست و خواهی-مشروطه و مشروطه مبهم فرایند. نبود باورمند آن به قعیوا معنای

 خود درگیر را کشور جمعیت از توجهی قابل بخش و است شدید و فراگیر آمیز،¬خشونت اجتماع، و سیاست عرصۀ در غالبا که شد

 انقالب اساسی اصول و شرایط از که شاهدیم را   بودن همگانى و جدید هویت گیری¬شکل الفت،مخ ضدیت، مشروطه، در ما.  سازد¬می¬

 . بود فکری مبانی در تحول با همراه که اصولی است،

 

 قاجاریه دورۀ در اصالحات ¬بایستگی. 2

 دارد، نیاز پیرایش و اصالح به بالد،¬می و شود¬می طرح اجتماعی، بستر در که گاه آن ویژه به گفتمانی، هر که است آن واقعیت

 ای¬جامعه که گاه هر. داشت امید تکاملی حرکت و پیشرفت به چندان توان¬نمی شده، طی مسیر و ها¬آموزه ها،¬داشته در بازنگری بدون

 رشد آن، ارکن در و فرهنگی - سیاسی ثبات و آرامش های¬زمینه سازد، نهادینه خویش فرهنگ در را اصالح دقت، و روشنی به است توانسته

 فرایند که کند احساس جامعه  و باشند امیدوار سیاسی نظام اصالح به که زمانی شهروندان،. است کرده تجربه نیز را جلو به رو حرکت و

 به گفتگو طریق از و منطقی روشی به را خود حرف توانند¬می افراد و کند¬می حرکت بهتر، وضعی سوی به و است پذیر¬اصالح امور،

 خشونت طبل بر و گیرند¬می هماهنگی و سازگاری سر حکومت، با افراد وضع، این در کنند، منتقل سیاسی، نظام مسئوالن و دیگران

 به خود صدای رسانش و  اصالحات روند از شهروندان که دهد¬می رخ جوامعی در معموال ناآرامی و خشونت دگرگونی، انقالب،. کوبند¬نمی

 .ماند¬نمی باقی قیام و شورش به آوردن روی و قانونی غیر زمینی، زیر فعالیت جز به راهی آنان رایب و شوند¬می ناامید حاکمان، گوش
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 فرسایش دچار درون، از جامعه تا باشد امیدمند حرکتی و اتکا نقطۀ سان به تواند¬می جامعه، هر در اصالح برتافتن بنابراین

 فرمانبری تنها و پندارند¬می مطلق حق تکلیفی، گونه هیچ بدون را خود ، ندانقدرتم و حاکمان که نظامی و زده استبداد جوامع در. نشود

 گونه هیچ که بود ای¬گونه به قاجار دوران در ایران استبدادی نظام. داشت امید پیشرفت و اصالح به چندان توان¬نمی طلبند؛¬می

 آغاز. گردید خواهی مشروطه نوع از دگرگونی و تحول ۀآماد ایران، اجتماعی -سیاسی شرایط و تافت¬برنمی خود درون در را بازنگریی

 و شاهزادگان پای زیر در مردم که روزی آن. بود استبداد تحدید برای تنها مسلمان مردم و علماء قیام. بود ستم با مبارزه مشروطه، حرکت

 بازی هوس و خواهی خود آلت را اراده بی و واننات شاه الدوله، عین و نبودند خود چیز هیچ مالک و بودند پامال کشور اطراف در درباریان

 خود خدایی و دینی وظیفه که بود اتحاد و اتفاق مورد چیز یک. شنیدند نزدیک و دور از را مردم های ناله دینی بزرگ علمای بود، کرده خود

 . بود استبداد و سری¬خود از جلوگیری وآن دانستند می

 نو راهی و شود دگرگون ناآگاه، و ناکارآمد دیکتاتوری، نظام آن شاید تا رسید انجام به اریبسی تکاپوهای و تالشها قاجار دوران در 

 زبان با نتوانست کسی و انجامید شکست به کوششها آن اما. کند حرکت ، طبیعی روندی در اصالحات و گیرد پیش جدید دیدگاهی و

 و نقد روحیه، آن. خواست¬می او و گفت¬می شاه که بود همان قانون،تنها که زیرا گوید، سخن آنان اطرافیان و شاهان با قانون و مداراجویی

 .کشاند¬می بست بن به را تالشی گونه هر طبعا و تافت¬نمی بر را اصالحی

 و روشنفکران دولتمردان، از برخی مردم، آگاهی افزایش و پیرامون جهان سیالیت اما بود، بسته ای¬مجموعه دارای قاجار، نظام

 هر که بود ای¬گونه به تجاری و سیاسی -فرهنگی گوناگون تبادالت اطالعات، آزاد نسبتا جریان گوناگون، نشریات انتشار به توجه اب عالمان

 درون یا بیرون از که کسانی بودند قاجار دوران در لذا. برد¬پی ایران انحطاط و ماندگی عقب به توانست¬می اندیشه و تامل اندکی با کس

 و شتابان فرایندی در جهان دوران، آن در.دادند انجام آن وضع بهبود برای تالشهایی و شدند آگاه نظام آن کارآیی عدم و ریبیما به دستگاه

 جنبشهای زیرا بایستد کامل طور به توانست¬نمی نوسازی». کند رویارویی آن، با توانست¬¬نمی کسی و بود حرکت در  شونده دگرگون

 خود اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی موقع چنان با ایران و بود گشته آغاز جهان، نقاط از بسیاری در اجتماعی و اقتصادی سیاسی،

 سدۀ دوم نیمۀ اروپای در جویی استقالل و گرایی ملت خواهی،¬مشروطه جنبشهای که این تغییرات، جملۀ از. بماند انزوا در توانست¬نمی

 اجتماع، و سیاست شوندۀ دگرگون منطق فهم با بایست¬می  سیاسی نظام  «ساخت گیر در را گوناگونی ملتهای و رسید خود اوج به نوزده

 چنین که گردید¬می تحمیل آن بر انقالب، و شورش دیگر تعبیر به یا اصالحات صورت، این غیر در و ساخت¬می جهان با منطبق را خود

 . شد نیز

 میرزا عباس. دادند انجام  مصلحانه تکاپوهایی بودند، آگاه خود اطراف جهان دگرگونی از نسبتا که دولتمردانی قاجار، دوران در

 ساختار اصالح برای قدرت مناسبات به باتوجه کبیر ؛امیر(ش1211)سیاسی بازسازی برای مقام ؛قائم(ش1291)نظامی اصالح برای

 کافی تمهیدات و  ننشست بار به در تالشها آن برنتافت، را تالشها آن شاهی، استبداد و پرور چاپلوس نظام اما کوشیدند،( ش1219)اجتماعی

 که آنان از کسانی و شدند معزول یا آورده قتل به طلب اصالح رجال». کرد فراهم ایران در را مشروطیت جنبش نام به بزرگتر تحولی برای

 از و شدند رو به رو جدی های شکنی کار با ماندند، کار سر بر عمر پایان تا الدوله امین خان علی میرزا و الملک مجد خان محمد میرزا مانند

 های¬نابسامانی و تاریخی انحطاط شد، بدتر روز، به روز ، اوضاع سان، بدین. نیامد دست به مطلوبی نتیجۀ آنان، اصالحات برنامۀ

 چه اگر ایران و نرسید ای¬نتیجه به اصالحات برای کوششها از یک هیچ و کرد پیدا بیشتری ژرفای ایران سیاسی و اجتماعی،اقتصادی

 . شناخت¬نمی مرزی و حد آن، داخلی امور در بیگانگان نفوذ درباریان، و شاه حمیتی بی از اما نبود، مستعمره ظاهر به کشوری

 به شود پردازش دوره آن در اصالحات فرایند ناکامی و قاجار سیاسی نظام ناکارآمدی دقیق ای¬گونه به بتوان که آن برای

 از سر و ماند ناکام واقع در که اصالحاتی شود؛¬می کشیده تصویر به آن با حاکم نظام های¬رویارویی و شده انجام تاصالحا اندک اختصار،

 تحلیل، آغاز نقطۀ. بود مشروطه سیاسی نظام پایی بر و طلبانه-مشروطه شورشهای برآمدن همانا آن پیامدهای و آورد در نظام ناکارآمدی

 . است اصالحات ناکامی یا کامیابی میزان سنجی نسبت

 

 :قاجار سیاسی نظام ناکارآمدی. 2

 بود دیگر گوناگون مسائل دربردارندۀ که شود گیری¬پی کلی، ساحت دو در توانست¬می قاجار دورۀ در اصالحات های¬بایستگی

 که چند هر آید کار روی شروطهم سیاسی نظام نهایت در تا شد موجب و گردید منجر ناکارآمد نظام به و انجامید شکست به دو هر البته و

 نظام در حتی ناکارآمد سیاسی نظام آن های¬مانده بود، ناکام نیز متعدد های¬کاستی و معیوب زیرساختهای به توجه با نیز نظام آن

 .انجامید رضاشاهی استبدادی نظام برآمدن به سرانجام که داشتند موثر نقشی چندان نیز مشروطه

 

 سیاسی قدرت ساختار انعطاف عدم. 1-2
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 در نامحدود قدرت و آید وجود به کشور در پاسخگو نظامی تا است الزم چیز هر از بیش اجتماعی، -سیاسی تحوالت بنیانهای در

 و معقول روندی تابع اجتماعی، - سیاسی نظام در افراد همۀ که است نکته این قبول مشروع، و قانونی حکومتهای بنیاد. نباشد کسی اختیار

 بازنگری گذار¬¬پایه تواند¬می که بردارد در اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، گوناگون پیامدهای امر، این پذیرش. باشند¬می قانونی

 .گردد کشور یک سیاسی قدرت ساختار در

 را دآی بیرون استبدادی و ناکارآمد شکل آن از نظام تا شد¬می که تالشهایی و شد انجام قاجار حکومت درون در که اصالحاتی

 ما تواند¬می فراگرد آن بررسی. نداشت را مطلوب نتیجۀ تالشها چند،آن هر داد، قرار کاوش و بحث مورد گوناگونی های¬زاویه از توان¬می

 یافتن. سازد آشکار را بسیاری مسائل و کند راهبری گردید، مشروطه به  منجر که فکریی مبانی و ¬اندیشه پنهان زوایای از ای¬گوشه به را

 .است ها¬انقالب و ها¬نهضت چرایی یافتن جامعه، هر در اصالحات شکست های¬هریش

 یعنی «دولت شورای» او..بود تبریزی مشیرالدوله جعفرخان میرزا زد، دست قاجار، حکومت در نوسازی به که کسانی از یکی»

 به زیرا نداشت دراز عمری شورا این ولی بود وزارت شش دارای که داد تشکیل1211/1212سال در را اروپا سبک به دولتی کابینۀ نخستین

 که بود چندان قاجار شاهان در استبدادی های¬منش و ها¬گرایش.  ساخت فلج را آن شاه ناصرالدین پرست، کهنه های¬درباری تحریک

 دستگاه از وی که نقدی اطرخ به واعظ مالباقر به خطاب شاه ناصرالدین که کردند،کالمی-نمی قبول و تافتند¬نمی بر را اصالحی و نقد هیچ

 دولت تکیۀ از داری کار چه بخوان، روضه منبر هستی،روی واعظ ،تو...!مردکۀ ای»: گوید¬می او است، نکته این گویای خوبی به بود، کرده

 خواهند خارجت ایران از زده آتش را پدرت ای،¬زده مجلس در حرفی خوانی روضه و وعظ از غیر شود شنیده دیگر دفعه یک بزنی، حرف

 « .کرد

 کشاورزی کارگران جدید نهضت لندن، در وی اقامت هنگام به».رفت خود اروپایی سفر نخستین به شاه ناصرالدین که سالهایی در

 می جمعی دسته صورت به و بودند سروده ایران شاه به خطاب که است تصنیفی اش نمونه. کرد انتقاد ایران در زندگی اوضاع از انگلستان،

 :خواندند

  بردگان سرزمین مستبد پادشاه»

 .او دست به آن اجرای و است قانون او ارادۀ که آنجا

  فساد و قحطی و بیماری که آنجا

  هستند او مطیع همه زیرا ندارد اهمیتی او برای

  پوشانند می شاد و درخشان الماسهای با را او و

  برگرد ایران به زودتر چه هر پس

  طلبی راحت و ذرانیخوشگ و روی زیاده جای به و

 خود پای پیش از را موانع همه و شوند متحد وجود تمام با باید گردند، آزاد خواهند می اگر که بگو بیچاره های ایرانی به برو

 . «باشی تو اگر حتی بردارند،

 الدین ناصر» سیاح جحا نوشتۀ به. بودند شده گذاشته کنار شایسته، و دار¬صالحیت افراد و بود چاپلوس تعدادی دست در کشور

 داد،¬می ترقی احتمال کس هر به. باشد نداشته وجود خودش غیر اقتدار و عقل و کفایت با نفر یک ایران در که داشت را مواظبت کمال شاه

 دچار را مملکت نشده سلطنت مدعی نیامده، بر خودسری مقام به کسی که جهت یک از این و ساخت¬می نابودش بود، که وسیله هر به

 ک است بد جهت یک از لکن و مملکت برای نه بود خود خانوۀ در سلطنت حفظ و خود اقتدار بر او نظر چه اگر است خوب نکنند، انقالب

 شورایی، کار نبود حال، هر به «سستی و نفاق و تملق و زنانه صفات به شد منحصر زندگی ساخته، شایسته مردمان از خالی بالکلیه را مملکت

 نشان همه آنان، قتل قوم، فهمیدگان نشینی¬گوشه پیرامون، دنیای از شاهان جهل ناآگاهی، ، طلبی دگرگون روحیۀ نبود ون،مد قانون نبود

 آنان و بود قانون حاکم، و شاه کالم.بود برده فرو انحطاط و فساد دامن در کشور و ندارد را اصالحات دوران،گنجایش آن نظام که داشت آن از

 مقید را شاه نامحدود قدرت نتوانست جریان آن همۀ.پرداختند¬می تملق به بود، مهم نان، و مقام به رسیدن چیز هر از بیش برایشان که

 .انجامید شکست به قدرت ساختار اصالح و کند

 

 حاکم دستگاه فساد. 2-2

 مطلوب تاثیری نیز حکومت بخشهای از دیگر بسیاری در شد،¬می انجام اصالحی کشور، سیاسی نظام و قدرت ساختار در اگر

 به را تر¬پایین سطح در اصالحاتی کم دست تا گردید موجب داشتند، باور قدرت ساختار در بازنگری به که کسانی ناامیدی اما گذاشت،¬می

 اب عمل» یعنی فساد است، ،2صالح نقیض 1فساد. بکاهند دستگاه فساد شدت از و بخشند سامان را امور از برخی شاید تا رسانند انجام

 این در 2«شوند بیشتر آن مثبت نتایج از برخوردار افراد تعداد از تصمیم یا عمل منفی نتایج از متاثر افراد تعداد تا شود موجب که تصمیمی
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 چون ناعدالتی گوناگون های¬جلوه خود، همراه به فساد.  سخت بسیار ها، آن اصالح و شوند¬می دور خود جایگاه و اصالت از امور موقعیت،

 و عادالنه قانون. آورد-می را گیری¬باج و مالی نابجای های برداشت امتیازخواهی، موقعیت، از سوءاستفاده اخاذی، تقلب، اختالس، ه،رشو

 اصل این متاسفانه.  کند¬می رهبری عادالنه، نظام سوی به را حاکمان و مردم قوانین، گونه این و است قدرت فساد مانع اولین آن، به التزام

 و خود کام به را چیز همه که بود کشور به مسلط و حاکم استبداد، نانوشتۀ قانون و بود شده انگاشته نادیده قاجار، دورۀ در بنیادین

 .خواست¬می خود پیرامونیان

 و حساب بی پاشهای و ریخت و دربار فساد تا بود آن امور کردن قانونی راستای در  گران¬اصالح از برخی اساسی اقدامات از یکی

 نمونه برای. کند تصرف عمومی مال در بتواند اوست، حق و دارد شایستگی که میزانی به کسی هر و دهند سامانی را وزرا و شاهزادگان تابک

 نحوی به که بود درباریان گزاف های¬مستمری قطع و مالی امور به بخشی سامان مالیاتها، وصول مثل مالی امور اصالح امیرکبیر تالش ،

  مشاغل تعیین به نیز باره این در پرداخت، نیز اداری امور اصالح به وی راستا، همین در گردید؛¬می درباریان فساد جلوگیری موجب شایسته

 جو به توجه با همه، این با.  کرد توجه والیات، حکام و کارکنان به دقیق نظارت و خواری رشوه با مبارزه شغل، هر مقرری و حقوق میزان و

 قدرت ساختار در اساسی تحولی های-زمزمه و نبرد جایی به راه اصالحات این بود، زمان آن حکومتی دستگاه در که لوبینامط فضای و بسته

 توجه با و گردید قبل از ناکارآمدتر سیاسی نظام ماند، ناکام اصالحات،. نیاورد تاب را زمان شتابندۀ حرکت دیکتاتوری، بستۀ حکومت.شد بلند

 از بسیاری ضمیر و ذهن خواهی،¬مشروطه اندیشۀ طرح بسترهای بیرون، و درون در خواهی مشروطه فکری هایبنیاد از برخی وجود به

 .کرد فراهم را نظران صاحب و قوم متفکران

 

 :نتایج برخی و گیری¬نتیجه

 و سیاسی - اجتماعی جریانهای برای شرایط نپذیرفت، را مشفقانه و مصلحانه تکاپوی گونه هر حاکم دستگاه که شرایطی در

 از بیرون و قهری طور به اصالحات تا گردید موجب حاکم نظام با مبارزه برای آنان همکاری و رایی¬هم و شد فراهم ملی و مذهبی نیروهای

 در هک درونی های¬زمینه از اعم برد، یاد از ایران در را آن طرح اندیشگی های¬زمینه و بسترها نباید همه این با. شود تحمیل آن بر دستگاه

 آن با ایران ناپذیر اجتناب ای¬گونه به و بود خود پیرامون از متاثر که بیرونی های-زمینه و داشت وجود ما تمدنی و دینی فکر های¬پشتوانه

 . بود شده روبرو

 کرد فراموش نباید اما کرد، بازی مشروطیت نهضت برآمدن در بنیادین نقشی اصالحات ناکامی و سیاسی نظام ناکارآمدی چند هر

 در دادگری اجرای ضرورت خواهی،¬عدالت مانند مباحثی ، نداشت وجود نهضت این در دینی اندیشۀ از متاثر فکری های¬زمینه اگر که

 ایران در مشروطه و گردید¬نمی طرح عدالت به رسیدن برای ستم با مبارزه بودن ضروری و ستمگر شاهان با علما همکاری عدم حکومت،

 را دیگرگون نگرشی و نگاه کسی و گردید¬نمی طرح تابند،¬برنمی را مفاهیم آن سال صد بعد هنوز که اسالمی ورهایکش از برخی مثل نیز

 که گفت توان¬می.داشت¬نمی دینی، اندیشۀ با آن کردن هماهنگ و دنیا از تازه درکی و فهم به رسیدن برای خود پیرامونی مسائل به

 دلخواه نتیجۀ به را امور جریان برداشتها اختالف که چند هر.گیرند بهره درست خود فکری محتوای برای مشروطه قالب از توانستند ایرانیان

 مشروطه» لذا. بگشاید ایرانی اندیشمندان و متفکران روی پیش اساسی تحولی و بگشاید را کشور در پویا و تازه گفتمانی توانست اما نرساند

 را  غرب در مشروطه فلسفی مضمون بالضروره و کرد¬می ایفا را مردم های¬خواسته انبی برای «قالب» یک نقش سیاسی نظام این اوال

 مشروطه، باب در دینی تفکر ثالثا شد، داده تطبیق ملی فرهنگ عوامل با هوشمندانه لیکن شد، وارد خارج از مشروطه اندیشه ثانیا نداشت،

 استبداد سدید سد شکستن رابعا نیست، عوامانه سخنی جز چیزی ط،شرای در سکوالریسم و الئیزم از گفتن سخن و بود حاکم جنبش بر

 « .بود انطباق در مردم ملی هویت با کارکرد، داشتن بر عالوه زیرا شد،¬می مطرح علما رسایل در که بود ای¬¬اندیشه
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