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 چکيده
هدف اصلی تحقیق، رسیدن به نگاهی آگاهانه، بیطرفانه و آسیب شناسانه به  بی تردید 

اختالف های مردمی و شکاف میان رهبران نهضت مشروطیت که ضعف اتحاد و یکپارچگی 

عموم را درپی آورد،است. بعالوه دریک چارچوب کلی ، رویارویی ها و گروه بندی های 

اختالف نگرش ها نسبت به مساله فضای بازسیاسی و مداخله بیگانگان با نقشه به  سیاسی و

رهاکردن آن نهضت که منجربه عدم  تا انحراف کشاندن خواسته های مردم مشروطه خواه،

همه گیری و موفقیت آن شد، به گونه ای تطبیقی بررسی می شود. نقد و تطبیق کلی 

به پژوهشی و علمی با شیوه برگ برداری ازمنابع وضعیت کشور و تعدیالتی توصیفی با جن

های طرح شده، آمده است. به خصوص مرحله هایی که انقالب مکتوب در مورد رهیافت

مشروطیت مردم ایران به سمت و سوی انزوا کشیده شد، با ترویج و تبلیغ شعار تباین دین 

د. درتحلیل سیاست، هدف درمشروطه و خواسته قیام کنندگان به سرانجام نرسی و

وعبرت ها در دیدگاه امام خمینی)ره( با جنبه کاربردی بیان شده  موضوعات اهم نکات

 است.

 امام، مشروطه، انقالب، ایران، تاریخ  :يديکل واژگان
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آسيب شناسی بخشی ازانقالب مشروطه ازدیدگاه امام 

 خمينی)ره(
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 مقدمه
 

برای رسیدن به ریشه زایش فکری آسیب های مشروطیت درایران ناگزیر از دهلیز تاریخ امضای  درتحقیق  

بزرگترین . تاریخ مدرس بزرگی است. ب نقبی زده تا آسان تر بتوان آن را با نگاهی آسیب شناسانه بررسی کرداین انقال

تحلیل ها نشان می دهد، . انددوراندیش هستندکه همواره به تاریخ توجه داشته عاقل و هاییانبیاء انسان پس از مدرس بشر

خیلى زود به حوزه  ،و اطالعات به دست آمده آن رى محدود نمى شودتاریخ نگا حوزه تاریخ و بحث از انقالب مشروطه، به

مطالعات .، ناگزیر تاثیرات متعدد را درحوزه های مختلف جامعه برجای می گذاردمى یابد دیگر علوم انسانى رسوخ یها

مورد  کمتر ،سترسانی اکند، نیروهایی که وظیفه آنها اطالعمی هرچه اطالع رسانی پیشرفتبا مشروطه  نشان می دهد،

بنابراین آگاهی بخشی برای  .ندستهتر موفق شوند،ترهر چه از اوضاع قلمرو خود آگاه قرارمی گیرند، درحالیکه افراد توجه

 فاصله گرفتن از جزم اندیشی رادردیدگاه سیاسی امام)ره( دراین باره می توان به جستجونشست.

 

 سنجه ها
خاسته از دل مردم ایران است و پر از فراز و نشیب هایی که بخشی چرامشروطه؟پاسخ،زیرامشروطه انقالبی بر

ازتاریخ این سرزمین رامی سازد و از بعد مبانی نظری با انقالب اسالمی، از لحاظ اجتماعی و نوع حرکت مردمی بودن آن 

سؤال اصلی، تاچه  میزان ارتباط تحقیق درهریک ازعوامل اجتماعی درطرح متغیرهای زیر، با توجه بهحائز اهمیت است. 

 حداست؟

 
 

 
 

 روش تحقيق
تحقیق بامطالعه درمنابع مکتوب تاریخی، باشیوه ای توصیفی و علمی پژوهشی با هدف دستیابی به نوعی    

آگاهی بخشی برای فاصله گرفتن از جزم اندیشی وتکرارتجارب نادرست تاریخی با اتکا به رهنمودهای امام خمینی)ره( 

 انجام شده است.

 متن

 مشروطه قالبنا - نهضت مشروطه

 عناصروعوامل اثرگذاردرانقالب مشروطه

 روحانيت

 مردم

 عناصرداخلی )روشنفکران(

 عناصرخارجی)بيگانگان(
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 کم توجهی به خواست ملت

 انتقال قدرت ازروحانيت به غرب زدگان

 خروج عناصرمتعدومومن به انقالب

 اختالفات 

 حذف قوانين اسالمی
بزرگانی که درباره انقالب مشروطه وناکامی های دوره مشروطیت سخن به ثبت رسانده  د ازدار تاریخ به یاد    

عصری که درآن، » از. اند و هریک گوشه ای ازنابسامانی های خودکامان را علیه انقالب مردم دراین زمان برمالساخته اند

 سراسر آزادی خواهی در ل های فکری ودوران تحو شاهان سلسله قاجاربا نهایت خودکامگی برمردم حکومت می کردند،

درایران خواسته مردمی برای ( 1: 1364حائری، .« )جهان بود، دربسیاری کشورها حکومت مشروطه برقرارشده بود

فرصتی برای تجدیداعتراض ها علیه استبداد دستگاه حاکم  1284دیگربار درسال های . برقراری عدالت موفق نشده بود

زحمتکش و ستمدیده ایران که ازجوراستبداد و ظلم به مملکت به تنگ آمده بودندبه همراهی مردم فهیم، . فراهم شد

 نهضت مشروطه.» دراین برهه ازتاریخ کشورایران به نظرمی رسد. روحانیون برضدنفوذ استبداد و غلبه استعمار قیام کردند

ر استوار بودکه عامل اصلی عقب ماندگی این نهضت بر این تفکاساس  .بزرگترین تحول تاریخ معاصر ایران بوده است

. شود باید حکومتی عدالت پیشه و متکی بر قانون جایگزین آن و نظام کهن مبتنی بر استبداد فردی است ،جامعه ایران

، 1381انوری،.« ) منجربه ایجادحکومت مشروطه درایران شد( 1327-1323)سرانجام جریان  و نهضت سیاسی درایران 

روطه قیامی است که ماهیتی ضد استبدادی دارد و خصلت ضد استعماری در آن مشاهده شم» رده اندآو(  7041:   5ج

جعفریان، )  « .و اساس کار تثبیت قانونی بود که مفهومی جز نظام سیاسی اجتماعی به سبک غربی نداشت نمی گردد

شرکت کنندگان در قیام خواستار اجرای ای مبارزاتی بر علیه ستم داشت و جنبه چون حرکت مزبور  ،البته(  48:  1381

ر بررسی های دقیق و هوشمندانه خود این د( ره)امام خمینی. عدالت بودند، علما و روحانیون با آن همراهی نمودند

عدالت می  جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود، البته با قبول داشتن رژیم،: واقعیت را از نظر دور نداشته و فرموده اند

بامرورحوادث به این نکته می توان دست یافت درزمانی که نهضت  ( 87:  15صحیفه نور، ج.« ) جاد کننداند ای خواسته

هاى متعهد و مؤمن از صحنه و خارج شدن رهبران مذهبى با کنار گذاشتن روحانیت و انساندرحال موفقیت بودکه 

دروصیت نامه .ینى غرب روى کار آمدندخودباخته و بى هویت شیفته فرهنگ غیر د، نهضت مشروطیت، عناصر غرب زده

اکمیت غرب زدگان و انحراف نهضت، شناخته حعامل  ،نیز خروج روحانیت از صحنه( هر)الهى امام خمینى  -سیاسى 

همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب، روحانیون را » شده و چنین آمده است

ها بنیان گذاشتندازصحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازى سیاست بازان را مات و رنجکه اساس مشروطیت رابا زح

خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود نگاشتند و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر 

 1364وصیت نامه، ).« طوالنى دارد مشروطیت و قانون اساسى و کشور و اسالم آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان

هایش بدون توجه به تفاوت ها بود که چون سرمشقساالری در ایران از روی کتاب های غربیمشروطه تمرین مردم (186:

هاشمی « ) .رفتگان دنیامدار را به قدرت رساندمدار را به انزوا کشاند و هزار فامیلی و فرنگها بود، روحانیت دینفرهنگ

هاى زیانو  ضرر .انتقال رهبرى از روحانیت به غرب زدگان از آفات بزرگ نهضت مشروطیت بود(  1376نی، رفسنجا

از نظر  ».در خصوص وزن گروه روشنفکری اظهارات مختلفی است . ببار آوردبرای اقشارمختلف مردم وکشور بزرگى 

تر های آنها تأکید بر نقش روشنفکران برجسته زاده و غربیانی مثل سایکس که در برداشتاالسالم، ملککسروی، ناظم

دانند که نقش فعالی در رهبریت جنبش در برخی هم چون فوران آنها را از طبقه خرده بورژوا می. نشان داده شده است

گفتنی است در اینکه نفس حرکت روشنفکران و طرح شعار و خواست ( 329:  1377فوران،  ) «.کنار روحانیون داشته اند

نمی توان این نکته را هم  ،اما ،بوده است، شکی نیست ه، آزادی و مساوات بسیار مهم و مثبت در انقالب مشروطقانون

و یا در  برخوردارنبودند خواستندنادیده گرفت که بسیاری از این روشنفکران خود از شناخت عمیقی نسبت به آنچه می
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روحیه دروردها ادستبسیاری از مشروطیت آنگاه که در.دادندبسیاری از موارد منافع شخصی را برمنافع ملی ترجیح می

یکی سیاسی و جلب منافع خویش و دیگری نفوذ : استعمار از دو جانب در مشروطه نفوذ کرد. طرد ظلم آن از بین رفت

 در واقع محتوایگویی،  .اصیل اسالمی کم رنگ نمودن ارزش های دادن افکار منحط غربی برای از بین بردن دیانت و

مشروطیت از اندیشه های  کجروی ها دربرای بررسی علل  .فکری مشروطه چیزی جز اندیشه های سیاسی غرب نبود

یکی از علل مهم و محوری انحراف در نهضت  )ره(. امام خمینیتوان بهره جستمی  )ره(سیاسی حضرت امام خمینی

جامعه ایران و جایگزینی قوانین غربی نام می  مشروطه و شکست آن را تالش وابستگان غرب برای حذف قوانین اسالم از

وقتی که می خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را  »: می فرماید در این باره چنین )ره(برند. امام 

یص تدوین کنند مجموعه حقوقی بلژیکی ها را از سفارت بلژیک قرض کردند و قانون اساسی را از روی آن نوشتند و نقا

آن را از مجموعه های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطالح ترمیم نمودند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسالم را 

ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد قانونی اساسی و متمم آن که 

ناقض طرز حکومت و  ،است کجا از اسالم است ! این ها همه ضد اسالمی استمربوط به سلطنت و والیتعهدی و امثال آن 

امام (  7:  1348، والیت فقیه) « احکام اسالم است. سلطنت و والیتعهدی همان است که اسالم بر آن خط بطالن کشیده.

ضت مشروطیت را عامل نیروهاى نه اختالفاتایشان  .این موضوع را با ظرافت خاص مدّ نظر قرار داده اند (ره)خمینی

. ما باید از تاریخ عبرت ببریم و این تاریخ زمان مشروطه این طور بود» قدرت پیدا کردن غرب زدگان دانسته و فرموده اند

آخرباقى بماندبین افراد،  تا خواستند ایران را نگذارندبه یک سامانى برسدوچماق استبدادهایى که مىدر زمان مشروطه آن

گفتند که در یک خانه بین برادر با برادر، پدر و هایى که آن وقت بودند مىحتى آن، ختالف انداختنددستجات، احزاب ا

این اختالف موجب شد که نتوانست مشروطه آن طورى که . یک دسته مستبد یک دسته مشروطه. پسر اختالف بود

و به  ها بریزندیک دسته از آن غرب زدهخواستند تحقق پیدا کند، بعد هم این اختالفات موجب شد که علماى اسالم مى

و دیدید که چه شد امروز همان  اسم مشروطه بگیرند مقامات را و استبداد به صورت مشروطه بر این ملت تحمیل کنند

:  18صحیفه نور، ج )« ، استبدادادامه می دهدروز است، اگر ملت بیدار نشود اگر علماى اسالم بیدار نباشند غفلت کنند

شما تاریخ انقالب مشروطه را بخوانید، و ببینید در انقالب مشروطه چه » در جای دیگر یادآور می شوند (ره) ماما  ( 271

چه آن وقتی که انقالب شد و مشروطه به پا کرد با این که انقالب تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این  .بساطی بوده است

این عامل به (  85: همان« ) .و روی وانین مشروطه باشد قدری محدود بشود، بود که سلطنت استبدادی یک قشری

  .یادآوری شده است( ره)ضعف کشاندن قوای مسلمانان وایجادتنش به وسیله بیگانه، بارها ازطرف امام

 ها کم توجهی به ارزش ها عامل تفرقه ودرگيري

 مهم ترین دالیل آن
 تفکرجدایی دین ازسياست

 کشمکش هاودرگيري ها

 ريگسست هاي فک

 اختالفات درونی

 جایگزینی قوانين غربی

 نشراطالعات نادرست

تفکر منقطع نشده است، به تمدن نشاط و قوت  فرهنگ است و تا وقتی که مدد ،میان تفکر و تمدن هواسط    

به نظرمی رسد،  .همیشه ضامن نظم و نشاط تمدن نیستاماتفکر باشد، هتواند مایمی بخشد، به خودی خودو نظم می

نمودن و رویارویى با هم، قدرت نهضت  فرهنگ خودیجدایى نیروهاى حاضر در صحنه نهضت مشروطه و پشت به ر تفک

هاى فراوان ترین ضربه را به نهضت مشروطه زد و نهضت را گرفتار آسیباختالف و تفرقه، بزرگ. بردبه تحلیل می را 

هاى داخلى و رویارویى نیروها ز اختالفات و کشمکشدر آسیب شناسى نهضت مشروطیت بارها ا( ره)امام خمینى . نمود
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اید ملت ب» ایشان تفرقه را عامل به ثمر نرسیدن مشروطیت دانسته و فرمودند. و خطرات آن را گوشزد نمودند اندیاد کرده

ر ایران بیدار باشد، نگذارید خون شهداى ما هدربرود، نگذارید خون جوانان ما پایمال شود، اغراض شخصیه را دو

. رشد سیاسى نیست. شودهاى مختلف اسباب تفرقه مىهاى مختلف درست نکند،گروههاى خیانتکار، گروهدست.بریزید

او را برخالف مسیر خودش  .هاى مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسددرصدر مشروطیت هم با ایجاد گروه

خطر گروه گروه شدن  اگرمتوجه: رزه با رژیم سرکوبگرفرمودنددوران مبادر سخنرانى (  85:  6صحیفه نور، ج ).« راندند

هاى مختلف و باز همان مسایلى که در صدر ها و حرفمردم بشویم که در ظرف مثال چند ماه دویست گروه با اسم

صحیفه نور، )  .«هایى که آن وقت مجتمع شده بودند، باز حاال دوباره مشغول شدندمشروطیت براى شکستن آن قدرت

هاى نهضت مشروطیت ایشان روحانیت را حبل اهلل وحدت دانسته و دور شدن مردم از آنان را یکى از آسیب ( 65:  10ج

بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد  ،گر شما ملت این طایفه را حفظ نکنیدا: دانسته و فرمودند

کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطه این که ملت مجتمع نبود و  که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را

 «آن رابه انحراف بردند.ها بپا کردند و دیگران آمدندبا روحانیت آن طور سازش، اطاعت محکم نداشت مشروطه را آن

ارى آنان روحانیون باید محور وحدت و هماهنگى اقدامات مردمى و راهنماى انسجام و همک ( 223:  15صحیفه نور، ج)

دشمنان روحانیت . هایى بود که بین روحانیون پدید آمدهاى نهضت مشروطیت، اختالفات و درگیرىباشند، یکى از آسیب

اختالفات روحانیون اختالفات بین مردم را . کوشش کردند روحانیون را رویاروى هم قرار دهند و به اهداف خویش برسند

در تحلیل نهضت مشروطیت ( هر)امام خمینى . و مشکالت فراوانى را پدید آوردهاى زیادى داشت دامن زد و ضرر و زیان

امام  اند. نقش دشمنان یاد کرده ، نیزبراى روحانیون از دست هایى که بین روحانیون در مشروطیت اختالف ایجاد کرد

ن علما و روحانیون باعث همین اختالف افکنی های استعمارگران غربی بی»می کنندکه  به این واقعیت تصریح )ره(خمینی

، تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی ) «عقب نشینی آنان و واگذاری صحنه به سیاست بازان وابسته به انگلیس شد.

بینید شما وقتى که تاریخ مشروطیت را بخوانید مى. تاریخ یک درس عبرت است براى ما: ایشان می فرمایند(  68: 1378

هایى آمدو تمام مردم ایران را به دو دسته تقسیم بندى کرد، نه ایران دست ،رفت ز این که ابتدا پیشکه در مشروطه بعد ا

علماى خود ایران یک دسته . تنها، از روحانیون برزگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت، یک دسته دشمن مشروطه

صحبت مى کردند یک دسته ضد اهل منبر یک دسته بر ضد مشروطه . مخالف مشروطه دسته طرفدار مشروطه، یک

اى بود آن مستبد و این یک ل در بسیارى از جاها این مشروطهامثبرای اى اگر دو برادر بودند، در هر خانه. استبداد

اى بود و نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه آن طورى که علماى بزرگ طرحش را ریخته بودند، عملى نقشه

هایى که مشروطه خواه بودند به دست یک عده کوبیده شدند تا آن جا که مثل مرحوم آن به آن جا رساندند که ،بشود

اى که از غرب و گفت باید مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطهحاج شیخ فضل اهلل نورى در ایران براى خاطر این که مى

:  1364وصیتنامه، .« )  ند و کف زدندشرق به ما برسد قبول نداریم در همین تهران دار زدند و مردم هم پاى او رقصید

بین روحانیون را در شهادت شیخ فضل اهلل نورى مؤثر وکم توجهی به ارزش ها شکاف و اختالف ( ره)امام خمینى(  135

حتى قضیه مرحوم آقا شیخ فضل اهلل را در نجف هم یک جور بدى منعکس کردند که آن جا هم :  دانستند و فرمودند

امد این جوى که ساختند در ایران و در سایر جاها، این جو اسباب این شد که آقا شیخ فضل اهلل را با صدایى از آن در نی

دست بعضى روحانیون خود ایران محکوم کردند و بعد او را آوردند در وسط میدان و به دار کشیدند و پاى آن هم 

داشتند از این عمل، حتى علما هم غفلت  ایستادند و کف زدند و شکست دادند اسالم را در آن وقت، و مردم غفلت

تاکید دارند که اساس انحراف مشروطه و دور داشتن این نهضت از اهداف اولیه علمای امام)ره(  ( 181: همان ) .«داشتند

ـ مبارزه با قوانین اسالم و حذف آن و تثبیت و اجرای قوانین غربی به  اسالم ـ که رهبران این حرکت مردمی بودند

از قانون اساسی کشورهای انگلیس و بلژیک و فرانسه بود و در این میان فریاد شیخ فضل اهلل نوری و اعدام او فقط اقتباس 

« باید مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم. »:می گفت  برای این بودکه

اگرچه در مشروطیت تعدیل استبداد، حاکمیت قانون، عدم (  69 : 1378، )تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی
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آنچه تأکید ( » 1327نائینی،.« ) تعارض قوانین با قرآن و اسالم به عنوان یک اصل مورد پذیرش مرجعیت نجف اشرف بود

و هیچ  اخذ( ع)اهلل نوری بود، مشروعیت مشروطه که باید از قرآن و سیره و سنن اهل بیت و تکیه شهید شیخ فضل

از نقشه های شوم عوامل و اذناب قدرت های استعماری )ره(امام خمینی( 1365رضوان، « ) تعارضی با اسالم نداشته باشد

را برای حذف قوانین اسالم و جایگزین کردن قوانین غربی در نهضت مشروطه ایجاد اختالف در بین علمای دین می دانند 

که به  ای ایجاد شده توسط وابستگان به استعمار در میان علمای مبارز رو همین تفرقه و تشتت ها و جبهه بندی ها

در نهایت موجب تحقق اهداف و مقاصد  ،صورت پنهان و نامرئی و توسط القائات عناصر وابسته به بیگانه صورت می گرفت

اصر ایران از دیدگاه امام تاریخ مع ) «می دانند. ،اختالف بینداز و حکومت کن ،استعمار و به نتیجه و ثمر نشستن ترفند

پند دیرینه این حوادث درتاریخ کشوردراتحاد و وحدت میان مردم وروحانیت ونیروهای متفکر (  64: 1375، خمینی

اگر در نگرش  .و انقالب گذاشت( ره)درآینده ایران اسالمی نقش بسیاردرتنش زدایی درمنطقه وگسترش اندیشه های امام 

آن در اصل اسالمت، مشروعیت، استقالل و تطبیق قوانین با اسالم هیچ  فی بوده، یا نحوهنسبت به اجرای قانون اختال

 ،مشروطیت اشتراک منافع پدید آورد و نیز هنگامی که اختالف اهداف آشکار شد(»  65: همان« ) اختالفی وجود نداشت

خان و پژوهشگران در سه دهه واپسین به بسیاری از مور (189 : 1377آبراهامیان، ) «آن اشتراک منافع را از میان برد.

کنکاش و تحقیق و بررسی پرداخته، به خصوص انتشار رسائل خطی و چاپ نشده نه تنها در شناخت حقیقت مشروطیت 

های ابهام را کنار زده، که منطق مدافعان، مشروطه مشروعه و علمای آن دوران که و قوانین این زمان بسیاری از پرده

 20: 1383زرگرنژاد، . « ) پهلوی و پژوهشگران خارجی بدان پرداخته بودند، را روشن نموده است کمتر مورخان عصر

دارای اهمیت تاریخ بیداری ایرانیان که شامل روزنوشت های ناظم االسالم کرمانی است که خود در بطن ماجرا بوده (

مده است، بنابراین نوشته ها اهمیت دارند.این برآ ،کتاب دارای نثرساده است. آنچه نویسنده نگاشته از آنچه دیدهاست.

کتاب در واقع پژواک بی کم و کاست صدای انقالب مشروطه است که برصفحات کاهی کتاب فروریخته است. ویژگی و 

گویی ریشه نهضت مشروطیت را باید  ». امتیازی در آثاری که غربیان متأثر از انقالب مشروطه نوشته اند نیز مشهود است

افکار آزادى خواهانه اروپا دانست و نفوذ این بیدارى از طریق نمایندگان سیاسى ایران ومحصلین اروپایى به این در سیر 

دراین راستااز نشردانش کسانى همچون میرزا صالح شیرازى، میرزا جعفرخان مشیرالدوله، حسین . مرز و بوم حاصل شد

گسترش پست و تلگراف، تأسیس دارالفنون و  » ( 7041: 1381وری،ان« ) .خان سپه ساالر و میرزا ملکم خان باید نام برد

مدارس جدید، مردم را نسبت به وضع سیاسی دنیا آگاه ساخت. اصطالحات جدیدی چون قانون، حکومت مردم، برابری، 

 ( 85:  1371،ملک زاده ) « برادری وآزادی که در مغرب زمین مقبولیت پیدا کرده بود، جامعه ایران را نیز متأثر نمود.

باور و باعث گرفتن برخی تغییرات اجتماعی به تأثیر از نشر اطالعات و گسترش ارتباطات، شکلدرحال وهوای مشروطه، 

دربرگ ازتاریخ بی تردیدمی توان .پیدا کرد روند و نگرش نو ،نگرش عمومی نسبت به برخی موضوعات در حوزه اجتماع

و هم از  هم به لحاظ نظریه سیاسی ،ه درواقع، نوآور بزرگی در ایران بودندنه یک روحانی سنتی ک )ره(امام خمینیگفت، 

از » آبراهامیان، که درباره مشروطه ونگرش ها، نظرمی دهد، می گوید:. که وجهه مذهبی داشت ،مردمی نظر استراتژی

داند که دینی دنیانگر را دوران پیش از انقالب اسالمی را علی شریعتی را هم مهم می سوی دیگر نقش روشنفکر برجسته

های مذهبی را فراری آنکه بازاریان سنتی و تودهبی ،تدوین کرد به طوری که برای روشنفکران نو جذابیت داشت

 )«.ستون فقرات نهضت امام خمینی، طبقه متوسط سنتی به خصوص بازاریان و روحانیت بودند نظر آبراهامیان،از.دهد

تأکید شایسته برخی متفکران معاصر مسلمان مانند آیت اهلل محمدباقر صدر  امه می گوید:دراد ( 492 : 1377، آبراهامیان

اولی در . و شهید مرتضی مطهری بر نقش چنین روحیه ای در وقوع انقالب یا تحوالت اجتماعی الهام بخش بوده است

از مفهوم حس پرخاشگری و  ،اسالمی از واژه اراده و نفر دوم در کتاب پیرامون انقالب ،کتابش سنت های تاریخ در قرآن

یک رابطه تجربه شده و تئوریزه تحت عنوان، فاصله انتظارات  ( 84: 1347،لیلیان« ) .روحیه طرد ظلم بهره گرفته است

و تغییرات اجتماعی دروضعیت نوع نقش وفعالیت های  ها ارزشی ازامکانات ارزشی می تواندموجب ریشه یابی حرکت
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سال ها بعد با اتحاد وانسجام میان (ره). امامبه سهم خود مسأله ای اساسی و قابل تأمل استکه  گردد،جوامع  اجتماعی

  .اقشارمختلف جامعه، درصدد حفظ وگسترش ارزشها  در جامعه برآمدند

 احزاب سياسی و مردمیرویارویى  -بيگانگان 
ردم انقالبی و علمای پیشرو گستردگی اندیشه های روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، تجربیات گذشته م    

مدتی اندیشه مردم وگفتگوها درباره آینده و زمینه های ذهنی نهضت مشروطه را فراهم ساخت.  دست به دست هم داد

درمرحله دوم انقالب، نفوذ غرب گرایى بر انقالب و محصول آن  به خوبى خوشایندمردم ایران بود. طولی نکشید که، 

تشریح ضعف سیاست : ابعادى متفاوت در مباحثى همچون  » .دمی آوروجود به در آن ابعاد مختلفى  که گشت،روشن 

، استعمار اقتصادى و بازتاب آن در ایجاد جنبش (بخصوص زنان)داخلى دربار قاجار، نقش محافل مذهبى درآگاهى مردم 

دکه مددى پدید آدر عصر مشروطیت احزاب متع (154: 1364،عطوفیم)  «وتشکیل احزاب ایران در نهضت مشروطه

هاى صدر بودند و یکدیگر را تحمل نکردندو به جان هم افتادندو جنگ احزاب و درگیرى آنان با هم،پایه همگى فاقد سعه

 »طوری که ذکرشده است: .دراسنادونوشته های این زمان مکرر آمده استنهضت را سست کرد و آن را به انحراف کشاند

موضوع توهین به عالمانی بود که برای حفظ تشیع دربرابرفرقه های ساختگی محوراصلی سخنرانی واعظان تهران، 

این رخداد زشت تاریخ مشروطیت را براى ( ره)امام خمینى سالها بعد، ( 25:  1377کرمانی،.«)استعماری بپاخاسته بودند

ند و نقشه کشیدند شیاطینى که در خارج نشست» ندبیان کردو شدنداسالمى یادآورجمهوری عبرت آموزى در انقالب 

اگر کسانى توجه با این معنا داشته باشند . کنند که تیشه به ریشه خودمان بزنیمما، خود ما را وادار مى براى نابودى همه

که در صدر مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد دنبال آن پیروزى که ملت پیدا کرده بود این احزاب مختلف به جان 

شما گمان نکنید احزابى که در ممالک دیگر هست در صدر مشروطیت در انگلستان . تباه کردند هم افتادند و این کشور را

. کردهیچ حزبى بر ضد مصالح کشور خودش عمل نمى. ها با هم دشمنى نداشتندآن احزاب و با همان کارى که آن،بود

این طور نبود که یک دسته، دسته دیگر را آن اگر با هم اختالف سلیقه یا اختالف رویه داشتند، عاقالنه بود با حساب بود، 

دادند که کشور مع االسف همان احزابى که آن جا بودند به ما نمایش مى. چنان تضعیف کنندکه کشورشان آسیب ببیند

دادند و به ضرر باید احزاب داشته باشد و احزاب هم باید مخالف هم باشند و ما را و احزاب را روبروى یک دیگر قرار مى

طرز احزاب در سایر . کردند و نتیجه این شد که به ضرر کشور بودکردند و به ضرر هم قلم فرسایى مىصحبت مى هم

هیچ وقت نخواهید دید که دو . کشورها از قبیل انگلستان، فرانسه، آمریکا با وضع احزاب در مملکت امثال ما مختلف است

شما دیدید که در همین چند . ف مصلحت آمریکا عمل کنندحزب در آمریکا باشد که یکى شان یا هر دویشان بر خال

اى یک نفر را براى خودشان رییس خواستند یک دستهوقت، چند روز این مخالفتى که بین دو حزب در آمریکا بود و مى

دند جمهور کنند آن دسته هم یکى دیگر را، بعد از آن که آن یکى برد قضیه را و رییس جمهور شد، آن حزب دیگر نیفتا

براى کشور خودشان و با وحدت کلمه  ،تبریک گفتند و بالاشکال مشغول خدمت هستند .به جان او و کارشکنى کنند

در ممالکى که توجه به مسائل ندارند و دیدهاى سیاسى ندارند این ها اگر احزابى ،اما. برندکشور خودشان را پیش مى

ک حزبى در یک امرى پیش برد دیگران بیایند تبریک بگویند و درست کنند این طور نیست که بعد از آن که کاندید ی

باید این ملت بیدار شود؛ باید این سران و دولت مردان . کنندکمک کنند او را، دیگران مخالفت مى کنند و کارشکنى مى

ها را اشخاصى نای. ها شم سیاسى ندارند توجه به مسایلى که براى حفظ این کشور است ندارنداین. شم سیاسى پیدا کنند

اندازند و برخالف مصالح کشور که تعهد به اسالم ندارند تحریک مى کنند چه از خارج و چه از داخل و به جان هم مى

هاى آنان براى رسیدن به اهداف خویش به برنامه درتالش بیگانگان  ( 37:  14صحیفه نور، ج.« ) کنندخودشان عمل مى

بیگانگان آسیب زدن و انحراف نهضت مشروطیت را عامل رسیدن به منافع خود . هاى بزرگى زدنهضت مشروطیت ضربه

دانستند، از این رو درصدد کمرنگ نمودن نقش اسالم در نهضت و جدایى نهضت از اسالم و روحانیت برآمدند و در راه مى

وحکومت کن، شعار  تفرقه بینداز. ها و آلوده کردن نهضت به آفات ویرانگر حرکت کردندتوسعه و گسترش آسیب

هاى خارجى، به نقش قدرت( ره)امام خمینى  .بیگانگانی بود که منافع خودرادربرقراری حکومت وابسته به خودمی دیدند
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در .» اظهارکردنداز صحنه خارج کردن روحانیت در نهضت مشروطیت نشان داده و  ایجادتفرقه ودر ،ویژه انگلستان را

 رفت، بودند و اصل مشروطیت و اساسش به دست علما در ایران شروع شد و پیشجنبش مشروطیت همین علما در رأس 

لکن بعد از آن که شد . شد ،خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسى در کار باشدها مىاین قدرى که آن

گویندگان و . ه تبلیغاتها را از صحنه خارج کند یا به ترور یا بمردم بى طرف بودند که این. دنباله اش گرفته نشد

نویسندگان آن ها کوشش کردند به این که روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست 

ها و کردند آن چه کردند، یعنى اسم ها و شرق زدهها و غرب زدهتوانند به قول آن ها، یعنى فرنگ رفتهآنهایى که مى

تاریخ،  ( 202: 10صحیفه نور، ج« )  هاى سابقاد، آن استبداد تاریک ظلمانى و بدتر از زمانمشروطه بود و واقعیت استبد

 .د پیوند ارتباط دین و سیاست را سست کندیکوشاست،که  راهیابى استعمار خارجى گواه دخالت آشکارونهان بیگانگان و

، به وسیله غربزده ها، ها ه بردارى از آسیبدر آسیب دیدگى نهضت مشروطیت و بهر د.سیاست بیرون ران دین را از صحنه

ها و کوتاهى در رها کردن نهضت در راه رسیدن به هدف .نقش داشتند، ماجراها به یاددارد ادر تاریخ مشروطیت آشکارکه 

عدم همکاری .وردهاى آن و سرگرم کارهاى روزمره شدن، آفتى بود که به نهضت مشروطیت صدمه زداپاسدارى از دست

عوامل، لوازم تداوم و استمرار نهضت مشروطیت زمینه توقف و رکود و انحراف نهضت ، کوتاهى در ایجاد شرایط عمومی و

هاى اقشار مختلف جامعه، خارج شدن مردم از صحنه و ناامیدى و کنار رفتن مؤمنین و شایستگان و سستى. را فراهم آورد

و نداشتن استقامت و پایدارى، بسترى براى تحقق توطئه بى صبرى و کم صبرى مردم . موجبات شکست نهضت را رقم زد

آموزی است و مشروطیت یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر محسوب تاریخ صحنه عبرت»  .هاى دشمنان نهضت شد

 52: 1377حمزه پور، .« ) تواند ما را در حل مسائل امروز کشور و منطقه یاری کندشود، که بررسی فراز و فرود آن میمی

عوامل داخلی و  .هاى نهضت تحقق نیافتاجتماع مردم در راه رسیدن به آرمان .نهضت مشروطیت فراگیر و همگانى نشد( 

امام  ( 1378کاشانی،.« ) آفات و علل شکست مشروطیت را واکاوی کرد. خارجی را باید به درستی مورد توجه قرار داد

دانید که در صدر مشروطیت ایران چقدر ابتالیات داشت وآذربایجان برادر من، شما مى» فرمودند باره در این( ره)خمینى 

اآلن همه ملت ما مثل آذربایجان هستند، آن . برخاستند چقدر زحمت متحمل شدند وچقدر زحمت کشیدندوپیروز شدند

سراغ  وقت آذربایجان بودوبعضى جاهاى دیگر مثل گیالن و سایر جاها کم و بیش، لکن این وضعى که اآلن هست تاریخ

دانند و پیروزى ازخودشان مى در تمام قشرهایى که هستند همه این نهضت را اآلن تمام ملت از همه افراد کشور، .ندارد

ایشان در گفتگو با اعضاى شوراى نگهبان (  224: 13صحیفه نور، ج) .«داننداین نهضت را پیروزى خودشان مى

ها در اقلیت بودند، بلکه شما در اکثریت هستید و قلیل خوبسعى کنید مثل مشروطه سستى نشود که  :فرمایندمى

همواره زمینه سازعدم تکرارتجربه های ( ره)رهنمودهای امام(  179:  18صحیفه نور، ج.« )هستند که انحراف دارند

 .تاریخی درطول انقالب بوده است

 

 تبليغ جدایى دین از سياستتا  آزادىتجربه 

وروحانیون برای به ثمررساندن نهضت مشروطیت که درنهایت به انحراف کشانده  هم زمان باتالش مردم       

درهمین دوره وپس از تحوالت فکرى جدیددرغرب و  ودرنیمه راه با شکست مواجه شد، نوع دیگری از نوگرایی جوانه زد.

، حاکمیت ملى اساس قواى انتشارآن، روشنفکران ایران، بر آن شدند تا با پیروزى مشروطه در ایران به پیروى از غرب

از فعالیت هاى مؤثر روشنفکران از  نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه، تشکیل جمعیت . مملکت و قانون گذارى تلقى گردد

زنانی هم . هاى سیاسى واجتماعی بود که انجمن خوانده مى شدند و تا نهضت مشروطیت به سرعت گسترش یافتند

یکى از مراحل » .، اما، ازحرکت ها و تشکل های قانونمنداجتماعی خبری نیستدراین انجمن ها حضورپیدامی کردند

بسیارى  .در فعالیت هاى اجتماعى پس از مشروطه، حضوردرعرصه مطبوعات بودمردم  پیوندفرهنگ سازیشکل گیرى 

. تشرمى ساختندروزنامه یا نشریه اى را تحت لواى انجمن من، پس از تشکیل یک جمعیت و انجمن خاص زنان،مردان و از

فرهنگى و  رخ داد که تبعات آن بسیارى ازوجوه فکرى، ایرانانقالب دیگرى درجامعه  مشروطه، به این ترتیب با انقالب
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»  ( 280:  1363صدرهاشمی،)                                     « را در برگرفتپیشرودرجامعه زن  مردو اجتماعى جامعه

نخست نقش مطبوعات در وقوع مشروطه وسپس : مشروطه به دو صورت قابل بررسى استجایگاه مطبوعات در انقالب 

البته ، شواهدحاکی ازاین است مطبوعات درعصر مشروطیت کمک شایانی  به اهداف . تاثیر انقالب مشروطه بر مطبوعات

نتشارروزنامه ها بودکه یکی ازعامل هایی که دردوره قاجارسبب تحولی شگرف درمردم گردید ا.» مشروطه خواهان کردند

اولین نشانه های اندیشه های نوین، درسفرنامه هاوآثاری که درپیدایش مشروطه . درداخل وخارج ازکشور منتشرمی شدند

این گواه تاریخ است که ازاندیشه و قلم آزاداندیشان به (  23:  1384والیتی ،)  . « خواهی موثربودندبه چشم می خورد

بدون تردیدنهضت عدالتخواهی و مشروطه طلبی . ده این کشور و سرنوشت مردم آن موثرافتدیادمانده است تا درآین

نتیجه تجربیات طوالنی مردم »  .ازنقاط عطف تاریخ اجتماعی، سیاسی ایران است که آثارماندگاری ازخودبرجای گذاشت

عوامل وابسته به آنها انحرافاتی ایران درحفظ استقالل وسربلندی این کشورکهن بودکه به دلیل مداخالت بیگانگان و

روزنامه ها با مضامینى چون  ( 23:  1384همان،.« )ازجمله ظهوردیکتاتوری رضاخان وسلسله وابسته پهلوی درایران بود

پدید آمدن روزنامه ها به عنوان پیامد سکوت چندین قرن در . قانون، آزادى و عدالت، زمینه ساز انقالب مشروطه شدند

این روزنامه ها، در . نهایت به ضرر مملکت و مطبوعات انجامیددربود که  نستبداد، سر برآوردن عقده اى دیریبرابر ظلم و ا

دراین دوره عده » .ایجاد دودستگى و نفاق بین مشروطه خواهان و تشدید اختالف، میان مجلس و دربار بى تاثیر نبودند

مبارزات زنان، این مفهوم را متولد نمود که زن هم ارزش انسان  .ای بیکارننشسند و کوشیدندنتایج به آیندگان منتقل شود

تربیت شود و در یک کالم از حقوق برابر حقوق مرد بهرمند  ،حق دارد در فعالیت های سیاسی شرکت کند. بودن دارد

ین، مساوات و متالمی کردند که می توان از صور اسرافیل، حبل  چهار روزنامه مشروطه خواه نیز از حقوق زن دفاع  .شود

او در جریان عدم اجازه مجلس برای تشکیل اجتماعات  .دهخدا نیز از طرفداران احقاق حقوق زنان بود. ایران نو نام برد

بعالوه . کرد میزنان و همچنین عدم حمایت مشروطه خواهان ازایجاد نهاد های جدید آموزشی و اجتماعی آنان انتقاد

.«) ور ماتاثیرمی گذاشتند وبه شیوه های گوناگون درامورآن دخالت می کردنددراین دوران بیگانگان درسرنوشت کش

به دنبال گسترش مطبوعات، انجمن هایى که از مدت ها قبل توسط اصالح » درداخل کشور( 16:  1389عرفان منش، 

انجمن ها مرکز  .دادندگزارشى از افکار و عملکردهاى خود ارائه مى  ،طلبان برپا شده بود، با نشر روزنامه اى مختص خود

تهیه مقاالت انقالبى روزنامه ها و همچنین مجمعى براى تفسیر و تعبیر نوشته هاى مطبوعات بودند، در مقابل روزنامه ها 

در این دوره که افکار عمومى آماده مبارزه با ظلم و . نیز وسیله ترویج و توسعه انجمن هاى سرى به شمار مى رفتند

وعات همچنان در کنار سایر نیروها به مبارزه فکرى خود تا جایى ادامه دادندکه آن را به جنبشى استبداد شده بود، مطب

در تمام مدتى . نقش مطبوعات در این امر آن قدر اهمیت داشت که رکن چهارم مشروطه لقب گرفتند. ملى تبدیل کردند

در  .مهم ارتباط انقالبیون و آزادیخواهان بودند که انقالبیون در تحصن به سر مى بردند، روزنامه ها همچنان رکن اصلى و

از این .نتیجه اتحاد و هماهنگى آنها با روحانیون و روشنفکران سرانجام مبارزات به ثمر نشست و فرمان مشروطه صادر شد

)  «.دپس مشروطه بود که نه تنها بر مطبوعات و روزنامه نگاران بلکه بر کلیه اصناف و طبقات اجتماعى تاثیر مى گذار

رسیدن به برخى آزادى ها، از این آزادى به درستى  و همشروطمردمی نهضت نسبی با پیروزى ( 122:  1357کرمانى،

ها علیه درآن فضاى آزاد، مطبوعاتى پدید آمدکه درآن. استفاده کنندگان از آزادى بسته نشد ءو راه سو استفاده نشد

از طریق وارد کردن افکار و اندیشه های  »)ملکم(  .شد م فرسایىها و کتاب مقدس مسلمین قلمقدسات دینى و شخصیت

توانست، نقش پیامبری را در میان روشنفکران آن زمان ایفا  ،غربی و تبلیغ آنها توسط روزنامه هایی که منتشر می کرد

ن، و منطق های شاخص آن دوراها مدارک دیگر که در نقد ایدئولوژی برخی از چهرهده(  258 :1389،الگار«)کند.

دادند و مطبوعات آن دوران پر از منتقدین مشروطیت که با اتمام مدافعان استبداد هرنقد و منتقد را مورد هجمه قرار می

ها علت روى مسخره نمودن احکام الهى و مقدسات اسالمى و بى حرمتى به آن .بود ادب، و تحریف تاریخ اتهام، اسائه

هاى آشکار به مقدسات که پیش از آن روحانیون با مشاهده توهین. مشروطیت بود گردانى متدینان و مؤمنین از نهضت

سابقه نداشت از صحنه خارج شدند و یا رویاروى آن قرار گرفتند و به دنبال آنان، مردم ناامید شدند و بین نهضت، ملت، 
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.» افکن به وضوح دیده می شود،که نقش استعمار تفرقه دولت و مردم جدایى افتاد و نهضت مشروطیت مهجور و رها شد

شواهد فراوانی در دست است که نشان می دهد روشنفکران ایرانی در انقالب مشروطیت، درحدزیادی درمورد 

اما سنت عدم مشارکت در سیاست  ،و درباره این موضوع ها به گفتگو می پرداختند ناسیونالیسم و سیاست فکر می کردند

برخی روشنفکران پیشوای انقالب »      ( 56 : 1383، باقری زاده .« )دمهمتر ایفا نماینمانع از آن شد تا در انقالب نقش 

مشروطه آزادی را با افسارگسیختگی اشتباه می کردند و می پنداشتند که قانون یعنی آزادی از دولت و هرگونه قید و 

و دموکراتیک بینجامد به بی نظمی و   رجای اینکه به استقرار حکومتی مردم سااله لذا جنبش مشروطیت در ایران ب .بند

طرح جدایى دین از سیاست با قلم و بیان دشمنان خارجى و داخلى  ازطرفی،(  96 : 1386، گودرزی ) «.آشوب انجامید

هاى گوناگون طرح استعمارى و ضد اسالمى هاى خارجى با تبلیغات گسترده حیلهقدرت .نهضت مشروطیت رواج یافت

هاى سیاسى کاسته شد ت را گسترش دادند و از حضور آگاهانه روحانیون و اقشار مذهبى در صحنهجدایى دین از سیاس

این . روشنفکران از پایگاه مردمی قوی برخوردار نبودند» .به صحنه آمدند غرب زدگان و عناصر سکوالر و الئیک برخیو

از سوی . ا در وابستگی به غرب تبلور می یافتوضعیت در صدر مشروطه کامالً مشهودبود، چرا که اوالً رفتار سیاسی آنه

که  تاریخ مشروطه مصداق عینی این فرض است که روشنفکران زمانی. دیگر خاستگاه ایدئولوژیک آنها با دین در تضاد بود

.« ندبا آرمان های دینی مردم و رهبران آنها ائتالف داشتند و با آنها تشکیل جبهه واحدی را می دادند در جامعه موجه بود

هایى که از اول تا حاال مخالف جمهورى امروز روزى است که آن» هشداردادند(  هر)امام خمینى (  99: 1377، عیوضی)

اند و دارند ها به دست و پا افتادهدیدند آناسالمى بودند، مخالف اسالم بودند، اسالم را مخالف مقاصد خودشان مى

ها بیایند قبضه کنند مثل هایى که متعهد به اسالم هستند کنار بروند و اینآنکنند، اگر مؤمنین کنار بروند تبلیغات مى

هایى که متعهد به اسالم نبودند، صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصى که متعهد بودند و قبضه کردند مشروطه را آن

دان، مؤمنین آمده بودند، اسالم را به آن جا کشاندند که همه دیدید، اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در می

روشنفکران متعهد آمده بودنددر میدان، مؤمنین آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند که دیگران 

ما عزتمان از بین نمى رفت، لکن  .شدما مملکت مان خراب نمى .رسیدیمبیایند مجلس را بگیرند ما به این روزگار نمى

سیاست است این، شما را به  .اند که شما در سیاست داخل نشویدها خواندهت بودند بیخ گوش اینشیاطینى که در آن وق

.« ) امروز هم همان مسایل ممکن است در یک قشرهایى پیش بیاید .ها باور کردند که خیرخواه هستندسیاست چه؟ آن

قش های اجتماعی تأثیرگذار رادر اتکابه باوجودتفاوت وگاه تناقض میان دیدگاه ها نخستین ن ( 7:  12صحیفه نور، ج

هم در سطح اجتماعی از  خود باوری و اعتماد به نفس، هم در سطح فردی ووازآنجاکه می توان دید ها قانون درانقالب

سیاستگذاری  خصوصبهای کالن، باید در سیاستگذاری (ره) مطابق نظر امام ،شاه کلیدهای پیشرفت و بالندگی است

 .خود باوری و اعتماد به نفس تقویت شود و خود باختگی از بین بروداتحاد، فرهنگی، 

 بازتاب آسيب ها در انقالب مشروطه درایران
های آرمان واندیشه ها یابی بهیابی یا عدم دستدستتالطم ایده ها در تاریخ در که دربارهپیش از این    

 .شودهای انقالب مشروطه اشاره خوانشی درباره آرمانبه برخی از مشکالتِ  بدنیست ،فته شودانقالب مشروطه سخن گ

ها دیده می شود و همان گونه که برخی  های جدید پیش از وقوع همه انقالب گسترش و تالطم اندیشه ها و ایدئولوژی

فته گ ،نظربه ( 251: 1949موریس، « ) .نظریه پردازان انقالب گفته اند، هیچ انقالبی بدون این گسترش روی نداده است

شناسی از دو بعد قابل مشکل روش. اندشناسی انقالب مشروطیت دچار مشکالت اساسی شدهشناسی و معرفتدر روش ها

، بر ردیعنی، انقالب را در زمان خودش تحلیل کباشد یا تحلیل از انقالب مشروطه تحلیلی علمی مطالعه: بررسی است

 .دخیل نکردبحث وتحلیل درهای امروزی خودرا ها ومسایل ودغدغهزشعالیق واروها،آرمان خود و در نتیجه اساس زمانه

های مهم باید نخست انقالب مشروطه را بر اساس شرایط و داده .تشتوان درک درستی از انقالب دانمی اگرچنین نباشد

های امروزی از دید تهآثار و نوش که انقالب مشروطه در عمده بعداین. ادزمان خودش و منابع دست اول مورد مطالعه قرارد

های نسبت به نظام وارزش تحقیقهای خوددیدگاه و دغدغه اززاویه جای بررسی جامع از دید مردم وجامعه،گرایی، بهنخبه
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 شودها تکیه های نخبگان و منافع آنبه مسایل و ارزش فقطآشکار است اگر . پردازدتحلیل انقالب مشروطه میسیاسی، به

روشنفکران ایرانی در آستانه انقالب مشروطه چون تولید » .دش دنخواهبرداشت وع و تحوالت زمانه درک جامعی از موض

دانش آینده ساز نداشتند، با خود برای اختراع خود در زمان حال ارتباط برقرار نکردند و فقط درک انتقادی از گذشته 

و راهنمایی و سلطه دیگری را پذیرفته و عقل خود را ر از این. داشته و در پی اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی بودند

تحوالت  عمده(  439 : 1386، هاشم زهی.«)بکار نینداخته و سلطه خارجی غرب را جای سلطه استبدادی قرار دادند

روشنفکران .» های نخبگان، بلکه بر اساس درک جمعی و منافع جمعی جامعه روی داده استاجتماعی نه بر اساس دغدغه

جدا کردن ملت از اسالم ، مخالفت با  :انزوای دین و ترویج فرهنگ غرب چند برنامه را در عرض یکدیگر اجرا نمودند برای

روحانیت و تبلیغات همه جانبه علیه آنان، هجوم به ارزش های اسالمی، وابسته کردن کشور از تمامی جهات به کشورهای 

بُعد (   61 : 1378تاریخ معاصرایران ازدیدگاه امام خمینی، .« ) شگاه هاویژه دانه غربی، نفوذ در مراکز تعلیم و تربیت ب

آن را  کنند،کسانی که انقالب مشروطیت را مطالعه می.شناسی استمعرفت انقالب مشروطه، آسیب های عدی در بررسیبَ

نگاه به  که است این یگرنظرد .شودبینند و دیگر ابعاد آن فراموش مییعنی بحث دموکراسی و آزادی می عد،دریک بُ

های سیاسی هایی که با جریانآن را براساس ایدئولوژی ـ ایدئولوژیک بوده است؛یعنی، سیاسی نگاهی انقالب مشروطیت،

انتزاعی  ،اند آن دچار شده های پنجاه سال اخیربهویژه درتحلیلمشکل دیگری که به .کرده اندرابطه دارند، بررسی 

ومورد نظرمردم  است چه رخ دادهکه بیشتر به واقعیات ومنابع دست اول آن دوران وآنی آنجایعنی به. اندیشیدن است

خته پرداهای نظری مربوط به دیگر کشورها های نظری و انتزاعی و مدل، به بحثشودتوجه ، های سیاسی بودهوجریان

لید از مظاهر تمدن غرب خالصه می کرد ملکم خان راه برون رفت ایران از انحطاط را در تق» غفلتی که درآن .شده است

او تصور می کرد اگر قوانین و آیین کشور داری اروپا  .و از این حیث با روشنفکران پیش از خود هیچگونه تمایزی نداشت

 1388، ادیانبآ .« )هزار سال پیشرفت خواهد کرد سهماه  سهدر ایران رواج پیدا کند به قول خودش کشور در طول 

ا ملکم خان ناظم الدوله را می توان اصلی ترین چهره جریان روشنفکری شبه مدرن ایران و پدر تئوریک میرز (» 204:

وی که درصدد شناخت علل عقب ماندگی ایران (   37 : 1383، زرشناس .« )غرب زدگی شبه مدرنیستی در ایران دانست

از دید او بدون قانون . نی بی قانونی دانستبود پس از شمردن دیدگاه های مختلف همه آنها را معلول علتی واحد یع

، آبادیان .« )و از سر چشمه خشک خواهد شد و درنتیجه استقالل وطن وجود نخواهد داشت بذرترقی نخواهد رویید

اولین هدف و ، تحقق سه هدف و آرماناز» درتفاوت وتضاددرپیدایی وتأثیرگذاری اهداف مشروطیت درایران(  317: 1388

. بازسازی ایران بود بایست در جامعه ایران تحقق یابد، مسألهزمان حاکم بود و میخواهان که بر فضای آنآرمان مشروطه

شان این بود که ایران ترین هدفنخبگان مشروطیت مهم. خسارات واردشده بر آن بازسازی و نوسازی ایران و جبران همه

گفتند باید بکوشیم تا ایران گذشته بااکنون می فکری بامقایسهنخبگان سیاسی و.بایست به جایگاه قبلی خودش باز گردد 

عارشاعران اشاگردر .ـ اجتماعی و سیاسی بازسازی شود و شکوه و عظمت پیشینش زنده شود لحاظ اقتصادیبه

 ه هماننالند که ایران چه بود و چه شد؟ بایست ب،همه میسته شودنگاران ونویسندگان آن دوران نگریونوشتارهای روزنامه

آرمان دوم انقالب مشروطیت،  .عظمت سابق، نخستین آرمان انقالب مشروطیت بود بازسازی و اعاده .دوران بارگردیم

زمان دو قدرت و بازیگر جهانی،روسیه و بریتانیا، مشکالت بسیاری را برای مردم ایران در آن. بود بیگانه رهایی از سلطه

هایی که از ایران جدا کردند و قراردادهایی که با ما بستند و سرزمین داشتیم؛ما هیچ استقاللی ن و کردنددرست می

ناصرالدین شاه معروف است که  این جمله.گیری را از حاکمان ایران گرفتامتیازهای بزرگی که گرفته شد قدرت تصمیم

با . شور این مملکت را ببردهاگر جنوب برویم روسیه، پس مرد کند،اگر ما شمال برویم انگلستان مخالفت می: گفتمی

 خواهان شد و این کههای مشروطهاستقالل سیاسی ـ نظامی و اقتصادی یکی از اهداف وآرمان خارجی، وجوداین سلطه

 سومین آرمان و هدف انقالب مشروطه. گیرنده باشندبیگانگان درآورده وخود تصمیم وشند ایران را از زیر سلطهک می

بدون نیروی نظامی ،ومرجکشوری پرازهرج ایران درآن هنگام،. ت و ثبات سیاسی در کشور بودایران، برقراری امنی

ومرج و ناامنی در کشور هرج. های تجاری امنیت داشتندوانتظامی بودکه نه ثبات اجتماعی داشت ونه مرزها وشهرها وراه
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ها وآمال وآرزوهای مردم و ترین خواستز مهمیکی ا. برقرار بودوجان ومال مردم درمعرض بسیاری از تهدیدها قرار داشت

 .ها سه هدف اساسی انقالب مشروطیت بودنداین.برقراری نظم و امنیت ویک دولت قوی مرکزی بود روشنفکران ایران،

پذیر نیست جز با یک تحول سیاسی ـ اجتماعی در ها امکانروشنفکران به این نتیجه رسیدند که رسیدن به این آرمان

چون مشکل . پذیر نیستها امکانآن آرمان دست نیاید،رسیدن بهتا آزادی سیاسی ودموکراسی به یعنی،؛ ولتساختار د

برای بازرگانان . کننده استدولتی که خودش ناامن، اساسی، دولت است؛ دولتی که وابسته به بانک استقراضی روسیه است

فکر بازسازی نیست وحاکم آن تنها به فکر رفتن به  هلحاظ اقتصادی ودولتی بغارتگراست، به کند،می مشکل درست

هاى یک نهضت، کوتاه و جزیى باشدبا رسیدن به آن گر هدفچنانچه، ا(  17:  1388احمدی ،.« ) سفرهای فرنگی است

 یکى از .کندایثاروفداکارى درراه رسیدن به هدف خاتمه پیدا مى روحیه، شور ونشاط انقالبى .یابدها پایان مىهدف

. هدف نهضت مشروطیت اسالمى بود، ولى اسالم هدف نبوداینکه .هاى نهضت مشروطیت محدود کردن هدف بودآسیب

اولیه واصلی بود که درمیانه راه وبعداز دخالت بیگانگان نابودى رژیم سلطنتى فاسد ضد اسالمى قاجار هدف مبارزات 

رژیم سلطنتى مشروطه بود و این محدود کردن هدف  هب قرار نگرفت، هدف تنها تبدیل رژیم سلطنتى مطلقهموردعنایت 

هاى مردم فراوان بود و براى رسیدن به همین هدف نیزضایعات وکشتارها ورنج .به روح پایدارى ملى در نهضت صدمه زد

اهم اهداف چنانکه پاره ای .وردها برابرى و سازگارى نداشتااى که شد با هدف ودستبهایى که ملت پرداخت و هزینه

ایجادعدالتخانه درهمه شهرهای ایران برای رسیدگی به شکایت های مردم وبرقراری عدالت .» ازنویسندگان اعالم کردند

تأکید بر » و(  296:  1377کرمانی،« ) درجامعه وعمل به قانون اسالمی به طوردقیق وبه دورازمالحظه های شخصی

. خانه درهمه شهرهای ایرانشته شدن پرچم عدالت و تأسیس عدالتگرایی، از میان رفتن مظالم حکام والیات، برافراقانون

غرض اصلی اش  (ملکم خان) که تأسیس فراموشخانه و مجمع آدمیتدرعوض .» هیچگاه محقق نشد(  1378کاشانی، ) «

اوضاع از ایجاد فراموشخانه تأسیس یک انجمن مخفی برای تربیت افراد و آماده کردن ایشان برابر قبول اصالح و تحول 

به چشم می خورد. دوردوم مشروطه یکی ازبرهه های مهم قبول اصالحات درراه (  121: 1377، عیوضی.« ) بوده است

اختالف شدیدمیان طرفداران : این دوره بافتح تهران به دست مشروطه خواهان آغازشدودارای دوویژگی بارز.» است

همچنین  ( 40: 1389عرفان منش،.« ) در سرنوشت ایران بودمشروطه ومداخله های آشکاروسلطه گرایانه روس وانگلیس 

توطئه ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز : هی بخشی می کننداگونه آگ این ازبعددیگر در این باره )ره(امام خمینی

و  ،بین ببرد که در همان موقع فاش شد این بود که نفوذ روسیه تزاری را در ایران از مشروطه کرد به دو منظور بود: یکی

 101: 1348، والیت فقیه)  «دیگری همین که با آوردن قوانین غربی احکام اسالم را از میدان عمل و اجرا خارج کند.

حضرت امام خمینی تاکید دارند که اساس انحراف مشروطه و دور داشتن این نهضت از اهداف اولیه  (چنانکه ذکرشد

بودندـ مبارزه با قوانین اسالم و حذف آن و تثبیت و اجرای قوانین غربی به  علمای اسالم ـ که رهبران این حرکت مردمی

اقتباس از قانون اساسی کشورهای انگلیس و بلژیک و فرانسه بود و در این میان فریاد شیخ فضل اهلل نوری و اعدام او فقط 

) « شرق به ما برسد قبول نداریم. می گفت باید مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه ای که از غرب و »برای این بودکه 

( سخنان شیخ فضل اهلل، آتش خشم مردم را شعله وروناخرسندی  69 : 1378،تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی

جریان حرکتی جدیددر انقالب مشروطیت قدرت گرفت واختالفات داخلی ودخالت بیگانگان درمجلس .آنان راعلنی کرد

عدم فراگیری وانحراف ازارزش های . شدمجلس هم مانند سایردستگاه ها کاری ازپیش نبردنوپای مشروطه هم باعث 

موردنظروخواست مردم وفاصله مردم ورهبران نهضت باعث شد آرمان ها درمیان مشکالت گرفتار شود واشتباهات تاریخی 

ر، آنچنان که باید حضور و در عبارات الگا شاید.به ظهور حکومت های دیکتاتور وخودکامه بعدازمشروطه منجرشود

هر جا که اسمی از حضور مردم  »های مردمی پرداخته اند. مشارکت مردم بررسی نشده است،کمتر به مردم و جنبش

می توانند با تحریک هیجان مذهبی، مردم را بسیج  ،است، به خاطر علماست، یعنی آنها هستند که هر وقت بخواهند

همچنین به  ( 340:  1389الگار،« ) .به سبب اهانت دولت به علما، شدت می گرفت کرده، به صحنه بیاورند و خشم مردم

های مخفی همانند ملکم خان دریافته بودند که فقط علما می توانند توده ها را به حرکت  اعضای انجمن » ایشاناعتقاد

http://www.rassjournal.ir/


 219-235، ص 1395 بهار،  5، شماره ر علوم اجتماعیرویکردهای پژوهشی د
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ی درستی داشته، درجنبشبدین وسیله از افرادی که نگرش مذهب .درآورده و تغییراتی در وضع موجود ایجاد کنند

معمول شدن و مشروطه ( و بر همین اساس، تالش داشتند تا با ابهام گویی، اساس351 همان:)« کمک بخواهند مشروطه

مفاهیم سیاسی و قانونی غرب و دوری حکومت از دین را موافق شریعت جلوه دهند تابا دوری حکومت از ظواهر دینداری 

رواج مظاهر مفاهیم سیاسی و قانونی غرب در کشور از نیمه دوم پادشاهی ، وده بودکه از زمان آقاخان نوری شروع ش

او منکر  ( » 226و  189 :1389،الگار « )ناصرالدین شاه، نوعی اشتراک منافع بین علما و آزادی خواهان به وجود آمد.

های  دیگر، اینکه انجمننقش محوری مردم نیست اما حضور وسیع مردم را در سایه تالش علما می داند. مساله 

به خاطر حمایت  ،فراماسونی و روشنفکران جایگاهی بین مردم نداشتند و اگر مردم در عمل از آنها حمایت می کردند

به راه می  انقالبعلما از اصل نهضت بود. به اعتقاد وی زمانی مردم به راحتی به صحنه اجتماع کشیده شده و شورش و 

به احساسات مذهبی توهین شده  ،به روحانیت یا اسالم توهین شده است یا وانمود می شد ،انداختند که احساس می شد

( از این رو در منظر الگار، این علما بودند که به راه های متفاوت سعی داشتند از قدرت مردمی  341همان :  ) «.است

و آماده سازی فضای فرهنگی و  نقش ملکم بیشتر درزمینه سازی فکری »این زمان برای نمونه خود استفاده کنند.

 انقالب عموما معترفند که میرزا ملکم خان در ایجاد شرایط فکری مناسب برای ایشان می نویسد: .سیاسی است

اگر جنبش مشروطه خواهی را آزمونی تاریخی برای (  259:  1360الگار،« ) ت.مشروطیت نقشی در خور تامل داشته اس

کلیه شواهد و قرائن حاکی از آن است که این قشر اجتماعی هرگز . یراهه نرفته ایم به ب شودروشنفکری ایران محسوب 

جنبش کارگری در ایران با  »درباب جنبش های این زمان،. نتوانستند نظریه ای منسجم در باب مشروطه تدوین کنند

ای از ود بودند اما حمایت گستردهکارگران از نظر تعداد محد. ظهور انقالب مشروطیت پدید آمد و با افول آن از میان رفت

 ) «.وران، روحانیون و بازرگانان نقش قاطعی ایفا کنندانقالب داشتند و به علت همین محدویت نتوانستند همانند پیشه

له رویارویی جامعه ایران با أدر عصر مشروطه درگیری اصلی فکری و فرهنگی روشنفکران مس » ( 274:  1377فوران، 

نقص اساسی . فضای مشروطه به شدت متأثر از افکار و آرای متفکران عصر روشنفکری در اروپا بود. د اروپا و غرب بو

. چنین برنامه ای در نقد نشدن آرای اروپاییان و حتی رونویسی کردن گفته ها و استدالل های متفکران غربی بود 

گ و تمدن به بار آورد که تسلیم بی قید و اقتباس غیرانتقادی فرهنگ غرب چنان مرجعیت و مشروعیتی برای این فرهن

با وجود این فرهنگ مشروطه  .شرط در برابر آن اجتناب ناپذیر شد و موجبات تحقیر فرهنگ ایران و ایرانی فراهم آمد

روشنفکری و .« )رهنگ ایران معرفی کردفبسیاری از مفاهیم ، ارزش ها و عناصر مهم تجددخواهی را به جامعه و 

به نظرمی رسد، باید تمرکز همت مستکبران در ( 102: 1386، (ره)ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی در  روشنفکران

این بر عهده پژوهشگران و مورخان مستقل و متعهد است، که به دور از . انحراف انقالب مشروطه رابه درستی تشخیص داد

ها رسی و تحلیل آثار مورخان تاریخ مشروطه، چه آندادن حقایق و واقعیات، نقد و برحب و بغض، تحریف و وارونه جلوه

ای که از روی بغض و کینه نسبت به راهه شدند، و چه آن دستهکه در اثر فقر اسنادی و منابع دچار خطا وکژراهه وبی

بی و روحانیت و جریان مذهبی قلم زدند و یا آن دسته از وابستگان به فراماسونری و مراکز پژوهشی غرب و نویسندگان غر

به خصوص که استعمار غرب این بار با . شناخت آن دوران در بررسی و تحلیل وضعیت این دوران هم کمک خواهد کرد

اطالع از عملکرد دشمنان در گذشته به ویژه در غائله مشروطه موجب . تمام توان، امکان، و ابزار به میدان آمده است

در عصر مشروطیت با در پیش گرفتن روش فروکاستن معانی ی عده ا. شناخت ترفندهای جدیدمشروطیت ازهم می شود

و مفاهیم مدرن به مفهوم های سنتی و برخی دیگر با تاسی به الگوی روشنگری فرانسوی که راهبرد خشونت آمیز را 

 »در این فرآیند.سرمشق خود قرار می دهد، موجب از دست رفتن مواضع اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار اولیه خود شدند

اختار فرسوده جامعه و فرهنگ سنتی حاکم بر آن و نقش مخرب محافظان فرهنگ سنتی و در اقلیت مطلق بودن اقشار س

در دوره پهلوی اول اتخاذ  ،عالوهب. موثر بوده است موفقیت ها وهمه گیری نهضتتحصیلکرده و متوسط نیز در افول 

و انسدادسیاسی که رضاشاه بر جامعه ایران تحمیل کرد سبب وسعه آمرانه به عنوان راهبرد اصلی ترقی جامعه تاستراتژی 

مرورحوادث ازدیدگاه های متفاوت و بررسیهای . جامعه ایران شددراز دست رفتن مواضع اجتماعی وسیاسی تاثیرگذار 
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بدنیست یادآوری . تطبیقی درحوادث تاریخی درزمان خودشان می تواند راهگشای پیشرفت های همه جانبه درکشورشوند

ابتدا تحوّل فرهنگی : همان گونه که جانسون می گوید ،ها گردیددر نهایت، انقالب اسالمی باعث تحوّل در نظریه شودکه

تحوّل فرهنگی موجب نوسازی و دگرگونی سیاسی می گردد و این دگرگونی به جنبش نوین اجتماعی . ایجاد می شود

فراز و فرودها و همه دستاوردهای مثبت و منفی، در یک کالم  مشروطه با همه(  3: 1379ا، مطهّرنی « ). منجر می شود

پایان تصمیم سازی یک فرد در مورد سرنوشت جامعه و آغاز تصمیم گیری نمایندگان مردم در جایی به عنوان مجلس 

مشروطه اگرچه در پایان خویش دیکتاتوری از نوع رضاخانی را بر   .شواری ملی در مورد سرنوشت همان جامعه است

مشروطه اگرچه در  ساالری را در ذهن وزبان اقشار مختلف ایران افشاندمصادر امور نشاند، اما با آغاز خویش، بذر مردم

اهلل نوری را باالی دار دید، اما در طرف دیگری ستارخان و باقرخان را با شیخ محمد دوره کودکی خویش شیخ فضل

های ماحصل آن در سالهای بعد، درخت تناور انقالب اسالمی را با شاخهاهلل مدرس پیوند داد، پیوندی که خیابانی و آیت

قرآن را پس از هزار و « وامرهم شورا بینهم »  مشروطه .ملی و مذهبی در باغ تاریخ ایران کاشت تا سایه بان مردمی باشد 

ناامیدی مردم در  مرداد اگرچه پس از شکست، باعث چهاردهمصدور فرمان مشروطه در  .سیصد سال به میدان آورد

 ( »1376هاشمی رفسنجانی، « ) .رقم خورد 1357بهمن  22های اجتماعی بود تبدیل به انقالبی شد که در حرکت

فرهنگ و ایدئولوژی، به ویژه در قالب مذهبی، در پیروزی انقالب ایران نقشی بسیار فراتر از توجه ناچیزی که نظریه 

با این مهم که آسیب شناسی دوره ( 98: 1382شجاعیان،  « ).اند، ایفا کردپردازان ساختارگرا به آن مبذول داشته 

 سندی معتبر و پرباروهمه جانبه است که انقالب اسالمی را بیمه می کند.( ره)مشروطیت از دیدگاه امام خمینی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 219-235، ص 1395 بهار،  5، شماره ر علوم اجتماعیرویکردهای پژوهشی د
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 نتيجه 
 و گسترش سایر ویژگی بروززمینه  است که نقالباولین عنصر دارای نقش در وقوع هر ا ،نارضایتی انقالبی    

گسترش  را انقالب ها روند تاریخ سه قدرت بزرگی که واقعیت هستی بشر و. رافراهم می نمایدها و شرایط وقوع انقالب 

گرچه .ناکارآمدی  عناصرتاثیرگذاربعنوان یکی ازچالش های این عصراست. دین، دولت و فرهنگ: می دهند، عبارتنداز

بهبود یافت و تا حدى با تاثیرپذیرى از مشروطیت و پس از آن گسترش  فکری مردمپس ازمشروطه به دنبال رشد  اوضاع

در راه کاپوت .، اما، درنهایت تفرقه افکنی مایه یأس شدمطبوعات، سبک ادبى جدید و نثرى ساده و روان رواج یافت

اکنون درگفتمان آمد براثرآفات پیش ه درآن نهضتعبرت گرفتن از آنچ وهاى نهضت مشروطیت ت وآسیباشناسایى آف

.چکیده ای از مطالب این وجیزه، پرهیزازتکرارعناصر باشد نظام راهگشاى تداوم و راهنمای امروز تواند مىامام)ره( واندیشه

جهت و عوامل عدم وحدت، نیزجدایی درمیان اقشارمختلف مردم، تالش وکوشش را درراه اعتالی آبادی وآبادانی ایران 

بیش ازپیش پرداختن مهم به نظرمی رسدکه کم کاری را ازاندیشه بیرون بردن و . سرافرازکردن مردم بایسته توجه است

کار وتالش را ملکه ذهن کردن، به نشرافکار واندیشه هایی که موجب وحدت و انسجام ملی و اسالمی می شود و حفظ 

اعتدال به گونه ای که باعث ازطرفی .ورمز موفقیت نهایی است تداوم اتحاد و انسجام میان اقشار مختلف جامعه راز

عبرت ازتاریخ برای بی . اعتمادبه یکدیگر و افزایش توان و نیروها شود، از اهم عوامل به هدف رسیدن محسوب می شوند

مطبوعات اثرنمودن سخنان مایوس کننده دشمن که باکمک ناشران غیرمومن انجام می شود، بایستی ازطریق رسانه ها و

زیرا، تالش برای برقراری عدالت ازسوی حکومت و راضایت مردم با اشاعه فرهنگ عدالت، . راستین تداوم  بخشیده شود

جدیت درادامه اهداف انقالب، چه درداخل کشور و چه  نشر و گسترش محورهای اسالمی دردرون خانواده ازارزش هاست.

یابررسی نظری یک رخداد  وقایع نگاری صرفِ تاریخ واین مطلب که  نهایت .در میان کشورهای همسایه ومسلمان جهان

مصداق ها ازمنابع ومنابع ازوقایع به  .اما  نمی تواند راهگشای اکثریت جامعه باشد تاریخی اگرچه کاری مفید است،

ویان از ارزش اندیشهِ بهره ج وجودآمده یک دوره زندگی، آن جامفیداستفاده می شودکه الگویی برای روشناییِ خرد و

 .همگان پند گیرند( ره)باشدازرهنمودهای امام خمینی. های به جامانده ازمیراث گذشتگان باشد
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