
 تأثیر تحوالت خارجي بر روند نھضت مشروطه

 موسسھ مطالعات و پژوھشھای سیاسی: منبع

 ايرانیان به كشورھاي اروپائي و آشنائي آنان به تحوالت اروپا، رواج صنعت چاپ و وقوع انقالب روسیه، رفت و آمد
 اروپا، از جمله عوامل ھاي ايرانیان بازگشته از ترجمه و نشر آثار فرنگي در ايران و يا انتشار سفرنامه سپس

 .آگاھي بخش و تأثیرگذار بر روند نھضت مشروطه بودند
* * * * 

 شناخت قرار داد و بايست نخست بستر و زيربناي آن را مورد مطالعه و براي شناخت واقعي ھر پديده مي
 بنابراين براي شناخت و درك. خارج نیست انقالب مشروطه نیز از چنین چارچوبي. سپس به ابعاد ديگر پرداخت

 . ھا را شناخت ريشه چگونگي روي دادن مشروطیت در ايران بايد نخست
 ھا و ھا، نھضت سرزمین و از سنخ شورش توان ادامه تحوالت تاريخي اين اگر چه انقالب مشروطه را مي

 ھايي كه ملت و دولت ايران دانست، اما با تمام مشابھت ھاي عمومي كم و بیش دامنه دار میان نارضايتي
 توان از اين سرزمین كه منجر به تغییرات اجتماعي و حكومتي گرديده دارد مي انقالب مشروطه با ساير حوادث

 . است عمده نیز نام برد و آن نقش و نفوذ عوامل خارجي و آشنايي با دنیاي خارج و بويژه غرب يك تفاوت
 شويم كه سالطین قاجار در مي اگر به اوضاع و احوال ايران و منطقه در آن دوره نگاھي بیاندازيم، متوجه

 قلت. اقدام چنداني براي نوسازي كشور نكردند مقايسه با حكام كشورھايي چون تركیه، مصر و يا تونس
 اي و خاورمیانه تماس كمتري با غرب مقايسه با كشورھاي مديترانه دگرگوني قابل درك است، چرا كه ايران در

 ھاي مسلط يابد، شاھد ايجاد تغییر و تحوالتي از يك سو در ارزش ھا فزوني مي اين تماس اما ھمین كه. داشت
 . باشیم بر جامعه و از سوي ديگر بر محیط اجتماعي و كاركرد آن مي

 نوگرايي ھاي نو و انديشه. مشروطه را بايد آغازگر تحوالت بنیادين در تاريخ معاصر ايران دانست در واقع جنبش
 انديشه سیاسي ايران بدل ھمزمان با جنبش مشروطه و با تاثیر بي چون و چرا از غرب، به گفتمان غالب در

 . شد
 مردم به چالش كشیده شد و ثبات و تعادل در انقالب مشروطه، مشروعیت سیاسي نظام حاكم از سوي

 شود كاركرد بدني او انسان سالمي است، كه وقتي دچار بیماري مي جامعه با ثبات مانند. جامعه از میان رفت
 ثبات گردد از جمله اينكه منابع تعادل و در اين بین سواالت گوناگوني به ذھن متبادر مي. دچار اختالل شده است

 سايه رخداد كدام زمینه جامعه در دوره قاجار چه بود؟ تزلزل و فروپاشي ثبات سیاسي در نھضت مشروطه در
 عناصر مشروعیت ساز جايگزين، تكوين ھا و عوامل صورت گرفت؟ ظھور نھضت مشروطه ھمراه با طرح كدام

  يافت؟
 كاركرد گرايانه نسبتي میان تحوالت خارجي و آشنايي ايرانیان با اين نوشتار حاضر در صدد است با رويكري

 بخش نظام سیاسي حاكم از سوي و ظھور نھضت مشروطه و فروپاشي عناصر مشروعیت تحوالت از يك سو
 . برقرار نمايد ديگر

 را به) عامل ارزشي ـ محیطي خارجي (غرب  طبق ديدگاه كاركردگرايي، مي توان بیداري ايرانیان در اثر تماس با
 توانايي در ھماھنگي با تحوالت را به عنوان شرط كافي انقالب عنوان شرط الزمه و تضعیف حكومت در اثر عدم

 . مشروطه شناسايي نمود
 رابطه میان تحوالت اگر چه نوشتار حاضر صرفا بر اساس نظريه كاركرد گرايي استوار است و در صدد يافتن

 به معناي كامل بودن و يا مورد پذيرش باشد، اما اين موضوع نه ارزشي ـ محیطي غرب با انقالب مشروطه مي
 باشد، بلكه تنھا كوششي است ھاي غربي مي و يا انديشه بودن اين نظريه است و نه به معناي پذيرفتن غرب

 . ھا يكي از نظريات رايج در باب انقالب در جھت تطبیق انقالب مشروطه با
 الگوي انقالبي اين رويكرد خواھیم پرداخت، سپس منابع مشروعیت در ادامه به بررسي نظريه كاركردگرايي و

 ھاي شد را بررسي نموده و پس از آن به عوامل و زمینه تعادل حكومت و جامعه قاجار مي بخش كه باعث ثبات و
 را مرور خواھیم تزلزل و فروپاشي جامعه نگاھي خواھیم انداخت و در نھايت منابع جايگزين مشروعیت بخش

 . نمود
 چھارچوب تئوريك

 ، انقالب را در ارتباط با نظام»تحول انقالبي« كاركردگرا است كه در كتاب  چالمرز جانسون يكي از متفكران
 خشونت به عقیده وي انقالب از پذيرش رفتار. خاصي كه آن را احاطه كرده است، بررسي مي نمايد اجتماعي

 در واقع بروز انقالب. ھاي ديگر براي تحول شكست خورده است ناشي مي شود آمیز در حالتي كه تمامي روش
 ) 1. (حاصل احساس ناتواني و شكست يك نظام اجتماعي است

 ھاي ھاي يك جامعه و واقعیت ارزش دھد و تا زماني كه بنابراين انقالب در صحنه نظام اجتماعي نا متعادل رخ مي
 به عقیده كاركرد گرايان به طور كلي. كند را حفظ مي محیطي آن با ھم سازگار باشند نظام حالت تعادلي خود
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 :دارد چھار دسته منبع براي تحول وجود
 ھاي ھمجوار، فعالیت كشور مانند وسايل ارتباطات جھاني، بروز انقالب در: منابع ارزشي خارجي. 1

 ...و ھاي ديگر ھاي بین المللي، مسافرت به كشور سازمان
 و از بطن جامعه و طي يك شامل عقايد و ابداعاتي كه كامال سرمنشا داخلي دارند: منابع ارزشي داخلي. 2

 .گذارند طور مستقیم بر ارزش ھا تاثیر مي اين منابع به. گیرد روند تدريجي، تكاملي و غیر عمدي صورت مي
 و ستد به دلیل گشايش بازار خارجي، انقالب صنعتي، ورود صنايع و ھمانند تغییر داد: منابع محیطي خارجي. 3

 .كنند  جديدي را براي تقسیم كار به جامعه تحمیل مي مشاغلي كه شیوه ھاي جديد، حرفه
 ) 2. (انجامد كه به تغییرات محیطي مي... شامل اختراعات صنعتي، رشد جمعیت و: محیطي داخلي منابع. 4

 .به وجود وضعیتي انقالبي شد توان قائل مانند مي ھا و محیط يك جامعه از ھماھنگي با ھم باز مي وقتي ارزش
 ضرورت اين امر از آنجا ناشي. وقوع شان مطالعه نمود ھاي اجتماعي محل بنابراين انقالب را بايد در متن نظام

 اگر نظام توانايي.  آن نظام خاص اجتماعي دانست توان ويژه نظام را مي ھا و محیط ھر گردد كه ارزش مي
 ھماھنگي بدين ترتیب جانسون عدم) 3. (گردد تغییرات را داشته باشد، به حالت تعادل باز مي ھماھنگي با

 و سركوب را شرط كافي براي ھا را شرط الزم و ناتواني گروه حاكمه در كاربرد وسايل زور میان محیط و ارزش
 ) 4.(داند وقوع انقالب مي

 قاجار منابع ثبات در دوره
 حكومت قاجار نیز ھمانند. است تاريخ تحوالت سیاسي ـ اجتماعي ايران روند كم و بیش يكساني را طي نموده

 در واقع) 5. (ھاي قبیلگي تكیه داشت زمان، بر قدرت ھاي مھم ايراني از زمان آل بويه تا آن تمام سلسله
 گیري حكومت، بلكه در تكوين و استقرار بلند مدت ھاي شكل تنھا در ريشه ساختار قدرت قبیله و عشیره، نه

 شد؛ بدين ترتیب مشروعیت سنتي پدرساالري از درون قبیله به عرصه مھم تلقي مي حكومت، عنصري
 پدرساالري را مي بنابراين مشروعیت. يافت و شالوده اصلي اقتدار حاكم را سامان مي داد بسط مي حاكمیت

 .توان وجه غالب نظام سیاسي دوره قاجار برشمرد
 شاه در برابر مالقات كنندگان اروپايي ابراز شگفتي مي كند كه چگونه ممكن است يك ھنگامي كه فتحعلي

 كند كه بازگو مي را در حالي اداره كرد كه ديگران ھم سھمي در آن داشته باشند، از يك سو اين اعتقاد را كشور
 و از سوي ديگر اشاره به كاركرد) 6. (در برابر نھاد طبیعي حكومت خودكامه، چیزي جز ھرج و مرج وجود ندارد

 از جمله فوق مي توان دريافت كه شاھان قاجار نه تنھا. تاريخي مشروعیت بخش نظام خودكامه در ايران دارد
 .كرد بلكه خودكامگي حكومت، راه ھرگونه اصالحات از باال را نیز سد مي ھمگام با تغییرات پیش نرفتند،

 بر اثر رود، كه در زمره نخستین اصالح طلبان و نوگرايان تاريخ ايران در عصر جديد به شمار مي عباس میرزا
 .افتاد» نظام جديد«ريزي  پايه به فكر) با تقلید از سلطان سلیم سوم در تركیه(شكست ھاي نظامي از روسیه 

 اي«: از اشتغاالت فكري وي در آن شرايط و احوال دارد سخنان وي در جريان مالقات با فرستاده ناپلئون، نشان
 را بر ما مسلط كرده، و موجب ضعف ما و ترقي شما را) ھا اروپايي(قدرتي كه شما  نمي دانم اين... مرد بیگانه

 كه قبل از خیزي و ثروت مشرق زمین از اروپا كمتر است يا آفتاب آورده چیست ؟ مگر جمعیت و حاصل فراھم
 يا خدايي كه مراحمش بر تابد، تاثیرات مفیدش در سر ما كمتر از سر شماست؟ رسیدن به شما، به ما مي

 بگو من! اجنبي حرف بزن. كنم دھد؟ گمان نمي مي جمیع ذرات عالم يكسان است، خواسته شما را بر ما برتري
 ) 7(»نمايم؟ داليل پیشرفت شما و ضعف ما كدام است؟  چه بايد بكنم كه ايرانیان را ھشیار

 به شاھزاده قاجاري ختم نشد و مي توان به شكست مصلحاني ھمچون آن تنھا اما اصالحات از باال و شكست
 را پیش پر واضح است كه دلیل اصلي شكست اين اصالحات. امیر كبیر و سپھساالر نیز اشاره نمود قائم مقام،

 تمايلي به ابتكار عمل و حكام وقت ايران چندان. از ھر چیز بايد در بطن نظام خودكامه فردي جستجو كرد
 . با كشورھاي غربي نداشتند خالقیت در امر نوسازي و حركت به سمت پركردن فاصله پديد آمده

 راه ھر گونه اصالح از يك سو از تغییرات تدريجي توان چنین نتیجه گرفت كه حكام قجري با سد بنابراين مي
 امري كه پیش درآمد انقالب. ديگر از انعطاف پذيري نظام كاسته اند ممانعت به عمل آورده اند و از سوي

 كه به عقیده كاركردگرايان، زمینه ھاي انقالب در شرايطي بوجود مي آيد كه تمامي چرا. محسوب مي گردد
 .ھاي ديگر براي تحول شكست خورده باشد روش

 زمینه ھاي فروپاشي تعادل جامعه
 توان نقش گسترده مي كنند، به چھار دسته عواملي كه كاركرد گرايان به عنوان منابع تحول از آنھا ياد مي با نگاه

 را بايد يك 57ھمانطور كه انقالب اسالمي سال  دقیقا. تري را براي عوامل خارجي در انقالب مشروطه قائل شد
 انقالب مشروطه را نیز بايد يك انقالب با نقش و نفوذ عوامل انقالب با سرچشمه و منشا داخلي دانست،

 منظور از نفوذ و نقش عوامل خارجي، حضور و يا دخالت بیگانگان در انقالب. نامید ارزشي ـ محیطي خارجي
 داخلي بلكه منظور اصلي نفوذ فرھنگ غربي و عامل تحرك بخش ارزشي و محیطي خارجي بر تحوالت نیست

 . ايران است
 از طريق بازرگانان و نمايندگان سیاسي و اگر چه نخستین برخوردھاي ايرانیان با تمدن غرب در قرون وسطا
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 ھاي پي در پي ايران از تر نسبت به غرب پس از شكست گسترده تجاري ايجاد گرديد اما تمايل بیشتر و آشنايي
 . آغاز گرديد روسیه در زمان فتحعلي شاه
 ھاي سیاسي، كه اين پديده با ساخت ھاي مدرنیته به جامعه ايران و تعاملي ورود برخي از عناصر و آموزه

 .ھاي زندگي سیاسي در ايران داشت پايداري بر برخي از جنبه اجتماعي و فرھنگي موجود برقرار كرد، تاثیرات
 تاثیري است كه آشنايي با غرب برگفتمان و فرھنگ سیاسي ايران، و از آن طريق، بر ھا، يكي از اين جنبه

 ھمچون ھاي شكلي و صوري زندگي سیاسي، بخشي از اين تاثیر به جنبه. سیاسي ايرانیان گذاشت زندگي
 مي توان گفت كه در نتیجه. مربوط مي شود... پیدايش نھاد قانون گذاري، تفكیك قوا، محدود شدن قدرت شاه و

 ، نه از سوي شاه زادگان، سرداران و»سیاسي حاكم اقتدار نظام«اين تحوالت، براي نخستین بار در تاريخ ايران، 
 .رو در روي حكومت ايستاد» جامعه«مردم به چالش جدي كشیده شد و  رقیبان بالقوه و بالفعل، بلكه از سوي

 توان به ضرورت روي آوردن به دانش و فن جديد كه از پیامدھاي بیداري جامعه ايراني مي از مھمترين عوامل
 و آمد ايرانیان به رفت. جنگھاي ايران و روس به فرماندھي عباس میرزا در عھد فتحعلي شاه بود، اشاره نمود

 اقتصادي و سیاسي غرب بويژه اعزام كشورھاي اروپايي و آشنايي آنان با تحوالت جديد علمي، فني،
 ھا به فراگیري دانش و كارشناسان جديد كه نخستین گروه گروھھايي از محصالن ايراني به خارج از كشور براي

 .ق به انگلستان اعزام گرديدند را نیز نبايد ناديده گرفت. ھـ 1230فرمان عباس میرزا در سال 
 ھا و ديگر آثـار گرديد و ھمچنین رواج و موجب تحول عظیم و تسھیل در نشر روزنـامه رواج صنعت چاپ كه

 زمان در ھمه جا منتشر ترين گسترش روزنامه نويسي كه به عنوان مھمترين رسانه، اخبار و اطالعات را در كوتاه
ھمگاني مردم را با پیشرفتھاي غرب ممكن مي كرد، به ھمراه ترجمه و نشر كتابھا و آثار فرنگي كه آشنايي مي

 . ساخت، ھمگي ناشي از تحوالت غرب بود
 غالبا بصورت مخفیانه وارد ايران ھايي كه توسط ايرانیان مقیم خارج از كشور چاپ و در اين میان از نقش روزنامه

 المتین، ثريا، قانون، پرورش و اختر اشاره ھا مي توان به حبل از جمله اين روزنامه. مي شدند نیز نبايد غافل ماند
 ملكم خان، سید جمالدين اسد آبادي، میرزا آقاخان كرماني و ديگر اصالح طلبان ايراني نمود كه توسط میرزا

 ) 8. (يافتند خارج از كشور انتشار مي
 و جوش انقالبي بودند، فارغ از تھران كه به عنوان پايتخت، به ھايي كه شاھد بیشترين جنب حتي در میان شھر

 گرديد، از نقش تبريز و مردمان اين منطقه فعالیت ھاي سیاسي و مطبوعاتي محسوب مي ترين مركز صورت مھم
 تبريز نیز مجاورت با دلیل اھمیت بیش از حد. توان به سادگي گذشت سرداراني چون ستارخان و باقرخان نمي و

 ترين اخبار و اروپا بود كه باعث مي شد تازه  تزاري و قرار گرفتن در سر راه دو كشور بزرگ عثماني و روسیه
 . اطالعات را در خود منتشر نمايد

 1901كه از سال  خواھان ايران روسیه نیز به مشروطه 1905و انقالب  1904 - 5روسیه و ژاپن در سالھاي  جنگ
 دانستند كه تنھا قدرت در اين نكته مي عده زيادي اھمیت اين امر را. در حال رشد بودند نیروي مضاعفي بخشید

 از اين. شكست داده بود اروپايي را كه قانون اساسي نداشت آسیايي كه داراي قانون اساسي بود، تنھا قدرت
 غرب مي باشد و ھر كشوري كه قانون»  راز قدرت«شد كه قانون اساسي  مي مقدمه چنین نتیجه گرفته

 . كشوري سربلند و فاتح خواھد بود اساسي دارد،
 يك سلطنت استبدادي را اي ممكن است  داد كه يك قیام توده انقالب روسیه نیز كه پیامد ديگر جنگ بود، نشان

 ھاي آزادي خواھان ايراني تزريق اي به رگ بدين ترتیب خون تازه. قانون اساسي نمايد تضعیف و وادار به پذيرش
 . شد

 يا متضرر شده بودند، نظر از اينكه اشخاص يا گروھھاي معیني در نتیجه فشار غرب بر ايران منتفع صرف
 .از قاجار و تعديات غرب داشتند گروھھاي متنوعي، در جامعه وجود داشتند كه داليلي براي ناخشنودي

 كردند كه رفتار حتي تجار موفق فكر مي. آشكارا ناراضي بودند خود را از دست داده بودند وراني كه وضعیت پیشه
 اي و مالیاتھاي داخلي معاف بودند در براي مثال غربیھا از عوارض جاده. شود غربي مي مطلوبتري با بازرگانان

 . كردند ھايي را تقبل مي حالي كه تجار ايراني بايد چنین ھزينه
 كردند، مي از تجار و كارگران ايراني كه به ھندوستان، ماوراي قفقاز شوروي و تركیه مسافرت تعداد بسیار زيادي

 كرده و با افكار آزادي خواھانه و مي توانستند به چشم خود، اصالحات به عمل آمده در آن كشورھا را مالحظه
 توانست ھا و از جمله ايران مي بود كه بدان وسیله دولت افكاري كه متضمن راه ھايي. مباني جديد آشنا شوند

 ) 9. (آورد كه به تقويت بنیه داخلي و بھبود شرايط آنھا منجر شود ھايي روي تغییر كرده و به روش
 به سادگي میان از نقش روشنفكران ايراني كه معموال غرب را از نزديك درك كرده بودند نیز نبايد البته در اين

 پارلمانتاريسم نخستین بار از به عنوان مثال انديشه ھاي آزادي خواھي، دموكراسي، قانون اساسي و. گذشت
 سفرنامه ابوالحسن ايلچي، سفرنامه مصطفي طريق سفرنامه ھايي چون سفرنامه میرزا صالح شیرازي،

 براي اينكه بیشتر به نقش و نفوذ. رضا قلي میرزا وارد ايران شد افشـار، سیـاحت نامه ابراھیم بیك و سفرنامه
 خارجي در انقالب مشروطه پي ببريم به بررسي كوتاه ھر يك از اين سفر نامه ھا عامل ارزشي ـ محیطي

 .پردازيم مي
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 مشاھدات دقیقي از نظام حكومتي، سفرنـامه میرزا صالح شیرازي شامل: سفرنامه میرزا صالح شیرازي
 میرزاصالح آنقدر.كلیسا، مدارس و صنـايع انگلیس است سیستم پارلماني وقوانین آن، دستگاه قضاوت، مالیـات،

 وي در بحث از. مي نـامید» واليت آزادي« جـامعه انگلستـان شده بود كه آنـرا  شیفته آزادي و نظـم موجود در
 و نمايندگـان» رعايا خانه وكیل«، مجلس عـامه را »مشورت خانه« پارلماني انگلستان، پارلمان انگلیس را  نظـام

 وي براي مجلس عوام از) 10. (برد خوانین نام مي ھا بـا عنوان خـانه خواند و از مجلس لـرد مي» وكیل الرعايا«را 
 شود چـرا كه معتقد است تنھا در گردد، اھمیت بسیاري قائـل مي مي آن جھت كه توسط انتخـابات آزاد تشكیل

 میرزا صالح دولت. گیرند شوند و زمام امور را در دست مي ترين افراد انتخاب مي شايسته اين صورت است كه
 تفكیك قدرت میان كند و به موضوع و وكیل عامه تقسیم مي) خوانین(انگلیس را به سه قسم پادشاه، لردھا 

 اصـول ديگري ھمچون اصل آزادي بیـان و. پردازد اين سه نھاد و عدم تمركز قدرت در دست يك فرد خودكـامـه مي
 .توجه وي قرار مي گیرد اصل ھماھنگي قوا در نظام پارلماني نیز مورد

 ھاي آن انگلیس، اركان نظام پارلماني و ويژگي بدين سان میرزا صالح حدود آزادي سیاسي اجتماعي در جامعه
 آزادي: بیان نموده و به توصیف اصول پارلمانتاريسم و مشروطیت، مانند را براي ايرانیان دھه دوم سده نوزدھم

 .انتخابات و حاكمیت پارلماني پرداخته است بیان، آزادي
 ايران و انگلیس نظام سلطنتي بود ولي اوضاع سیاسي اجتماعي اين دو از آنجا كه نظـام حاكم بر ھر دو كشور

 ديد و مي يكديگر بود لـذا وي چاره كار را در اصالح ساختار حكومتي موجود به شكل انگلستان بسیار متفـاوت از
 پارلمانتاريسم انگلستان به توصیف يك الگوي تـوانست آشكارا از نظام ايران انتقـاد نمايد، با بیـان چون نمي

 نمود و نخستین روزنامه ايران را) تبريز(چاپخانه حروفي را وارد ايران  عملي اصالحات پرداخت و در اين راه دومین
 .انتشار داد در تھران

 1809فتحعلي شاه بود در سـال  ابوالحسن ايلچي كه يكي از وابستگان دربار: سفرنامه ابوالحسن ايلچي
 نـامه كه نخستین اين سفر. در آنجا اقـامت گزيد میالدي از سوي شـاه به لندن رفت و به مدت يكسـال و نیم

 نام» پارلمنت انگلیس«گذاري انگلیس با نام  مطرح ساخته، از دستگاه قانون ھاي پارلمانتاريسم در ايران را زمزمه
 خود به صالح شوند و با رضا و رأي كند كه نمـايندگـان در آنجا جمع مي اي توصیف مي آنجا را خـانه برد و مي

 و قاعده مالحظه اكثريت آرا وي در ادامه به آزادي مردمي و اصول حكومت پارلماني. كنند رعیت كـار مي
 علیرغم آنكه اشاره ايلچي به. كند پارلماني اشـاره مي ھا و علني بودن مـذاكرات و منازعـات درتصمیم گیري

 سطحي و صوري است اما سخنانش دربـاره اندازه اختیـارات پادشـاه و فلسفه پارلمانتاريسم انگلستان بسیار
 .سابقه بود و بي پارلمان و آزادي ھاي ھمگاني، براي ايرانیان زماني كه با اين مسائل بیگانه بودند، نو وجودي

 بود كه در سفري ده ماه و نیمه به افشار يكي از رجال دولتي زمان فتحعلي شاه: سفرنامه مصطفي افشار
 افشار در اين سفرنامه از قول. رشته تحرير در آورده بود كشور روسیه درباره دموكراسي پارلماني مطالبي را به

 كند ولي بیشتر از اين مطلبي حاكمیت راي مردم در انتخاب زمامداران تاكید مي انديشمندان روسي بارھا بر
 .آورد نمي

 نمودارھايي از فرھنگ و تمدن غرب از اي در اين سفرنـامه حاج زين العابدين مراغه: سیاحتنامه ابراھیم بیك
 ھـاي آن را با اوضاع نابسامان ايران در ذھن خواننده تفاوت ھـا و ھاي دموكراسي پارلماني اين كشور جمله رژيم

 بسیـاركسـان: گويد در مورد تاثیر گذاري اين سفرنامه بر مردم زمـان خويش مي كـسـروي. ترسیم نموده است
 .گرديدند توان يافت كه با خواندن اين كتاب بیدار شدند و براي كوشیدن به نیكي كشور آماده مي را

 خود از سفر به انگلستان به توصیف رضا قلي میرزا نوه فتحعلي شاه بود و در خاطرات: سفرنامه رضا قلي میرزا
 دانست ؛ انگلستان را شـامـل دو بخش خاص و عام مي وي دولت. نظـام پارلماني اين كشور پرداخته است

 بعضي از اركان دولت و دولت عام را ھمه مردم، از پادشاه الـي فقیر مي دولت خاص را شامل پـادشاه و وزرا و
 است كه كنند و پشتوانه چنین نظامي آراء و مشاركت عموم معتقد بود اين مردمند كه حكومت مي او. دانست

 پارلمان بر مبنـاي مشـاركت رضاقلي میرزا در اين سفرنـامه علت وجودي. در نھاد پارلمان تبلـور مي يـابد
 .كند مستقیم را بیان مي عمومي وجـايگـزيني دموكراسي پارلماني به جاي دموكراسي
 توصیفي از نظـام پـارلمـاني، دموكراسي و آزادي اگر چه ويژگي عام نوشته ھاي اين دوره اين است كه تنھا به

 اند، اما به نظر ھا و اركان انديشه دموكراسي و پارلمانتاريسم نشده در غرب بسنده كرده اند و وارد چارچوب
 نگـارش ھا ـ كه غالبا توسط وابستگان دربـار و مامورين و سفراي حكومتي اثر اين سفرنامه مي رسد كمترين

 ھاي نوين فرمـانروايي شیوه ـ آگاھي دادن به دست اندركـاران امور كشور وصاحب منصبان، پیرامون يـافته است
 اصالح و دگرگوني و زمینه سازي تبديل نظام و نقش مردم در حكومت بوده و اين موضوع در گسترش روند

 . سلطنتي به مشروطه پارلماني موثر بوده است
 برد و شاه را سر مي ھا در يك آرامش نسبي به اي كه تحت سیطره قجر بدين ترتیب مي توان دريافت جامعه

 پنداشت، مخالفت با مقدرات و اوامر الھي مي نامید و ھر گونه مخالفت با وي را در نھايت سايه خدا در زمین مي
 دارد ؛ و چگونه مھمترين كاركرد نظام خواھي و حكومت قانون بر مي قانون چگونه به يك باره سر به شورش،

 .گردد مشروعیت بخشي به بھره برداري از قدرت به مفھوم عام بود، دچار اختالل مي ارزشي كه ھمان
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 اساسي، آزادي، وطن، پارلمان، قانون(يابیم كه دو دسته عوامل ارزشي خارجي  آنچه ذكر شد در مي از
 گسترش شھر نشیني، پیشرفت صنعتي غرب،(و عوامل محیطي خارجي ) حكومت قانون، تعلیم و تربیت نوين 

 به عبارت ديگر ھم تغییرات. گذار بوده است تاثیر بر انقالب مشروطه) رشد جمعیت، ورود صنايع و حرفه ھاي نو
 در واقع تعادل و. انقالب مشروطه ايران تاثیر به سزايي داشته اند ارزشي و ھم تغییرات محیطي در غرب بر

 ھاي جديد، كاركرد ھنگامي به ھم خورد كه ارزش ھاي حاكم بر جامعه به واسطه ورود ارزش ثبات جامعه ايران
 پیشرفت غرب و عقب تغییرات محیطي كه در غرب بوجود آمده بود و باعث. و مشروعیت خود را از دست دادند

 روزگار را وادار به تفكر درباره علل ماندن شرق شده بود نیز يكي ديگر از عواملي بود كه انديشمندان آن
 . پیشرفت غرب و عقب ماندگي خانگي كرد

 در اعمال  مردم، طبقه حاكم ھر روز بیش از پیش حالي كه به دلیل گسترش آگاھي و اعتراض و مقابله در
 در نتیجه اين مشكالت. ماند شد، از بازگشت به حالت تعادل نیز عاجز حاكمیتش با مشكالت فزاينده روبرو مي

 . موجبات تضعیف قدرت سركوب گروه حاكمه را پديد آورد
 عناصر مشروعیت ساز جايگزين

 گیري ديده غرب در دنیاي شرق، چھار نوع موضع در مقابل تحول فرھنگي، سیاسي، اجتماعي و اقتصادي
 ھاي غربي قرار داده و سپس كوشیدند عقايد اسالمي را با آن ايده دسته اول، محور را انديشه و: شود مي

 دوم، غرب زدگان افراطي بودند كه اعتقاد داشتند بايد اسالم و فرھنگ شرق را به دور تطبیق دھند؛ دسته
 رنسانس معاصر انداخت و نظام ارزشي و فرھنگي غرب را به طور كامل پذيرفت؛ دسته سوم كه پرچم داران

 ھا ـ را به عنوان اصل و نیز جنبه ھاي پیرايه اسالمي بودند، قرآن و اسالم راستین ـ اسالم زدوده شده از ھمه
 اسالم تضاد نداشته باشد، پذيرفتند؛ گروه چھارم، برخي نیروھاي سنتي مثبت تمدن غرب را، آن طور كه با روح

 ) 11. (كردند ھاي مدني غرب را به طور كامل رد مي پیشرفت بودند كه
 اي بود كه تقريبا تمام ماندگي ايران، سه مرحله داليل پیشرفت غرب و عقب يابي حیرت، مقايسه و علت

 علمي، ھاي گسترده در مرحله اول آنان مبھوت پیشرفت. كردند ھا خود را غرق آن مي غرب ديده روشنفكران و
 مقايسه ايران و غرب شدند، در مرحله دوم به صنعتي، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي غرب مي

 .ماندگي ايران بر میآمدند يابي پیشرفت غرب و واپس پرداختند و در مرحله آخر درصدد علت مي
 خواھي ھاي مشروطه به سیر و گسترش جنبش گران ايراني به تدريج به سبب آشنايي و توجھي كه انديشه
 آنان ھر انگیزه خصوصي. حاكم بر ايران ديگر تحمل ناپذير است بورژوازي غرب داشتند، احساس كردند كه نظام

 باور بودند كه ايران ھنگامي از امنیت، آسايش، آبروي بین المللي، اھمیت و ثبات و فردي كه داشتند، بدان
 غربي جايگزين آن كن و يك نظام مشروطه دموكراسي گونه برخوردار خواھد شد كه حكومت استبدادي آن ريشه

 ) 12. (گردد
 از جمله مصاديق اين امر) 13.(مشروطه و قانون يكسان نبود با اين حال میزان آگاھي نوخواھان از اروپا و معني

 : گويد انقالب مشروطه، يعني آيت هللا سید محمد طباطبايي نھفته است؛ وي مي در سخن يكي از رھبران
 مشروطه را ديده، ممالك مشروطه را كه خودمان نديده بوديم، ولي آنچه شنیده بوديم و آنھايي كه ممالك ما« 

 حاصل نموده، ترتیب مشروطیت را ما ھم شوق و عشقي. موجب امنیت و آبادي ممالك است] كه[ به ما گفتند
 ) 14(» .در اين مملكت برقرار نموديم

 گرايي مشروطه توان چنین نتیجه گرفت كه اگر چه رھبران انقالبي الگوي خود را در لیبرالیسم و مي از اين سخن
 اقتباس از قوانین اساسي بلژيك و به سبك غرب يافته بودند و حتي در نگارش و تدوين قانون اساسي نیز به

 بسیاري از رھبران و روشنفكران نیز تلقي درستي از فرانسه پرداختند، اما نه تنھا مردم عادي كه حتي
 كردند، خود چنانچه آناني كه مدافع قانون بودند و بر ضرورت آزادي تكیه مي. مشروطه، قانون و آزادي نداشتند

 نظراتش به هللا نوري را به سبب بیان خواھان را نیاورده و شیخ فضل مخالفاني ھمچون مشروعه تاب مشاھده
 .محسوب كرد خواھي ي آغاز شكست مشروطه دار آويختند ؛ و شايد بتوان اين عمل را نقطه

 نتیجه گیري
 گاه جدال مستقیم فرھنگ سنتي ايراني ـ اسالمي انقالب مشروطه به عنوان انقالبي حداقلي، نخستین جلوه

 ھايي كه در جھت مشروطه تنھا يك انديشه حاكم نبود اما كوشش اگر چه در جنبش. و مدرنیته غربي بود
 گرفت بیش از ھر چیز از سنت غربي و از تماس با غرب و تحت عناويني ھمچون نوسازي در اين دوره انجام

 موضوع چرا كه غرب در درجه اول، به عنوان يك. خواھي ناشي گرديد خواھي، و مشروطه قانون خواھي، آزادي
 به شیوه زندگي و در درجه دوم، تھديد معنوي، مذھبي و سیاسي نسبت... شد قابل رقابت نگريسته مي
 ) 15.(رفت مسلمانان به شمار مي

 كه فرمان مشروطیت دستاورد نھضتي سیاسي ـ اجتماعي بود كه پیشتر از توان چنین عنوان كرد بنابراين مي
 اين. جامعة ايراني تحت تاثیر عوامل متعدد فرھنگي، اجتماعي و اقتصادي حاصل شده بود آن در اثر بیداري

 مشروطیت، به واسطه بیداري در ايران از آغاز سده نوزدھم با گسترش انديشه دموكراسي، آزاديخواھي و
 اداري، مدنیت و دموكراسي غربي را ھايي كه به داليل مختلفي ھمچون تحصیل، سیاحت و يا امور فرنگ رفته
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 طريق اخبـار، جرايد و كتب رسیده از مغرب زمین با مشاھده كرده بودند و يـا روشنفكراني كه كمـابیش از
 .گرفت تحوالت اروپا آشنا شده بودند، صورت

 ايرانیان در اثر تماس با غرب توان بیداري يابیم كه طبق ديدگاه كاركردگرايي، مي بر اساس آنچه گذشت در مي
 ھمچنین تضعیف حكومت در اثر عدم توانايي در را به عنوان شرط الزم و) عامل ارزشي ـ محیطي خارجي (

  بیماري كه بدين ترتیب جامعه. انقالب مشروطه شناسايي نمود ھماھنگي با تحوالت را به عنوان شرط كافي
 گر، توسط انقالب، سالمت خود تعادل را از دست داده بود، در اثر ضعف قدرت سركوب توانايي بازگشت به ثبات و

 . جويد باز مي را
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