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  ایران خارجی روابط بر آن تاثیر و مشروطیت گفتمان

 )1299 - 1285(   
  *نژاد سعیدي حمیدرضا

  ** ویسی زینب
  

  چكيده
 عبارت گفتمان این در مرکزي دال که دهدمی نشان مشروطیت گفتمان هايپرونده و احکام ها،بایگانی

 ایران داخلی امور به مربوط مسائل همه مرکزي، دال این حول دیگر مسلط هايدال و »استبداد« از بود
 بعد در نشده بینیپیش پیامد دو گفتمان این. بودند قانون و ؛)شهروندي( رعیت حقوق عدالت، جمله از

 تضعیف موجب عمل در ایران در مشروطه انقالب پیروزي کهاین اول: داشت ایران خارجی روابط
 گفتمان دوم و گردید، ایران در محلی هايحکومت تقویت و گسترش نتیجه در و مرکزي حکومت

 با روابط نوع و خارجی سیاست خصوص در و بود داخلی امور به مربوط هايدال محور حول مشروطیت
 بسط براي شرایط و زمینه عوامل مجموعه نهایتاً. نکرد تولید خاصی آگاهی و دانش بزرگ، قدرتهاي

  .آورد فراهم را ایران در خارجی هايقدرت سلطه بیشتر

  
  ها كليد واژه

  بزرگ هايقدرت خارجی، روابط قانون، عدالت، استبداد، گفتمان،

  
   

                                                             
  كرمانشاه واحد اسالمي آزاد دانشگاه استاديار*. 

  كرمانشاه واحد اسالمي آزاد دانشگاه سياسي علوم ارشد كارشناسي دانشجوي**. 

Archive of SID

www.SID.ir



  )۱۲۸۵ - ۱۲۹۹(ايران  خارجي روابط بر آن تاثير و مشروطيت گفتمان 

 

  

  

  

  

  

152  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره
15

 ،
بهار و تابستان

1390
  

 

 مقدمه
 چه مشروطیت گفتمان در مرکزي ودال مسلط هايدال که است آن مقاله این اصلی سؤاالت

 پاسخ، به رسیدن براي گذاشتند؟ ایران خارجی روابط برحوزه تاثیري چه و بودند؟ هایی دال
 ها،بایگانی ها،ریشه سراغ به گفتمانی تحلیل و گفتمان نظریه هايآموزه از استفاده با ابتدا

 گفتمان اصلی هايدال به را پژوهش این که رفت خواهیم آثاري و اسناد و هاپرونده احکام،
 گفتمان نظریه باب در مختصري توضیح ابتدا است الزم آن از قبل اما. نماید هدایت مشروطیت

 ایران خارجی روابط بعد در گفتمان این انعکاس و بازتاب به مقاله دوم قسمت در. گردد ارائه
  .پرداخت خواهیم

  
 : نظري چارچوب

 شناسیزبان تنگ حصار از 1960 دهه شناسی دیرینه آثار در – فوکو میشل توسط تحلیل
 و الکال توسط ویژهبه 1980 دهه در و گرفت بر در را سیاسی و اجتماعی هايحوزه و آمد بیرون
 سیاسی تحوالت و هاپدیده تحلیل در امروزه کهطوريبه )1(یافت بیشتري گسترش موف

 – انگلیسی شناسزبان – هریس زلیک توسط ابتدا گفتمان تحلیل. دارد کاربرد بسیار اجتماعی
 هاياندیشه با تنگاتنگی ارتباط گفتمان تحلیل شیوه این اما )2(شد مطرح 1952 در

 مشترك محور کهطوريبه. دارد پساساختارگرایی و منوتیک هر و شناسیزبان پدیدارشناسی،
 و انسانی هايکنشی بر آن تأثیر و معنا و آگاهی گیريشکل چگونگی« هااندیشه این همه

 بین معانی بررسی از است عبارت گفتمان اخص طوربه اما. باشدمی» اجتماعی هايساختار
 اخذ آن از را خود کنش و هویت گرکنش که فراگیري نسبتاً معانی هايساخت و اذهانی

 و دانش» تاریخ تداوم« فرضیه نقد با خود، شناسیدیرینه دورهبه مربوط آثار در فوکو. نماید می
 خاص تاریخی مقطع هر در که داندمی دانایی سامان یا )Episteme( اپیستمه محصول را آگاهی

 ايمجموعه ايدوره هر در معرفت کلی نظام فوکو، تعبیر به. آیدمی وجودبه خاص شکلی به
 در خود شناسیدیرینه در فوکو. بخشدمی معنا اشیاء و امور به که است مندتاریخ و مندساخت

 هاستبایگانی مطالعه تعبیري به فوکو نگاه از شناسیدیرینه. است معرفت ناخودآگاه کشف پی
 تاریخی هايدوره در اندیشیدن و گفتن سخن هايشیوه بر حاکم نظام هابایگانی و«

 هر که است مدعی پیشین ادوار از دانش دورة هر گسست اصل بر تکیه با فوکو ) 3(».اند خاص
 و گفتمان نظر از تاریخی هايدوره بیان براي او همین براي دارد، را خود هايویژگی عصري
 است عبارت اپیستمه او نظر از. جویدمی سود) دانایی سامان و انگاره یا( اپیستمه واژه از دانایی

 ها،کنش این است، گفتمانی هايکنش بخش وحدت خاص عصر یک در که روابطی مجموعه از
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 حاکم مناسبات از ايمجموعه فوکو منظر از اپیستمه پس )4(.است معرفتی هاينظام آورندهپدید
 و آیدمی بیرون آن دل از معرفت و آگاهی دانش، که است خاص تاریخی دوره یک بر

 دوران آن زاده که هاییداده و اسناد یاري به اول وهله در را دوران هر اپیستمه شناس، دیرینه
 انگاره) اشیاء( امور و هاواژه میان رنساس عصر در که گویدمی فوکو )5(.کندمی درك هستند

) 1650-1800( کالسیک عصر در گفتمان تغییر با کهحالی در بود حاکم مشابهت و همسانی
 جدایی از بود عبارت) 1800-1950( مدرن گفتمان در اپیستمه و کرد، ظهور بازنمایی اپیستمه

 و نشانه نه و اشیاء سمبل نه دیگر ها،واژه مدرن دوران در )6(.امور و اشیاء و هاواژه میان مطلق
 بود مدرن گفتمان در عبارتی به. است خودش به سوژه بازتاب تنها بلکه اشیاء، نماینگر و بازتاب

 گفتمان( بعد به 1950 از و شد پدیدار سامان خود و مختار خود سوژه عنوان به انسان که
 سوژه بازنمایی نه اشیاء بازنمایی و اشیاء سمبل نه واژگان ،)پساساختارگرایی یا پسامدرنیسم

  . هستند هاواژه خود بازنمایی تنها بلکه
 و دانش همه که داد نشان مختلف هايگفتمان در هانشانه و احکام شناسیدیرینه با فوکو

 تصور خالف بر - نیز انسانی سوژه حتی و گیرد،می شکل گفتمان چارچوب در انسان آگاهی
 بر و محصول عقل، خود کهاین دادن نشان با فوکو. است گفتمان محصول خود – مدرن دانش
 بر واژه این از جاودانه و همیشگی شمولجهان تعبیر« جنگ به است، مدرن دانش از آمده
 به بنابراین )7(»خواندمی فرا چالش به جایک را.....  و خردمند و خرد عاقل، و عقل و خیزد می

 چرا. گرفت کاربه تواننمی دیگر عصر مورد در را دوره یک گفتمان و داللتی نظام فوکو تعبیر
 الکال. دارد اساسی تفاوت دیگر هايدوره با دوره هر بر حاکم هايداللت و شناسینشانه نظام که
 فراهم اجتماعی سیاسی تحلیل براي تريمناسب بستر فوکو نظریات گسترش و بسط با موف و

 و هانشانه که دادند نشان» گفتمان ايرابطه نظام« ارائه با سوسور آراء از تأثیر به هاآن آورند،
 از بلکه خارج جهان به ارجاع واسطهبه نه – شطرنج هايمهره همانند – را خود معناي کلمات
 بنابراین )8(.آورند می بدست کنندمی برقرار زبانی نظام درون در یکدیگر بین که ايرابطه طریق

 زمینه با ارتباط در همگی نمادها و کنش ها،کالم کلمات، اجتماعی معناي موف، الکالو منظر از
 حال در که کلی رفتار با ارتباط در معنا هر شوند،می درك هستند آن از جزیی هاآن که کلی
 کشیدن مثال عنوانبه. شوندمی فهمیده خاص گفتمان یک با ارتباط در رفتار هر و است وقوع
) انتخابات در دادن رأي عمل( صندوق یک درون آن دادن قرار و کاغذ برگه یک روي خط یک
 دموکراسی لیبرال راآن ما که نهادهایی و هارویه قواعد، از متشکل نظامی درون در تنها
 و دال میان رابطه خواندن اختیاري با سوسور خالف بر موف و الکال )9(.یابد معنامی نمائیم می

 فراهم را هاگفتمان در دائمی تغییر و تحول نتیجه در و هامدلول بودن سیال امکان مدلول
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 دال یا )nodoL point( مرکزي نقطه یک حول معموالً هاگفتمان موف و الکال نظر از )10(.نمودند
 که است ايبرجسته نشانه مرکزي، نقطه. شوندمی )Articulation( بندي مفصل مرکزي

 گفتمان مرکزي نقطه مثال عنوانبه یابندمی سامان و شده تنظیم آن کنار در دیگر هاي نشانه
 از گفتمان یک درون در نشانه یک معناي شدن تثبیت. بود »استبداد« مشروطیت سیاسی
 آن دیگر اجتماعی معناي کردن طرد یا راندن حاشیه به و دلخواه معناي کردن برجسته طریق

 پادشاه« دال از که مدلولی مشروطیت سیاسی گفتمان در مثال عنوانبه. گیردمی صورت دال
 رعیت و محور عدالت و خواهعدالت پادشاه« از است عبارت شودمی ارائه» مطلوب دولت یا خوب
 است ممکن دیگري گفتمان در) مطلوب دولت یا خوب پادشاه( دال همان از کهحالی در. »پرور

 مقابل در کشور ارضی تمامیت و حاکمیت حافظ و گراملی و مستقل و مقتدر پادشاه« مدولول
  . شود برداشت» اجنبی دول اندازيدست
 field(» گفتمانی حوزه« شوندمی طرد گفتمان از که را هانشانه اجتماعی معناي موف و الکال

of discursive( نامدمی.)و شده جذب اول مدلول مشروطیت گفتمان در مثال عنوانبه )11 
 بنابراین. گیردمی قرار» گفتمانی حوزه« در دوم مدلول پس شودمی رانده حاشیه به دوم مدلول

 هاينشانه از و یابد سوق خواهدل معناي سمتبه گفتمانی حوزه شودمی تالش گفتمان یک در
 لذا. شود تثبیت خود نظر مورد معناي» گفتمانی حوزه« در معنا گانگی چند ویژگی با و مبهم
 مدت براي کدامهیچ هاآن کهنحوي به. شودمی هاگفتمان بودن سیال باعث عمالً گفتمانی حوزه

 بعدي هايسال در نیز مشروطیت گفتمان کهاین کما بود نخواهند تغییر بدون و ایستا طوالنی
  . شد تبدیل طلبی استقالل گفتمان به

 در کهزمانی آنان منظر از کنندمی مطرح را هژمونیک دال مفهوم چنین،هم موف و الکال
 تبدیل هژمونیک دال به دال آن آید وجودبه اجماع جامعه در دال یک معناي یا مدلول خصوص

 شوند، تبدیل هژمونیک هايدال به گفتمان یک اصلی هايدال کهزمانی بعد، قدم در. شودمی
 است توانسته گفتمان آن حالت این در شود،می تبدیل هژمونیک گفتمان به گفتمان آن
 طوربه هژمونیک گفتمان وضعی چنین در. آورد بدست را عمومی افکار پذیرش باالیی میزان به
 این احتماالً و نمایدمی تثبیت وسیع سطح در را خاصی هايمدلول و معانی موقت چند هر

 خاص سیاسی کردار و عملبه یا و کرده دانش و شناخت و معنا تولید توانست خواهد گفتمان
   .شود منجر

 و گردید تبدیل هژمونیک دال به» استبداد دفع«تدالمشروطی گفتمان در مثال عنوانبه
 ،... و قانون خانه، عدالت نظیر گفتمان، این اصلی هايدال سایر شدن هژمونیک با تدریج به

 این بطن از که گردید تبدیل شاهمظفرالدین زمان در هژمونیک گفتمان به مشروطیت گفتمان
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 و کردار هم و گردید تولید...)  و اساسیقانون پارلمان، دموکراسی،( خاص دانش هم گفتمان
 . آمد وجودبه...)  و شاهمظفرالدین توسط مشروطه امضاي( خاص سیاسی عمل

. بایدمی معنا گفتمان چارچوب در و است گفتمانی امور همه فوکو همچو موف و الکال منظر از
 هايگفتمان وسیلهبه و هستند معنیبی و شکلبی ذاتاً کلی طوربه جهان و اجتماع انسان،
 گفتمانی قبل ما یا و گفتمانی غیر واقعیت. یابندمی خاصی شکل و معنا دورانی هر در مسلط
 بررسی به نظري چارچوب این قالب در لذا. است گفتمان تنها هست چهآن هر ندارد وجود

 هايدال نمود خواهیم تالش و پردازیم می مشروطیت گفتان به مربوط اسناد و احکام و بایگانی
  . نمائیم استخراج را گفتمان این هژمونیک دال و اصلی

  
  :مشروطیت گفتمان در مسلط هاي دال

 از حداقلی کسب و آزادي شاهی، استبداد با مقابله قانون، خانه،عدالت مشروطیت، گفتمان محور
 در گرچه. شناسیممی بشر حقوق و دموکراسی حکومت نام هب راآن امروزه ما که بود چیزي آن

 قحطی، و گرسنگی مردم، تهیدستی و فقر رفع بود؛ نیز دیگري مطالبات مشروطیت، گفتمان
 گرانی خاطر همینبه. بود افتاده اتفاق کرّات به مشروطه انقالب تا قاجار دوران در که چیزي
 بود روسیه 1905شورش از متأثر خود که - مشروطه انقالب آستانه در قند ویژهبه کاالها برخی

 ناعادالنه تنبیه نمود دارجریحه را مردم بیشتر، که چیزي آن زددامن بیشتر را مردم نارضایتی -
 تهران مستبد حاکم عالءالدوله توسط - سیدهاشم حاج - ویژهبه بازاریان و تاجران از تعدادي

 انقالب هدف اما. نمودندمی تلقی غیرقانونی و ناعادالنه راآن بازاریان و مردم که مجازاتی )12(.بود
 چرا نبود عمومی ارزاق کمبود و قحطی و کاال گرانیخواهان مشروطه گفتمان محور و مشروطه

 تأسیس جاي هب مشروطه انقالب کنندگان تحصن و خواهان مشروطه صورت این در که
  .کردندمی طلب را عمومی ارزاق فراوانی و ارزانی باید قانون، و خانه عدالت
 اعطاي از جامعه گرچه نبود، نیز اجانب نفوذ و استعمار با مبارزه مشروطه، گفتمان محور

 انقالب از قبل تا تناوب به که فراوانی امتیازات بود ناراضی ایرانی حکام توسط خارجی امتیازات
 بود شده داده انگلیس و روس قدرت دو به شاهمظفرالدین و شاهناصرالدین توسط اکثراً مشروطه

 محور حالاین با ولی نبود تأثیربی هاآن مشروعیت سلب و قاجار حکام از مردم بدبینی در
 شعار صورت این در چه نبود خارجی هايقدرت نفوذ با مبارزه خواهی مشروطه گفتمان

 در البته و بود» استقالل یا مرگ یا« بلکه نبود» خانه عدالت یا مرگ یا« خواهان مشروطه
 چنینهم. نشستندمی بست به انگلستان سفارت در نباید کنندگان تحصن صورت این

 مشروطه انقالب هايریشه جمله از باز اروپا همانند صنعتی پیشرفت و ترقی براي هادرخواست
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 محور که چیزي آن هااین همه با اما بود، اروپا با ایران روابط سطح افزایش از متأثر که بود
 و تثبیت و پادشاه مطلقه اختیارات کاهش دادمی شکل را خواهان مشروطه هايدرخواست

 از را پادشاه مقام خانهعدالت تأسیس. بود شهروندان براي انسانی حقوق از حداقلی استقرار
 و مردم براي قانون بنام محافظی سپر مقابل در و آورد پائین الهی ظل نیافتنی دست جایگاه

 اصلی ریشه بنابراین نمود ایجاد شاهشاهن مطلق اراده و جور و ظلم مقابل در دفاعبی شهروندان
 بر گذاشتن بند و قید و شروط و شرط و شاهی ستم و ظلم و استبداد عالج مشروطیت گفتمان

 نه واقع در مشروطیت گفتمان در مسلط هايدال. بود قاجار مستبد پادشاهان پاي و دست
» اروپا سبک به صنعتی توسعه نه» «اجانب نفوذ قطع و استقالل« نه» نان« ونه» عمومی ارزاق«
  .بود» مشروطه حکومت کالم یک در و خانهعدالت قانون، استبداد،« بلکه...  و

 بوده متمادي هايقرن طول در ایران پادشاهان حصر و حدبی ستم و ظلم بازتاب گفتمان این
 خواهی آزادي هايشورش و فرانسه کبیر انقالب از تأثیر به قاجاریه، دوران و نوزده قرن در که

 مقابل در بود، رسیده زده استبداد ایران به نیز آن امواج قرن، یک گذشت از بعد اکنون اروپا
 هاآن. دانستندمی ایران گذشته پادشاهان العنانمطلق تخت و تاج وارث را خود نیز قاجار شاهان
 همینبه )13(.دارند را هاآن از دارينگه و هدایت وظیفه که کردهمی تلّقی گوسفندانی را مردم
 پایه بلند مقامات و نخبگان تا عادي مردم از شهروندان هستی همه و جان و مال اختیار لحاظ

 زنده مردم اگر قاجار، پادشاهان زعم به واقع در. دانستندمی خود طبیعی حق را حکومتی
 است لطفی و پادشاه شخص اجازه و خواست و اراده خاطر به تنها این کشندمی نفس و هستند

 در هاآن اختیارات بودن حصر و حدبی و قاجار شاهان استبداد. دارد رعیت حق در او که
 شاه خود از غیر کس هیچ که بود شدید و گسترده چنانآن شهروندان، جان و مال خصوص

 توانستمی خود مال و جان امنیت به نفر یک فقط ایران در. نبود مالی و جانی امنیت داراي
 یکی همواره مطلقه استبداد واقع، در. پادشاه شخص جز نبود کسی آن و باشد داشته اطمینان

 به استبداد. است بوده ایران تاریخ طول در قدرت ساخت هايمؤلفه و هاویژگی پایدارترین از
 عدم و قانونی محدودیت گونههیچ بدون خودکامه، پادشاه دست در قدرت تمرکز معناي
 و ناگوار بسیار سیاسی اثرات وضعیت، این. بود) رعیت بخوانید( شهروندان مقابل در گویی پاسخ
 به ایران رجال الحمایگیتحت و سرسپردگی رسم ایجاد آن ترینمهم که داشت تلخی

  )14(.بود) انگلیس و روس خصوصاً( خارجی هايخانه سفارت
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 این به تدریجبه قاجار دوران در پادشاه فرزندان و هازادهشاه حتی و ایران سیاسی رجال و مردم
 مواقع در تواندمی خارجی کشورهاي هايخانهسفارت به وابستگی تنها که بودند رسیده نتیجه

  1.نماید محافظت پادشاه خشم مقابل در هاآن مال و جان از حساس
  :گویدمی االسالمیشیخ دکتر

 ایران مردم بگوئیم اگر نیست اغراق شاه،محمدعلی سلطنت اواخر تا قاجاریه سلسله بدو از«
 وقت استبدادي دستگاه مقابل در خود ناموس و مال و جان حفظ براي تضمینی گونه هیچ

 مهم مناطق داراناستان و حکام الرسمعلی که( شمارشبی فرزندان و مملکت شاه. نداشتند
 مملکت این افراد سر بر خواستندمی که را بالیی هر و داشتند میل که را کاري هر) بودند کشور

  )15(».باشد آنان اعمال از بازخواست یا جلوگیري به قادر کسی کهآنبی آوردندمی
 را شاندارائی و اموال و کشتندمی شدن عزل از پس معموالً را هاصدراعظم قاجار پادشاهان

 صدراعظم الدولهاعتماد خانابراهیم میرزا توان،می هاصدراعظم این از کردند می مصادره
 شاه ناصرالدین صداعظم امیرکبیر خان میرزاتقی محمدشاه، صدراعظم دوم مقام قائم شاه،علی فتح

 چنین وهم جست، خطر از لحظه آخرین در که شاه محمدعلی صدراعظم ناصرالملک، نهایتاً و
 بود شاه مظفرالدین تنها ظاهراً .او خود اشاره به محمدخان آقا برادر خان جعفرقلی شدن کشته

 و ها سفاکی داستان. نکرد اجرا احمدشاه از قبل تا را قاجار پادشاهان کُشی صدراعظم رسم که
 و گوش و تفلیس در او هايجنایت و قاجار محمدشاه از است، زیاد بسیار قاجار شاهان استبداد

 با و کاردان صدراعظم ساالرسپه خانحسینمیرزا کرمان، در او هايعام قتل و هابریدن بینی
 خطر از روس سفارت حمایت دلیلبه تنها صدارت مقام از عزل از پس نیز شاهناصرالدین کفایت
 دریافت خاطربه که نیز شاهناصرالدین فرزند السلطانظل کهآن ترجالب )16(یافت، رهایی مرگ
 قرار پدر حسد مورد -  انگلستان دولت از شوالیه درجه به ارتقاء و هند ستاره حمایل و نشان
 تضمین انگلستان حمایت واسطهبه تنها و شد عزل والیات در هایشحکومت تمام از بود، گرفته
 میرزا خسرو و میرزا گیرجهان هاينام به محمدشاه برادران از تن دو شدن کور )17(.گرفت جانی

 از هاییگوشه او، خود دستوربه) محمدشاه عموي( السلطنهشجاع شدن نابینا او، خود امر به
 و شاه خانواده حتی دهدمی نشان که است قاجار عصر ایران در مطلق استبداد وضعیت

 از قبل - شاه ناصرالدین دستور به .نداشتند امنیتی هیچ کشور، مقامات باالترین و زادگان شاه
 و نمودند خفه ايمحاکمه هیچبی او خود حضور در را معترض سربازان از تن ده -  فرنگ به سفر
: گفت شاه خداحافظی، موقع در. زد قضیه آن به ايگوشه اول گیوم امپراطور برلین در بعداً

                                                             
شاه بود که در داستان نجات ناصرالملک صدراعظم از مرگ حتمی در دربار محمدعلیتر اما شاید از همه موارد جالب. ١

 نفر دوم سفارت انگلستان در ایران مورد عفو پادشاه قرار گرفت" چرچیل"گری دقایق پایانی اجرای حکم با میانجی
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 بر قاجار استبدادي حکومت ناحیه از که ستمی و ظلم )18(.شودنمی عدالت زدنگردن بدون
 مستقالً کدام هر نیز زادگانشاه بلکه شدنمی پادشاه شخصبه منحصر تنها شدمی اعمال مردم

 سنگینی هايمالیات. گرفتندمی پیش در را پادشاه روش همان خود حکومت تحت والیات بر
 باقی مردم بر گاهیپناه و ملجأ هیچ شدمی اخذ زور اعمال با فقیر مردم از والیات در که

 آن از اينمونه دولتی، مأموران به مالیات جايبه قوچانی دختران فروش حکایت. بود نگذاشته
   )19(.بود اسفناك وضعیت

 آن مردم« فارس در شاهمظفرالدین پسر السلطنهشعاع میرزا منصور ملک حکومت که شده گفته
 پرکردن و شکم سیرکردن. کرد وارد خسارات رعایا به میلیون صد از بیش و کرد گدا را ایاالت
 مورد در )20(.»نشاند سیا روزبه را فارس بود آورده همراه که مفتخواري اردوي و خود جیب

 بسیاري هايداستان نیز تبریز حکومت در عهدي والیت زمان در میرزا  محمدعلی فساد استبداد
 رئیس براي مصیبتی داشت خوشگلی پسر یا دختر که ايخانه هر« کهاین جمله از. دارد وجود
 دیده عمومی مجامع در کمتر نداشتند کشیده هايسبیل تا جوانان اکثر که کردمی ایجاد عائله
  )21(.»شدندمی

 در زن جاسوسان خوشگل، پسران و دختران شناسایی براي میرزامحمدعلی که است معروف
 که کرمان دهات در حکومت مأموران« که است شده نقل کرمان وضعیت از. بود گرفته اختیار

 و بندندمی درخت به را او ندارد رعیت بگیرد رعیت از را) مالیات از نوعی( خري پول خواهدمی
 جمع تومن یک روز دو یکی از پس بدهند شاهییک شاهییک عابرین که زنندمی شالق قدرآن
 دهدمی تومان یک یا و هزار پنج مقابل در را خود دختر رعیت... حکومت، مأمور براي شودمی
 و قانونی بی و استبداد حکومت نوع از واضحی نمونه 1»آقاسی میرزا گاو«) 22(.حکومت مأمور به

 آگاهی افزایش و سو،یک از وضعیت این .است مشروطه از پیش دوران حکومت از مردم ترس
 دیوار تدریجبه – بود شده تشدید قاجاریه آغاز از که - غرب با ارتباطات گسترش اثر در مردم

 هدف دو را مشروطه اهداف کاتوزیان.انداخت لرزه به را قاجار استبدادي رژیم مشروعیت پوسیده
 رژیمی با آن گزینیجاي و استبدادي رژیم برچیدن اهداف این از یکی: کندمی ذکر عمده

                                                             
رفت و واست میخمیرزا آقاسی گاومیشی داشت که برخالف مردم کامالً آزاد و رها بود هر کجا میحاج. ١

این گاو صاحب قدرت برخی اوقات به بازار و . خورد و احدی حق نداشت مانع او گرددخواست میهرچه می
رسید هر چه خوردنی در ای میشد به هر دکان یا مغازهوقتی وارد بازار می. کشیدهای مختلف سر میمحله

زده به گاو کرد و صاحب مغازه هم حسرتمیریخت و خسارات وارد خورد و یا به زمین میدسترس بود می
کسی هم . کرد و جرأت نداشت که او را بزند یا برای حفظ اموال خود گاو میش را دور کندمحترم نگاه می

 .اعتراض و شکایت نداشت
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 قضایی، نظام پرورش، و آموزش اداري، نظام در نوسازي به مربوط نیز دیگري و بود دموکراتیک
 اصلی هدف را قانون استقرار و استبداد نفی کاتوزیان )23(.شدمی غیره و نقل و حمل
  :گویدمی او داندمی مشروطه فکران روشن

 نه و داشت روشنی تصویر خود گذشته از نه که گذاشت بیستم قرن به پا وضعیتی در ایران«
 فرهنگ میان – تجدد در دیگر پاي و داشت سنت جهان در پا یک مطمئن، اشآینده به نسبت

 نظامی و اقتصادي - سیاسی هايرقابت در اختیاريبی مهره - اروپایی فرهنگ و آسیاسی
 سنتی نظام الغاي کشور، نوگراي فکرانروشن برنامه ترینمهم بریتانیا، و روسیه هايامپراتوري

 حکومت استقرار براي هاآن مبارزه لذا و. بود قانون حکومت جایگزینی و استبداد حکومت
 تواندنمی نیز قانون بشود تصمیم اتخاذ خودکامگی براساس که جایی« وي نظربه )24(»مشروطه

 سنتی حقوق چارچوب از رهایی براي اروپایی هايانقالب کهحالی در باشد داشته واقعی معناي
 قانون خود به دستیابی یعنی استبداد حکومت از رهایی مشروطه انقالب هدف کردندمی مبارزه

 با مبارزه محور حول را مشروطه گفتمان کاتوزیان همانند نیز» الگار حامد« )25(».است بوده
 همگان که بود این ایران در مشروطه برجسته خصیصه« :الگار نظربه ،داندمی استبداد

 داشتند نظر اتفاق مطلقه حاکمیت و حکومت استبداد نفی در و خواهندنمی چه که دانستند می
 نظر اشتراك متفاوت اجتماعی هايپایگاه و متفاوت هايموقعیت در اقشار همه هدف این در و

  )26(».داشتند
 از کامالً که کندمی قول نقل را مشروطه انقالب آستانه در انقالبی بیانیه یک براون ادوارد

 با مبارزه یعنی - مشروطه اصلی هدف چنینهم و شهروندي حقوق از مردم آگاهی افزایش
 خاطر از حضرت اعلی ظاهراً ،اخطار« :است آمده بیانیه این در. دهد می خبر -  پادشاه استبداد

 در داد است، گرفته صورت... تلگراف یک نتیجه در صرفاً تخت و تاج به یابیدست که است برده
 بر مبنی غیب عالم سوي از حکمی خودش دست در نیز و نبود تخت و تاج صاحب مادر بطن

 این که بود اندیشیده مسأله این به ايلحظه براي حتی وي اگر مطمئناً نداشت مطلقه حکومت
 و اندگزیده عالی مقام این به را وي که آنان و. است مردم رد یا قبول بر مبتنی صرفاً پادشاهی
 برگزینند وي جاي به را دیگري فرد توانندمی چنانهم اندشناخته رسمیت به را وي سلطنت

 )27(».شدنمی منحرف مشروطه حکومت مقررات و عدالت مستقیم صراط از حد بدین تا هرگز
 در مسلط هايدال که دهدمی نشان مشروطه انقالب از قبل تا ایرانی اندیشمندان آثار بررسی

 برابر در شهروندي حقوق و قانون فقدان و استبداد معضل آندوران، ورزي اندیشه گفتمان
 تأثیر تحت -) شاهفتحعلی فرزند( میرزارضاقلی است، بوده حکومت و پادشاه مطلقه حاکمیت

 آزادي و حریت تمام، ممکلت آن در« : نویسدمی خود سفرنامه در - انگلستان در آزادي و قانون
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 آن قدرت پادشاهان حتی و امراء و وزراء کرد خواهد قانون موافق بخواهد چه هر کس هر. است
 تفنگی صحرایی وحوش طیور،به موسم این غیر در المثل،فی اگر باشد کشته را مرغی که ندارد
 از بهبهانی ابوطالب )28(».کنند جاري او بر حد و برده شرع محکمه به حکماً را او اندازد

 هاي آزادي ضرورت بر» العلیمنهاج« رساله در نوزده قرن دوم نیمه در ایرانی نویسندگان
» حریت« چیز هر از قبل کرد فرنگستان را فرنگستان که چهآن، وي نظر به دارد، تأکید سیاسی

  :بهبهانی دیدگاه از. است
 در کند گفتگو و مباحثه و باشد داشته مداخله کهاین در است آزاد ملت یعنی سیاسی آزادي«

 هاروزنامه. باشد داشته دخالت دولت کارهاي جمیع و خرج و جمع در چنینهم سیاسیه، اقالم
 از برسد خاطرشان به چیزي یا دولت کارهاي قبح و حسن از شوند متوجه که چه هر آزادانه

  )29(»}کنند منتشر{. باشد ملت یا دولت صالح و صرفه موجب که مطالبی
 سیاسی فلسفه با مخالفت در که بود ایرانی ورزان اندیشه ترینمهم از آخوندزاده علیفتح میرزا

 بر پادشاه الهی حق و سلطنت مطلقه استبداد شالوده بر که -  ایران جامعه در حکومت سنتی
 غرب سیاسی جدید فلسفه تأثیر تحت او درآورد، تحریر رشته به مهمی آثار -  بود استوار مردم

 که روآن از را قاجاریه حکومت آخوندزاده پرداخت، پارلمانی مشروطه سیاسی نظام از دفاع به
 به او. برد سئوال زیر را شاه مطلقه اختیارات و داد قرار انتقاد مورد است استبدادي حکومت یک

 ناشی ملت اراده از حکومت مشروعیت او دیدگاه از بود، معتقد قانون از پادشاه و حکومت تابعیت
 )30(.بداند مجلس قوانین از تبعیت به مؤظف و ملت نماینده را خود باید پادشاه او نظر از شودمی

 و آزادي منافع توانستیدمی اگر ایرانیان اي« :نوشت مشروطه انقالب از قبل سال 13 آخوندزاده
 هادانش آموختن به شما. پذیرفتید نمی را فروتنی و بردگی هرگز شما دریابید را بشر حقوق

 از خودرا که شدیدمی متحد دیگر یک با و کردیدمی بنیاد سري هايانجمن و پرداختیدمی
 مهم نویسندگان از دیگر یکی الدولهمستشار خانمیرزایوسف )31(».سازید رها مستبدین استبداد

 قلم شاه مطلقه قدرت و استبدادي حکومت نفی باب در که بود ایران در مشروطه از قبل
 بشر حقوق اعالمیه مواد از ايخالصه ترجمه» کلمه یک« رساله انتشار با وي نمود فرسایی
 غیرانسانی و ناپسند هايروش به اعتراض با او. داد انتشار فارسی زبان به باراولین براي را فرانسه
  :گویدمی هاآن هايمجازات انواع و ایران در شهروندان با حکومت برخورد

 زیردستان به نسبت که ندارند قدرت و جرأت لشکر سران و امراء و حکام از احدي} غرب در{«
 فحش یا بدهند شکنجه بزنند، چوبی اقرارگرفتن جهتبه نفس هواي به و قانون حکم بدون خود

 و استر اسب حق در و است انسانیت شاءن خالف} که را{ تنبیهات قسم این} یا و{ بگویند،
 حتی کسی حق در که نیست قدرت این را پادشاهی هیچ. دانند روا هم بارکش حیوانات سایر
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 منداناندیش جمله از نیز الدولهناظم خانملکم میرزا )32(».بدهد تازیانه و چوب یک زدن حکم
 بر مبتنی حکومت تأسیس براي استبدادي حکومت از انتقاد با او بود مشروطه گفتمان در مؤثر

 مطلقه استبدادي حکومت با مخالفت راستاي در خانملکم. نمود زیادي تالش قانون
 شوراي مجلس« ،»قوانین مجلس« ،»دولت شوراي مجلس« جمله از زیادي پیشنهادهاي

 طالبوف عبدالرحیم میرزا )33(.داد ارائه» ملی شوراي مجلس« و» ملی کبراي مجلس« ،»کبري
 مال و جان اطمینان تواندمی قانون« :گویدمی قانون حکومت استقرار ضرورت و استبداد رد در
 قانون کجا هر بزداید، مردم از جهل زنگ و نماید معارف نشر تواندمی قانون. بدهد تبعه به

 اصالح به جاآن در بشري کفایت نیست قانون هرکجا نیست ناموس و شرف مراتب حفظ نیست
  )34(».نیست کافی مساوات نشر و مفاسد رفع و معایب

 وطن اقدامات چرا که بداند بخواهد ایرانی اگر« :گویدمی قانون اهمیت و ضرورت در طالبوف
 ما جرائد هايبشارت چرا شود،می خشک نروئیده ما ترقی تخم چرا رود،نمی پیش از پرستان

 دیگر روز دولت به اکید احکام چرا گردد،می خسارت سوء و یأس به مبدل روز دو از بعد
 کوشیممی او تزئینات در که خانه کهآن جهتبه ماندمی گوش در پنبه اجرایش از یا فراموش

 )35(».نداریم ما و گویندمی قانون را او که است ايواحده کلمه همان بنا این و... است بنا بی

 براي مشروطه انقالب آستانه در خود رانیسخن در مشروطه نهضت رهبران از طباطبایی اهللا آیت
 را عدل طریق اجانب، ملّت و کفار امروز«: گویدمی مشروطه از دفاع و استبداد و ظلم از رهایی
 معاون یا هستیم ظالم یا ایمشده منحرف عدل طریق از مسلمانان ما} ولی{ اندداشته سلوك
 معدلت گفتیم اگر... ایم نگفته دیگري چیز عدل کلمه یک این جزبه که است ماه 8 ظلمه،

 عدل ما برسند، مردم داد به مجلس آن در و شود تشکیل مجلسی که بود این غرض خواهیم می
 آن در که خواهیممی مجلسی ما خواهیمرامی اسالم قانون اجراي ما خواهیممی خانهعدالت و

  )36(».باشند مساوي قانونی حدود در گدا و شاه مجلس
 نیز حکومت، فساد قانونی،بی استبداد، مشکل مشروطه، دوران شعراي آثار در ترتیب همینبه

 در اشعار این از هایینمونه به جمله از. دهندمی تشکیل را آندوران سیاسی شعرهاي اصلی محور
  .شودمی اشاره زیر
  آمد هوش به ملتی یک که باده بنوش    آمد فروشمی پیر از دوشم پیام

  آمد پوش پرده مشروطه که شکر هزار    استبداد درید ایران ز پرده هزاران
  )37(آمد جوش به چِسان سیاوش خون که ببین    آزادي راه شهیدان پاك خاك ز

  
  ماست از هست هرچه نالیم چه غیر دست ز    است خانگی دزد دست از مملکت خراب
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  :گویدمی شاه ناصرالدین به خطاب شعرش در کرمانی آقاخان میرزا
  پايبه مردم خیزند تو از بعد که    خداي ایران جوي جهان از بترس
  بم و زیر ناله با بگویند      ستم و جور دست از بنالد

  ندید شهریاري نشان زین کسی      آفرید جهان تا همی ایزد که
  گنج و مال کهتران از هم گرفتن    رنج و درد و بستن و کشتن جز که

  برگماشت این بر آن آن، بر این همی      نداشت را کس آزرم و ندانست
  

  ملیچ گاهی گربه گه پرستید      هیچ نپرداخت رعیت کار به
  ناز و فرّ با زیست می تخت بر که      باز پنجاه سال مدت این در

  کمی آمد ملک از شعبه هر به      غمی شد او از مردم جان همه
  )38(خدا بر دست دولت بیداد ز      گدا ملت و گشت تهی خزینه

  
  شکست پایم دو چشم! مرو راه    دست دو ببستم! چشم! مزن دست
  دهن ببستم چشم! مکن نطق      سخن نمودم قطع! مزن حرف
  مکن انسان نافهمی خواهش    مکن عنوان سخن این! نفهم هیچ
  )39(شوم خر من که است محال لیک      شوم کر شوم کور شوم الل

  
  خواهی مشروطه بیرق شد، پا به      شاهی ظلم به چون ایران، در

  بسته عهد پرچم سرخ زیر به      دسته دسته سو هر ز مجاهدا
   )40(تهاجم اندر آمدند مسلّح      مردم آزادي خصم دفع به

 به. م 1902 سال در خراسان ادب روزنامه 30 و 29 ،26 هايشماره در که مسمطی از بخشی
 و پردازدمی قاجار حکومت فساد به ایران گذشته افتخارات برشمردن از بعد شاعر رسیده چاپ
  :کشدمی نقد به را قاجار دوران موجود وضع
  پنجیم و شش اندر باخته فره دا در    رنجیم و محنت و غم گرفتار امروز

  شکنجیم و چین در همه عروسان زلف چون    سپنجیم دیر این در افسوس و ناله با
  گلزار به هزاریم ویرانه به جغدیم
  گرفته تاب ما پیکر تب سوزش وز    گرفته آب را مزرعه این که افسوس
  گرفته خوناب پردوز خرد چشمان      گرفته مهتاب هنرگونه رخسار
  بیمار شده صحت و مایهبی شده ثروت
  خفتن بانویی شد خوردن پس خادم  رفتن ز ماند عسس و خفت خدا خانه چون
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  گرفتن رشوه طلب در جا همه قاضی      نهفتن راز پرده پی جاسوس
 )41(گفتن موقع نه و ماند شنفتن دقت نه    شنیدن افسانه و گفتن فسون به واعظ

 نمودن مشخص و محدود« ،»بیان آزادي جمله از شهروندان حقوق« ،»قانون« موضوعات
 پیروزي با بودند، خواهی مشروطه گفتمان در مسلط هايدال واقع در که» پادشاه اختیارات

 تجلی شده مکتوب جدید اساسی قانون قالب در خواهان مشروطه توسط مشروطه، انقالب
  :است آمده اساسی قانون این اصول از بندهایی در جمله از. یافتند

 و هستند تعرض هرگونه از مصون و محفوظ شرف و مسکن و مال و جان حیث از مردم افراد -
 اصل. (نمایدمی معین مملکت این قانون که ترتیبی و حکم به مگر شد تواننمی احدي متعرض

 ) نهم
 )دوازده اصل( قانون موجببه مگر شودنمی مجازاتی هیچ اجراي و حکم -
 )سیزده اصل( است امان و حفظ در کس هر خانه و منزل -
 ممنوع هاآن در ممیزي و آزاد -  مبین دین به مضره و ظالل و کتب از غیر - مطبوعات عامه -

 )بیستم اصل. (است
 )هفتم و بیست اصل( قوا تفکیک -
 شده تصریح حاضره مشروطه قوانین در که است همان فقط سلطنتی اقتدارات و اختیارات -
 سلطنتی خانواده مخارج تمام اساسی قانون متمم طبق بر چنینهم )42()هفتم و پنجاه اصل(

 مردم آن از مملکت قدرت بعد، من چنینهم و) 56ماده( گردد معین قانون وسیلهبه بایستمی
  )26ماده( کندمی معین را مردم قدرت کارگیري هب روش اساسی قانون و است
 را سلطنت مقام و داد تنزّل تشریفاتی منصب یک حد تا را پادشاه مقام مشروطه اساسی قانون

 اعتبار بی مربوطه وزیر امضاي بدون کشور اجرایی امور در را او فرامین و شناخت مسئول غیر
 اجرا وقتی مملکتی امور در پادشاه هايخطدست و فرامین کلیه«: 45 اصل برطبق. دانست

 خطدست و فرمان آن مدلول صحت مسئول و باشد رسیده مسئول وزیر امضاء به که شود می
 را پادشاه کتبی یا و شفاهی احکام توانندنمی وزرا« 64 اصل طبق بر نیز و ».است وزیر همان

» ایران سلطنت حقوق« اساسی قانون» بنمایند خودشان از مسئولیت سلب داده قرار مستمسک
 اولین براي استبداد بلند دیوار مشروط پیروزي با .نمود 57 تا 35اصل از اصل، 22 به محدود را

 باورهاي از بسیاري مشروطه نتیجه در :کالم زیبا دکتر تعبیر به یا برداشت ترك ایران در بار
) حکومت رئیس و پادشاه قالب در(» ایزدي فره« و» خداشاهی« ،»ایرانشاهی« سیاسی کهن
 رئیس یا پادشاه که ایرانی ساله هزار چند سیاسی فلسفه آن. برداشت ترك اسالم از بعد و قبل

 و» مشروع» «مقدس» «اهورایی» «دنیایی آن« ،»آسمانی« نهادي منزلهبه جایگاهش و حکومت
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» طاغی« و» یاغی» «کافر« را سلطان و حکومت با مخالفت و نگریستنمی» االطاعهواجب«
 خود براي ساحل روي بر کودکان که شنی هايقلعه چوهم مشروطه امواج سایه در پنداشت می
  )43(.ریخت فرو و شد شسته سازند، می
 مجریه قوه رأس در که او و یافت کاهش بیشتر شاه اقتدار حوزه اساسی قانون متمم اساس بر

 اساسی قانون متمم 35 اصل. نماید یاد سوگند نمایندگان مقابل در بایستمی بود گرفته قرار
 سلطنت« اصل این مطابق. خداوند نه و نمودمی معرفی مردم اراده را شاه حاکمیت منشأ نیز

 )44(».است شده مفوض پادشاه شخصبه ملت طرف از الهی موهبت به که است ايودیعه
 هاي دال و گردید تثبیت مرکزي دال عنوانبه استبداد دفع مشروطیت گفتمان در بنابراین
 مرکزي دال حول....و قانون ؛)شهروندي( رعیت حقوق خانه؛ عدالت و عدالت نظیر نیز دیگري

 و عادل حکومت« مدلول تنها» حکومت« دال از چنینهم مشروطیت، گفتمان در. گرفتند قرار
... و اهللاظل عالم، قبله مستبد؛ حکوت جمله از آن، دیگر هايمدلول و شده تثبیت» رعیت دلسوز

  . رفت حاشیهبه موقتاً....و ملی مستقل، مقتدر، حکومت یا و
  

  :ایران خارجی روابط بر مشروطه گفتمان هايپیامد
 بود قانون به قدرت شدن وابسته داد رخ مشروطه انقالب با که دیگري مهم تحول سوئی از
 از قبل مدرن ماقبل دولت در. دارد مشروطه در ریشه ایران در» قانونی قدرت« عبارتی به

 قوانین دلیل همین به و بود شده تقسیم ایالت رؤسائی و ایاالت حکام شاه، حاکمیت مشروطه،
 تئوري، مقام در حداقل مشروطه دولت. نداشت وجود مملکت سراسر در رعایا براي یکسانی

 عمل در اما. بود ایران کل در ایرانی شهروندان تمام براي عام قوانین وضع سويبه گام نخستین
 و اختیارات کاهش و خوردن صیقل بخاطر برعکس بلکه نیفتاد اتفاق این هامدت تا تنها نه

 ایران در خوانین و والیات مرکز، در مطلقه قدرت ترشدنضعیف نتیجه در و مرکزي دولت اقتدار
 که - مشروطه دولت در سیاسی مشارکت فرایند گسترش طرفی از. رسیدند بیشتري قدرت به

 و مرکزي حکومت بیشتر ناتوانی باعث بود مردم به شهروندي حقوق اعطاي طبیعی نتیجه
 هايقدرت بیشتر مداخله براي الزم بستر که وضعیتی. شد ایران در قدرت بیشتر پراکندگی

 مشروطه گفتمان پیامد واقع در .نمود پیش از مهیاتر ایران در را) انگلیس و روس( خارجی
 ملی حاکمیت و قدرت در مردم که صورت این به بود ایران در قدرت ساختار در تحول خواهی
 قدرت از فراوانی سهم مردم حاکمیت و قدرت مظهر عنوانبه مجلس آن طی و )45(.شدند سهیم

  .شد ظاهر مشروطه دولت در گیريتصمیم مرجع ترینمهم عنوانبه و داد اختصاص بخود را
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 دولت در چنانهم که بودند ایران در سنتی قدرت هايکانون جمله از عشایر و قبایل رؤساي
 عشایر و ایالت بین نفوذ از فقط نه مشروطه دولت. آمدندمی حساب به تأثیرگذار مشروطه

  . شد نیز ایلی هايشورش پیدایش باعث بلکه بود ناتوان
 از که شد ایران در قبایل رؤساي و خوانین آمدن میدان به باعث شاهمحمدعلی استبداد

 همین و گرفتند بدست را احمدشاه حکومت و آورده هجوم) تهران( مرکز به ایران چهارگوشه
 چهار( 1288 اسفند در .نمود تشدید را ایران عشایر و ایالت میان رقابت دامنه سویی از خود
 والی و خزئل شیخ لُر، طوایف قشقایی، سران میان تواق از خبري ،)مشروطه انقالب از بعد سال

 هاآن. شد منتشر هابختیاري فرمان تحت مشروطه دولت نشناختن رسمیتبه بر مبنی پشتکوه
 سران که قدرتی از و بود نگران بود، هابختیاري از که} اسعد سردار{ منفور داخله وزیر از ویژهبه

 این از هاییرقابت وجود )46(.نداشتند رضایت بودند آورده دستبه جدید دولت در بختیاري
 اعمال براي جایی کشور مختلف مناطق بر هاآن سلطه و عشایر و ایالت رؤساي بین در دست
 عشایر و ایالت دخالت ناحیه از که آسیبی ترینعمده. بود نگذاشته باقی مرکزي دولت قدرت
 در آفاري ژانت. بود مرکزي دولت در قدرت تمرکز از هاآن ممانعت شد مشروطه دولت متوجه

 مقامات و حکام ها،خان دست کردن کوتاه براي مرکزي حکومت تصمیم« :گوید می مورد این
 اختیارات) م. 1908- 1909( داخلی جنگ پی در چون شد، مواجه شدیدي مقاومت با محلی
 قبل از تهران در قدرت تمرکز برابر در مندقدرت عشایر مقاومت بود، شده بیشتر هاایاالت
 افزایش و مشروطیت به عمومی اعتماد سلب نتیجه در دوم مشروطه دوره در )47(».شد تر فزون

 دول دخالت و متوقف اصالحی، هايطرح اجراي سیاسی، آشفته فضاي اجتماعی، پراکندگی
 آشفتگی ابزارهاي دیگر از هاروزنامه و هاانجمن. شد بیشتر کشور امور در انگلیس و روس

 با نمودند مشارکت سیاسی امور در اي سابقه بی نحو به مردم مشروطه انقالب با. بودند سیاسی
 نسبت به مشارکت جمعی، سازماندهی تجربه و منسجم گسترده، سیاسی فعالیت سابقه فقدان

 ضمن در هاانجمن. گردید محدود محلی هايانجمن قالب در کوچک هايبنديدسته  به گسترده
. نمودندمی تعقیب را خود) محدود و محلی( هايخواسته اداري مسئوالن بر فشار اعمال
  .نبود موجود هاانجمن اعضاء خودسرانه اعمال از پیشگیري براي اينامهآئین و مقررات گونه هیچ

 زمینه و مطرح را دولتیان شخصی) اسرار( و مسائل قانون چارچوب از خارج در هاروزنامه
 آینده در که مسائلی زودرس طرح با و کردندمی زایل را حکومت هايدستگاه با مردم همکاري

 تقویت داشت، جامعه تاریخ در ریشه که را دولت با گريستیزه روحیه گردید،می مطرح باید
 معقول غیر و انگیزهیجان هايفعالیت حاصل نهادینه غیر و وار توده سیاسی مشارکت نمودند
 این. نداشت نابسامانی ایجاد جز اينتیجه جامعه مدیریت هايدستگاه براي هاانجمن و هاروزنامه

Archive of SID

www.SID.ir



  )۱۲۸۵ - ۱۲۹۹(ايران  خارجي روابط بر آن تاثير و مشروطيت گفتمان 

 

  

  

  

  

  

166  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره
15

 ،
بهار و تابستان

1390
  

 

 وضعیتی. نمود فراهم مستبد حکام براي را مدنی نهادهاي محدودسازي و سرکوب زمینه وضع
  . ترنمودفراهم ایران در را خارجی هايقدرت نفوذ گسترش براي مناسب زمینه که
 صالح. بود سیاسی آشفتگی گسترش هايزمینه از دیگر یکی» پارلمانی اصول رعایت عدم«

 و ساالري غوغا از دور به مشروطه جبهه حکومت اندرکاراندست که بود این در ملت و ملک
  .دهند قرار خود کار سرلوحه را پارلمانی حکومت اصول مسلکی، تضادهاي یا ايسلیقه اختالفات

 افکار، دیگر طرفی از بودند ناآگاه و خبربی معاصر جهان در متحول اوضاع از مجلس وکالي اکثر
 اقلیت. بود جامعه موجود ظرفیت از فراتر آگاه اقلیت وکالي مطلوب حکومتی الگوي و آراء

 دوران در استبدادي هايسنت تداوم( موجود وضع پذیراي اطالع کم و منفعل اکثریت برخالف
 را قوا اختالط پدیدة وضعیت این داشتند دخالت امور همه در اوضاع این با نبودند) مشروطه

 سیاسی الگوهاي چنینهم بود، پارلمانی حکومت در قوا تفکیک اصل با مغایر که داشت همراه به
 وفاق ایران اسالمی - ملی فرهنگ از بیش غرب سیاسی هايارزش و فرهنگ با اقلیت مطلوب
 مواجه هیاهوي و تبلیغات با بود نظر مورد فرهنگی هايارزش با مغایر که طرح هر لذا. داشت

 را پارلمانی وظایف پارلمانی سیاست در روحانی دستگاه تصرّف و دخل دیگر سوي از. شدمی
  . رفت دست از ذلت، قیود از آزادي تاریخی هايفرصت و ساختمی ابهام دچار

 و ضعف. بود سیاسی بحران و ثباتیبی دستخوش مرکزي دولت مشروطه تاریخ سراسر در
 گريانقالبی گرایشات سیاسی، هايگروه نابهنجار کردعمل مشروطه، نوپاي دولت در سستی

 حکومت در سیاسی بحران داخلی( عوامل تریناصلی عمومی فرهنگ در دولت با مخالفت
 اقلیت ملک را حکومت مصادر و سیاست) مدارسیاست و فکرروشن از( خواص). بود مشروطه

 بافته جدا تافته را حکومت تاریخی، تلخ تجارب راستاي در مردم عامه و پنداشتندمی سرشناس
 ملت از جدا را) دولت( و خود منفعت و مصلحت آن مسئوالن و دولت. دانستندمی ملت از

 با مشروطه. بود مرکزي حکومت قدرت سنتی ساختار در تحول مشکل، ترینمهم اما دیدند، می
 حکومت ضعف و قدرت پراکندگی موجب قدرت، ساختار توزیع و پادشاه اختیارات کردن محدود
 و گردیدند تقویت ایران سراسر در محلی هايحکومت سویک از آن در که وضعیتی شد، مرکزي

 زمینه روزبهروز خارجی هايقدرت مرکزي، حکومت افزون روز ضعف واسطهبه دیگر سوي از
 براي آن، در که وضعیتی. دیدندمی فراهم خود رويپیش ایران بر تريگسترده سلطه و نفوذ

 با ایران مرکزي حکومت با مذاکره و ارتباط جايبه بعضاً خود منافع تر سریع پیشبرد
 گفتمان بطن که معنائی نظام. شدندمی سیاسی معادالت وارد ایران محلی هاي حکومت

» استبداد دفع« مرکزي دال محور حول - شد گفته که گونههمان -. بود شده تولید مشروطیت
. خارجی روابط و خارجی بعد از غفلت یعنی این و بود؛ داخلی کامالً موضوع یک که بود،
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 حوزه در نمود،کامالً خلق مشروطیت گفتمان که آگاهی و دانش نوع و معنائی نظام عبارتی به
 نشد خلق دانشی خارجی روابط نوع زمینه در و بود شهروندي حقوق و عدالت استقرار چگونگی

  .بود خارجی روابط نوع درباره در حساسیت وجود عدم معناي به زیادي حدود تا این و
  :بیافتد اتفاق هم خارجی روابط بعد در مهم تحول دو استقرارمشروطه با که بود آن بر توقع

 هايقدرت ویژهبه خارجی کشورهاي با روابط نوع برقراري در پادشاه اختیارات شدن محدود - 1
 خارجی روابط بعد در مجلس وکنترل نظارت - 2 و خارجی امتیازات اعطاء در مخصوصاً و بزرگ

  .باشد سلطه دفع و استقالل بخش نوید که
 نوعی به کدام هر که بود دیگر مهم اتفاق دو خارجی روابط بعد در مشروطیت پیامدگفتمان اما

  :آورد رافراهم ایران بر خارجی هايقدرت بیشتر سلطه براي تريمناسب بستر
   .خارجی روابط بعد از غفلت و داخلی امور با مرتبط هايدال بر مشروطیت گفتمان تمرکز -  1
  .محلی هايحکومت تقویت و گسترش و مرکزي دولت تضعیف -  2
 را خود تاریخی مقاطع بدترین از یکی مشروطه از بعد هايسال در ایران مناسبت همینبه

 امضاي از بعد بالفاصله. بود شاهد خارجی، هايقدرت با روابط نوع و خارجی روابط ازحیث
 سالیک. شد تقسیم انگلیس و روس قدرت دو میان ایران 1907 قرارداد طی مشروطه فرمان

 با نیز ازآن بعد و شد شاهمحمدعلی صغیر استبداد ساز زمینه نفوذ، اعمال با روسیه آن از بعد
 به حمله رابراي مخلوع شاهمحمدعلی تبریز، خواهان مشروطه بر فشار ضمن موجه نا دخالت

 در و کرد تحمیل ایران به را شوستر اخراج زور اعمال با روسیه بعد سال دو. نمود حمایت ایران
 ایران به ناامنی بهانه به نیز انگلستان درجنوب، زمانهم. زد مردم کشتار به دست مشهد و تبریز

 جهانی جنگ از قبل تا( بعد سال 3 طول در. کرد پیاده نیرو ایران در زور با و داد التیماتوم
 تبریز در مردم کشتار به اقدام آذربایجان در روس نشانده دست حاکم صمدخان؛ )1914اول
 طرفی بی اعالن به اعتنا بدون – غرب و جنوب و شمال از ایران جهانی؛ جنگ شروع با. کرد

 مردم جنگ؛ سال 4 طول در و گرفت قرار عثمانی و انگلیس و روس تهاجم مورد – تهران
 با انگلیس و روس جنگ، خالل در. کشیدند هارنج بیگانه قواي اشغال و ستم زیر ایران طرف بی

 تالش -  1919 قرارداد ونهایتاً کردند؛ تکمیل را جنگ از بعد ایران تجزیه طرح 1915 قرارداد
 این. بود بود ساله 14 شوم زنجیره این از حلقه آخرین – ایران بر کامل سلطه براي انگلستان

 گردید باعث و گرفت شکل مشروطه از بعد ایران خارجی روابط سال 14 در که بود تاري تصویر
» استقالل کسب« براي تالش سويبه» استبداد دفع« براي ازتالش آن از بعد سیاسی گفتمان
  .کند پیدا شیفت
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  :گیري نتیجه
 سنتی گفتمان از متفاوت که آمد وجودبه ایران در مشروطه انقالب آستانه در جدیدي گفتمان

 تالش شاهی، استبداد با مبارزه مسلط، هايدال مشروطیت، جدید گفتمان در بود آن از پیش
 معظل حل کالم یک در و ایران، در عام قوانین وضع و شورا مجلس یا خانهعدالت استقرار براي

 بینیپیش نتایج اما رسید پیروزي به مشروطه گفتمان محورها این حول بود شاهی استبداد
  .داشت پی در هم اينشده

 مرکزي حکومت تضعیف و پادشاه شدن محدود ایران در مشروطه انقالب پیامدهاي ترینمهم از
 گسترش و قدرت پراکندگی نتیجه در و حکومت در شورا مجلس قالب در مردم شدن سهیم و

 هايقدرت بیشتر چه هر نفوذ براي را زمینه که وضعیتی بود، ایران در محلی هايحکومت
 فراهم پیش از بیش مشروطه، پیروزي از بعد تفرقۀ حال در و زدهآشوب ایران در خارجی
 این مسلط هايدال که است آن از حاکی مشروطیت گفتمان هايبایگانی چنینهم ساخت،
- به خارجی، سیاست عرصه در لحاظ همین به و بودند) استبداد( داخلی امور حول همه گفتمان

 ملی منافع استقالل، حفظ مستلزم که روابطی – بزرگ هايقدرت با روابط نوع و چگونگی ویژه
 و دانش گونههیچ – باشد ایران المللیبین پرستیژ حفظ چنینهم و ایران ارضی تمامیت و

  .نگردید تولید آگاهی
 هايدوران بدترین از یکی مشروطه پیروزي از پس ایران گردید باعث دالیل این مجموعه
  .نماید تجربه) 1919-1907( خارجی روابط بعد از را خود تاریخی
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 ص) 1376 تهران کویر( قزوینی مهدي ترجمه ،ایران مشروطه انقالب ادوارد، براون،. 26

133  
 گران،اندیشه دیدگاه از اقتصادي و اجتماعی سیاسی آزاي عبدالهادي، حائري،. 27

 مشهد مشهد، دانشگاهی جهاد انتشارات( واپسین سده دو در پارسی هاينوشته بر گذري
  107 ص) 1374

 منتشر آثار در اقتصادي و سیاسی اجتماعی افکار فریدون، آدمیت، و هما ناطق،. 28
  99 ص) 1356 آگاه انتشارات( قاجار دوران نشده

- 151 ص) 2535 تهران پیام، انتشارات( مشروطیت نهضت ایدئولوزي فریدون، آدمیت،. 29
152  
  149 و 148 همان .30
 تاریخ نشر( رضوانی هما و سجادي صادق کوشش به ،التقوي لباس و صادقه رؤیاي ،نابی .31

  47 الی 21 ص) 1363 ایران
 امیرکبیر انتشارات( طق همانا مقدمه و کوشش به ،قانون روزنامه خان، ملکم میرزا. 32

  2 ص) 2535
 خاور، کالله خانهچاپ( رمضانی محمد همت به ،المحسنین مسالک ،عبدالرحیم طالبوف،. 33

  244 ص) تابی تهران،
 علم، انتشارات( دیگران و نیارئیس رحیم کوشش به ،طالبی سیاست عبدالرحیم، طالبوف، )34

  157-151و150ص) 1357 تهران
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  213 تا 204 ص پیشین کرمانی،. 35
) 1347 تهران امیرکبیر( آزاد سیف عبدالرحمان} کوشش به{ دیوان کلیات قزوینی، عارف .36
  206 ص

  223 ص پیشین کرمانی، .370
  قمري هجري 1325 شعبان دوم مورخ 1 شماره ،شمال نسیم روزنامه .38
  510 ص) 1358 تهران کبیر امیر انتشارات( اشعار دیوان ،ابولقاسم الهوتی .39
 تهران فروغی( گرديدست وحید اهتمام به ،اشعار کامل دیوان الممالک،ادیب فراهانی،. 40

  515 ص) 1355
  85 تا 81)1381 ایرانیان انتشارات( اسناد روایت به مشروطه تاریخ ،ابراهیم صفائی .41
) 1383 تهران سمت( 22 – 1320 ایران اجتماعی سیاسی تحوالت صادق، کالم، زیبا .42
  23 ص
  432 - 2535 پیشین آدمیت، .43
 نشر( قاجاریه پایان تا مشروطه از انتخابات و مجلس منصوره،) مافی نظام( اتحادیه. 44

  51 تا 25 ص) 1375 ایران، تاریخ
 تهران ایرانی، تمدن انتشارات( ایران در ملی یکپارچگی و مدرن دولت داریوش، قنبري، .45

  158 ص) 1385
 تهران، بیستون،( رضائی رضا ترجمه 1911 - 1906ایران مشروطه انقالب ژانت، آفاري،. 46

  337 ص) 1379
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