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 پژوهش معاونت مقدمة

 راه در كه هاجان چه صادق عالمان و مؤمنان سلسلة كه است آدمي نياز و هستي راز زيباترين و ترينجاودانه ترين،اصيل حقيقت

 ميتمظلو است واقعيتيتلخْ چه. اندنساخته آن مسخ و محو براي كه ترفندها و هاتوطئه چه پرستانباطل و جاهالن و نباخته، آن

 زا باطل و است سرفراز و سربلند حق باطل، و حق هميشگي مصاف در كه قعيتوا اين است حقيقتيشيرينْ چه و حقيقت،

 ناپذيرپايان و خالصانه هايكوشش داروام حق، سرشت از گذشته حقيقت، باالنشينيِ و واال اين. نگونسار و رفتنيبين

 تأثير و نقش ميان، اين در و اند،رسته دنيا دانة و دام از و بسته محکم همت كمر عمل و نظر عرصة در كه است جويانيحقيقت

 .است ترينبرجسته ،او گرامي و برحق جانشينان و اكرم پيامبر و اسالم ويژهبه و الهي، پيامبران و اديان

 برگرفتن و قرآن معارف درياي در غوص و نقل و عقل از گيريبهره را خويش نظيربي و خطير رسالت شيعه آورنام دانشمندان

 دانسته يزگرحقيقت پرستانظلمت هجوم برابر در جانانه دفاع و بشري عالم به آن عرضة و پيشوايان آن سيرة از حقيقت ناب گوهر

 و توليد با لحظه هر آدميت و حقيقت دشمنان كه معنويت بحران عصر در اكنون. اندفرسوده هاجان و سوده هاديده راه اين در و

 هايعرصه در افزارينرم و افزاريسخت پيشرفتة ابزارهاي انواع كارگيريبه و ديداري و نوشتاري آثار شمارِ از فزون انتشارِ

 بس دين، عالمان ويژهبه دانشگاهي، و حوزوي انديشمندان و خواهانحقيقت رسالت كوشند،مي جهان بر سيطره براي گوناگون

 .است دشوارتر سخت و ترعظيم

 شانيدرخ كارنامة آن نظاير و اصولي و فقهي  حديثي، و تفسيري كالمي، و فلسفي علوم در حوزوي پژوهشگران تشيع، جهان در

 نيز جديد هايفناوري و تجربي و طبيعي علوم زمينة در. درخشدمي اسالمي هايپژوهش تارك بر ايشان تأمالت و دارند،

 و اند،شده نزديك جهان در خويش درخور جايگاه به و برداشته نويدبخش هاييگام كرده، چشمگير هاييتالش ما پژوهشگران

 هايهشپژو قلمرو در ولي. بازيابند الملليبين علمي صحنة در را خويش شايستة مقام روزافزونشان هايفعاليت با تا كوشندمي

 به اهگ آنان و ننشسته بار به است اسالمي نظام شايستة كه گونهآن بوم و مرز اين دانشمندان هايتالش انساني و اجتماعي علوم

 از استهبرخ هايخالقيت ويژهبه و ابتکارات پاي ردّ توانمي كمتر زمينه اين در. اندكرده بسنده ديگران نظريات اقتباس و ترجمه

 استنباط، بر افزون روي، اين از. است پيش در پرچالش و طوالني راهي مطلوب منزلت به رسيدن تا و يافت را اسالمي مباني

 ديدگاه از اجتماعي و انساني علوم مسائل در كاوش اسالمي، معارف سازماندهي و ديني هايآموزه تبيين و تفسير استخراج،

 . است علميه هايحوزه پژوهشي مراكز ويژهبه علمي مؤسسات هاياولويت و اهداف ترينمهم از آنها تبيين و اسالمي

 وي، صالح خلف دريغبي هايحمايت و اسالمي انقالب كبير رهبر تأييدات پرتو در خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة

 اهللآيت حضرت سوي از شده ترسيم اهداف و هاسياست اساس بر تأسيس آغازِ از «العالي ظله مد» ايخامنه اهللآيت حضرت

 نيدي و فکري نيازهاي برآوردن مسير در و داشته اهتمام ديني و علمي هايپژوهش امر به «بركاته دامت» يزدي مصباح محمدتقي

 بر افزون مهم، اين تحقق براي مؤسسه پژوهش معاونت. است پرداخته كاربردي و راهبردي بنيادي، هايپژوهش به جامعه،

 در ار ايارزنده آثار تاكنون بحمداهلل و كوشيده نيز محققان آثار نشر زمينة در پژوهشگران، و پژوهاندانش هدايت و ريزيبرنامه

 .است كرده تقديم اسالمي جامعة به خود توان حد

 رمضان رضا آقاي االسالمحجت ارجمند پژوهشگر تالش با كه انقالب شناسيجامعه قلمرو در است پژوهشي روي، پيش كتابِ

 دورة و روطهمش انقالب بر تأكيد با معاصر تاريخ تحوالت براي نو تبيين ارائة نويسنده اصلي هدف. است يافته نگارش نرگسي



 حوادث در غيرمادي رويکردي با فرهنگ نقش بر تأكيد با و تازه ايزاويه از موجود هاينگاريتاريخ جريان از مستقل قاجاريه

 با كه فرغفاري حسن و زادگانمهدوي داوود آقايان اسالم حجج جناب و محترم مؤلف از پژوهش معاونت. باشدمي اجتماعي

 يشانا روزافزون توفيق و كندمي سپاسگزاري صميمانه اند،افزوده آن غناي و اتقان بر سودمندشان، نظرهاي ارائة و مطالعه نظارت،

 .است خواستار متعالي خداوند از را

 پژوهش معاونت

 خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة

 

  

 

 

 

 

 نظري مباحث و كليات: اول بخش

 :است فصل سه شامل بخش اين

 .دارد اختصاص مقدماتي مباحث به اول فصل

 .است شده داده شرح تحقيق هايكليدواژه و مفاهيم دوم فصل در

 .است شده بيان اجمالبه مشروطه، شناختيجامعه تبيين در برگزيده نظرية و شده بيان نظري مباحث سوم فصل در

  

 پژوهش معرفي: اول فصل

 مقدمه

  بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُواْ حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ الَ اللّهَ إِنَّ

 به .هستند و بوده دگرگوني و تغيير حال در دائم طوربه جوامع ديد خواهيم كنيم، مرور را هاانسان اجتماعي زندگاني تاريخ اگر

. دارد اطارتب آنها با كه است جوامعي ساير و محيطش اعضايش، خود، كردن دگرگون حال در پيوسته جامعه شناسانه،جامعه تعبيري

 يهماهنگ اشگذشته با وبيشكم كه را تغييراتي دائم طوربه نامحسوس، يا آرام گونةبه چه و ناگهاني صورتبه چه جوامع، همة

 اين يروشنبه جوامع، سرگذشت در اندك مطالعة با.  بيندمي خود به كند،مي تعقيب را مشخصي وبيشكم مسير و طرح و داشته

 و بيشتر دقت و توجه نيازمند خود، خاص هايويژگي دليل به تاريخي حوادث برخي گاه اما. كرد خواهيم مشاهده را واقعيت

 . است مشروطه انقالب انجاميد، ايران در بنيادي بسيار تغييرات به كه مهم، بسيار حوادث آن جملة از. است فراگيرتر

 در اصرمع اجتماعي و فرهنگي بنيادي تغييرات ترينمهم زيرا دارد؛ فرديمنحصربه خصوصيات گوناگون جهات از مشروطه انقالب

 رد تغييرات بر ديگر سرآغازي را مشروطه انقالب توانمي جرئتبه و شد شروع مشروطه انقالب از آشکار و رسمي طوربه ايران،

 از بعد حوادث و ايران تاريخ در مشروطه انقالب اهميت روازاين دانست؛ اخير قرن در مرزوبوم اين هنجارهاي و هاارزش فرهنگ،

 .نيست پوشيده كسي بر آن،



 جامعة تقديم ارجمندي بعضاً آثار و رسيده چاپ به آن از خارج و كشور داخل در فراوان مقاالت و كتب مشروطه، تاريخ دربارة

 و فراز :از اندعبارت آثارشان و آنها ترينِمهم كه كنند، تحليل را عصر آن حوادث اندكوشيده بسياري افراد. است شده ايران مسلمان

 ثرا مشروطه، تا خانهعدالت از همايون، تکميل ناصر كوشش به ايرانيان، خواهيمشروطه تقوي، سيدمصطفي اثر مشروطه، فرود

 اهلللطف ثرا مشروطيت، عصر در ايران فکرانروشن واليتي، اكبرعلي اثر آن، از پس و مشروطيت در تفحصي و سير سليماني، جواد

 بحران حسينيان، اهللروح اثر مشروطيت، تجربة جواهري، مريم اثر مشروطيت، دوران احزاب و هاانجمن در علما نقش آجداني،

 .آباديان حسين اثر ايران، در مشروطيت

 به توانمي جمله آن از كه اند،زده قلم ايران مشروطة انقالب تحليل در نيز خارجي نويسندگان از بسياري ايراني، نويسندگان جزبه

 روطيتمش انقالب الگار، حامد پرفسور اثر ايران، مشروطيت جنبش در پيشرو روحانيت نقش: كرد اشاره آنها هايكتاب و افراد اين

 دو بين ايران فوران، جان اثر ،1993 انقالب تا 1511 سال از ايران اجتماعي تحوالت: شکننده مقاومت ،براون ادوارد اثر ايران،

 .لمبتون .اس. كي. آن اثر دولت، نظرية و كدي، نيکي اثر  مدرن، ايران اجتماعي تاريخ بر غرب تأثير آبراهاميان، يرواند اثر انقالب،

 راوانف نياز روازاين كند؛ بازكاوي را مشروطه واقعة زواياي همة است نتوانسته هنوز كثرت وجود با زمينه،ايندر ايرانيان هاينوشته

 ارينگتاريخ جريان تأثير تحت موجود، هايكتاب از بسياري اوالً زيرا شود؛مي احساس همچنان باره، اين در كاوش و تحقيق به

 حليلت در ثانياً است؛ شده ديده غربي مشروطة نفع به و سويهيك آن در وقايع از بسياري كه است، گرفته قرار مشروطه عصر

 تحليل را مشروطه انقالب آنها ديد زاوية از اندخواسته عمالً پژوهشگران و است شده استفاده غرب پردازاننظريه آراي از وقايع،

 وادثح تحليل در اغلب است، گرفته شکل مادي كامالً منظري از بيشتر و غرب فرهنگي فضاي در هانظريه اين آنجاكهاز. كنند

 دهش تالش تحقيق اين در.  اندرفته خطا به وقايع از بسياري تحليل در خارجيان و است ناكارآمد ايران، مثل اسالمي كشورهاي

 .شود داده نشان مشروطه انقالب تحليل در نظريات نوع اين ناكارآمدي است

 اب و تازه ايزاويه از ثانياً و موجود، نگاريتاريخ جريان از مستقل اوالً را مشروطه تاريخي تحوالت است كوشيده پژوهش اين

 مشروطه زا بيشتري هايافق اينکه به اميد با كند؛ بررسي اجتماعي حوادث در( مادي غير رويکرد با البته) فرهنگ نقش بر تأكيد

 . شود روشن

 

 تحقيق هايپرسش و موضوع. 1ـ1

 هب ناظر اوالً: كه كندمي جلب را اجتماعي محقق توجه تغييراتي بلکه ندارد، اولويت شناسجامعه براي تغيير، نوع هر مطالعة

 باورها، مجموعة) فرهنگ آيا است؟ گرفته صورت تغيير جامعه از هاييبخش چه در: اينکه مثالً باشد؛ جامعه اجتماعي هايجنبه

 آن حركانم و مشوقان و تغيير، كارگزاران و عوامل ثانياً است؟ كرده تغيير جامعه ساختي عناصر يا يافته، تغيير( هنجارها و هاارزش

 مةه آيا است؟ بوده حاكم هيئت توسط و باال از يا شده، شروع پايين قشرهاي و جامعه قاعدة از تغيير آيا اند؟بوده كساني چه

 چرا؟ و ندابوده كساني چه اجتماعي تغييرات اين مخالفان است؟ داشته اساسي نقش نيز خارجي عوامل يا بوده، داخلي تغيير عوامل

 كرد؟ بينيپيش را جامعه وقايع و حوادث آيندة مسير توانمي آيا: سرانجام و

 در يا كردينم عمل نيز علل ساير آن، نبود در كه بود چه طهمشرو انقالب اساسي علت: است اين تحقيق اين اصلي پرسش بنابراين،

 نهاآ از كاري نبود اصلي علت اگر كهطوريبه شود،مي شمرده بسترها و معدّات فرعي، علل) كرد؟نمي عمل بستر آن با و زمان آن

 (.نبود ساخته



 :آيدمي پيش فرعي هايپرسش اين مشروطه، انقالب اصلي علت از پرسش دنبالبه

 در چيزهايي چه فرهنگي، و اجتماعي جمعيتي، سياسي، اقتصادي، لحاظ به ديگر،عبارتبه بود؟ چه مشروطه انقالب هايزمينه ـ

  شد؟ راهمف چگونه بسترها و هازمينه اين شد؟ فراهم مشروطه نهضت براي مناسبي زمينة كه كرد، تغيير مشروطه از قبل ايرانِ جامعة

 بود؟ چه مشروطه ماعياجت عواقب و پيامدها ـ

 

  تحقيق فرضية. 1ـ2

 پديدة مقدماتي شناخت پاية بر و تئوريك تفکري از الهام با( Hypothesis) فرضيه: گويدمي فرضيه تعريف در كيوي ريمون

 . است شدهمطالعه واقعيِ اشياءِ رفتار دربارة مستدل استنباطي بيانگر مطالعه، موضوع

 گيرد؛يم سرچشمه و الهام نظري تفکري از فرضيه اينکه، اول: باشدمي اساسي نکتة دو حاوي فرضيه هر تعريف، اين به توجه با

 هب عنايت با و نکته دو اين به توجه با. آيدمي وجود به مطالعه موضوعِ پديدة مقدماتي شناخت پاية بر فرضيه اينکه، دوم

 صليا فرضية توانمي ايران، معاصر جامعة فرهنگ يعني مطالعه موضوع با مقدماتي آشنايي نيز و حاضر تحقيق نظري چهارچوب

 : كرد تدوين گونهاين را تحقيق

 کستش موجب فرهنگ اين از نسبي دوري و بود، ايران مردم بين در تشيع فرهنگ نسبي بلوغ و رشد مشروطه، انقالب اصلي علت

 .شد مشروطه

 پويايي آن به كه دارد هاييظرفيت و استعدادها( شيعه رسوم و آداب و نمادها، ها،ارزش اعتقادات،) تشيع فرهنگ: آنکه توضيح

 ردمم در اجتماعي تکامل و رشد صورتبه آن آثار اندازه همان به برسد، فعليت به هاظرفيت اين اندازه هر و است، بخشيده ايويژه

 .شودمي ظاهر

 :كرد بيان زير هايگزاره قالب در توانمي را گفتهپيش فرضية اول بخش عناصر و جزئيات

 .بود جامعه متن از برخاسته مشروطه هايزمينه ـ

 به مردم راوانف آوريروي موجب فقاهتي تشيع به سلطنتي تشيع از و تشيع، به تصوف از ايران مردم تکاملي سير و عقالني رشد ـ

 .شد علما

 . كردند علم قد استبداد، مقابل در مردم، كمك به و شدند عقالني و ديني رشد اين متوجه نيز علما ـ

 .بود غرب فرهنگ مقابل در تشيع فرهنگ ايستادگي اوج نقطة اجتماعي هايجنبش ـ

 .مشروع حکومت يا آرمان يك نه بود،  مقدور قدرِ حکومتِ يك فقط مشروطه ـ

 :كرد بيان زير هايگزاره قالب در توانمي را پيشين فرضية دوم بخش عناصر و جزئيات

 مورد در( فکرانروشن) جامعه از خاصي قشرهاي زدگيسبع و زدگيبهت موجب روس و ايران هايجنگ در ايران شکست ـ

 و يفرهنگ عناصر كردند تالش آنها بنابراين شد؛ ايجاد قشر اين در غرب، بينيبزرگ و بينيخودكم نوعي درنتيجه شد؛ غرب

 .كنند پياده نيز ايران كشور در را غرب سياسي

 يركانهز مردم، در نفوذ براي( گفتهپيش)غربي يافتگانتربيت مردم، بين در تشيع مذهب و علما العادةفوق نفوذ از آگاهي با ـ

 .كردند تأويل ديني معاني به را مشروطه



 ار آن رفتن بين از زمينة شاه عليمحمد تحريك با كردند تالش آنها كرد،نمي تأمين را فکرانروشن اهداف اول، مشروطة چون ـ

 .كنند فراهم

 .سازند آشکار را خود مآبغرب فرهنگ ماهيت و گيرند دست در را اوضاع كنترل توانستند دوم مشروطة در فکرانروشن ـ

 .شدند جدا آن از علما و مردم دوم، مشروطة ماهيت شدن آشکار با ـ

 .شد استبداد به آوريروي از ناگزير نداشت، مردمي پايگاه آنکه علت به خود، مقاصد به رسيدن براي غربي مشروطة ـ

 .انجاميد شکست به تشيع مذهب با مقابله در غربي مشروطة ـ

 . بود آن شکست حاصل و غربي، مشروطة در تصرف نوعي اسالمي انقالب ـ

 رهنگف از دوري اينکه ـ را آن دوم بخش و است شدهگفته فرضية اول بخش به دادن پاسخ پي در اول، درجة در تحقيق اين البته

 .كرد خواهد دنبال استطرادي و فرعي صورتبه ـ شد انقالب اين شکست موجب شيعي
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