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 آوری معاونت پژوهش و فن

 نامه تعهد اصالت رساله یا پایان

             که در تاریخعمومی حقوق :  در رشته  ناپیوسته  آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانش          اینجانب 

 نامه خود تحت عنوان:  از پایان

 شوم:  ام بدینوسیله متعهد می دفاع نموده            با کسب نمره 

نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای  ( این پایان1

ام، مطابق ضوابط و رویه موجود،  نامه، کتاب، مقاله و . . . ( استفاده نموده علمی و پژوهشی دیگران ) اعم از پایان

 ام.  وطه ذکر و درج کردهنام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مرب

ها و  تر یا باالتر ( در سایر دانشگاه نامه قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ) هم سطح، پایین ( این پایان2

 مؤسسات آموزس عالی ارائه نشده است. 

اع و . . برداری اعم از چاپ، کتاب، ثبت اختر ( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره3

 نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.  . از این پایان

پذیرم و واحد دانشگاهی  ( چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می4

ام هیچگونه  ت ابطال مدرک تحصیلیمجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صور

 ادعایی نخواهم داشت. 

  نام ونام خانوادگی: 
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 تقدیم هب 

گان  هب پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان هک رد این سردرتین روزگاران بهترین  هب پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشت

و هب پاس محبت اهی بی ردیغشان هک  هب پاس قلب اهی زبرگشان هک فریاد رس است و سرگردانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می گراید  ابیتشپن است 

 زعزیم تقدیم می کنماین مجموهع را هب پدر و مارد  رهگز فروکش نمی کند 

 : مقدس وجود ازهس سپاس با

 آانن هک انتوان شدند ات ما هب تواانیی ربسیم... 

 مواهیشان سپید شد ات ماروسفید شویم... 

 و عاشقاهن سوختند ات گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند... 
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 تقدری و سپاسگزاری 

ختلف مرا رد تهیه و پس از شکر و ثنا هب ردگاه ازید منان، رب خود فرض می دانم هک از صمیم قلب و با تمام وجود از کلیه اساتید و زبرگوارانی هک هب طریق م 

قدم رد جهت ارتقاء  ، استاد اندیشمند و رپتالشم هک دلسوزاهن و قدم هببابک باصری میظنت این پایان انهم یاری نموده اند، از جناب آاقی دکتر 

 اند. تقدری و تشکر می کنم. نصیب ننمودهعلم و اخالق یاریم کردند و مرا از نظرات سازنده خود بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 صفحه     عنوان                                                      فهرست مطالب                                                       

 1 ......................................................................................................................................................................... چکیده

 2 ............................................................................................................................................... فصل اول کلیات تحقیق

 3 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................................................................................................................... بیان مسئله-1

 4 .......................................................................................................................................................... اهمیت تحقیق-2

 6  ............................................................................................................................................ اهداف برجسته تحقیق -3

 6 ....................................................................................................................................................... سئواالت تحقیق-4

 7 ....................................................................................................................................................... فرضیات تحقیق-5

 7 .................................................................................................................................  سوابق تحقیق-6

 11 ...........................................................................................................................................................روش تحقیق-7

 11 ................................................................................................................................................. سازماندهی تحقیق -8

 12  .................................................................................................................................. فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری

 13  ...................................................................................................................................................... مبحث اول: مفاهیم

 13  ......................................................................................................................... انقالب پدیده اول:مفهوم شناسیگفتار 

 14 ............................................................................................................................... مشروطیت ه شناسی گفتار دوم:واژ

 15 ........................................................................................... مبحث دوم: مبانی و زمینه های انقالب مشروطیت در ایران

 15 .......................................................................................................................... ایران در آستانه مشروطیت گفتار اول:

 17  .......................................................................................................... گیری انقالب مشروطه های شکل زمینهگفتار دوم: 

 17  ......................................................................................... مشروطهگیری نهضت  ساز داخلی شکل عوامل زمینهبند اول(

 11  ...................................................................................... گیری نهضت مشروطه ساز خارجی شکل عوامل زمینه بند دوم(

 11  .................................................................................................... بند سوم(انقالب مشروطیت و طبقات اجتماعی ایران

 21  ......................................................................................................... مشروطیت انقالب اجتماعی گفتار سوم(قشربندی

 22  ............................................................................................................... مشروطیت انقالب در مرجع بند اول(نیروهای

 23  .............................................................................................................. مشروطیت انقالب در دخیل بند دوم(نیروهای

 23  ................................................................................................................................................. و بازرگانانالف(تجار 

 24  ......................................................................................................................................... رجال و نخبگان سیاسیب(

 27  .......................................................................................................................................................... ج(  روشنفکران

 28  ..................................................................................................................................................... د(علما و روحانیون

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 21  .............................................................................................................................................. اصناف و وران  ه ( پیشه

 32  ..............................................................................................................................................................  مطبوعات و(

 35  .............................................................................................................. زمینه های اقتصادی انقالب مشروطه-بند سوم

 37  .................................................................................. گفتار چهارم: منابع ثبات و فروپاشی جامعه در دوران مشروطیت

 37  ............................................................................................................................... قاجار منابع ثبات در دورهبند اول:

 38  .................................................................................................................... زمینه های فروپاشی تعادل جامعهبند دوم:

 43  ..................................................................................................................... عناصر مشروعیت ساز جایگزینبند سوم:

 45  ................................................................................... فصل سوم:مشروطه خواهی و مشروعه طلبی در انقالب مشروطه

 46  .............................................................................................................. مبحث اول: مشروطه مشروعه و زمینه های آن

 46  ...................................................................... مشروعه و مشروطه سلطنت نظریات به دهنده شکل های زمینه اول: گفتار

 47  ......................................................................................................... گفتار دوم:بسترهای ایجاد نظریه سلطنت مشروعه

  47 .......................................................................................................... مشروعه سلطنت نظریه دوگانه بسترهای بند اول(

  47 .................................................................................................................................................... عملی الف(بسترهای

  48 ....................................................................................... اجتماعی -محیطی )بحران مدرن اصالحات و ناصری عصر-1

  48 .........................................................................................................................  ایرانی متجددان روشنفکری گفتمان-2

  41 ...................................................................................................... جدید مدارس و زنان ها، انجمن جراید، فعالیت -3

  51 .............................................................................................................................. زبانی و ایدئولوژیک های ب( بستر

  51 ................................................................................... (سیاست و دین )توأمانی شیعی -ایرانی پیوند تاریخی؛ سنت -1

  51 .......................................................................................................................... صفوی )عصر شیعی سلطنت نظریه-2

  52 ..................................................................................................................... معرفتی و روشی )مبنای گری اخباری -3

  53 .......................................................................................................... مشروطه سلطنت نظریه دوگانه بند دوم(بسترهای

  53 ................................................................................................................................................... عملی بسترهای-الف

  53 ................................................................................................................ عرب و اسالم جهان در نواندیشی گفتمان-1

 54 ......................................................................................................................... نجف در ها انجمن و جراید فعالیت-2

 55  ........................................................................................................................ زبانی و ایدئولوژیک بسترهای-بند سوم

 55  ..................................................................................................................................... خردگرایی و عراق الف(حوزه

 56  ......................................................................................................................... انصاری شیخ سیاسی -فقهی مکتب-ب

  57 ..................................................................................................................... (معرفتی و روشی )مبنای گری ج(اصولی

  58 ............................................................................................... مبحث دوم: چگونگی تقابل مشروطه و مشروعه خواهان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 58  .............................................................................................. خواهان مشروطه و خواهان مشروعه اول:رویاروییگفتار 

 58  ................................................................................................ مشروطه حکومت نظریه و تجددگرا بند اول:روشنفکران

  62 ...................................................................................................... مشروطه حکومت نظریه و سنت گرا بند دوم:علمای

  64 ................................................................................... گفتار دوم: تفکرات مشروطه و مشروعه گرایی در بین روحانیون

 64  ...............................................................................................................................................بند اول: مشروعه گرایی

 64  ............................................................................................................................................ الف(شیخ فضل اهلل نوری

 67  .......................................................................................................................... : نظریه اوّل شیخ: مشروطه مشروعه 1

 61  ........................................................................................... : نظریه دوم شیخ: عدم امکان وصف مشروطه به مشروعه2

 71  ............................................................................................... مشروطیت قبال در نوری فقهی و سیاسی رویکرد ب(دو

 71  .................................................................................................. عدالت به دستیابى براى تالش و استبداد با ضدیت -1

 71  .................................................................................... اسالمى جامعه مقدرات بر بیگانگان سلطه های زمینه با ستیز -2

 71  ............................................................................................................... مجتهد الری مدافع مشروطه مشروعهبند دوم:

 72  ....................................................................................................................................... گفتار سوم: مشروطه خواهی 

  72 ..................................................................................................... مشروطه حکومت نظریه و تحول گرا بند اول:علمای

  74 ........................................................................................................................................................ الف(عالمه نائینی

 78  ..................................................................................................................................... مال محمد کاظم خراسانی ب(

 71  ........................................................................... خواه بر مشروعه خواهان نقدهای اساسی علمای مشروطهگفتار چهارم:

 81  ....................................................................................................... به مقتضیات زمان و مکان(ناآگاهی نسبت بند اول 

 83  ........................................................................................................................................ (بازگشت به استبدادبند دوم

 85  ....................................................................................................................................... (اثرپذیری از دیگرانبند سوم

 86  ............................................................ فصل چهارم:پیامدهای انقالب مشروطه در تکوین و شکل گیری حقوق عمومی

 87  ......................................................................................... مبحث اول:پیامدهای مشروطیت و تاثیر آن بر حقوق عمومی

 87  ......................................................................................... مشروطهگفتار اول:تمرکز و توسعه سیاسی در قبل و پس از 

 87  .....................................................................................................................بند اول. تمرکزگرایی در قبل از مشروطه 

 87  .......................................................................................................................... الف. سلطان در کانون قدرت و سلطه

 88  .......................................................................................................................... ب( بردگی بوروکراتیک مردم )رعیت

 81  .............................................................................................................. های اقتدارگرای متکی به ظواهر دین ج( رژیم

 11  .......................................................................................................... بند دوم. توسعه نیافتگی سیاسی پیش از مشروطه

 11  ...................................................................................................... (مشارکتتحرکی سیاسی در مردم )فقدان  الف( بی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 12  ....................................................................................................................... تأثیری طبقات اجتماعی ب( فقدان یا بی

 13  ........................................................................................................................ بند سوم. تمرکززدایی پس از مشروطه 

 13  ............................................................................................................................... الف( تحدید قانونی قدرت سلطان

 14  ....................................................................................................................... ب( تأسیس مجلس و مسئله تفکیک قوا

 15  .................................................................................................................................... محلی و مردمی  های ج( انجمن

 16  ........................................................................................................ گفتار دوم: توسعه یافتگی سیاسی پس از مشروطه

 16  ............................................................................................................................. ها و جمعیت بند اول( زایش احزاب

 17  .................................................................................................................................. بند دوم( تعدد و تنوع مطبوعات

 17  ................................................................................................................. بند سوم( مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

 11  ................................................................................................................................ بند چهارم(بازنگری قانون اساسی

 111 ................................................................................................در قانون اساسی مشروطیتساختار گرایی  مبحث دوم:

 111 ..................................................................................................... قانون اساسی در حقوق عمومیدستاورد گفتار اول(

 112 ........................................................................................................................................... حقوق زنانظهور بند اول:

 117 ............................................................................................................................................... دوم:فعالیت احزاببند 

 111 ............................................................................................................................................ بند سوم:ایجاد قانون کار

 112 .................................................................................................................................... بند چهارم:حقوق بنیادین ملت

 113 .......................................................................................... ( بی بهره گی قانون اساسی از شیوه تجدید نظر گفتار دوم

 115 ............................................................................... ( متمم قانون اساسی مشروطیت به منزله نخستین بازنگری بند اول

 117 ............................................................................ دومین بازنگری ( فتح تهران و تغییر قانون انتخابات به منزله بند دوم

 111 ....................................................................................................... ( انتقال سلطنت به منزله سومین بازنگری بند سوم

 121 .................................................................................... گفتار چهارم:خصوصیات بازنگری در قانون اساسی مشروطیت

 121 ................................................................................................................................................. بند اول:محتوا و شیوه

 121   ................................................................................................................................................................ محتواالف(

 122 ................................................................................................................................................................... شیوه ب:

 122   .......................................................................................................................................... زمانه و هنگام بازنگری(1

 122 .................................................................................................................. ( مقام پیشنهاد کننده یا آغازگر بازنگری 2

 123 .................................................................................................................................. بند دوم: بازنگری قانون اساسی

 123 ................................................................................................... رکیب و اعضای بازنگرندگان به قانون اساسی الف(ت

 123 ................................................................................................................ محدودیتهای بازنگری در قانون اساسی ب(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 124 ................................................................................................................................................................ نتیجه گیری

 126 .......................................................................................................................................................................... منابع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

1 

 چکیده:

مشروطه و پیروزی آن و در پی آن تشکیل مجلس و یکی از مواردی که در تاریخ معاصر ایران اهمیت زیادی دارد انقالب 

ایجاد قانون اساسی است. انقالبی که اختیارات شاه را محدود می کند و جنبه ی الهی سلطنت را به زیر سؤال می برد. چرا 

سال ایرانیان  2511که ایرانیان از این دوره به بعد، پا بر روی اعتقاد سنتی خود می گذارند. زیرا از دوران باستان، یعنی حدود 

بر این عقیده اند که سلطنت و پادشاهی موهبتی است الهی و از طرف خدا این عنوان به شخص شاه داده شده است. اما از 

این پس، پادشاهی موهبتی است الهی که از طرف مردم به شخص شاه تفویض شده است و باید از این لحظه سلطنت کند نه 

 حکومت.

ر زدن استبداد و تاسیس مجلس شورای ملی در جهت اهداف و آمال و آینده جامعه و نهادهای نهضت مشروطه بعد از کنا

مدنی و روند حرکت کشور دچار دو گانگی مهمی شد؛ گروهی، اسالم و احکام دینی را نجات بخش و رهایی دهنده کشور 

یعنی اندیشه ها و آمال غیر دینی را برای  و نهضت از استعمار و استبداد می دیدند و گروهی دیگر، الگوها و مرام های غرب،

نهضت و نظام مشروطیت خواستار بودند. اختالف این دو طرز تفکر و عقیده در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی و 

 فکری خود را نشان داد.

نون ترجمه شده ی بلژیک البته قانونی که در پی پیروزی انقالب مشروطه ایجاد می شود به تقلید از قانون اروپا است. زیرا قا

و فرانسه به عنوان قانون اساسی ایران قرار می گیرد که خود دچار مشکالتی است. این مسئله سبب می شود تا متممی برای 

آن نوشته شود. این متمم خود باعث مشکالت و اختالفاتی بین بزرگان و علماء کشور می شود. با این وجود این انقالب و 

 تا در ایران نظمی نو ایجاد شود. قانون سبب می گردد

 کلید واژه: مشروطه،مشروطه مشروعه،حقوق عمومی،دموکراسی.
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 مقدمه:
های رایج و غالب نهضت مشروطیت ایران بر اساس همان تفكر غالبِ القاا شاده در عصار مشاروطه، افاراد       نگاری تاریخ

هاا، هارکا از مشاروطه موجاود و      خواه تقسیم کرده است. از نظر آن فعال در این دوره را به دو دسته مستبد و مشروطه

دار پیشرفت و ترقی مملكات اسات و هارکا باا      و طرف خواه آزادی خواه،  ها حمایت کرده است، مشروطه مورد نظر آن

شارفت اسات و خاط ساومی هام وجاود نادارد. ایان         ای مخالفت کرده، مساتبد و مخاالآ آزادی و پی   چنین مشروطه

اند و ضامن   نگاران انصاف به خرج داده شود؛ البته برخی تاریخ حاضر در عصر مشروطه نیز میعلمای  شامل  بندی تقسیم

داران سلطنت و استبداد تفااوت   خواه با طرف خواه، میان علمای مشروعه خواه و مشروعه تقسیم علما به دو دسته مشروطه

خاواه و   خواهان، خط ساومی در میاان دو خاط مشاروطه     توان دریافت مشروعه بندی کلی می اند. با یک تقسیم شدهقائل 

خاواه نجاآ قارار داده     در برابر علماای مشاروطه   اهلل نوری بندی، معموالً مرحوم شیخ فضل مستبد هستند. در این تقسیم

خاواه و   شود، ولی آیاا واقعااً علماای مشاروطه     رح میهم شدید مط ها بسیار شود و حتی در برخی آثار، تقابل آن می

در تقابال و تضااد باا    های سیاسی  ها و اندیشه خواه دو خط مقابل یكدیگر بودند و از لحاظ نظریه علمای مشروعه

ها و مكتوبات این بزرگواران درباره مفاهیم سیاسی رایاج در   بر این اساس، با بررسی دیدگاهیكدیگر قرار داشتند؟ 

های مهم و حساس این نهضت باه اثباات    ها را در دوره روطه، در پی آنیم تا همراهی نظری و عملی آنعصر مش

 رسانیم.

 بیان مسئله-1
بوده  خویش عصر گوناگون تفكرات و ها اندیشه گذرگاه همواره، خود هویت گیری شكل آغازین از ایران

طمع  چشم که موقعیتی .است بخشیده بدان را ای ویژه تعامل امكان سرزمین این جغرافیایی موقعیت است

تعامل  و دیگر ملل و اقوام هجوم معرض در همواره ایرانیان رو این از .است برانگخیته آن بر را همسایگان

 .است گشته تاریخی مختلآ عصرهای در ایرانیان هویت باروری موجب که تعاملی .اند بوده آنان با فرهنگی

 تالشی که .گردد می آغاز قاجار دربار از ایرانیان ماندگی عقب جبران منظور به گرایانه اصالح حرکتهای اولین

و  اصالحات مقابل در درباره مقاومت علت به جدید فناوریهای اخذ و نظامی ساختار اصالح سطح در

همه  انحطاط و ناصری عصر در استبداد گسترش با آنكه تا ماند می ناکام دربار درون در داخلی رقابتهای

 قالب ترقی در ایران بازسازی به میل غربی کشورهای مقابل در اقتصادی سیاسی، های عرصه در و ایران جانبه

 .کند می پیدا عمومیت و آید می جامعه سطح به دربار از خواهی
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 همراه عصر مشروطیت عینیِ و ذهنی تحوالت با مدرنیته، و تجدد های دروازه به ایران نظری و فكری ورود

 مختلفی مناطق در و ایران از مرزهای خارج در ایرانی، روشنفكران و تجار بازرگانان، حضور و مراودات .بود

 اصول و ها ارزش با ایرانیان آشنایی اروپا، طور خاص به و قفقاز روسیه، عثمانی، امپراتوری سرحدات چون

 نظیر مباحثی حكومت، شكل و مدل با رابطه در و عرصه سیاسی در .زد رقم را جدید دنیای و مدرنیته

 جدید موضوعات جمله از ...و اساسی قانون و قانون پادشاه، تحدید اختیارات قوا، تفكیک مشروطه، سلطنت

 رنسانا مشروطیت، نهضت و خواهی مشروطه .شد وارد ایرانیان سیاسی گفتمان که به بود برانگیزی چالش و

و  بازتاب .نوردید در را ... و فقهی و دینی ادبی، اجتماعی، سیاسی، مختلآ های عرصه که انقالبی بود و

 و موضع فقها و شیعه سیاسی فقه .است ردیابی قابل و مشهود گوناگون های عرصه در نهضت این تأثیر

 یكی مشروطه، در -رفتند شمار می به مشروطه در فعال نظری و اجتماعی نیروهای از یكی که -شیعه مجتهدان

 .است تأمل قابل و مهم موضوعات از

 فقه در نظریه دولت و دیدگاه دو .کرد تجربه را جدید و قدیم جدال شیعه فقه خواهی، مشروطه نهضت در

 قدمایی سنت به ها این دیدگاه از یكی .پرداختند هم با رویارویی و مقابله به حرکت این در شیعه سیاسی

 سنت در و شیعه سیاسی فقه در محصولی که بود؛ مدرن و جدید تحوالت محصول دیگری و بوده مرتبط

 مناسبات و صفوی عصر به آن تبار که بود کهن مشروعه، دیدگاهی سلطنت نظریه .نداشت قبلی سابق قدمایی،

 شیعه فقهای از چند تنی توسط به مشروطه، عصر در نظریه این .گشت شیعه بازمی فقیه و صفوی سلطان میان

 در .شد دفاع و تقریر مرندی نجفی ابوالحسن و تبریزی اکبر علی بن محمدحسین اهلل نوری، فضل شیخ نظیر

 به توسط و خواهی مشروطه مدرن گفتمان تأثیر تحت و تأسی با مشروطه سلطنت نظریه دیدگاه، مقابلِ این

 بندی صورت ..و عبدالرسول کاشانی محالتی، اسماعیل نائینی، محمدحسین خراسانی، آخوند نظیر فقهایی

 .شد

این پژوهش بران شده است تا به بررسی مشروطه مشروعه و تاثیر ان بر حقوق عمومی پرداخته و سیر تحوالت 

 این جریان را مورد بررسی قرار دهد.

  اهمیت تحقیق-2

شود.  ترین مباحث تاریخ معاصر ایران محسوب می بدون شک نقد و بررسی مجلا شورای ملی یكی از مهم

ان ثمره انقالب مشروطیت، جای حكومت مطلقه را گرفت. نهضت مشروطه ایران، مجلا شورای ملی به عنو

ها در برابر فساد حكومت و  جنبشی اجتماعی بود که بعد از سالها نابسامانی و ناامنی و محرومیت توده

و  خودکامگی حاکمان دوران استبداد ایجاد شد. در این جنبش مردم در مبارزه با استبداد به طرح حقوق سیاسی
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اجتماعی خود پرداختند. مجلا به عنوان خانه ملت و مرکب از نمایندگان منتخب آنها، جهت حراست از حقوق 

مردم تشكیل شد، همین مسأله باعث ایجاد افكار طرفدار این نهاد شد هرچند در آغاز مشروطیت دیدگاههای 

ات عدم منافات آن با اصول دینی به مخالآ با آن ایجاد شد ولیكن طرفداران این نهاد تالش خود را جهت اثب

طلبی مخالآ ایجاد مجلا  ای نیز به دلیل منافع خود و نیز به خاطر جاه کار بردند. البته ناگفته نماند که عده

 بودند. ولیكن این موانع باعث نگردید که طرفداری از مجلا و تالش در حفظ آن از میان برود.

عرض تعرض هیأت حاکمه قرار گرفته است به طوری که مسأله فوق در طول تاریخ معاصر، مجلا همواره در م

تعطیلی و انحالل مجلا را به دنبال آورده است. این موضوع باعث برانگیخته شدن افكار عمومی و تالش برای 

توان در جریان استبداد صغیر مشاهده کرد. بعد از به توپ بسته شدن مجلا  احیاء آن شد. نمونه بارز آن را می

ط محمدعلی شاه، قیام مردم آذربایجان، گیالن و اصفهان آغاز گردید و در نهایت منجر به فتح تهران و توس

 افتتاح مجلا شورای ملی شد.

علیرغم تالش آزادیخواهان مجلا دوم نیز با تعطیلی مواجه گشت. تالش گروهها و احزاب مختلآ برای باز 

هده نمود. در مجلا سوم لزوم بررسی دوران فترت و توان مشا داشتن مجلا را در ادوار مختلآ می نگه

 گیری نشد. گاه پی عملكرد زمامداران مطرح شد. هر چند هیچ

یكی از مسائلی که در جهت حذف دوران فترت، مطرح شد، اصالح قانون انتخابات و طوالنی نمودن دوره 

شد. زیرا مسائل و مشكالت  میوکالت نمایندگان بود. با عملی نمودن این مساله، دوره فترت عمال کمتر 

سوادی، طوالنی بودن مسیرها، عدم دسترسی به امكانات حمل و نقل و ارتباطات،  اجتماعی از جمله بی

باعث طوالنی شدن هر دوره انتخابات می  …عالقگی به شرکت در امر انتخابات، شیوع امراض خاص و  بی

شد. با طرح مساله طوالنی نمودن دوره وکالت، قطعاً مشكالت ناشی از انتخابات نیز کمتر شد. زیرا انتخابات هر 

سه یا چهار سال یكبار برگزار می شد. این موضوع مورد توجه وکال قرار نگرفت و تغییری را آن ایجاد نشد. 

ای بود که همواره مورد توجه قرار داشت. نمونه بارز آن را در مجلا  ورای ملی، مسألهولیكن برقراری مجلا ش

توان دید. این مجلا که بعد از فترتی طوالنی و بی سابقه تشكیل شده تالش بسیاری جهت مقابله با  چهارم می

تشكیل کمیسیون گرفت. در این راستا وکال اول، اقدام به  ایام فترت نمود. تالش وکال در دو جهت صورت

وقت   های فراوانی نیز پیرامون آن شكل گرفت. ولی هیچ رسیدگی به اعمال زمامداران دوره فترت نمودند. بحث

عالقگی وکال به آن، بلكه در عملی نبودن پیشنهاد بود چنانكه این  آید دلیل آن نه در بی گیری نشد. به نظر می پی

نین با تشكیل کمیسیون اصالح قانون انتخابات تالش نمود. بحث در مجلا نیز مطرح شد. مجلا چهارم همچ

دوره وکالت را به سه یا چهار سال افزایش دهد و به منظور خود جهت حذف و یا کاهش دوران فترت نائل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

6 

شود. ولیكن قانون مذکور بدون هیچ تغییری به قوت خود باقی ماند. بنابراین کوشش وکال برای بازنگه داشتن 

مگیر بوده است. البته ناگفته نماند که این کوشش فقط از سوی نمایندگان مجلا صورت نمی مجلا بسیار چش

دانستند با تعطیلی و انحالل  های مشروطیت می گرفت، تمام کسانی که به نوعی مجلا را یكی از مهم ترین رکن

 آن مخالفت بسیار نشان نمی داند.

سیاسی و تحوالت کشور شناخته شده بود. بنابراین  دهد که جایگاه مجلا در ساختار مسایل فوق نشان می

نمود. این پژوهش به بررسی یكی از ادوار مجلا شورای ملی  پذیرش انحالل آن برای ملت، بسیار مشكل می

، سه مجلا 13۱۱ه.ش تا تشكیل مجلا چهارم در سال  12۲۱پردازد. از وقوع انقالب مشروطه در سال  می

بود. در طول پانزده سال مشروطیت   ای که دامنگیر مملكت شده مشكالت عدیده دیگر ابراز وجود کرد. به علت

مجلا، فقط چهار سال، توانسته بود به فعالیت بپردازد. هر کدام مجالا فوق، چگونگی تشكیل و روند ادامه 

علت فعالیت آنها در خود مطالعه و بررسی مستقل است. از این چهار دوره قانونگذاری از مجلا چهارم به 

شرایط خاص تشكیل و فضایی که در آن شكل گرفت از اهمیت شایانی برخوردار است. مجلا چهارم در تیر 

ه. ش خاتمه  12۱2هجری شمسی گشایش یافت و با پایان یافتن دوره قانونی خود در خرداد ماه  13۱۱ماه 

 یافت.

 هدف برجسته تحقیق -3
 خداد انقالب مشروطه و پیامدهای آن در حقوق عمومی.تبیین تقابل مشروطه خواهی و مشروعه طلبی در ر-

 سئواالت تحقیق:-4
 :می آیدهایی که در هنگام تحقیق پیش پرسش

 وال اصلی تحقیق:س

 تقابل مشروطه خواهان و مشروعه خواهان در انقالب مشروطه چه پیامدهایی در حقوق عمومی داشته است؟ -

 سواالت فرعی تحقیق:

 توزان تفكر مشروطه خواهی و مشروعه گرای چه نقش کارکردی داشته اند؟نهادهای مشروطیت در -

 گفتمانهای مشروطه و مشروعه گرایی در روند توسعه حقوق عمومی در ایران تاثیر داشته اند؟ -
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 فرضیات تحقیق:-5
 اصلی تحقیق: فرضیه

سازی و ساختار گرایی در حقوق به نظر می رسد رابطه دیالكتیكی مشروطه خواهی و مشروعه خواهی به نهاد -

عمومی ایران انجامید مانند شورای فقهای قانون اساسی مشروطه و شورای نگهبان قانون اساسی در انقالب 

 اسالمی.

 فرضیه فرعی تحقیق:

به نظر می رسد نهادهای مشروطه سعی در استقرار حاکمیت قانون داشته به طوری که وضع قانون بر مبنای -

 جایگزین قوانین اسالمی شد و زمینه های انقالب اسالمی فراهم آمد.رفته رفته قوانین سكوالر  شرع باشد . اما

 گفتمانهای مشروطه و مشروعه گرایی در روند توسعه حقوق عمومی در ایران تاثیر داشته اند. -

 سوابق تحقیق:-6
  پیشینه داخلی

 (1357ناظم االسالم )

 منتشر نمود. 13۱1کتاب تاریخ بیداری ایرانیان را در سال میرزا محمد معروف به ناظم االسالم 

 . است رسیده چاپ به مجلد دو در امروزه آن مجموع که است کتاب ده شامل االسالم ناظم ادعای به کتاب این

 آن، مهم حادثه اولین که است ایران مشروطیت آغاز و ناصری دوره اواخر به مربوط کتاب، موضوعات و مطالب

  است. تنباکوواقعه 

 خط به و ام کرده ترجمه را آن اعظم اتابک اصغرخان میرزاعلی خواهش حسب بر که است اول مقامات حریری

 و چاپ برای مناسب که کاغذی روی خطوط، زیر در آن ترجمه ریز نستعلیق خط به متن و ممتاز نسخ

 حوادث بر مشتمل که ایرانیان بیداری تاریخ بقیه دوم شده، تهیه و نوشته چاپ است سنگ روی برگردانیدن

 .داد ارائه ما به را دو کتاب هر آنگاه و است صغیر استبداد

رسیده  چاپ به خواهان مشروطه پیروزی هنگام در موضوعات بیشتر که شود می مشخص کتاب این بررسی در

 و اجتماعی نابسامان اوضاع و شاه محمدعلی دربار و مستبدین تسلط مطالب، برخی نرسیدن چاپ به علت و

 .است بوده دوران سیاسی آن
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 و 13۱1سال  از وقایع اول، فصل در که شود می آغاز فصل چند و مقدمه یک و مؤلآ حال شرح با اول مجلد

 اسدآبادی، الدین جمال سید چون دوره این بزرگ اول،متفكران درجلد.شود شروع می رژی از واقعه

  .شوند می معرفی خان ملكم میرزا و سبهساالر خان میرزارضاکرمانی، میرزاحسین

 محمد شیخ دستگیری تا و آغاز صغری مهاجرت از واقعه یعنی ق.ه 1324سال  به مربوط حوادث دوم جلد

 سفارت های اتفاق و کبری مهاجرت به وقایع مربوط سوم جلد .دارد ادامه عبدالحمید سید قتل و واعظ

 تا وقایع شرح و شده بیان صورت ماهانه به وقایع چهارم جلد در .آنجاست در طلبان مشروطه و انگلستان

 اقدامات و 1321محرم  وقایع از شرح پنجم، جلد .شود می داده شرح رخدادها علت و دارد ادامه 1321محرم

 کتاب نوری، ...ا شیخ فضل زدن دار و محاکمه شرح با و شود می بیان مشروطه طرفداران علیه طلبان مشروعه

 بدون پیرامون مشروطیت، تحقیقی هر که با نكته یک همین کتاب این اهمیت بیان در .رسد می پایان به

 .بود خواهد ناقص منبع این به مراجعه

 (1387) آدمیت 

 منتشر نمود. 13۲1را در سال  ایدئولوژی نهضت مشروطیتکتاب  فریدون آدمیت

خواهی، فلسفه سیاسی و اجتماعی و  این کتاب در چهار بخش کلی شكست اصالحات، تشكیل نهضت مشروطه

عصر حكومت ملی به وقایع دوران قبل از مشروطه تا بعد از مشروطه یعنی بازه زمانی حدود ربع قرن می 

پردازد. کتابی نیز در سال های بعدد از نگارش این کتاب به عنوان جلد دوم در ادامه وقایع مشروطیت منتشر 

 .شد

خ نگاری تحلیلی برای بیان جریانات تاریخی استفاده کرده است. عده ای عقیده آدمیت در این کتاب از شیوه تاری

دارند که او بیش از حد به نقش روشنفكران تاکید کرده است و رهبری روحانیت را در مشروطه به صورت 

وطیت انفعالی دیده است. با وجود این انتقادات نمی توان انكار کرد که در این کتاب به خوبی ایدئولوژی مشر

ریشه یابی شده است. منشا این تفكر از این لحاظ حائز اهمیت است که در جامعه ای که در آن زمان به صورت 

حكومت مطلقه اداره می شد چه طور مشروطه خواهی در بین مردم به حدی رواج یافت که حكومت استبدادی 

ست که سواالت دیگری از قبیل را وادار به پذیرش و محدود کردن قدرت خویش ساخت. آدمیت سعی کرده ا

 .دالیل دودستگی در مشروطه و علل مشروعه خواهی را نیز جواب گوید

 (1363) کسروی

 منتشر نمود. 1333احمد کسروی  کتاب تاریخ مشروطه ایران را در سال 
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شر هجری شمسی در دو جلد منت 1311کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی برای اولین بار در سال  

 .شد

کسروی در ابتدای کتاب یادآور می شود که تاریخ نویا نیست ولی به این کار دست زده است و به عینه ذکر 

می کند که منبع اصلی در نوشته های کتاب برداشت خودش می باشد. با این حساب نقد بسیاری از کسان که 

از سبک و سیاق کتاب نیز پیداست، این  این کتاب را دارای سوگیری می دانند وارد نیست چرا که همانطور که

 .رساله بیشتر شبیه دفتر خاطراتی از دوران مشروطه است که از دید کسروی نوشته شده است

یكی از امتیازات کتاب داشتن تاریخ دقیق اتفاقات می باشد که گاهنگاری دقیقی را ارائه می کند که در کارهای 

ر امتیازات کتاب داشتن عكا های فراوان از شخصیت ها و وقایع اسنادی می تواند کمک بزرگی باشد. از دیگ

است، این تصاویر هر چند که گاهی بسیار جلوتر از وقایعی آمده که ذکرشان رفته ولی در مجموع جمع آوری 

 .این همه مدرک تصویری آن هم در زمانی که تازه دوربین عكاسی رایج گشته بود کار بزرگی است

نوشتن این کتاب را زنده نگه داشتن یاد عده ای می داند که در مشروطه دست داشته اند کسروی یكی از دالیل 

ولی ممكن است از یاد بروند چرا که همواره در ایران مرسوم بوده کسانی زحمت بكشند و دیگران از دسترنج 

 .ادی به این امر دست یابدآنان استفاده کنند بدون اینكه از آنان یادی کنند و باید گفت که توانسته است تا حد زی

  پیشینه خارجی

 (1388الکساندر دوما )

 منتشر نمود. 13۲۲الكساندر دوما کتاب غرش طوفان را در سال 

را می توان با کتاب غرش طوفان از الكساندر دوما به ترجمه ذبیح اهلل صفا مقایسه  کتاب تاریخ مشروطه ایران

کرد چرا که در این کتاب نیز مانند نمونه فرانسوی که ذکر شد وقایع انقالب با جزئیات و از دید نویسنده شده 

صورت سوم شخص است. البته دوما در کتاب غرش طوفان هیچ وقت از خودش یاد نكرده است و وقایع را به 

و داستان گونه از دید اشخاص دیگر ذکر کرده است ولی کسروی در اتفاقاتی که حضور داشته از زبان خود نیز 

  ت.به بیان و توصیآ پرداخته اس

 (1113ادوارد براون )

 منتشر نمود. 1113ادوارد براون کتاب تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر را در سال 

 می مطرح او که مسائلی است. براون ادوارد مورخان، این از یكی .است متفاوت نیز خارجی مورخان دیدگاه

 و بوده انگلیسی براون که تفاوت این با اند؛ نموده بیان ایرانی مورخان که است همان چیزهایی کند، کمابیش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


