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Abstract  
The purpose of the present study is to review the relationship between society and government in the 

constitutional revolution based on Migdal’s theory. In this regard, the following questions are answered: 

What was the relationship between Iranian society and government in the constitutional revolution? How did 

intervening paradoxes occur in the constitutional revolution? The method of study is descriptive-analytic and 

the results showed that based on Migdal’s theory, the Qajar society and government represented a weak state 

in front of a network of influential and powerful communities. The disagreements began with the amendment 

to the constitution and divided the scholars into 2 groups of religion-seekers and constitutionalists. In addition 

to the contradiction between the religious system and the constitutional revolution, 2 other basic factors 

caused disunity among the clergymen: First, Shi’ite religious institutions were not pivotal back then; second, 

there had been numerous, mostly political, disagreements among Shi’ite scholars since before which were 

intensified with the revolution. In the constitutional revolution, each of the political actors adopted 

contradictory and fragile “survival politics and strategies” through different methods such as opposition and 

enmity, taking refuge to a sanctuary, religion-seeking, coup detat, killing the constitutionalists, assassination 

and suppression of opponents, changing the governments, supporting the tyranny of the Qajar and foreign 

countries, making foreign contracts and so on that could not reach any commonality and consensus. These 

factors paved the ground for the emergence of nationalist and republican ideas against the constitutional state 

and law and finally led to the rise of the Rezā Khān dictatorship.  
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جامعه و دولت ایران در انقالب مشروطه بر اساس نظریه میگدال است. در این راستا، به این سواالت 

وطه چگونه گر در انقالب مشر شود که نسبت جامعه و دولت ایران در انقالب مشروطه چگونه بوده است؟ تضادهای مداخله پاسخ داده می
تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جامعه و دولت قاجار بر اساس الگوی نظری میگدال، همواره  -یابند؟ روش پژوهش توصیفی بروز می

ها از متمم قانون اساسی آغاز گردید و باعث تقسیم علما به دو گروه  ای متنفّذ و قوی بود. اختالف دولتی ضعیف در برابر جامعه شبکه
خواه شد. افزون بر تضاد گفتمان دستگاه دینی در مواجهه با انقالب مشروطه، دو عامل اساسی دیگر موجب چند  خواه و مشروطه مشروعه

دستگی در جناح روحانیت شد: اول: عدم مرکزیت نهادهای مذهبی شیعه و دوم: اختالفات عدیده و عمدتاً سیاسی که از قبل میان علمای 
سیاست و استراتژی »انقالب فزونی گرفت. در انقالب مشروطه هر کدام از بازیگران سیاسی به تعبیر میگدال  شیعه وجود داشت و با شروع

خواهی، کودتا، کشتن  نشینی، مشروعه های گوناگون مانند مخالفت و دشمنی، تحصن و بست ای به روش متعارض و شکننده« بقای
ا، هواداری از استبداد قاجار و کشورهای بیگانه، عقد قراردادهای خارجی و غیره ه خواهان، ترور و سرکوب مخالفان، تعویض دولت مشروطه

خواهی بر ضد  گرایی و جمهوری های ملی ارائه نمودند که نتوانست نقطه اشتراک و اجماعی بیابد. اینها همه صحنه را آماده پیدایش اندیشه
 تاتوری رضاخان منتهی گردید. حکومت و قانون اساسی مشروطه کرده بود و سرانجام به ظهور دیک

 .عصر قاجار، دولت، جامعه، نظریه میگدال، انقالب مشروطه های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

 بر انگلیس و روس استعماری قدرتمند حضور بویژه، غرب تأثیر و نفوذ، نوزدهم سده دوم نیمه در
ساختارهای  ماندگی و عقب سو یک از داری سرمایه جدید نظام تهاجم و کشور اقتصادی و سیاسی حیات

 های سازمان آن تبع به و اقتصادی های در فعالیت مهمی تغییرات، دیگر سوی سیاسی و اجتماعی ایران از
 غرب با آشنایی .داد رخ جامعه فرهنگ و زندگی سبک حتی و جامعه طبقاتی مناسبات و اجتماعی -سیاسی

 داران سرمایه، روشنفکران مانند اجتماعی جدید طبقات پیدایش موجب، جهانی اقتصاد با ایران ارتباط و
 هماهنگی و همکاری طبقات قدیم و جدید جامعه منجر .شد سّنتی کنار طبقات در کارگر نوپا طبقه و جدید

، احزاب، قانون اساسی، انقالب موجب ظهور نهادهای مدرن همچون مجلس، به انقالب گردید. همچنین
شد. تشکیل نهادهای جدید مناسبات دولت و جامعه را دگرگون کرد و آینده  ها و غیره روزنامه، ها انجمن

 های جدی و جدیدی مواجه نموده است.  انقالب را با تضادها و چالش
تضاد نیروهای ، تضادهای جامعه و دولت در انقالب مشروطه مانند تضاد دین و دولت، در این پژوهش

دولت »های  گیرد. بررسی این موضوعات برخالف دیدگاه ای و دولت مورد بررسی قرار می جامعه شبکه
 است.  1میگدال« دولت در جامعه»شناسی سیاسی در چارچوب نظریه  توأم با اعمال منطق جامعه، «محور

 نظری پژوهش چارچوب. 2

میگدال است. عناصر اصلی نظریه میگدال « دولت در جامعه»چارچوب نظری پژوهش همان رویکرد 
 های های قوی، دولت دولت»، «است بقاءیس»، «بقاء یاستراتژ»، «یا جامعه شبکه»، «یاجتماعکنترل »شامل 

دولت »های  هستند. میگدال معتقد است که در دیدگاه« های ضعیف جوامع قوی و دولت»، «ضعیف
 ها دولت مرکزیت اصلی را ها و تحوالت جامعه به عنوان بخشی از فرایندهایی که در آن دگرگونی، «محور

نقش ، -های کنترل بژها -شود ها اعمال می کسانی که سلطه بر آن، اند. در مقابل مورد تحلیل قرار گرفته، دارد
های پیرامونی  مقاومت و استقالل بخش، توجهی به ساختار ها دارند. مرکزیت دولت و بی کمی در این نظریه

از مطالعات معاصر ه و همچنین بسیاری ویژگی اصلی بسیاری از کارهای عمده اولیه در زمینه توسع، جامعه
، سیاسی -جامعه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی -(. رابطه تضاد دولت311: ص1216، )میگدال است
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اقتصادی و فرهنگی و ، سیاسی، کاًل تحت تأثیر عواملی در سطح ُخرد و کالن است که بستر اجتماعی
 (. 21: ص1216، )میگدال کند میشکل و نوع آن را مشخص ، المللی محیط داخلی و بین

ستمی غالب از یدارند و س یمختلف یاجتماع یها تیاست که هو یجوامع ای منظور از جامعه شبکه
نامد که  یم« تار مانند»و « 1ای شبکه»ن جوامع را جوامع یگدال ایها در آن وجود ندارد. م ها و سمبل ارزش

شود تا روابط  ین جوامع سبب میای ا شبکه خصلتن یمتعدد وجود دارند. همچن یها تیدر آن حاکم
های  گروه، ای رد. در جوامع شبکهیگر شکل بگیکدیها با دولت و با  ن سازمانیان ایای از قدرت م دهیچیپ

 ین جوامع اگرچه کنترل اجتماعیشوند. در ا یم یکنترل اجتماع یهای دولت برا ییمتعدد مانع از توانا
البته نه به  -ها  ای از ارزش ست و توسط مجموعهیعمل شهروندان آن ن یآزاد یاما به معنا، پاره است پاره

کنترل  یها و دولت برا ن گروهیان ایم یدعوای واقع، همواره، نیشود. بنابرا یت میهدا -یصورت مرکز
 (. 101: ص1216، وجود دارد )میگدال یاجتماع

یعنی وجود و حفظ ، «دولت از جامعهجدایی »، داری مطابق نظر ماکس وبر در تحلیل نظام سرمایه
: 1200، پیش شرط الزم برای کارآمدی دیوانساالری است )ابراهیم بای سالمی، استقالل بوروکراتیک آن

 (. 132ص
های خود به این نتیجه رسیده است که پیوند بین  میگدال نیز ضمن موافقت با این دیدگاه در بررسی

قابلیت دولت در اجرای  بیرون از آن سبب شده تا« راد مقتدراف»محلی درون دستگاه دولت و « مجریان»
 (.131-131: ص1216، های توسعه کاهش یابد )میگدال پروژه

ان یای از قدرت م دهیچیشود تا روابط پ یجوامع جهان سوم از جمله خاورمیانه سبب م ای شبکه خصلت
 برای نفوذناپذیری موانع با که دولتی نرهبرا رد. ناکارآمدییگر شکل بگیکدیها با دولت و با  ن سازمانیا

 به. دارد قرار ها آن رودرروی که است قدرتمند ای جامعه ماهیت از ناشی، شوند می مواجه تغییر و سلطه
 داران، ها، زمین سازمان روسای محلی، مانند نخبگان و ها الیگارشی که است مقاومتی از دیگر، ناشی عبارت

 شان اجتماعی های سازمان طریق و غیره، از ثروتمند دهقانان و مذهبی نهادهای مدنی وقبایل،  کارفرمایان، روسای
  (.32: ص1216، کنند )میگدال می اعمال

ای بوده که  موزاییکی و شبکه، ناهمگون، ای چندپاره جامعه، جامعه ایران، بر اساس نظریه میگدال
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این ساختار ، اجتماعی است. بدین ترتیبپذیری این ساختار  تنوعات و انعطاف، ها گویای پیچیدگی
ای جامعه بر ماهیت و عملکرد سیاسی دولت قاجار تأثیر جدی داشته و انقالب مشروطه  ناهمگون و شبکه

 رو کرده است. هایی روبه را با تضادها و چالش
 چشم نایرا جامعه در آن نقش و «استبداد» از توان نمی اگرچه دهد افزون بر آن، پژوهش حاضر نشان می

 و «جامعه» نام به تر بزرگ واحد یک از بخشی «دولت» که داشت توجه باید نهایی تحلیل در پوشید؛ اما
 های گروه همین حصار در آنچنان گاه و است اجتماعی های بندی گروه و نیروها، طبقات برآیند محصول
. ندارد را اقتدار و تجهیز، بسیج، توزیع نظیر مدرن دولت های کارویژه انجام قابلیت که گیرد می قرار اجتماعی

منظر،  این از و نداشت باشد، وجود داشته را کارکردهایی چنین توانایی که رضاشاه، حکومتی از پیش تا
  .است بوده اجتماعی های گروه دیگر و ایالت و طوایف میان گر حالت، موازنه بهترین در قاجار حکومت

 روابط از ای شبکه در «قدرت»، انقالب مشروطه ایران دهد در نشان کوشد تا می حاضر پژوهش
 دولت بلکه، گرفت می شکل جامعه مقاومت، حکومت قدرت اعمال برابر در تنها نه و بوده جاری اجتماعی

 غالب های ارزش فقدان و متکثر های هویت، متعدد های حاکمیت با زیرا، بود ضعیف جامعه برابر در
، یافت می جریان دولت اراده خالف که اجتماعی تغییرات بر توانست نمی، بنابراین. شد می مواجه نهادینه
  .باشد داشته فراگیر و قاطع تأثیری

 ایجاب، قاجار دوره ایران در سیاسی بندی صورت دیرپاترین منزله به دولت ای عشیره و ایالتی شکل
 با و یکدیگر با محلی حاکمان میان دوسویه و راهبردی رابطه در آن گستره و دولت قدرت و سلطه تا کرد می

 .ماند بازمی «اجتماعی کنترل» و منابع توزیع در عموماً  دولت وضعیتی چنین در .شود تعیین مرکزی دولت
، احزاب، بازاریان، روحانیون، محلی حاکمان، مانند دربار ای شبکه جامعه قدرتمند های گروه، در ایران

 . ایرانی شدند جامعه کنترل در دولت توانایی مانع... و خارجی های قدرت، ها ها و روزنامه انجمن
 حاکمان که شد موجب قومی اختالفات و ها تفاوت و متمرکز ساالری دیوان ایجاد در دولت ناکامی

 میگدال تعبیر به یا قومی های خاستگاه اساس بر محلی تشکیالت. کنند حفظ را خود استقالل محلی
 منابع از یکی عنوان به روحانیون یا دین رجال .کرد می پاره پاره ایران در را اجتماعی کنترل، محلی های ارزش
، کردند پیدا اقتدار تشیع مذهب و اجتماعی پایگاه، اقتصادی استقالل بر اساس که، ایرانی جامعه در قدرت

، گیرد قرار تعرض مورد حکومت جانب از حق این رفت می احتمال زمان هر و کردند می تأکید خود حق بر
  .دادند می نشان واکنش
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ای در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی ظهور کردند که دانش و  در ایران قرن سیزدهم، متفکران برجسته
سیاسی این دوره همه  -تفکر خود را در خدمت اجتماع و مردم قرار دادند. نخبگان و روشنفکران اجتماعی

نگریستند و  مذهبی بودند و با بینش مذهبی به مسائل مشروطه مانند آزادی، عدالت، قانون، برابری و... می
 های آنان مذهب بود. همین امر موجب بروز تضادهایی در بینش دینی و بینش مدرن شده است.  مالک ارزیابی

 کشورهای نفوذ و نقش افزایش با، ای شبکه امعهج گوناگون عناصر میان سیاسی های رقابت بر افزون
 مرکزی دولت اقتدار از و، یافت می افزایش قدرت شبکه در رقابت، قاجار ای شبکه جامعه در خارجی

دولت  سلطه اعمال برای نفوذناپذیر موانعی با که دولتی رهبران ناکارآمدی، میگدال مطابق نظریه. کاست می
 در. دارد قرار ها آن رو در روی که است قدرتمند ای جامعه و مقاومت ماهیت از ناشی، شوند می مواجه
 از .است پراکنده و متفرق، چندپاره آن اعمال ولی، باشد باال است ممکن اقتدار سرجمع، ای شبکه جامعه

 از کدام هر .بود چندپاره و پراکنده، ناهمگون ای جامعه، مشروطه انقالب جریان در ایرانی جامعه که آنجا
رفتار سیاسی ، پس .داشتند خود اختیار در را اجتماعی کنترل از سّنتی و جدید جامعه ایران بخشی بازیگران

چالشی بزرگ در برابر نهادینه کردن دموکراسی و ، اعم از داخلی و خارجی، ای متضاد بازیگران جامعه شبکه
 پیروزی انقالب مشروطه بود. 

 انقالب مشروطه. 6

، سلسله مراتبی، ناهمگون، چندپاره، با عنوان جامعه پرشکاف، های مختلف تهجامعه ایرانی در نوش
نتواند گویای « ای جامعه شبکه»ای به اندازه  موزاییکی و غیره توصیف شده است. اما شاید هیچ واژه

پذیری این ساختار اجتماعی باشد. این ویژگی به خصوص در  تنوعات و در عین حال انعطاف، ها پیچیدگی
های طبیعی و جغرافیایی ایران  قاجار چشمگیرتر بود. زمینه و علت این تنوع در وهله نخست ویژگیدوره 

تا از طریق مذهب و نظام اداری ، کردند حکمرانی می، تر به واسطه متنفذان محلی بوده است. قاجاریان بیش
 (. 102: ص1233، )براون

سایه مبارزات اقشار مختلف مردم، به ویژه بازاریان،  انقالب مشروطه و برقراری نظام پارلمانی در ایران، در
آمیز به استبداد عمال حکومتی بدست آمد. پس، انقالب مشروطه  اصناف و روحانیون، در اعتراض مسالمت

بندی اجتماعی ایران  تحت تأثیر عوامل درهم تنیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی در صورت
 بوده است.
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 گر در انقالب مشروطه  اخلهتضادهای مد. 0

های ]تضادهای[ اجتماعی موجب تقسیم و تجزیه  شکاف، داری با ورود ایران به صورتبندی سرمایه
تقابل طبقات ماقبل ، ای شکل گرفت. از لحاظ اجتماعی بندی گردید و طبقات تازه جمعیت و تکوین گروه

 در دولت»رویکرد  در (. میگدال11: ص1203، داری است )بشیریه در مقابل طبقات سرمایه، داری سرمایه
 در ویژه به و واقع عالم در دولت وبر مبنی بر استقالل ماکس آرمانی تعریف که کند می استدالل، «جامعه

 که دهد می نشان قوی های با استدالل ایشان .ندارد مصداق وجه هیچ به سومی جهان کشورهای از بسیاری
نیستند ، دارند اختیار در را مشروع اقتدار اعمال انحصار که ای یکپارچه و منسجم نهادهای ها دولت

 دیگر با جامعه در همواره که هستند ای شده محدود نسبتاً  بازیگران، بلکه، (33-36: ص1216، )میگدال
، هستند شقاق دچار خود درون تنها نه ها دولت .کنند می رقابت «اجتماعی کنترل» و نفوذ برای بازیگران

 و نیست ثابت جوامع و ها دولت ماهیت. اند نموده قسمت جامعه در بازیگران دیگر با نیز را اقتدارشان بلکه
: 1216، سازند )میگدال می دگرگون را همدیگر و داده شکل یکدیگر به متقابل طور به تعامالتشان در دو این
 (.03-01ص

ای و  نیروهای جامعه شبکه، دین و دولت، بطجامعه و دولت ایران دارای تضادهایی در روا، با این حال
 دولت بوده و نقش آنان در انقالب مشروطه باید در کّلیت واحدی مورد بررسی قرار گیرد. 

 تضاد دین و دولت . 0-0

شکاف دین و دولت نیز تکوین یافت. با توجه به داعیه سیاسی ، از همان آغاز گسترش اسالم به ایران
نظریه شاهی فرهی در ایران دچار بحران شد و همواره شکاف میان ، سیاسی تشیعو بویژه نظریه ، اسالم

های آشکار و  سّنت شاهنشاهی ایران و امارت و خالفت به سبک اسالمی در سراسر تاریخ ایران به صورت
 -های سیاسی شکاف، میان خلفا و علما و میان فقها و سالطین، پنهان ادامه یافت. نزاع میان امرا و خلفا

  (.12-13: ص1203، فکری مستمری در تاریخ ایران و اسالم بوجود آورد )بشیریه
 تری بینانه شناسی( میگدال، تصویر واقع در چارچوب نظری پژوهش حاضر و براساس ترمینولوژی )اصطالح

برای فهم بهتر سلطه و ، شود. در این تصویر ارائه می« های اجتماعی ای از سازمان آمیزه»از جامعه 
 هستیم. « های متکثر سلطه و مقاومت در جامعه عرصه»نیازمند در نظر گرفتن ، رگونیدگ

محور مبتنی است. چرا که بر  رویکرد میگدال به نوعی بر رویکرد نهادگرایی تاریخی و رویکرد قدرت
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کید دارد. این رویکرد جدید نهادی مینه ز، پیکربندی نهادی جامعه و نحوه توزیع قدرت در این پیکربندی تأ
های  مناسبی را برای مطالعه روابط بین نهادهای متکثر جامعه و تأثیر این روابط بر تحوالت و دگرگونی

های گوناگون تضاد دین و دولت از مواضع یکی از قدرتمندترین  کند. در ادامه جنبه سیاسی فراهم می
  گیرد. وطه مورد کاوش قرار مییعنی نهاد روحانیت در انقالب مشر، ای ایران نیروهای کانونی جامعه شبکه

 روحانیون و مشروطه. 0-0-0

نوعی ، در اواخر عصر قاجاریه در واکنش به نفوذ رو به گسترش تمدن مسیحی غرب و مدرنیزاسیون
ها و فرهنگ و اقتصاد ملی در بین روحانیون شکل گرفت که  ایرانی برای پاسداری از سّنت -واکنش شیعی

اصلی ایدئولوژیک در کشور تبدیل شد. روحانیون در چند مورد در مقابل  های بعدها به یکی از گرایش
های مشابهی  نمایی کردند و توانایی خود در بسیج مردم را به پادشاهان نشان دادند. انگیزه حکومت قدرت

 (.11-13: ص1203، موجب مداخله و شرکت علما و فقها در انقالب مشروطه شد )بشیریه
شد که دربار در  سیاسی و اجتماعی تقسیم می ختار قدرت در ایران به دو حوزهدر عصر قاجار روابط سا

: 1203، رأس هرم قدرت سیاسی و روحانیون در رأس هرم قدرت اجتماعی قرار داشتند )حبیبی خوزانی
 (. 01-00ص

دار بودند و در این خیزش مردمی نقش  روحانیون در انقالب مشروطه بیشتر نقش رهبری را عهده
 (. 23: ص1263، ها ایفا کردند )ایوانف ی در بسیج کردن تودهبسزای

اند. بیشترین مخالفت با تجددگرایی  علما و زعمای مذهب بوده، حافظان اصلی جامعه ایران، بنابراین
از جانب علما ابراز ، های فکری تجددگرایی به سبک غربی اعم از مظاهر تمدن غربی و یا مفاهیم و بنیان

  (.10: ص1210 ،شده است )حائری

 دالیل مشارکت روحانیون در انقالب مشروطه. 0-0-2

 مهار استبداد و فساد هم و قاجار حکومت بودن هانلماظ و غاصبانه تیماه هم، یاسیس یعلما نگاه از
 یجد یخطر -بود همراه مسلمانان سرنوشت بر گانگانیب یالیاست و ملت یاقتصاد فقر با که -آن ۀختیگس
 مخالفان صف در مبارز یمذهب یهاورین رو نای از .شد یم محسوب مسلمانان انیک و اسالم ضهیب هیعل
  (.01: ص1201، )مالئی توانی گرفتند قرار قاجار سلطنت یاسیس

خواه نجف که رسمًا  گانه مشروطه انگیزه علما از مشارکت در جنبش مشروطه را از تلگراف مراجع سه
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ما جز حفظ بیضه »دارند:  هدف خود را اینگونه بیان می، ر تلگرافتوان فهمید. آنان د می، کنند اعالم می
، )مومنی« غرضی نداریم، اسالم و استقالل مملکت و بقای سلطنت شیعه و رفع ظلم و ترضیه حال عباد

 (. 360: ص1263
های مختلفی  ای واکنش های مختلف جامعه شبکه گروه، رانیا مشروطه انقالب انیجر در یکل طور به
 یغرب مشروطه خواستار خود و دهیشن را آن اوضاع ای و دهید را اروپا که شانینواند گروه :نشان دادندبه آن 
 یسازگار عدم بر، دندینام یم خواه مشروعه جناح را خود که ینور الله فضل خیش یرهبر به دوم گروهو  بودند

 سردمدار و بوده برخوردار یشتریب یمردم توان از تربزرگ گروه .بودند معتقد ینید یمبان با تیمشروط
، نجف در گانه سه مراجع و تهران در یبهبهان و ییطباطبا الله تیآ مانند یافراد .آمدند یم حساب به جنبش

 تداوم، چهارم گروه درباره نیهمچن .دانستند یم سازگار یعیش و یاسالم یمبان با را آن و تیحما مشروطه از
 یآرا و افکار در توان یم را مطلقه سلطنت مدافع و موجود وضع حافظ، یاسیس شهیاند کهن راثیم و تسنّ 
مشاهده  یزیتبر اکبر یعل بن نیمحمدحس و یمرند ینجف ابوالحسن خیش حاج چون یونیروحان یاسیس

 (.21: ص1203، کرد )آجودانی
 خواهان مشروطهدر واقع خوانش علمای طراز اول شیعه و مراجع نجف، از نظام مشروطه با خوانش بخشی از 

 (. 10: ص1231، متفاوت بود )نجفی قوچانی، که درپی یک نظام سکوالر بودند
 قرار رانیا مردم استقبال مورد مشروطه، نبود یاسالم یمبان با مشروطه کردن سازگار یبرا علما تالش اگر

 رخ، دادند انجام استبداد با مبارزه و مشروطه نظام استقرار یبرا مردم که ییها مجاهدت همه آن و گرفت ینم
 ریثأت مردم نیب در تجددخواهانه و کیکراتودم یها آرمان اشاعه یبرا هم روشنفکران آثار اگرچه .داد ینم

 و اتیادب با مردم توده بودن نوسأنام نیهمچن و ها آن گانهیب از برگرفته و ناآشنا یدئولوژیا اما، است داشته
 و علما یها یسخنران و ها هیاعالم به نسبت یتر کم اریبس ریثأت آثار نیا شد یم باعث ها آن نگارش سبک
 (. 300: ص1201، تیعنا) باشند داشته ونیروحان

 نزاع مشروطه و مشروعه. 0-0-6

 برخاستند تیمشروط نهضت در مشارکت به یطیشرا در هیقاجار مطلقه استبداد مخالف ینید یعلما
 خود از مطلقه استبداد ینف جهت در نهضت هیاول مراحل در که ییها ییتوانا و ها یمند عالقه رغم به که

 و شیخو مطلوب کمال از روشن ریتصو نداشتن اریاخت در سبب به، نهضت یبعد مراحل در، دادند نشان
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 ساختار مدآناکار یاجزا و عناصر ینیگزیجا یبرا مدآکار یاسیس برنامه و شهیاند نیتدو و تدارک ضعف
 (. 103: ص1211، یآجودان) شدند رو هروب یاساس چالش با، کهن

خواه  خواه و مشروطه ها از متمم قانون اساسی آغاز شد و باعث تقسیم علما به دو گروه مشروعه اختالف
اما گروه اول معتقد به عدم ، های خود را بر متون دینی قرار داده بودند گردید. هر دو گروه پایه استدالل
ی دینی بودند و گروه دوم مشروطه را بهترین حکومت در زمان غیبت سازگاری مشروطه موجود با مبان

 (. 136: ص1201، یجواهردانستند ) می
در حالی که از ، به هر حال رقابت و چند دستگی میان روحانیان متنفذ دوره قاجاریه وجود داشت

ز سوی دیگر اما ا، سو معبری مذهبی برای حضور مردم در جریان انقالب و سپس پیروزی آن گشود یک
ساخت. چنانچه میگدال  نصیب می ها آنان را از دست یافتن به دستاوردهای چنین انقالبی بی همین اختالف

گوید: در جوامع جهان سوم مبارزه برای سلطه و کنترل اجتماعی  می« دولت در جامعه»در رویکرد 
، ی قرن اخیر ]قرن بیستم[آسیا و آمریکای التین ط، برجستگی خاصی یافته است. در کشورهای آفریقا

قوانین و ، هنجارها و قواعد، اند. در اینجا روابط اجتماعی و نهادهای مستقر تحت فشار شدید قرار گرفته
 (. 100-102: ص1216، اند )میگدال همگی محل اختالف شدید بوده، ها نهادها و ارزش، مقررات

عنوان دستگاه فکری انقالب مشروطه در نهاد مذهب و روحانیون شیعه به ، در چارچوب نظریه میگدال
های جدید مشروطه دچار مواضع ضد و نقیض و اختالفات شدید شدند. بروز  مواجهه با نهادها و ارزش

چنین وضعیتی به دلیل تعارض در اندیشه سیاسی شیعه و نداشتن برنامه سیاسی مشخص از طرف علما و 
ده است. با ایجاد چند دستگی در جناح روحانیت کشمکش با روشنفکران بر سر ماهیت نظام مشروطه بو

متفاوتی مانند نزاع مشروطه و « های بقاء ها و سیاست استراتژی»به تعبیر میگدال ، در انقالب مشروطه
مخالفت با برخی اصول متمم قانون اساسی و نظارت علما در اصل دوم ، همدستی با دربار قاجار، مشروعه

با توجه ، به وجود آمد. بنابراین، اد مذهب و اقتدار و اختیار آنان در جامعهمتمم قانون اساسی برای حفظ نه
تبع آن تضاد  تضاد دین و دولت و به، به نقش اساسی و در عین حال متضاد روحانیت در انقالب مشروطه

 رو نمود. های جّدی و اساسی روبه ای و دولت افزایش یافت و انقالب را با چالش جامعه شبکه

 ای و مشروطه بازیگران جامعه شبکه تضاد. 0-2

ای قدرتمند در  ما شاهد کشمکش و تضاد میان دولت ضعیف و جامعه شبکه، بر اساس نظریه میگدال
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علما و حاکمان ، ای )شاه و درباریان انقالب مشروطه هستیم. از جمله نزاع نیروهای سّنتی جامعه شبکه
مطبوعات و ، احزاب، خواه )روشنفکران راطی مشروطهسو و تندروی اقلّیتی از نیروهای اف محلی( از یک

هایی بین جامعه و دولت قاجار شده است.  موجبات بروز تضادها و کشمکش، ها( از سوی دیگر انجمن
های خارجی بویژه دو قدرت سیاسی بزرگ آن زمان یعنی روسیه و انگلیس را  البته در این میان نقش قدرت

ای جامعه بر ماهیت و عملکرد سیاسی دولت  ساختار ناهمگون و شبکه، بهم نباید فراموش کرد. بدین ترتی
 رو نموده است. هایی روبه قاجار تأثیر جدی داشته و انقالب مشروطه را با تضادها و چالش

 دربار و مشروطه. 0-2-0

 ای داشته است. بدین سان مشروعیت دولت در درجه اول بر دولت قدیم در ایران سرشت و ماهیتی قبیله
مجالی برای ظهور ، قرار داشت و قانون همان اراده پادشاه بود. طبعًا در چنین حالتی« تغلب»و « زور»پایه 

های پراکنده محلی در زمان  طبقه یا طبقات مستقل و حامی دولت به مفهوم غربی آن وجود نداشت و گروه
ها نیز تعّدی  بلکه به آن، ندداشت تنها حقوق و اختیارات قدرت مرکزی را پاس نمی ضعف قدرت مرکزی نه

 توان گفت که نظام سیاسی قدیم به ویژه در عصر قاجار، شناسی سیاسی می کردند. بنابراین، از منظر جامعه می
بود. « گی کنترل اجتماعی چندپاره»مبتنی بر نوعی تکثر و پراکندگی در منابع قدرت یا به قول میگدال 

ها به  توانست بر آن در درون کشور وجود داشت و دربار نمیهای قدرت و شئون اجتماعی متعددی  گروه
 (.130: ص1203، صورت یکجانبه و عمودی اعمال قدرت نماید )سمیعی اصفهانی

روی ، محمدعلی میرزا که آن زمان ولیعهد بود، خواهی در ایران آغاز گردید از روزی که جنبش مشروطه
حاضر نبود چیزی از قدرتش کاسته شود و ، شاه(. محمدعلی 611: ص1213، دشمنی نشان داد )کسروی

وی «. به شرط آنکه در دولت و سیاست دخالت نکند، ایجاد مجلس ایرادی ندارد»معروف است که گفته: 
آمد برای انهدام مشروطیت کرد و یاران نیرومندی هم در  از همان ابتدای سلطنتش هرچه از دستش برمی

 (. 30: ص1230 ،میان رجال کشور در اختیار داشت )غنی
گذاری حاصل آمد و نمایندگان مجلس به آن دعوت  نخستین نقار میان دولت و مجلس در روز تاج

نویسد: در این نشست نمایندگان مجلس نبودند. از همین جا ُسهش محمدعلی میرزا  نشدند. کسروی می
نیز محمدعلی شاه (. دومین گام را 313-313: ص1213درباره مشروطه و مجلس نمودار شد )کسروی، 

کند که  برداشت و اتابک را از اروپا برای رئیس الوزرایی احضار کرد. مهدی قلی خان مخبرالسلطنه اذعان می
 (.163-163: ص1201شاه قصد داشت از طریق امین السلطان بر مجلس و مشروطیت مهار بزند )هدایت، 
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: دهدمی نشان خوبی به مجلس ئیسر و شنود شاه و گفت در را شاه و مشروطه برخورد آغاز آدمیت
: گفته معترضان و خورد هیکّ  او، داشت عرض شاه امضای برا را اساسی قانون متمم که شام السلطنهحتا»

 نگهداری و هدایت را گوسفندان که رعایای خود را مانند شبانی بایستی من ؟ندارم مسئولیتی من چطور
 . (20-26: ص1201، آدمیت)« کنم سرپرستی، کند می

رو  به این طریق در اندیشه محمدعلی شاه عملکرد مجلس و قانون اساسی از همان ابتدا با ابهام روبه
اساس قوانین مشروطه از سوی وکالی مجلس ، بود. طبق تصور رایج از قانون در بحبوحه انقالب مشروطه

فراتر از این بود. اگرچه ولی قانون اساسی نوشته شده توسط روشنفکران چیزی ، باید احکام شریعت باشد
خواهان ثابت قدم نیز در خصوص آشتی میان دو عنصر مذهبی و عرفی درمانده  حتی روشنفکران و مشروطه

همین امر معبری را برای محمدعلی شاه گشود تا از منظر مذهبی اقدامات خود علیه مشروطیت را ، بودند
 توجیه کند.

 ها و مشروطه مطبوعات و انجمن. 0-2-2

ها رواج بیشتری  ها و روزنامه انجمن، نهادهای مشروطه مانند احزاب، ریان انقالب مشروطهدر ج
یافتند. دو روزنامه حبل المتین و روح القدس که در حقیقت بعدها بیشترین انتقادها را به محمدعلی شاه 

اختالف میان دربار از ها بر آتش  در سال دوم مشروطیت انتشار یافتند. انتشار این روزنامه، ساختند وارد می
شاِه رسمی و قانونی ایران ، محمدعلی شاه، افزود. بر اساس قانون اساسی سو و علما از سوی دیگر می یک
های آن روز  نظام سلطنتی به رسمیت شناخته شده و ریاست قوه مجریه نیز با او بود. اما فضای روزنامه، بود

، در سراسر دوره مجلس اول، به همین دلیلرسید.  به نظر نمیداد که واقعی  بیشتر خالء قدرتی را بازتاب می
 (. 321-321: ص1203، )یزدانی نگریستند می ها روزنامهبه کاران با خشم  و محافظه گران حکومت

نویسد: به عقیده من با شرایطی که وکالی  احتشام السلطنه، دومین رئیس مجلس در خاطرات خود می
هایی که با هزار غرض تشکیل شده و در وضعی که جراید هرزه و هتاک پیش آورده بودند، هر  تندرو و انجمن

ه بود، متنفر و عاصی و ای را هم که به جای محمدعلی شا خواه و عاشق آزادی و حکومت مشروطه پادشاه ترقی
 (. 330: ص1213نمود )احتشام السلطنه،  خواهی می وادار به دشمنی و جنگ با آن مجلس و آن نوع مشروطه

 طلبی حتی اغتشاش، خودسری طلبی و قدرت» :نویسد خواه می های مشروطه آجودانی در مورد انجمن
سوءاستفاده از ، کنی انقالبیون افراطیخواه بدفهمی و کارندانی و کارش های مشروطه بسیاری از انجمن

جبهه  نظر وجبهه  -حمله مخالفان در هر دو جبهه سریعدر ت یعامل موثر، مطبوعاتقلم و  آزادی بیان و
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 . (033: ص1203، آجودانی) بوده است -عمل
انجمن ایران »گرا به وجود آمدند. تشکیل  ها و مطبوعات ملی انجمن، پس از آغاز جنگ اول جهانی

ای که پهلوی اول پس از تحکیم قدرت خود به اجرا  های جالب و بارز آن بود. برنامه یکی از نمونه« نجوا
(. البته در 210ص، 2: ج1203، پور بود )آرین« انجمن ایران جوان»کم و بیش همان مرامنامه ، گذاشت

احزاب و آزادی ، سخنی از حکومت مشروطه، برخالف قانون اساسی مشروطه، مرامنامه انجمن ایران جوان
 نرفته است.

 احزاب و مشروطه . 0-2-6

دو حزب مهم پیدا شدند. یکی حزب انقالبی و تندرو اجتماعیون عامیون با افکار ، در آغاز کار مشروطه
 . (21ص، 1: ج1203، بهار)کار اعتدالیون اجتماعیون بود  سوسیالیستی و دیگری حزب محافظه

کار و تندرو،  خواهان، مبارزات فکری و ایدئولوژیک میان احزاب محافظه با فتح تهران توسط مشروطه
ون و های اجتماعی شعبه :نویسد می باره فعالیت احزاب آن دورهسهراب یزدانی درشتاب بیشتری گرفت. 

کار  لی بهو مجلس شورای مرسمیت یافته  میون هنگامی در کشور گسترده شدند که حکومت مشروطهعا
اما این ، هایی برای دگرگون ساختن بنیادهای اقتصادی و سیاسی جامعه در سر داشتند اندیشه ها آن .پرداخته بود

 که تجربه فعالیت سیاسی ندکرد میتکاپو ای  در جامعه .گذشت آرزوها از ظرفیت مشروطیت موجود می
گاهی ، به تنگ آمده بودند که از شدت ستم ارتباط برقرار کنند یهای خواستند با توده مینیندوخته بود.  اما در ناآ

این کنند. به  بازسازیرا گذشته اوضاع  کوشیدند می که قرار داشتند یمردان رویاروی دولت. خوردند میغوطه 
کاری در پیش گرفت و در مواردی  اصول پنهان، امیون سازمان کوچک باقی ماندع ونفرقه اجتماعیدالیل، 

 . (321-333: ص1203، )یزدانیدست زد  به خشونت سیاسییا  پذیرفتآمیز  ماهیت توطئه
ناسیونالیسم به تدریج به ایدئولوژی غالب در ، های پس از استبداد صغیر و جنگ جهانی اول در سال

به وجود آمد که تجدد ی در مجلس پنجم حزبمیان سیاستمداران و روشنفکران ایرانی تبدیل شد. به دنبال آن 
زمینه را برای ، یان ناسیونالیسم و حزب تجدد باالخره دو دهه پس از انقالب مشروطهگرفت. جرنام 

 (. 36-31ص، 3: ج1203، حکومت و نهایتًا دیکتاتوری پهلوی فراهم آورد )بهار

  مجلس و مشروطه. 0-2-0

ترین نیروهای جدید  به عنوان قوی تازه اول جدال مجلس و دولت، که به امضاء رسید قانون اساسی
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و شامل: ، نددرپی به میان کشیده شد که پی بود بر سر یک رشته مسائل حقوقی و سیاسی ای جامعه شبکه
 رعایت اعتماد مجلس در، هیئت دولتدر عزل اختیار مجلس ، مجلس ملیبرابر مسئولیت دولت در 
 .(212-210: ص1203، آدمیت)یی هستند رابطه مجلس با دستگاه قضاو  انتخاب هیئت دولت

دهند،  انتخاباتی ترتیب می خواهان جمعی از اشخاص مطلع نظامنامه دیآزا از» نویسد: زاده می ملکمهدی 
که ، د درباریبخورد: یکی از طرف روسای روحانی، و دیگری از جانب رجال مست ولی به دو اشکال برمی

ون، اعتقادان به روحانی و بیرالفکران ست. نقطه نظر روحانیون این است که از منّو ا ها س آنأدر ر د باطناً هولیع
نظر رجال مستبد این است که قوای مملکت فقط تحت اراده شاه باشد و تجزیه  کسی داخل مجلس نشود. نقطه

 .(103، ص3: ج1232، زاده )ملک« نگردد
عناصر مهم برخورد . از حمله و پرخاش کشید و اعتراض به بودضع سیاسی مجلس بسیار مهم امو

اصل آزادی مذهب بود. برخی از مدافعان آن تفکیک مطلق سیاست و ، اساسی مسلکی در متمم قانون
، آدمیت) شناختند یعنی هرگونه پیوستگی دین و دولت را مردود می، رسانند ش میا دیانت را به نقطه نهایی

 .(013-016: ص1203
تمام اتباع آن و ، شناخت می به رسمّیت طور کامله مساوات حقوقی را ب طرح متمم قانون اساسی اصالً 

اصل مساوات  گرفت. را در بر می های مذهبی زرتشتیان و نصرانیان و یهودیان( ن و اقلیتنا)مسلما ایران
مسئله نظام قضایی مملکت که شامل اصول ، . همچنیناحکام شرعی تعارض داشت با، حقوقی مطلق

اتی روحانیت تصادم مستقیم پیدا با احکام شرع و با نفع طبق، گردید محاکمات و قوانین حقوقی و جزایی می
استقالل  نبردی بین حکومت مشروطه عقلی و، بلکه تعارض اصولی بود، ها لفظی نبود این مخالفت. کرد

 .(011-013: ص1203، )آدمیت مقام شریعت بود
که تنها نقطه اشتراکشان پافشاری ، ها و تمایالت ناهمساز بسیاری اما خود مجلس هم در میان گرایش

پاره شده بود. شاید قتل اتابک آشکارترین نمونه  پاره، ها بود مجلس برای در دست داشتن همه قدرتبر حق 
به این معنی که هیچ نتیجه دیگری مگر حذف کامل طرف دیگر به ، سر باز زدن دو طرف از مصالحه باشد

ردود شمردن (. م130: ص1213، کرد )کاتوزیان رضایت طرف نخست را فراهم نمی، عنوان نیروی سیاسی
نظمی سیاسی در  نشانه روشنی از پابرجایی تضاد و شرایط پیش از سیاست و بی، اصل سازش و مصالحه

 است. روابط مجلس و دولت ایران
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 های خارجی و مشروطه قدرت. 0-2-5

گوید:  ای می های خارجی به عنوان یکی از نیروهای پرقدرت جامعه شبکه میگدال در مورد نقش قدرت
)بویژه  یمنابع جدید عظیم« تفرقه بینداز و حکومت کن»های استعماری  از موارد سیاست در بسیاری

ها را قادر ساخت تا راهبردهای بقایی را که به  ای تزریق نمود و آن ن محلی و منطقهارا به رهبر ثروت و زور(
 (.13: ص1216، )میگدال تقویت نمایند، کنند ن خود عرضه میان و حامیاپیرو

ای، با افزایش نقش و نفوذ  های سیاسی میان عناصر گوناگون جامعه شبکه بر این اساس، عالوه بر رقابت
کشورهای خارجی، سفیران، فرستادگان، جاسوسان و طرفداران بومی این کشورها نیز به این شبکه پیچیده افزوده 

نویسد: سفارت  ند. سیروس غنی میکرد شدند. در دوره قاجاریه دو قدرت روس و انگلیس در ایران رقابت می
های سیاسی داشت. این نفوذ از طریق عوامل گوناگون و در خالل مدتی  انگلیس نفوذ مفرطی بر هر یک از گروه

ای پدید آمده  به طول تقریبًا صد سال به دست آمده بود. شبکه وسیعی از مزدوران حقوق بگیر و هواداران حرفه
های سرشناس بودند که وفاداری به  م، شبکه مشابهی داشتند. خانواده1113 ها نیز پیش از انقالب بود. روس

های کشور  انگلستان را از پدران و اجداد خود به ارث برده بودند. حضور نظامیان بریتانیا تقریبًا در تمام قسمت
 (. 26: ص1230کرد )غنی،  نیز سلطه سیاسی و اقتصادی بریتانیا را در ایران تقویت می

دادند که موقعیت خود را  طلبان ایران را یاری می ها فقط از این نظر مشروطه نویسد: انگلیسی میایوانف 
انگلیس مانند روسیه تزاری در  .در ایران تقویت کنند و موقعیت روسیه تزاری رقیب خود را ضعیف نمایند

 ذینفع بود، یستی موجود بودحفظ رژیم استبداد ایران و مناسباتی که آن هنگام بین ایران و کشورهای امپریال
 (. 23-20: ص1263، ایوانف)

شد که همه شبکه  های پیدا و پنهان منجر می های بزرگ عمدتًا به نزاع های قدرت به هر حال دسیسه
داد. باوجود پراکندگی و  های دشواری قرار می ساخت و قدرت مرکزی را در موقعیت قدرت را درگیر خود می

با ، «سیاست بقاء»دولت ضعیف قاجار عماًل با روی آوردن به ، ل اجتماعیتعدد مراکز سلطه و کنتر
، ها ای و برقراری موازنه میان آن های مختلف جامعه شبکه تحریک و سرکوب اختالفات و تضادهای گروه

 نمود. تداوم بقای خود را تضمین می

 گیری نتیجه. 5

شناختی رابطه کنش و  میگدال برای تبیین جامعه« دولت در جامعه»از رویکرد ، در پژوهش حاضر
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واکنش جامعه و دولت در انقالب مشروطه استفاده شده است. جامعه و دولت قاجار بر اساس الگوی 
 ای متنّفذ و قوی بود.  همواره دولتی ضعیف در برابر جامعه شبکه، نظری میگدال

کابینه ، برخی نهادهای جدید مانند مجلس شورای ملی، ب مشروطهها و اهداف انقال مطابق آرمان
و حتی نهادهای اقتصادی تأسیس گردیدند. اما تأسیس این نهادها از ، مطبوعات، احزاب، ها انجمن، دولت

ای ایران قرار گرفت و انقالب را با تضادها و  همان ابتدا مورد مخالفت برخی نیروهای جامعه شبکه
 واجه نمود. های جدیدی م چالش

نظام سیاسی قدیم قاجار مبتنی بر نوعی تکّثر و پراکندگی در منابع ، شناسی سیاسی از منظر جامعه
در دوران استبداد قاجار از ، قدرت )چندپارگی کنترل اجتماعی( بود. افزون بر آن تا پیش از انقالب مشروطه

مطبوعات و... که بتواند نقش ، ها انجمن، احزاب، قانون اساسی، های کارآمد نظیر مجلس نهادها و سازمان
در میان نبود. چنین نقشی عمدتًا بر عهده نهادهای قدرتمند مثل ، اپوزیسیون و بدیل دولت را به عهده گیرد

 مذهب و روحانیون و حاکمان محلی بود. 
، وطههای علما از مشارکت در انقالب مشر در بحث روحانیون و مشروطه گفته شد که دالیل و انگیزه

رو نیروهای  رفع ظلم و استقالل مملکت اعالم بوده است. از این، بقای سلطنت شیعه، حفظ بیضه اسالم
 مذهبی مبارز در صف مخالفان سیاسی دربار مستبد قاجار و استعمار خارجی قرار گرفتند.

خواه  و مشروطه خواه ها از متمم قانون اساسی آغاز گردید و باعث تقسیم علما به دو گروه مشروعه اختالف
شد. افزون بر تضاد گفتمان دستگاه دینی در مواجهه با انقالب مشروطه، دو عامل اساسی دیگر موجب چند 
دستگی در جناح روحانیت شد: اول: عدم مرکزیت نهادهای مذهبی شیعه و دوم: اختالفات عدیده و عمدتًا 

ب فزونی گرفت. با بررسی کشمکش و تضاد سیاسی که از قبل میان علمای شیعه وجود داشت و با شروع انقال
علما با دولت مشروطه نشان داده شد که نقش پر رنگ و در عین حال متضاد مذهب و روحانیت در انقالب 

 مشروطه بر تضاد سّنتی روحانیون و دولت افزوده و همواره مانعی بر سر راه تحقق انقالب بوده است.
، دولت نیز نشان داده شد که با شروع انقالب مشروطهای با  در بحث تضاد نیروهای جامعه شبکه

های مختلفی آشکار گردید. تضاد  دشمنی دربار و محمدعلی شاه با دولت مشروطه و قانون اساسی به شکل
بهانه به دست ، میان روشنفکران و نیروهای مذهبی در خصوص مسائل عرفی و شرعی قانون اساسی

 دشمنی خود علیه مشروطه را توجیه کند. ، محمدعلی شاه داد تا از منظر مذهبی
ها به نظام  تندروی و هتاکی آن، ها ها و روزنامه انجمن، توجهی نهادهای مشروطه مثل احزاب بی
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تشویق مردم به آشوب و ناامنی نسبت به دربار و دولت قاجار سبب افزایش دشمنی شاه و ، مشروطه
عامل اصلی در چند دستگی ، نهادهای مشروطه مخالفان با مجلس و مشروطه شد. چنین رفتارهایی از

 خواهان و تسریع حمله مخالفان مشروطه بوده است.  مشروطه
در بحث مجلس و مشروطه مطرح گردید که با امضاء قانون اساسی، تازه جدال مجلس و دولت شروع 

ن اساسی هم بر این گذار بر سیاست عرفی بود و اصول متمم قانو شده بود. تأکید مجلس به عنوان مقام قانون
گذاری در سیاست مشروطه و سیاست شرعی، نمودهای  کرد. اساسًا تضاد منطق قانون موضوع تأکید می

اجتماعی و سیاسی مختلفی داشته است. از جمله اصل آزادی مذهب، اصل مساوات حقوقی، مسئولیت 
 دولت در برابر مجلس و رابطه مجلس با دستگاه قضایی. 

نما تن  سری توافقات متناقض به یک ش با علما و دربار قاجار بر سر قانون اساسیروشنفکران در کشمک
دادند. آنچه با قانون اساسی مشروطه رقم خورده بود و آمال اساسی یک جامعه دموکراتیک و مستقل را در 

رت نیازمند دولتی قوی و مجلسی قدرتمند بود تا بتواند بر هرج و مرج ناشی از نابودی قد، خود داشت
های  ای فائق آید و مانع از افزایش نفوذ قدرت خودکامه و کشمکش نیروهای سّنتی و جدید جامعه شبکه

 بیگانه شود. اما انقالب مشروطه در چنین مسیری به پیش نرفت.
متعارض « سیاست و استراتژی بقای»در انقالب مشروطه هر کدام از بازیگران سیاسی به تعبیر میگدال 

، خواهی مشروعه، نشینی تحصن و بست، های گوناگون مانند مخالفت و دشمنی روشای به  و شکننده
هواداری از استبداد قاجار و ، ها تعویض دولت، ترور و سرکوب مخالفان، خواهان کشتن مشروطه، کودتا

 عقد قراردادهای خارجی و غیره ارائه نمودند که نتوانست نقطه اشتراک و اجماعی بیابد.، کشورهای بیگانه
خواهی بر ضد حکومت و قانون اساسی  گرایی و جمهوری های ملی اینها همه صحنه را آماده پیدایش اندیشه

 مشروطه کرده بود و سرانجام به ظهور دیکتاتوری رضاخان منتهی گردید. 
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