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 چکيده
و عدم تداوم دولت  یاسیس یها یثبات یقوع مکرر بو یو چگونگ ییچرا حینوشتار حاضر به توض

منظور، در ابتدا به  نیا ی. براپردازد یجامعه و دولت م نیمشروطه از منظر رابطه ب دینوپد

نشان داده  گدالیم یینهادگرا کردیجامعه و دولت و سپس با استمداد از رو یها یژگیو یبررس

و قدرت « قواعد» نییره جهت کسب حق تعدو نیا یاجتماع یروهاینهادها و ن چگونهاست که 

که  یا یکشمکش و گاه با ائتالف موقت دانیدولت مشروطه را به م ،«یکنترل اجتماع» یانحصار

 نمودند یم لیخود تبد« کارگزار»آن را به  کردند یم جادیقدرتمند ا یاجتماع یروهاین یبا برخ

. شد یرا موجب م یاسینازعات سم دیتشد جهیو در نت روهاین گرید مخالفتکه به نوبه خود 

دولت را موجب شد که به  تیقدرت عامل فینهادها تضع نیو تضاد منافع ا یفقدان خودمختار

دولت  نیشکاف ب قیدولت، تعم تیکاهش مشروع ،یاعتماد یو ب یتینارضا شیافزا نهیزم  یتدر

 ،یدولت یها نهیابک یدرپ یپ یکودتا، فروپاش لیاز قب ییدادهایبروز رو تیو جامعه و در نها

دوره را با  نیمستقر در ا یاسیاز مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام س زیگر یها جنبش

پس از انقالب مشروطه  یها یثبات ینامتعارف مواجه نمود. در واقع، ب یها یدگرگون ایها و  چالش

« رابطه نامتقارن» امدِیمثابه پ به یبه عبارت ایقدرت جامعه  بادر عدم تقارن قدرت دولت  دیرا با

 دانست. فیجامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضع نیب

 .دولت و جامعه نیمناسبات ب ،یاسیس یثبات ی: بواژگان کليدی
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 طرح مسأله

شود که در آن نظم سیاسی موجود، با چالش یا  ثباتی سیاسی به وضعیتی اطالق می بی

یابد. در چنین وضعیتی معموالً  ش میبحران مواجه شده و احتمال تغییرات سیاسی افزای

شود،  های اقتصادی مختل می یابد؛ فعالیت های حکومتی کاهش می کارآمدی دستگاه

رود؛ واگرایی داخلی و مداخالت خارجی افزایش  های سیاسی باال می احتمال خشونت

ه های غیرمترقب شود و زمینه برای دگرگونی یابد؛ امنیت روانی و اجتماعی تضعیف می می

(. به همین جهت است که رهبران و مسئوالن سیاسی Delavari, 2015:61شود ) فراهم می

ثباتی و پیامدهای آن مصون نگاه  شان را از بی در هر کشوری تمایل دارند که نظام سیاسی

 دارند و حتی آن را با گذشت زمان جاودانه سازند.

رد نظام سیاسی را اندیشمندان سیاسی نیز همواره نخستین هدف سیاست و کارک

منظور  ویژه به عبارت از نظم و ثبات یا زائد و غیرضروری جلوه دادن ارتکاب خشونت به

خصوص  به -های جمعی اعتراضی را ها تلقی نموده و بالتبع کنش رویارویی با اقتدار حکومت

ر نشانه ناکارآمدی نهادهای سیاسی و جزء جدایی ناپذی -ها باشد وقتی خشونت به دنبال آن

حال تا  . بااین((Optter & Payne, 2001:12-17اند  ثباتی سیاسی محسوب کرده مفهوم بی

اند که  هایی از افراد وجود داشته جایی که تاریخ جوامع انسانی حکایت دارد، همواره گروه

های سیاسی و  شان اقدام به اعتراض و شورش کنند. ناآرامی علیه زمامداران سیاسی

ها امری  تاریخ جوامع انسانی، به وقوع پیوسته و در تاریخ بسیاری از آناجتماعی بسیاری در 

مزمن بوده و هیچ نسلی در هیچ کشوری از جهان مدرن نیز از آن رهایی نداشته است؛ اما 

ثباتی سیاسی و فراوانی آن، در جهان سوم بیشتر  تامل این است که مظاهر بی نکته قابل

های داخلی، منازعات قومی و  د کودتاهای نظامی، جنگتعدا»ای که  گونه شود به دیده می

ای زیاده بوده که  اندازه ثباتی سیاسی در جهان سوم به ها و دیگر مظاهر بی محلی، شورش

شناسی و علوم سیاسی شده  های جامعه منجر به معطوف شدن توجهات اندیشمندان حوزه

این جوامع در تاسیس نظم ها و معضل اساسی  ها چالش (. آنSanders, 2002:134« )است

ها، مدیریت  و ثبات سیاسی را در تنوع قومی و فقدان نهادهای قوی برای همسازکردن اقلیت

 ,Colier & Hafler, 2003; (Gurr)  وفصل تضادها ای و حل منطقه -منازعات قومی

ها در حفظ انحصاری ابزارهای اجبارآمیز و اعمال مشروع  ظرفیت ناچیز دولت 1993:175

 برداری از منابع مالی، انسانی و سازمانی در قلمرو تحت پوشش، استخراج و بهره زور

(Anderson & Moller, 2014:1305)   و همچنین انجام کارکردهای اساسی و ارائه و

ها، نیروهای گریز از مرکز و  وجود سازمان( Clement, 2005:4)تامین کاالهای عمومی 
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، ضعف دولت در Migdal, 1988:33-34; Clement, 2007:48 )منابع پراکنده قدرت )

حال فقدان قابلیت  های اجتماعی و درعین از طبقات و گروه 1حفظ خودمختاری

منظور اجرای قوانین و  یا نفوذ سازمان یافته درون ساختارهای اجتماعی به 1دربرگیرندگی

حه و و عدم مصال Evans, 1999; Leftwich; 2006:376-400)پیشبرد رشد اقتصادی )

سازش نخبگان بر سر اصول و قواعد مشتر  سیاسی و عدم التزام عملی آنان به قواعد بازی 

 & Ufelder, 2010; Higly) 9دانستند. و در نتیجه کشمکش پایان ناپذیر بین آنان و.... می

Berton, 1987:299-301) هایی بوده که برخی از  در واقع به دنبال چنین بحث

بر  -بر تقدم ظهور دولت بوروکراتیک قوی بر دموکراتیک ناپایدار با تاکید –اندیشمندان

ضرورت ظهور دولتی قوی و کارآمد با یک بورکراسی متمرکز، مستقل و غیرفاسد در ایجاد، 

 ,Huntington, 1968 Fukuyama(و ثبات سیاسی در این جوامع استقرار و تثبیت نظم 

های  با نادیده انگاشتن ارزش 9د هالپرنو مانفر 2مانند لوسین پای و برخی دیگر (2014;

دموکراتیک و با اولویت ثبات به جای دموکراسی، بر نقش مثبت و تعیین کننده نظامیان در 

حال حفظ ثبات سیاسی در این  پیشبرد فرآیند نوسازی در کشورهای جهان سوم و درعین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Autonomy 

2. Embeddedness 
صرف نظر از پژوهشهای متعدد خارجی که در زمینه بی ثباتی سیاسی یا اشکال عمده آن نظیر جنگ داخلی، کودتا یا  9-

توان بازشناخت. نخست مطالعاتی که علّت  لعات داخلی در این زمینه را میانقالب انجام شده، به طور کلّی دو دسته از مطا

 –ای از رخدادهای بی ثبات کننده را وجود شکافهای قومی، زبانی، مذهبی، سنت  های سیاسی در مجموعه گرفتار شدن نظام

(، پوریان 1951(، حمیدی )1979اند؛ این دسته از پژوهشها دالوری ) مدرنیته در جامعه ایران در یک سده پیشین دانسته

( و... تعدد شکافهای اجتماعی، تراکم و هم افزایی و سیاسی شدن آنها را به عنوان عامل اصلی بروز کشمکشها و خشونت 1951)

های سیاسی  دانند و بدین ترتیب از نقش ساختار دولت، ظرفیت آن و ماهیت رابطه آن با جامعه در بروز بی ثباتی سیاسی می

، 1111، ایسترلی،1119اند؛ این در حالی است که نتای  بسیاری از مطالعات تطبیقی )فیرین و الیتین، غفلت کرده

دهند که هرگاه نهادها به ویژه دولت قدرتمند باشند، تنوعات و شکافهای اجتماعی به منازعه و بروز  ( نشان می1117سیمون،

ستند که تنها به یکی از اشکال عمده بی ثباتی سیاسی به ویژه شوند. دسته دوم مطالعاتی ه های سیاسی منجر نمی بی ثباتی

نقش  (،1992اند و برای توضیح چرایی وقوع آن بر توسعه نامتوازن )آبراهامیان، اخیر توجه نشان داده ٔ  انقالبها در سده

توسعه (، 1921یدی،(، زمینه متغیر و نامعلوم محیط بین المللی )هال1979های مذهبی در بسی  نیروها )فرهی، ایدئولوسی

اند. این مطالعات نیز به  ( و.... تاکید کرده1991(، استبداد و سیاستهای شبه مدرنیسم دولتی )کاتوزیان،1999وابسته )فوران 

رغم توجه به رابطه بین دولت با ساخت بیرونی جامعه ]ادغام ایران در نظام جهانی و....[، به دلیل عدم توجه مکفی به در هم 

و نیروهای اجتماعی با یکدیگر و با دولت از سوی دیگر در توضیح بروز انقالب کم و بیش دچار تقلیل گرایی  کنش نهادها

نهادها و نیروهای اجتماعی و تاثیر این روابط بر « ویژگی ارتباطی»اند. برخالف مطالعات مزبور، نوشتار حاضر با تاکید بر  شده

شناختی تاریخی موانع تحقق ثبات سیاسی از منظر مناسبات بین دولت و ساختار و ظرفیت نهادی دولت به بررسی جامعه 

 جامعه پرداخته است.
4. Pay 

5. Halpern 
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کشورهای (. ایران نیز مانند بسیاری از Saei, 2000:196کشورها تاکید کردند )

ثباتی، منازعات و خشونت سیاسی را پشت سر گذاشته  توسعه بیش از یک سده بی درحال

ها و  ها، انقالب ها، جنبش طور متناوب درگیر شورش هایی را به است. جامعه ایران دوره

تناوب در زیر  های دیگر را به ها بوده و دوره های سیاسی و اجتماعی برآمده از آن ثباتی بی

های استبدادی به سر برده است که توانسته بودند از طریق سرکوب نخبگان  تسایه دول

پذیر  سیاسی و نیروهای اجتماعی ناسازگار به یک ثبات سیاسی نسبی اما شکننده و آسیب

ای که با نوعی عدم مشروعیت مزمن مواجه است و در برابر تحوالت سیاسی و  ]ثبات سیاسی

های برجسته تاریخ  ت یابند؛ بنابراین یکی از جلوهاقتصادی خارجی آسیب پذیر است[ دس

درپی سیاسی است که  های پی ثباتی ویژه از عصر مشروطه تاکنون، بی سیاسی معاصر ایران به

های اصلی خود منحرف کرده و در  های مستقر را از اهداف و برنامه توان بسیاری از حکومت

که یکی از اهداف  ه است. درحالینهایت کاهش کارآمدی نظام سیاسی را به همراه داشت

انقالب مشروطه، افزایش اقتدار حکومت مرکزی به ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه 

گسیخته و ضعیف، استقرار حاکمیت قانون، ایجاد  عنوان جانشین نظام سیاسی ازهم به

اتی یا ثب تحوالت اقتصادی و اجتماعی و نیز تاسیس نوعی نظم پایدار و پایان دادن به بی

ثباتی سیاسی در اشکال عمده و جزئی آن  ها عمدتاً به بی خشونت سیاسی بود؛ امّا این تالش

های دولتی، تظاهرات ضد حکومتی  درپی کابینه از قبیل کودتاهای سیاسی، تغییرات پی

ها(، تغییرات عمده نهادی از جمله تعطیلی و فترت  )علیه قوانین، مقامات سیاسی و سیاست

و در نهایت به بازتولید نوعی نظم بیرونی که از باال با پشتوانه قدرت اعمال و  مجلس و...

با عطف توجه به آنچه گفته شد، این  حال، شد ]نظم استبدادی[ انجامید. مستقر می

شود که چرا نهادهای سیاسی نوپدید برآمده از انقالب مشروطه سطح و  ها مطرح می پرسش

کردند؟ دولت و جامعه در این  درپی را تجربه می های پی ثباتی یمیزان باالیی از ناپایداری و ب

هایی بودند که برقراری نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را  دوره هرکدام واجد چه ویژگی

ناممکن نمودند؟ و چه رابطه و چه مناسباتی بین نهادها و نیروهای اجتماعی با یکدیگر و با 

بندی سیاسی ایران از حیث ثبات یا  ثیری در صورتدولت برقرار بود و این نوع رابطه چه تا

 ثباتی سیاسی در این دوره داشت؟ بی

 چارچوب تحليلي تحقيق

ثباتی سیاسی  ساختار نظری نوشتار حاضر برای توضیح رابطه بین دولت و جامعه و ظهور بی

دولت در »(، 1998) «دولت ضعیف و جامعه قوی»در دوره مشروطه بر رویکرد میگدال در 
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، به ضعف "دولت ضعیف و جامعه قوی"( مبتنی است. میگدال در 2016« )معهجا

ای کنترل شده در  کارگیری منابع به شیوه های تنظیمی روابط اجتماعی و به توانمندی

خطی و »های  پردازد. میگدال به لحاظ نظری، مخالف دیدگاه های جهان سوم می دولت

تنها تاثیرات مرکز بر پیرامون را بررسی  نظریات نوسازی غربی است که« فرجام شناسانه

اند. عالوه بر این، به اعتقاد وی،  کنند و از پرداختن به آثار پیرامون بر مرکز مغفول مانده می

درستی  تواند پویایی و تحوالت آن جوامع را به توسعه نمی تحلیل طبقاتی جوامعِ درحال

ز در توضیح مسائل مربوط به جهان توضیح دهد؛ هم چنین نظریه نظام جهانی و وابستگی نی

رسد. میگدال معتقد است هرچند عوامل اقتصادی و سیاسی ناشی از  سوم ناقص به نظر می

کنند، اما پویایی  ها و تنگناهایی را برای کشورهای جهان سوم ایجاد می نظام جهانی، فرصت

امون جهانی فراتر روابط دولت و جامعه در این کشورها از حدود تاثیرات روابط مرکز و پیر

اشتباه بسیار بزرگی است که فکر کنیم که این »رود و به همین جهت معتقد است که  می

طور کامل الگوی قشربندی داخلی و نوع روابط دولت و جامعه را  پیرامون[ به-روابط ]مرکز

عرصه دومی که دولت در آن »به باور میگدال: «. کند در کشورهای جهان سوم تعیین می

ها و تحرکات اجتماعی را فراهم  کند، یا همان عرصه جامعه داخلی، امکان فعالیت یعمل م

ای دارد. در این عرصه است که رهبران دولت  مالحظه کند و دولت در آن فضا مانور قابل می

به دنبال به حداکثر رساندن استقاللشان در هر جا و هر وقتِ ممکن هستند. به همین 

ها ایجاد  کنند موانعی را که دولت برای آن های اجتماعی سعی می ترتیب، رهبران دیگر گروه

اند، برای گسترش استقالل خودشان بیشترین  نموده کنار بزنند و از منابعی که کسب نموده

استفاده را ببرند. همین بستر روابط دولت و جامعه است که برای در  نتای  تالش رهبران 

های جامعه باید به دقت  ترین گروه ا محدود نمودن قویدولت برای تغییر، نادیده انگاشتن، ی

بررسی شود.... در واقع، آنچه نیاز به بررسی دارد الگوهای متمایز تعامالت دولت با اعضای 

. مطابق این دیدگاه، دولت و جامعه به (Migdal, 2016:15) «هاست ها و گروه دیگر سازمان

عف یکی نسبت به دیگری، نوع رابطه و گذارند و ض صورت دوسویه بر یکدیگر تاثیر می

(. به باور Migdal, 1988:15ها و پیامدهای این رابطه را نشان خواهد داد ) مناسبات بین آن

میگدال، دولت عبارت است از: سازمانی متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبری و هدایت 

اعد الزام آور برای مردم و نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار الزم برای وضع و اجرای قو

های اجتماعی در سرزمینی  همچنین ابزارهایی برای تحت کنترل درآوردن سایر سازمان

( Ibid:19-20تواند از زور مشروع استفاده کند. ) مشخص برخوردار بوده و در صورت لزوم می

ح براساس تعریف میگدال از دولت، دو نوع دولت مدرن وجود خواهد داشت که بنابر سط
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به « های قوی دولت»شوند.  توانایی در دستیابی اهداف به دو دولت قوی و ضعیف تقسیم می

میزان زیادی از توانایی الزم )توانایی استخراج منابع، نفوذ درون جامعه، تنظیم روابط 

ها برخوردار  اجتماعی( برای تحول اجتماعی از طریق طراحی، سیاستگذاری و اجرای برنامه

ها قرار  در انتهای طیف دارندگان این توانایی« های ضعیف دولت»ال آنکه خواهند بود، ح

ها، قوی یا ضعیف از کار درآیند بستگی به توزیع کنترل اجتماعی  دارند؛ اما اینکه آیا دولت

در جامعه دارد. مبارزه بر سر کنترل اجتماعی در این جوامع، مبارزه میان دولت یعنی مرکز 

گران و سازمانهای اجتماعی است که کنترل اجتماعی را به چالش و یک رشته از دیگر کنش

کنند. البته این امر یک مبارزه سیاسی است و در هر  کشند و در برابر آن مقاومت می می

کند که  ها مهم بوده است. میگدال استدالل می کجا در شکل دهی به قوت و ضعف دولت

تر در  امع قدرتمندشان، یا به طور دقیقهای جهان سومی در ارتباط با جو بسیاری از دولت

ایستند و در برابر تالش همه  ارتباط با نیروهای اجتماعی در آن جوامع که در برابر دولت می

هایی  هستند. چنین دولت« ضعیف»کنند،  جانبه اش برای کنترل اجتماعی مقاومت می

در جامعه  "رهای اجتماعی متعددی که کنترلی مؤث دیگر سازمان "تفوق مشروعی بر 

ها، مقررات و فرامین را در  اند و آن سازمان دست نیاورده کنند به تر را اعمال می گسترده

سازند.  جهت حمایت از تعداد چشمگیری از مردم و برخی اوقات در برابر دولت برقرار می

های مشخص زندگی اجتماعی،  این سازمانهای اجتماعی بر سر حق ایجاد قواعد در حوزه

هایشان را افزایش دهد  شوند. اینکه دولت بتوانند قابلیت ی، همواره با دولت درگیر میاقتصاد

و این تضمین را پدید آورد که تغییرات اجتماعی و اقتصادی در مسیر قانون و سیاست آن 

های اجتماعی بستگی دارد.  رود، به تعامل میان دولت و این آمیزه از سازمان پیش می

(Ibid:32-37) 

قدر که نتیجه اهداف رهبران ارشد دولت یا یک  های دولت همان سیاستتدوین »

قدر نیز محصول این فعل و انفعاالت میان دولت و  گذاری ساده است همان فرآیند قانون

نیروهای اجتماعی است. نتای  تعامل و درگیری )یا عدم درگیری( با دیگر نیروهای 

وتعدیل کند؛ در حقیقت  ت تا حد زیادی جرحهای دول ها و سیاست تواند برنامه اجتماعی می

 :Migdal, 2016« )گونه تماس و تعامالت ممکن است ماهیت خود دولت را تغییر دهند این

158.) 

شود  های اجتماعی قلمداد می بنابراین، مطابق نظر میگدال، جامعه ترکیبی از سازمان

عمل باالیی برای کنترل  که هرکدام مستقالً یا در ائتالف با یکدیگر از قدرت و آزادی

اجتماعی و تعیین قواعد برخوردارند. در چنین تصویری، دولت یک سازمان در میان 
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های قومی مذهبی، طبقات اجتماعی و  هایی نظیر گروه های بسیار دیگری )سازمان سازمان

های  زمان استراتژی هایی که قواعد بازی مختلفی را اجرا و جداگانه یا هم سایر سازمان

میگدال این نوع  Migdal, 1988:33-35)کنند( است. ) تلفی را برای افراد پیشنهاد میمخ

واسطه وجود  نامد؛ زیرا چنانکه گفته شد، کنترل اجتماعی به می« جوامع قوی»جوامع را 

(. طبق نظر Ibid:32است )« پراکنده و چندپاره»های اجتماعی نسبتاً مستقل،  سازمان

ز جامعه روبرو شدن توانایی دولت برای بسی  اجتماعی و میگدال در چنین ساختاری ا

های رهبران دولت، شیوه سیاست  تغییر اولویت»ناپذیر است:  سیاسی با موانع متعدد اجتناب

ها(، ساختار  های کثیف و نظایر این های گسترده پرسنل دولت، حقه ورزی دولت )جابجایی

ها، بار شدن فشارها بر  رای سیاستسازمان دولت )نهادهای زائد(، مشکالت فراروی اج

مجریان و تسخیر بازوان دولت توسط قدرتمندان اجتماعی، همگی از ساختار چندپاره 

 (Migdal, 2016: 132««. )شود جامعه ناشی می

ای  براین اساس، میگدال معتقد است که جوامع قوی جهان سومی مانند موم ساده

ها را به  های مدیریتی و پرسنل متعهد آن تواناییها با منافع تکنیکی کافی  نیستند که دولت

های خویشاوندی گرفته تا  های از گروه ای از سازمان دلخواه شکل دهند، اگرچه مجموعه

سادگی تحت  شوند، اما به گرا تلقی می قبایل بزرگ، همچون گاو آهن دستی کهنه و واپس

عتی شدن دچار فروپاشی های دولت و یا حتی در اثر رشد شهرنشینی و صن تاثیر سیاست

ها و  توانند دولت ها می ها و رهبران قدرتمند آن شوند و استحکام و چسبندگی این گروه نمی

های دولت را با شکست مواجه  (، سیاستIbid:73-80مقامات دولتی قاطع را به خشم آورد )

نظر میگدال: های تشویقی یا تنبیهی کند. طبق  ها را وادار به کاربست سیاست نماید و یا آن

های دولت صرفاً به خاطر عواملی چون طراحی ضعیف  شکست یا نتای  ناقص سیاست»

های مخالف  ها باید با گروه کفایت و یا منابع ناکافی نیست. دولت ها، مسئوالن بی سیاست

طور آشکار  طور پنهان و غیرمستقیم مخرب و برخی دیگر به ها به مبارزه کند که برخی از آن

هایی برای تقویت مواضعشان ایجاد  های چندگانه مخالف، ائتالف و هستند. این گروهج مبارزه

کنند. زیان این مبارزه ائتالفی این بوده که نحوه اجرا  و در ساختار دولت نفوذ و مداخله می

های دولت در جامعه از طراحی و نیت اصلی فاصله بسیار داشته است. حتی  و نتای  سیاست

«. آمیزی تبدیل شود تواند به نتای  فاجعه های دولت در این صورت می ترین برنامه قوی

(Migdal, 2016: 158) 

بدین ترتیب، گاه تالش دولت برای اِعمال کنترل اجتماعی و کسب حق تعیین قواعد 

شود. در این شرایط، سیاست به  می« منازعه»]قوانین، مقررات و فرامین و...[ سبب بروز 
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گردد که این منازعات اغلب در  یان دولت و جامعه تبدیل میم« سازش»کشمکشی برای 

ها در  دهد. در این میان برخی گروه نواحی دور از حکومت مرکزی یا درون حکومت رخ می

گفتن به دولت « نه»ها که از توان  شوند و برخی دیگر از گروه برابر حکومت تسلیم می

-Ibid:192کدیگر مقاومت خواهند کرد )برخوردار هستند، به شکل مستقل یا در ائتالف با ی

کنند؛ اما به اعتقاد  هایی جدی مواجه می های نهادی آن را با چالش ( و دولت و ظرفیت195

های اجتماعی در جریان نیست،  میگدال در این جوامع، مبارزه صرفاً بین دولت و سازمان

خودشان را در یک  کنند ها یا نیروهای اجتماعی گوناگون همواره تالش می بلکه سازمان

هایشان را نه فقط به دولت بلکه به دیگران  عرصه تحمیل کنند تا اهداف، قواعد و سیاست

باشد. برخی ممکن است « نامتقارن»دیکته کنند. اهداف این نیروها ممکن است متفاوت و 

از نیروهای اجتماعی برای جذب حداکثر ممکن مازاد اقتصادی و درآمد استفاده کنند و 

دیگر به دنبال تسلیم یا احترام یا انجام اراده خدا و یا صرفاً قدرت حکمرانی بر رفتار  برخی

ها و اهداف این نیروها هرچه باشد، تالش  عنوان یک هدف فی نفسه باشند. انگیزه دیگران به

ها نیز به دنبال سلطه هستند و یا  طور حتم یا مخالفت دیگرانی که آن برای اعمال سلطه به

(. بدیهی Migdal, 2016:152شود ) خواهند به زیر سلطه نروند، روبرو می ه میکسانی ک

هایی ]حتی با  سازی است که هریک از این نیروها در تالش برای اعمال سلطه به ائتالف

رساند. به  ها را جهت تعقیب و کسب اهداف با یکدیگر یاری می زنند که آن دولت[ دست می

ها و پذیرش  وی اجتماعی بدون یافتن متحدان، ایجاد ائتالفندرت یک نیر به»باور میگدال: 

داران و  توانند به اهدافشان دست یابد. در برخی جوامع زمین ها می ها و مصالحه سازش

هایی را باقدرت کافی برای تحمیل الگوهای  کشیشان، کارآفرینان و روحانیون چنین ائتالف

 .Ibid:152)اند ) گسترده اعتقاد و عمل ایجاد کرده

 روش تحقيق

اسنادی است. در  -شناسی تاریخی و با روش تاریخی مطالعه پیش رو از نوع تحقیق جامعه

. 1اند از:  توان سه راهبرد عمده پژوهشی مشخص کرد که عبارت شناسی تاریخی می جامعه

. راهبرد 9شناسی تاریخی تفسیری و  . راهبرد جامعه1راهبرد کاربست الگوی عام در تاریخ؛ 

(. در Skocpol, 2009:499های علّی در تاریخ( ) شناسی تاریخی تحلیلی )تحلیل نظم عهجام

شناسی تاریخی برحسب مقتضیات موضوع، رویکرد فلسفی و روشی  واقع، هر تحقیق جامعه

شود.  ها انجام می محقق و هدف او در چارچوب یکی از این راهبردها یا با تلفیقی خالق از آن

دف و چارچوب تحلیلی تحقیق، پژوهش حاضر عمدتاً در چارچوب با توجه به مساله، ه
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گیرد. در راهبرد تفسیری، هدف  راهبرد تفسیری و تا حدودی راهبرد تحلیلی انجام می

کاربرد مفاهیم برای ارائه و بسط تفسیرهای معنادار از الگوهای تاریخی کالن است. در این 

ی خاص هر زمینه تاریخی ]اعم از ویژگی ها راهبرد محقق هّم خود را مصروف تبیین ویژگی

که  -کند و براین اساس، نیازی ندارد که از یک الگوی کالن نظری و ترتیبات نهادی[ می

سوی جزئیات تاریخی  شروع و به -شمولی دارد بسیار انتزاعی بوده است و ادعای جهان

بافت جدا  صورت تصنعی از اند و یا به حرکت کند که ممکن است دلبخواهی گزینش شده

 اند. شده

 ثباتي سياسي در ايران دوره مشروطه مصاديق بي

المللی، ایران را در وضعیت  در طول دوره سلطنت قاجاریه، اوضاع داخلی همراه با شرایط بین

نامساعدی قرار داد. از یک سو شکست نظامی طی دو جنگ روسیه و از سوی دیگر دخالت 

امضای معاهداتی را در پی داشت که نتیجه آن نفوذ و و تهدیدات مستقیم بریتانیا و روسیه، 

سلطه اقتصادی و سیاسی این دو دولت در ایران، افزایش مشکالت اقتصادی )فساد، فقر، 

های داخلی بود؛  های مالی و کاهش ارزش پول و.....(، نارضایتی مردم و افزایش ناآرامی بحران

سال اول  29ریک و جنگ محلّی در مورد شورش، ناآرامی، تح 152ای که تنها  گونه به

هـ.ش، به ثبت رسیده است و  1127هـ.ش تا  1199شاه یعنی از سال  سلطنت ناصرالدین

هـ.ش(، اصفهان 1111-1115پیش از آن در شهرهای بزرگی از قبیل کرمان و یزد )

هـ.ش(، تبریز  1117-1111هـ.ش(، کرمان ) 1115هـ.ش(، شیراز )1115 هـ.ش و 1112)

های محلّی به ثبت  ها و جنگ شماری از شورش .ش( و دیگر از شهرها، تعدادی بیهـ 1122)

های بود که قدرت دولت را به مبارزه و به  رسیده است که حاکی از وجود ناآرامی و نابسامانی

های ایالتی بر سر  ها اغلب تجلی نارضایتی عمومی از مقام کشید. این ناآرامی چالش می

ضافی، قیمت بسیار زیاد مواد غذایی، کمبود نان، حکام و والیان مسائلی همچون مالیات ا

تدری  نیاز به اصالحات در  (. این اوضاع نابسامان بهForan, 1998: 238منفور و ...... بود )

های مختلف را آشکار ساخت و این نیاز از سوی نخبگانی همچون عباس میرزا، میرزا  زمینه

هایی  خان سپهساالر در  شد و بر همین اساس تالشتقی خان امیر کبیر و میرزا حسین 

ها از قبیل کمبود منابع  برای ایجاد تحول آغاز گردید که البته به دالیل وجود محدودیت

( و مخالفت بسیاری از شاهزادگان، درباریان و علما Amanat, 2017: 357مالی و انسانی )

اقتصادی  -منافع اجتماعی که نگران تحدید حوزه قدرت و اختیارات و همچنین تهدید

گیری آن را باید در شکست  های شکل نتیجه ماند. انقالب مشروطه که ریشه بودند، بی
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های حاصل از  گفته، انباشت تدریجی نارضایتی اقدامات اصالح طلبانه نخبگان سیاسی پیش

در های روزافزون و  مشکالتی از قبیل فقر عمومی، استیصال دولت، ورشکستگی خزانه، بدهی

منظور تامین منابع مالی برای حکومت،  ها به پی آن واگذاری امتیازات بیشتر به خارجی

های جدید  تضعیف اقتصاد داخلی درنتیجه ادغام با نظام جهانی و همچنین نفوذ اندیشه

 Keddie, 2006:57; Amir) غربی از جمله ایده دولت مدرن در میان روشنفکران رادیکال

Arjomand, 1998:31-35 )گرایانه جامعه ایرانی جهت  ترین تالش اصالح پی گرفت، مهم

ها و درنهایت برقراری نظم  تحدید دولت خودکامه و انضباط ملّت، همسویی بین آن

های نظام سیاسی  ثباتی اجتماعی و ثبات سیاسی و در پی آن نوسازی ایران بود؛ اما روند بی

هـ.ش  1912ن سلسله قاجاریه در سال تنها پایان نیافت، بلکه تا پایا با مشروطیت نه

های نخست پس از پیروزی مشروطه در کودتا، جنگ داخلی  همچنان ادامه پیدا کرد. سال

و..... گذشت و کمتر فرصتی برای سامان دادن به اوضاع و تالش جهت تحقق اهداف 

این دوره تنها شرایط تغییر نیافت، بلکه طی  مشروطیت باقی ماند و پس از فتح تهران نیز نه

ومرج اجتماعی و محو شدن تدریجی حاکمیت و  عوامل داخلی و خارجی، ایران را در هرج

ساله از انقالب مشروطه تا تغییر سلطنت از  استقالل ملّی غرق کرد. در خالل دوره بیست

توجهی از  هـ.ش، نظام سیاسی ایران، میزان و سطح قابل 1912قاجاریه به پهلوی در 

ثباتی سیاسی از قبیل کودتاهای نظامی و سیاسی نظیر  زئی و عمده بیمصادیق و اشکال ج

هـ.ش علیه مجلس دوم شورای ملّی و  1151علیه مجلس اول، کودتای  1192کودتای 

ماهه بین نیروهای حامی  19هـ.ش؛ جنگ داخلی: جنگ  1155کودتای اسفند 

ای محلّی و ه طلب و مشروطه طلبان در رشت، تبریز، اصفهان و...؛ شورش سلطنت

توان به شورش ساالروالدوله و محمدعلی  ها می ترین آن های خودمختاری که از مهم جنبش

هـ.ش،  1911ها در سال  های محلّی ترکمن هـ.ش، شورش 1151-1195های  شاه در سال

های محلی  هـ.ش، شورش 1911تا  1911های  ها در شمال غربی ایران طی سال شاهسون

 1911یران از قبیل شورش اعراب به رهبری شیخ خزعل در سال ایالت و عشایر جنوب ا

ها در فارس، جنبش آذربایجان،  ها و خمسه ها در جنوب، قشقایی هـ.ش، شورش تنگستانی

هـ.ش، شورش تبریز به رهبری الهوتی در سال  1911قیام ساندارمی خراسان در سال 

های آقا اسماعیل  رشهـ.ش، شو 1911-1155ها در رشت در سال  هـ.ش، جنگلی 1911

هـ.ش، شورش ساعدالدوله  1911-1152های  سمیتقو در کردستان و آذربایجان بین سال

در فاصله بین  های دولتي: فروپاشي پي در پي کابينههـ.ش؛  1911تنکابنی در سال 

 21های ترمیمی و کابینه مهاجرت،  هـ.ش، با احتساب کابینه 1912تا  1199های  سال
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کابینه دارای قانونیت و رأی  11از میان این تعداد، تنها  مامداری رسیدهیات دولت به ز

کابینه دیگر از چنین امتیازی برخوردار نبود؛  11اعتماد مجلس شورای ملّی بودند و 

ها که از  شورش، اعتصاب و تظاهرات ضد حکومتی علیه قوانین، مقامات سیاسی و سیاست

ومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله، توان به تظاهرات عم ها می ترین آن مهم

تهران، تبریز علیه تصمیم محمدعلی شاه مبنی بر نپذیرفتن قانون اساسی مشروطه و 

نفر، اعتصاب،  9111های آن و اعتصاب بازار و ادارات دولتی و گردهمایی بیش از  متمم

هد و تبریز در پی های گسترده در تهران، رشت، انزلی، مش تظاهرات ضد حکومتی و شورش

ها به کابینه دولت و مجلس دوم شورای ملّی،  ای روس تحمیل اولتیماتوم سه ماده

م،  1919گیری تجمعات اعتراضی و تظاهرات علیه دولت وثوق الدوله و قرارداد  شکل

تظاهرات ضد دولتی چند هزارنفری و اعتصاب بازار در پی اقدام مجلس شورای ملّی مبنی بر 

های گسترده در  شورش ای نظام سلطنت و طرح حکومت جمهوری و همچنینپیشنهاد الغ

در پی کمبود نان، اشاره نمود؛ تغییرات عمده نهادی از جمله  1912-1911های  سال

 15فروپاشی نامتعارف و غیرنهادی مجالس شورای ملّی؛ در این دوره به جای اینکه در طول 

سال  7ها به  کیل گردد، عمر مجلسسال صدر مشروطیت، ده دوره مجلس دو ساله تش

های حکومتی از  سال یکی از اجزای اصلی مشروطیت تعطیل شد؛ بحران 11کاهش یافت و 

قبیل بحران جمهوریت و بحران استبداد صغیر؛ اعزام نیروهای نظامی خارجی و فشارهای 

ه مناطق های روسیه و بریتانیا و تقسیم ایران ب م بین دولت 1907سیاسی: تحمیل قرارداد 

م و تقسیم سایر مناطق باقیمانده بین  1915تحت نفوذ اقتصادی و نظامی و تحمیل قرارداد 

های مزبور، همکاری دولت روسیه با محمد علی شاه و توپ بستن مجلس اول شورای  دولت

ها مبنی بر اخراج شوستر،  ای روس ملّی توسط نیروهای نظامی روس، اولتیماتوم سه ماده

ها به قزوین و تهران و سپس همدان و کرمانشاه در پی توافق  نظامی روساعزام نیروی 

دولت نظامی و سیاسی دولت و نمایندگان با دولت آلمان در نخستین روزهای جنگ اول 

ای از ایران به دنبال جنگ اول  جهانی، اعزام و اجرای عملیات نظامی در مناطق گسترده

منظور مقابله با  هـ.ش که به 1152ل در سا SPRیا « پلیس جنوب»جهانی، تاسیس 

های  ها و نفوذ نیروهای عثمانی و آلمانی در نواحی جنوب ایران و تامین امنیت میدان فعالیت

های تجاری و.... تدار  دیده شده بود و تاسیس نیروی نظامی و امنیتی در سال  نفتی و راه

ها در تبریز، مشهد،  ، خشونت و کشتار سیاسی روس«پلیس شرق»هـ.ش با عنوان  1157

 م. 1919هـ.ش، اعمال فشار سیاسی جهت تصویب و اجرای قرارداد  1151انزلی در سال 
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 های پژوهش يافته

 ای ايران در دوره مشروطه )نهادها و نيروهای اجتماعي( جامعه شبکه

از منظر چارچوب نظری این مطالعه، جامعه و سیاست این دوره تصویری روشن از 

های  نهد. جامعه ایرانی در نوشته را پیش روی ما می "دولت ضعیف "و  "ای ای شبکه جامعه"

ای پُرشکاف، جامعه چندپاره، جامعه ناهمگون، جامعه کثیرالمله،  مختلف تحت عنوان جامعه

ای به  جامعه سلسله مراتبی، جامعه موزاییکی و..... توصیف شده است، اما شاید هیچ واسه

پذیری این  حال انعطاف ها، تنوعات و درعین اند گویای پیچیدگینتو "ای جامعه شبکه"اندازه 

خصوص در دوره  (. این ویژگی بهSamiee Esfahani, 2008:124ساختار اجتماعی است )

پیش و پس از انقالب مشروطه چشمگیر بود. زمینه و علّت این تنوع اجتماعی در وهله 

وضعیت اقلیمی بر شیوه معیشت و  های طبیعی و جغرافیایی ایران بوده است. نخست ویژگی

باشد. این  تاثیرگذار می« نظم سیاسی»نوبه خود بر  دهی اقتصادی و آن نیز به سازمان

ماندگی یعنی شرایط جغرافیایی جامعه، اساساً از کنترل انسان  نخستین عامل توسعه یا عقب

های انسان ساخته  تنها عامل جغرافیایی بلکه پدیده پس نه که ازآن طوری خارج بوده است به

کنند. در ایران نبود  مانند نهاد اقتصاد و سیاست در دین، جنگ و ..... نقش اساسی ایفا می

های قابل کشتیرانی، بارش بسیار اند  باران و نیز وجود صحرای پهناور  ها و دریاچه رودخانه

ا احاطه آن ر -زاگرس، البرز، مکران و ارتفاعات دیگر -مرکزی که چهار رشته کوه عظیم

کرده است موجب چندپارگی جمعیت در روستاهای دورافتاده و در شهرهای جدا افتاده و 

درصد شهرنشین و  11دوش شده بود. از میان جمعیت اسکان یافته در حدود  به قبایل خانه

(. بیشتر Isawi, 1983:4-5هزار روستا پراکنده بودند ) 11درصد مابقی در نزدیک به  91

بایل و شهرهای کامالً جدا افتاده و از نظر اقتصادی مستقل بودند و بخش این روستاها، ق

کردند. ارتباطات  دستی و کاالهای کشاورزی را خودشان تولید و مصرف می عمده صنایع

ها و اختالفات  کننده آن. تفاوت ضعیف هم نمودی از خودکفایی محلی بود و هم تقویت

های اجتماعی جدیدی را تولید  کرد و شکاف قومی و مذهبی مشکالت طبیعی را تشدید می

های غیر طبقاتی نشانگر ساختار اجتماعی بود. هر اجتماع و  کرد. سازمان و بازتولید می

ها  ای داشتند. این شبکه های محلی جداگانه ای، روستایی و شهری شبکه گروهی، خواه قبیله

ویژه  دند. پیوندهای گروهی بهکه ساختاری تقریباً سلسله مراتبی داشتند همانند یکدیگر بو

های محلی و عواطف  ای، مذهبی، سازمان ای، فرقه پیوندهایی که بر اصل و نسب قبیله

های عمودی )سلسله مراتبی( و تضعیف طبقات افقی  موجب تقویت گروه -فامیلی مبتنی بود



 

 

 

 

 
 

 

 99 دولت و جامعه نيدر دوره مشروطه از منظر مناسبات ب ياسيس يثبات يب
 

ه شد. بدین ترتیب از تبدیل منافع و عالیق اقتصادی پنهان ب )غیرسلسله مراتبی( می

(. به گفته لمبتون، Abrahamian, 2005:15کرد ) نیروهای سیاسی آشکار جلوگیری می

رغم آنکه به یکدیگر شک داشتند به هم وابسته بودند؛ زیرا  روستاییان و زمین داران علی

دار به کار روستایی نیاز داشت و روستایی نیز برای حل مشکالت جدید خود محتاج  زمین

شد ولی  دار، باری گران محسوب می شتر دهقانان، ظلم و استثمار زمیندار بود. برای بی زمین

ناپذیر و حتی  در مقایسه با خطرهای بیشتری که قبایل مسلح، مالیات بگیران سیری

گرایی بر آگاهی  سخن آنکه قوم تحمل بود. کوتاه جوار طالب زمین داشتند قابل روستاهای هم

های بین گروهی، یکپارچگی طبقاتی  رکلی رقابتطو (. بهIbid:20-22طبقاتی غلبه داشت )

کرد؛ بنابراین ساختار  های طبقاتی جلوگیری می برد و از رشد و تداوم کشمکش را از بین می

آمیخته و پیچیده بود که هر جزء کوچک آن دارای شکل  ای درهم اجتماعی ایران مجموعه

ن مفهومی انتخاب کرد واسه بافت و رنگ متفاوتی بود و اگر برای توصیف این جمعیت بتوا

های مختلف  ها و بین فرقه ها و سنی است. بین مسلمانان و غیرمسلمانان، شیعه "تنوع"

های مذهبی مختلفی وجود داشت. در بین مردم عشایر که به واحدهای جدا و  شیعه گرایش

های زندگی  مختلفی تقسیم شده بودند پیوندهای ایلی مختلف وجود داشت. اختالف شیوه

های کوچک و غالباً  های مختلف شهر و دهقانان که در دهکده در بین ساکنان محله

قشالق  -کردند و عشایری که هرسال ییالق دورافتاده خود جدا از یکدیگر زندگی می

ها و  ها، نبود جاده ها و بیابان شود. کدی نیز گستردگی کوهستان کردند، دیده می می

خشک را عامل پراکندگی و ناهمگونی جمعیت  وهوای نیمه های قابل کشتیرانی و آب رودخانه

(. بدین ترتیب، زندگی در سرزمینی ناگشاده دست با Keddie, 2002:37-38داند ) می

سالی ادواری به محدودیت منابع منجر شده و ستیز و رقابت دائمی برای کسب منابع  خشک

ساخته  انی دامن زده و نهادینه میهای اجتماعی ایران در درون جامعه ایر را بین اقوام و گروه

ای را تشدید و  فرقه -ای طایفه -ای های مزبور، همبستگی، انسجام و هویت قبیله است. تنش

عنوان نماد عقالنیت  به "دولت مدرن"تر تکوین  و در سطح عالی "هویت ملّی"گیری  از شکل

ت مرکزی را محدود و آورده است؛ بنابراین، چیزی که قدر و وفاق اجتماعی مخالفت به عمل

ساخت، منافع پابرجا یا سرزمینی  ای مواجه می های عمده ها و دگرگونی آن را با چالش

های  های ایالت، شخصیت از قبیل اشراف و بزرگان، خان "نهادها یا نیروهای اجتماعی"

مذهبی )علما( و نیروهای اجتماعی دیگر بود که در صورت تقویت حکومت مرکزی که الزمه 

ها محدود و یا قدرت خود را تماماً از دست  حات بود، دامنه اقتدار و کنترل اجتماعی آناصال

های پیش )اصالحات عباس میرزا و....( و پس از انقالب  دیگر، اگرچه دولت عبارت دادند؛ به می
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مشروطه آغازگر برخی تغییرات جدید در دستگاه سنتی دولت بود اما نوسازی بدون 

 -که دولت توانایی انجام آن را نداشت -فرهنگی و اقتصادی مالزم آن -تغییرات اجتماعی

رو محکوم به شکست بود. از  های سنتی را از میان بردارد و ازاین توانست مقاومت گروه نمی

های پیش و پس از  ای دوره سال جامعه شبکه "نهادها و نیروهای اجتماعی"ترین  مهم

های نامتعارف روبرو  های و دگرگونی چالشمشروطه که حکومت نوظهور مشروطه را با 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ساختند، می می

  ای،  جامعه شبکه "نهادهای اجتماعی"یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین

های قوی و  های حکومت مرکزی در ایجاد دولت روحانیون )علما( بودند که در برابر تالش

. خصلت دینی جامعه ایران و نفوذ 1ود نشان دادندهای شدیدی از خ توانمند واکنش

ورسوم دینی در این کشور به سخنگویان رسمی آن یعنی رهبران  العاده اعتقادات و آداب فوق

ها به منابع درآمدی وسیعی  مالحظه بخشیده بود. همچنین دسترسی آن دینی قدرتی قابل

های  حقوقی و همچنین کمکهای  گذاری تجاری، هزینه از طریق مالکیت خصوصی، سرمایه

ای بخشیده بود  نقدی و غیر نقدی پیروان خود، به نهاد روحانیت استقالل و قدرت ویژه

(Bayat, 1991:14اوقاف در اختیار علما بود. حکومت بر مالیات .)  های مذهبی )وجوه

 ها از لحاظ اعتقادی بر همه مؤمنان واجب بود و بسیاری به آن عمل شرعی( که پرداخت آن

کردند هیچ نظارت و اختیاری نداشت، بلکه مستقیماً به مجتهدان برجسته پرداخت  می

هایی که از نظر  کردند و یا صرف برنامه ها این وجوه را در میان طالب تقسیم می شد و آن می

(. دولت اگرچه Keddie, 2002:55-57; Alegar, 1990:38نمودند ) ها ارزشمند بود، می آن

ها  ای قوانین جزایی غیرشرعی کنترل داشت اما مسئولیت اکثر دادگاه و پارهبر مقررات اداری 

و امور قضایی به عهده علما بود. تصمیم در مسائل حقوق فردی، نوشتن و تصدیق اسناد 

مالکیت، فیصله مرافعات برعهده علما بود. امور تجاری که نیازمند گواهی اسناد بود به آنان 

یاسی وسیع در اختیار آنان بود. کارکردهای مرتبط با تولد، شد و آموزش در مق ارجاع می

ازدواج و مرگ همه به کمک علما نیاز داشت. عالوه براین در این دوران علما در غیاب 

توانستند همچون  هرگونه وسیله مؤثر برای بیان افکار عمومی تنها گروهی بودند که می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با این وجود باید بر این نکته توجه داشت که نهاد مرجعیت شیعه در ایران پیش و پس از انقالب مشروطه هم به لحاظ  -1

های فردی بین آنها که به شکل  م بود. در واقع اختالفات درونی و رقابتایدئولوسیک و هم به لحاظ سیاسی فاقد اتحاد و انسجا

بود. در حالی که اکثریت علما در « کلیسای ملی»سنتی صفوف آنها را منقسم نموده بود، مانع بزرگی برای تشکیل نوعی 

ا در مسائل سیاسی مشارکت مواجهه با وقایع سیاسی این دوره عمالً سکوت اختیار کرده بودند، تنها تعداد اندکی از آنه

 (Bayat, 1991:31) .کردند که البته از حمایت نهادی هم برخوردار نبودند می
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عدی مقامات دولتی بر مردم جلوگیری واسطی میان مردم و حکومت باشند و احتماالً از ت

(. توجه به شمار نمایندگان روحانی Alegar, 1990:35-36; Lambton, 2000:163)نمایند 

سازد  های اول و دوم و سوم و چهارم مجلس شورای ملّی نیز این نکته را روشن می در دوره

لی خود که کسب که این نیروهای اجتماعی، پس از وقوع انقالب مشروطه نیز به مقاصد اص

قدرت سیاسی بیشتر و نفوذ در شئون اجتماعی مملکت و همچنین تالش جهت ایجاد قواعد 

طور محسوسی توفیق یافتند. در  آور برای هدایت مردم باشد، به اجتماعی و سیاسی الزام

ها  مجلس اول رهبران روحانی انقالب در صف نمایندگان مجلس جای داشتند و قدرت آن

ت مجلس در مورد تدوین و تنظیم قانون اساسی و متمم آن نافذ و عملی در صحنه سیاس

موجب اصل دوم متمم قانون اساسی حقوق و امتیازات از دست رفته خود را تامین  گشت. به

منظور  کردند و با تعیین نفر از علمای طراز اول به نمایندگی از طرف طبقه روحانیون به

ها با موازین و احکام شرعی موجبات  لوایح و طرح نظارت در وضع قوانین مجلس و تطبیقی

( Shajie, 2004:172-173گذاری کشور را فراهم ساختند. ) بسط نفوذ خود در قوه قانون

های  تنها در دوره اول بلکه دوره توفیق این نیروهای اجتماعی از حیث تعداد نمایندگان، نه

درصد  91تا  11طور متوسط بین  بهها  مالحظه بود و طی این دوره دوم تا پنجم نیز قابل

 (.Ibid:255-259دادند ) نمایندگان مجلس را تشکیل می

 اجتماعی  -خاندان سلطنتی و منسوبین در این دوره، دارای وضعیت اقتصادی

شد. خاندان قاجار طی دوره  ساالری پدرساالرانه حمایت می ممتاز بودند که توسط یک دیوان

های وسیع و گرفتن مالیات به  ها و دهکده حب زمینطوالنی حکومت خود از طریق تصا

رغم  ثروتمندترین گروه جامعه سنتی ایران بدل گردیدند. اعضای خاندان سلطنتی به

های خارجی و دریافت  افتادگی اقتصادی کشور با دادن امتیازات اقتصادی به شرکت عقب

دند. یکی از اهداف کر وام، مبالغی عظیم را صرف حفظ موقعیت اشرافی خود در کشور می

اصلی نهادهای سیاسی جدید مشروطه، تقویت اقتدار دولت و بهبود وضعیت آن جهت 

اقتصادی و اجتماعی مراکز داخلی و خارجی بود. میل  -های سیاسی کنترل مؤثر بر فعالیت

به این مقصود در درجه اول مستلزم تغییر نظام پدرساالرانه انتصاب حکام والیات، وضع 

های دربار بود که با مقاومت و  ها و کاهش هزینه یق و سخت گیرانه بر خزانهمقررات دق

( Samiee Esfahani, 2008:127مخالفت شاه، خاندان سلطنتی و منسوبین روبرو شد. )

ها از اصالح مالیه  ای به ادوارد گری در مورد فساد دربار و ممانعت آن کنسول بریتانیا در نامه

شود  ه راجع به اصالحات امور مالیه که از مسائل مهم شمرده میاز وزیر مالی»نویسد:  می

ای  شخصاً استعالم نمودم. ایشان مذکور داشتند که در مالیات بستن بر اراضی تا اندازه
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که در این وقت موجود است نبودن قواعد  ای عمدهموفقیت حاصل گشته ولی اشکال 

دهند  خواسته باشند شخصاً حواله میباشد و شاه و شاهزاده هر مقدار پولی که  تفتیش می

بدون آنکه تعیین نماید برای چه مقصودی به مصرف خواهد رسید...]بدین ترتیب[ هر مقدار 

ای به دولت  پولی که استقراض نماید فوراً تفریط و تبذیر خواهند نمود بدون اینکه اقل فایده

عنوان  اندان سلطنتی به(؛ بنابراین خBlue Book, Vol. 1, 1985:60) «مرکزی عاید گردد

یک شبکه سازمانی قدرتمند در برابر هرگونه سیاست نوگرایانه که موجب تقویت دستگاه 

اندازی به حوزه اختیارات کنترل اجتماعی  ها و دست دولت و تضعیف موقعیت و امتیازات آن

دوره  ها در های آن ترین چالش کردند که از مهم شدت مقاومت و مخالفت می شد به ها می آن

های نخست و کمک به سقوط  توان به کودتا و جنگ داخلی سال پس از انقالب مشروطه می

 های پایانی و.... اشاره داشت. های دولتی در سال کابینه

 ترین نیروهای اجتماعی جامعه  روسای ایالت و عشایر و خوانین محلّی نیز از مهم

های مرکز را با  بودند که همواره دولتای ایران در دوره پیش و پس از انقالب مشروطه  شبکه

درصد جمعیت  99تا  19ساختند. ایالت که در  های نامتعارف مواجه می چالش و دگرگونی

دادند، در عمل کامالً خودگردان و مستقل بودند، حتی در  ایران را در این دوره تشکیل می

نداشت. در واقع  های ایالت، حکومت مرکزی توان مخالفت با تصمیم ایل را انتصاب خان

های محلی و همچنین نبود امکانات ارتباطی مناسب، حکومت مرکزی  تکثر قدرت در قدرت

های محلی و عدم تمرکز را به رسمیت بشناسد. قدرت  کرد که وجود حکومت را ناگزیر می

مرکزی برای حفظ نظم و گردآوری مالیات نیازمند همکاری ایالت و نخبگان محلی بود 

(Floor, 1987:276 براین اساس حکومت مرکزی ناگزیر بود اداره امور عشایری را بر عهده .)

-Foran, 2008:208روسای ایالت واگذار کند و از استقالل و خودمختاری برخوردار باشند )

های قبایل )روسای ایالت( از استقالل و گاهی خودمختاری  (. از نظر کدی، حکومت209

پرداختند و  شان می رتیب که خود قبایل به اداره امور داخلیت این داخلی برخوردار بودند، به

گرفت که بر روستاییانی که در منطقه آنان ساکن بودند  چنان قدرتشان فزونی می گاهی آن

صورت  (. در کنار ایالت، خوانین محلی نیز اغلب بهKeddie, 2002:120حکم می راندند )

شدند و در مواقع  محلّی محسوب می عنوان شاهان کوچک موروثی به قدرت رسیده و به

کردند و حتی در برخی مواقع  ضعف دولت مرکزی از پرداخت مالیات و .... خودداری می

دادند. بنابر بر نوشته  های خارجی می بدون اجازه دولت مرکزی، امتیازات اقتصادی به دولت

و ایالت و عشایر، حکومت ملو  الطوایفی به تمام معما در ایران حکمفرما بود »ملک زاده: 

های اجنبی بنا به  دیگر اعتنایی به حکومت مرکزی نداشته و هر خانی یا یکی از دولت
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ها  مقتضیات محلی که در آنجا سکنی داشت سروصدا پیدا کرده بود و بر طبق دستورات آن

 (Malekzadeh, 2004:1509«. )کرد حکفرمایی می

 ر مناسبات سیاسی، اجتماعی جامعه ایران در دوره قاجار شاهد گسترش چشمگی

و اقتصادی با غرب بود. ایران دوره صفویه دارای اقتصادی خودکفا و بیرون از عرصه بازار 

جهانی بود؛ اما در اواخر قرن نوزدهم نیاز بازارهای جهانی به مواد خام موجب گسترش 

رشدی شتابان  ای کوتاه گیری بازار تجاری در ایران شد. بازار خارجی در دوره مبادله و شکل

های صنعتی از غرب به  داشت. تجارت با غرب گسترش پیدا کرد و ازجمله فرآورده

دستی ایران آسیب رساند و در عوض به کسانی که از راه صادرات محصوالت  صنایع

( در نتیجه این Keddie, 2002:32کردند، کمک کرد. ) کشاورزی و تجارت کسب درآمد می

)تجار و بازرگانان( در ساخت اقتصادی و سیاسی ایران متولد وضعیت، طبقه قدرتمند جدید 

وجود،  ای بر جامعه و دولت برخوردار شد. بااین شد که از قدرت اجتماعی و نفوذ گسترده

کم رکود اقتصادی شد.  م دستخوش یک دوره زوال یا دست 15ایران در نیمه دوم قرن 

رجی( تجار و اصناف را وجود یک دشمن شناخته شده خارجی )به نام سرمایه خا

ازپیش متحد ساخت. درست به همین دلیل بود که تجار و اصناف که شریان حیاتی  بیش

کشور را در اختیار داشتند نخستین گروهی بودند که به دولت قاجار اعتراض کردند و 

های خارجی و تصویب قوانین در جهت سامان  خواهان حمایت در مقابل حضور سرمایه

(. پس از انقالب نیز این Samiee Esfahani, 2008:130رت شدند )بخشیدن به تجا

توجهی از ساختار جدید قدرت را تصاحب کنند.  نیروهای اجتماعی توانستند سهم از قابل

نماینده از کل نمایندگان،  21برای نمونه در دوره اول مجلس شورای ملّی در حدود 

تغییر نظامنامه انتخابات از دوره دوم سهم  بازاریان، تجار و صاحبان اصناف بودند. اگرچه با

توجهی کاهش یافت و سهم خود را به مالکان بزرگ و کارمندان دولت  ها به میزان قابل آن

 (Shajie, 2004:255-259واگذار کردند. )

  دیگر نیروهای اجتماعی جامعه ایرانی، زمین داران و مالکان بزرگ بودند. ازآنجاکه

را در « زمین»ترین منابع ثرت و منزلت اجتماعی یعنی  عمدهاشراف و خوانین یکی از 

بخش اعظمی از جامعه سنتی ایران یعنی دهقانان را تحت کنترل  اختیار داشته و حیات

ها  شان در مقابل خواست حکومت مرکزی بسیار باال بود. این زمین داشتند، توان ایستادگی

هی به شکل اراضی اوقافی و یا حتی موجب اعطای تیول، گا صورت ارث، گاهی به گاهی به

گرفت؛ که البته در این نوشتار از اهمیت  وسیله زور در دست این اشخاص قرار می تصاحب به

واسطه داشتن زمین  چندانی برخوردار نیست؛ زیرا مهم این است که زمین داران بزرگ به
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یات قد علم کنند. توانستند در مقابل دولت مرکزی و حکام وال قدرت فراوانی داشتند و می

نمودند و به این وسیله  دار، نقش مهم و مؤثری در حیات کشور ایفا می بزرگ مالکان زمین

کند که مالکان زمین  شد. لمبتون در این باره اشاره می استقاللشان تا مراتب باالیی حفظ می

شدند،  در گیالن بسیار ثروتمند بوده و در بسیاری از موارد ارباب آن ناحیه محسوب می

کردند  غالباً از حاکمان دولتی که در رأس بودند اطاعت نکرده و مستقل عمل می

(Lambton, 2010:536-537 زمین داران سرشناس مناطق متعددی را تحت تسلط خود .)

کیلومتری و به  91-م با آنکه شاهزاده ولیعهد در تبریز 15داشتند، برای مثال در سده 

مستقر بود، خانواده مقدم حکمرانی، قضاوت،  -تا مراغه فاصله یک سفر کوتاه چند روزه

کلی در اختیار داشت  های منطقه را به گردآوری مالیات، فرماندهی قشون و تملک زمین

(Abrahamian, 2010:56 در ماکو، اقبال السطنه ماکویی صاحب .)روستا بود و در  191

دیگر را مصادره نماید؛  روستای 191های پس از انقالب مشروطه توانست  ابتدای سال

کیلومتر مربع افزایش  121طور شیخ خزعل امال  خود در خوزستان را به بیش از  همین

های زیادی در جنوب خراسان، فرمانروایی  عنوان مالک زمین داد؛ شوکت الملک نیز به

(. نکته حائز اهمیت اینکه پس Ashraf & Banuazizi, 2008:53مستقل منطقه بود ) نیمه

نقالب مشروطه، مالکان و زمین داران موقعیت ممتاز خود را حفظ کردند و این امر از آن از ا

جا مشهود است که برای مثال در پن  دوره نخست مجلس شورای ملی تا پایان حکومت 

درصد در دوره  11قاجار، زمین داران مجلس را در کنترل خود داشتند. نسبت نمایندگان از 

 ,Shajie) درصد در دوره پنجم افزایش یافت 25دوره دوم و  درصد در 91اول مجلس به 

. مجلس اول و دوم با از میان برداشتن نظام تیولداری و تصویب قانون (2004:255-259

 ,Bashiriyehثبت اسناد و امال  قدرت اقتصادی اشرافیت را تحکیم بخشیدند )

2003:15.) 

 ای، با افزایش  معه شبکههای سیاسی میان عناصر گوناگون جا افزون بر رقابت

ها، فرستادگان و طرفداران بومی این  نقش و نفوذ کشورهای خارجی، سفیران، سفارت خانه

شدند. ورود این کشورها به عرصه بازی، شبکه  کشورها نیز به این شبکه پیچیده افزوده می

رکزی برای حال از اقتدار دولت م داد و درعین های شدید قرار می قدرت را محلی برای رقابت

های خارجی که توان دولت ایران را در  ویژه در شرایط ائتالف بین دولت اِعمال قدرت ]به

 ,Ghaninejad) کاست. نمود[ می شدت تضعیف می ها به استفاده از تضاد منافع آن

کردند تا  های بزرگ از جمله بریتانیا، روسیه، عثمانی و آلمان تالش می (. قدرت2016:128

ها جهت  وس و نامحسوس، در عرصه سیاسی ایران نفوذ کنند. این دولتصورت محس به
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گذاری و صادرات کاال به ایران و برقراری موازنه منفی  تامین منافع اقتصادی )سرمایه

تجاری(، منافع سیاسی )تالش جهت دست نشاندگی دولت ایران( و همچنین منافع 

نظامی، اولتیماتوم و فشار سیاسی، کردند از طریق اعزام نیروهای  سئوپولوتیکی سعی می

های سنگین به دولت و در نتیجه بدهکار نمودن دولت ایران و گرفتن امتیازات  پرداخت وام

های مالی و نظامی به نخبگان سیاسی  (، اعطای کمکKazemzadeh, 2013:549اقتصادی )

کمک مالی ای همسو با منافع خود ]برای نمونه ترجیح  و نیروهای اجتماعی جامعه شبکه

ها به محمد علی شاه بجای مجلس و....[، تحمیل قراردادهای سیاسی، نظامی و....  روس

ها، قدرت دولت را به چالش و مانع اِعمال کنترل دولت مرکزی  همچنین برقراری توافقنامه

 (Cronin, 2007:19-20شوند. )

 دولت ضعيف مشروطه

که کثرت قدرت هم در دولت و هم در در دوره مشروطه چالش اصلی دولت همواره این بود 

جامعه به شدت فزونی یافته بود؛ زیرا منابع و مراکز پراکنده قدرت به دنبال انقالب 

مشروطیت و فراهم شدن فرصتهای سیاسی، امکان راه یافتن به ساختار و نهادهای نوپدید 

نابراین توانستند های دولتی را یافته بودند و ب مشروطه از جمله مجلس شورای ملّی و کابینه

فقط در پیرامون و بلکه در مرکز قدرت سیاسی بازتولید  موقعیت مسلط خود را این بار نه

ها و  گیری و تصمیم سازی داشته باشند. این سازمان کنند و سهم بیشتری در فرآیند تصمیم

، دستیابی به «قواعد»نیروهای اجتماعی در تعقیب و تالش مستمر جهت کسب حق تعیین 

و گاه اِعمال خودسرانه قدرت، این نهادهای « کنترل اجتماعی»و قدرت انحصاری « ابعمن»

ای که با برخی  نوپدید را به میدان کشمکش و منازعات سیاسی و گاه با ائتالف موقتی

خود تبدیل « کارگزار»کردند آن را به  نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی ایجاد می

ها برای نفوذ هرچه بیشتر درون  ضایتی دیگر نیروها و تالش آننمودند که به نوبه خود نار می

شد. این مساله موجب  ساختار دولت و تحدید قدرت و دامنه نفوذ دیگر نیروها را موجب می

ها به درون  ها و نخبگان سیاسی حامی آن شد که تا اختالفات و منازعات بین سازمان

رف این نهادها و تضعیف ظرفیت نهادی نهادهای سیاسی راه یابد و سبب دگرگونی نامتعا

آوردند، مجالس مشروطه نیز  های دولتی چند ماه هم دوام نمی که کابینه طوری ها شود؛ به آن

ساالری دولت درنتیجه  شد و دستگاه دیوان درپی به تعطیلی و فترت کشیده می صورت پی به

ها و اجرای  ی اتخاذ سیاستدرپی نیز کارآمدی الزم برا فقدان استقالل نهادی و تغییرات پی

های اساسی خود را نداشت.  ها و بسی  منابع جهت پیشبرد و به فعلیت رساندن کار ویژه آن
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های خود در ابعاد اقتصادی  بدین ترتیب، دولت توانایی کافی جهت انجام و تحقق کار ویژه

سیع کردن )استخراج منابع مالی(، نظامی )به انحصار در آوردن قدرت نظامی(، سیاسی )و

ها در نظام سیاسی( و اجرایی )تحقق  وسیله جذب هم نخبگان و هم توده پایگاه قدرت به

. پیش از پرداختن به وضعیت قدرت 1طور کارآمد( را نداشت ها و اجرای قوانین به سیاست

های پس از انقالب مشروطه باید بر این نکته  دولت و چگونگی مناسبات آن با جامعه در سال

شت که ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجرایی دولت همگی رابطه مستقیم با تاکید دا

آورد. قدرت  یکدیگر دارند، ضعف قدرت هریک از این ابعاد، ضعف ابعاد دیگر را به دنبال می

آوری کارآمدتر مالیات از جمعیت و  اجرایی کمتر دولت، الجرم توانایی آن در جمع

دهد و هرچه امکان استخراج منابع مالی  دی را کاهش میبرداری از منابع جدید درآم بهره

شود، امکان تشکیل یک نیروی نظامی منسجم جهت برقراری نظم  برای دولت ناممکن می

یابد و فرصت برای فعال شدن نیروهای اجتماعی گریز  اجتماعی و ثبات سیاسی کاهش می

 ,Tillyشود. ) فراهم می های دولت و.... بیشتر از مرکز و نیروهای سیاسی مخالف سیاست

نماید.  ( کاهش قدرت اقتصادی دولت، قدرت اجرایی آن را هم تضعیف می1992:57-58

طور  توانند به اندازه کافی به کارکنان خود پول دهند، نمی هایی که قادر نیستند به دولت

ها، ناکارآمدتر  کارآمدتری جلوی فساد را بگیرند و در اجرای قوانین و تحقق سیاست

(. ضعف سیاسی دولت، دامنه نفوذ آن درون جامعه و قدرت Goldeston, 1991شوند ) یم

کند؛ زیرا هرچه دولت توانایی کمتری در گنجاندن نخبگان یا  اجرایی آن را تضعیف می

ای و شایسته درون ساختارهای دولتی پیدا کند و بالعکس از ویژه پروری  بوروکراتهای حرفه

بهره ببرد، از بوروکراسی کارآمد و همچنین اعتبار الزم برای  در جذب و گنجاندن نخبگان

 ;Cornell, 2014:1278) ها محروم خواهد بود تحقق و اجرای قوانین و سیاست

Fukuyama,2017:96-101)هایی که بتوانند قدرت سیاسی خود را از  . همچنین دولت

رخورداری از اعتبار و واسطه ب های عمده اجتماعی افزایش دهند، به طریق گنجاندن گروه

تنها  مشروعیت، توانایی بیشتری در استخراج منابع مالی ]مالیات و...[ دارند و از این طریق نه

های  کند بلکه قدرت نظامی خود را برای مواجهه با چالش قدرت اقتصادی خود را تقویت می

 (Lee, 2002:8, Tilly,1992: 208المللی ارتقاد دهد. ) بین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( از قدرت دولت برای بررسی ظرفیت یا قدرت زیربنایی دولت در دوره مشروطه 2002این نوشتار از مدل سازی ربکا لی ) -1

 استفاده نموده است.
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های مشروطه،  ترین منابع درآمدی دولت یکی از مهم ادی:ضعف قدرت اقتص

شد؛ اما وصول مالیات همواره  بود که در اشکال مستقیم و غیرمستقیم وصول می« مالیات»

توان به غارت و چپاول  ها می ترین آن های زیادی روبرو بود که از مهم با مشکالت و دشواری

های  آوری خودسرانه مالیات از توده جمعمالیات توسط مالکان و خوانین بزرگ و همچنین 

اجتماعی و عدم پرداخت آن به دولت اشاره کرد. این نیروهای اجتماعی از ضعف نظامی و 

هایی که از مردم وصول  جستند و از پرداخت مالیات های دولتی بهره می ثباتی کابینه بی

کردند؛ به  را مصادره می توجهی از آن کردند و یا اینکه میزان قابل کردند یا امتناع می می

کرد و  آوری می ای مالیات را جمع گفته مستوفی، خزعل در خوزستان به شکل خودسرانه

طور کل از پرداخت مالیات به بهانه نابسامان شدن اوضاع سیاسی  حتی در مدتی کوتاه به

که خان کشور امتناع کرد... ماموران اداره مالیات هرگز به ماکو نرفته و این بدان معناست 

شد؛ زیرا  کرد... در لرستان نیز حرفی از مالیات زده نمی ماکو به دولت مالیات پرداخت نمی

 ,Mostofiآقای رئیس مالیه توپ و تیپی نداشت که مالیات از عشایر بگیرند. )

هـ.ش در  1151-1195های  (. بنابر نوشته شوستر تنها بین سال2009:636,576-578

های اخذ شده در آذربایجان توسط حکام محلی و  مالیات حدود یک میلیون تومان از

وجود،  ( بااینShuster, 2006:208ومیل و به دست دولت نرسیده بود. ) مستوفیان حیف

تنها بازیگران داخلی، بلکه بازیگران خارجی نیز امکان وصول مالیات را برای دولت دشوار  نه

ها و شعب بانک استقراضی خویش، افراد  یها از طریق استفاده از کنسولگر ساخته بودند. آن

بانفوذ و ثروتمند شهرهای مختلف را ترغیب به عدم پرداخت مالیات به دولت مرکزی 

ویژه در اصفهان و.... در  کردند. برای نمونه، بانک استقراضی روسیه در شهرهای بزرگ به می

ز دخالت ماموران دولتی داد و در عوض ا قبال وثیقه امال  و مستغالت به اهالی شهر وام می

. (Malek al-movarekhin, 2013:43-45)کرد  ها جلوگیری می برای دریافت مالیات از آن

ها از ثروتمندان شهر به شکل خودسرانه مالیات  در تبریز و مناطق دیگر آذربایجان نیز روس

(. Kasravi, Vol. 2, 1977:518)دادند  الحمایه خود قرار می ها را تحت گرفتند و آن می

های ویژه مالیاتی برای متحدان  همچنین با فشار بر دولت، خواهان اعطای معافیت

 (Afary, 2006:421)شدند.  الحمایه خود می تحت

عالوه بر این، دولت توانایی استحصال عایدات گمرکی را نیز به دلیل بدهی مالی به 

های  توسط دولت ها عنوان ضمانت پرداخت وام های خارجی ]عایدات گمرکی به دولت

های تجاری توسط سران  شد[ و همچنین تحت کنترل قرار داشتن راه خارجی ضبط می

ایالت و خوانین محلّی، در این دوره نداشتند. این روند با بروز جنگ جهانی اول نیز تشدید 
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توجهی  های جنگ جهانی اول، درآمدهای دولت از طریق گمر  به میزان قابل شد. سال

ود و این درآمد در سال پایانی جنگ جهانی به نصف سال آغاز جنگ رسید. یافته ب کاهش

را در  1159تا  1151های  پنجم درآمد سال برای نمونه گمر  شمال کشور، حتی یک

اکتبر  17( بنابر گزارش کالدرون در Yazdani, 2016:188گذاشت. ) اختیار دولت نمی

شد و درآمدهای  روسیه ضبط میدرآمدهای شمال برای پرداخت اقساط وام »م  1914

های دولتی و غیردولتی انگلستان اختصاص  جنوب نیز به طور مشابه برای پرداخت وام

قاعده منابع مالی اند   (. همچنین، توزیع نامنظم و بیMajd, 2008: 165-166یافت ) می

. انجامید دولت و وجود فساد گسترده در ساختار دولت به کسری بودجه دائمی می

(Amirarjmand, 1998:41)  

هزار سرباز  9111وزارت جنگ که کل نیروی بسی  اش در سراسر کشور از حدود »

خواست. شواهد رشوه  میلیون تومان بودجه می 7کرد ساالنه  گرسنه سنده پوش تجاوز نمی

خواری  رشوه Shuster, 2006:22)«. )ومیل در وزارت جنگ بسیار زیاد بود خواری و حیف

های دولت بلکه در دربار شاهی به وفور وجود داشت. احمدشاه برای تعیین  ابینهتنها در ک نه

های  کرد و ازای مبالغ سنگین استانداری استانداران و صدور فرمان، درخواست رشوه می

تحت این شرایط،  (Sheykholeslami, 1993:65-69نمود. ) مناطق مختلف را تقدیم می

های سالیانه  هـ.ش کل هزینه 1197که در سال  حالیناپذیر بود. در کسری بودجه اجتناب

 777117111رسید، کل درآمدهای ساالنه دولت در حدود  تومان می 1177117111دولت به 

( وضعیت Amanat, 2017:485درصدی بودجه بود. ) 97تومان بود و این به معنای کسری 

منظور جبران  ها به ابینهمالی دولت تا پایان دوره مشروطه بر همین منوال بود و مجلس و ک

پرداختند که  ونقل می های اضافی بر کاالهای ضروری و وسایل حمل آن یا به وضع مالیات

آمیز را به دنبال  های خشونت نارضایتی شدید طبقات متوسط و پایین جامعه و بروز شورش

که شدند  های خارجی متوسل می یا به استقراض مالی از دولت Afary, 2006:406)داشت )

های  ساخت بلکه فرصتی برای نفوذ و مداخله دولت تنها دولت را از بحران مالی خارج نمی نه

نمود؛ چنانکه  ها فراهم می خارجی در ساختار قدرت جهت تعقیب منافع و تحقق سیاست

های  سالح سیاسی دولت»ها بیش از هرچیز  وحید الملک نماینده مجلس گفته بود این وام

های  هـ.ش مجموع بدهی 1951در سال  (Ibid:401«. )مشروطه بودخارجی علیه حکومت 

چهارم  هزار پوند بهره آن بود، یعنی یک 911تا  211پوند شد که سالی  7291111دولت 

وجود به دلیل فقدان کفایت و کارآیی اداری  بااین Foran,2008:219)بودجه ساالنه دولت. )

ریختگی  گیرد، درهم مدهای دولت صورت میو دقیق نبودن برآوردهایی که از مخارج و درآ
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ها ناتوان بود. این امر  اوضاع و فساد، دولت همچنان از تامین تعهدات مالی و بازپرداخت وام

نمود و از این طریق امکان  های خارجی کمک شایانی می به تشدید وابستگی مالی به دولت

ختاری دولت، قدرت عاملیت ها در ساختار قدرت و سلب خودم نفوذ و سلطه هرچه بیشتر آن

 نمود. ازپیش تضعیف می آن را بیش

های دوره اول  بررسی طبقات اجتماعی نمایندگان مجلس ضعف قدرت سياسي: -

دهد که نخبگان سیاسی برآمده از انقالب مشروطیت، همان  تا پنجم شورای ملّی نشان می

اعی گسترده و منابع بودند که به دلیل برخورداری از پایگاه اجتم« نیروهای اجتماعی»

اند.  قدرت مادی و سیاسی خود را در ساختارها و نهادهای نظام سیاسی جدید جای داده

هایی انتخاب  ها از خانواده نفر آن 92وزیر دوران مشروطه،  نخست 95برای نمونه از مجموع 

پیش از انقالب مشروطه بودند. نصف پدران نخست « سروران»اند که پدرانشان همان  شده

اند و نسبت پدران با مشاغل  از گروه کارمندان دولت یا دیوانیان بوده 1/22وزیران یعنی 

اند و این خود  درصد( قرار داشته 19/11درباری و وابستگان دربار در درجه دوم اکثریت )

های نخستین حکومت مشروطه و به دورانی که هنوز  روشنگر این نکته است که در سال

های دیرین خود را از دست نداده است، مساله اعتماد و  داد، ارزشنظام کهن سلطنت استب

تر و مؤثرتری در انتخاب رئیس دولت به شمار  وابستگی به دستگاه سلطنت عامل مهم

کند.  این امر درباره وزیران دوره مشروطه نیز صدق می Shajie, 2004:41)رفته است. ) می

 19های کارمندان دولت یا دیوانیان،  از خانوادهها  نفر آن 27وزیر این دوره،  112از مجموع 

های صاحب مشاغل تخصصی عالی و  وزیر از خانواده 7وزیر از شاهزادگان،  9وزیر از مالکان، 

ترین نهاد  عنوان عالی عالوه بر این، مجلس شورای ملّی به Ibid:202)اند. ) تجار و.... بوده

گیری  ها در فرآیند تصمیم کاربستن آن سیاسی پس از مشروطیت نیز از جذب نخبگان و به

های دوره  گذاری ناتوان و ضعیف بود. برای نمونه طبقات اجتماعی نمایندگان مجلس و قانون

دهد که بیشتر این نمایندگان از بزرگ مالکان و خوانین  دوم تا پنجم شورای ملّی نشان می

ن دربار( بودند. در واقع، با و همچنین دیوان ساالران )وابستگان اعیان و اشراف و وابستگا

تغییر قانون انتخابات که در دوره سوم به اجرا گذاشته شد، نفوذ منتفذین محلّی بر جریان 

 Mokhtariانتخابات سایه افکند و بیشتر نمایندگان از مالکین و قدرتمندان محلی بودند. )

Esfahani, 2015: 73) در ساختار دولت  بنابراین، در حالیکه سهم نیروهای اجتماعی کهن

تدری  در حال افزایش بود، طبقات پایین جامعه، صاحبان مشاغل آزاد، روشنفکران  به

اند. این امر نشان  گذاری داشته گیری و قانون مستقل و..... کمترین سهم را در فرایند تصمیم

دهنده میزان قدرت و توانایی دولت و نظام سیاسی در جذب نخبگان سیاسی کارآمد و 
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های  جای گنجاندن نخبگان و گروه ای بود. بدین ترتیب، دولت مشروطه به کراتهای حرفهبورو

ها در ساختار قدرت، به جذب  های متوسط و پایین جامعه( و مشارکت آن محروم )بخش

تر،  نیروهای اجتماعی سنتی جامعه پرداخت که از این طریق پایگاه قدرت خود را کوچک

ثباتی  ری بر جامعه را کمتر و بدین ترتیب برای فروپاشی و بیدامنه نفوذ و میزان تاثیرگذا

 مستعدتر شد.

های مشروطه مانع از تشکیل ارتش  تنگناهای مالی دولت ضعف قدرت نظامي: -

های گوشه و  ها و آشوب شد؛ زیرا که آرام ساختن غارت منظم جهت انحصار قدرت نظامی می

مین نظم و امنیت مملکت، نیازمند سرمایه کارگیری قشون و سرباز جهت تا کنار ایران و به

مالی بود که دولت امکان استحصال آن را نداشت. همچنین هزینه نگهداری این نیروها 

شد. برای نمونه هزینه ایجاد و  های پس از مشروطه محسوب می ترین چالش دولت بزرگ

 1951ا ت 1199های  در بین سال -موسوم به ساندارمری –نگهداری نیروی پلیس جدید 

ترین بخش بودجه ساالنه دولت )دو  رسید که عمالً بزرگ هزار پوند می 191هـ.ش ساالنه به 

گرفت. با توجه به  برابر بودجه نیروهای قزاق و هفت برابر بودجه وزارت معارف( را در بر می

نفر  1111هـ.ش نیرویی بیشتر از  1151این وضعیت مالی، ساندارمری نتوانست در سال 

هزار نفر  2هزار و  9هـ.ش به ترتیب به  1159و  1151های  آورد. این تعداد در سالگردهم 

های رشت، انزلی، قزوین، همدان و تهران و همچنین  ها محافظت از راه رسید که اکثر آن

(. در نتیجه تنگناها و Abrahamian, 2010:108مسیر شیراز به بوشهر را بر عهده داشتند )

روهای نظامی در ایران از قبیل نیروهای ساندارمری، نیروهای قزاق و های مالی، نی گرفتاری

بریگارد مرکزی مستقر در تهران )بیشتر حالت تشریفاتی داشت و فاقد هرگونه کارآیی بود( 

(. پُرواضح Ghani, 1999:30ضعیف و عمالً فاقد توانایی ایجاد و حفظ نظم و امنیت بود. )

ایالت و عشایر و حکام محلی قدرت خود را گسترش است که تحت چنین شرایطی، خوانین 

منظور حفظ منافع سیاسی و  های خارجی که به دادند. این نیروهای اجتماعی با کمک دولت

ها نوعی سیستم حمایت و تضمین  کردند و با کمک آن اقتصادی از این نیروها پشتیبانی می

لک شیرازی، قبایل موجود در های بختیاری، قوام الم منافع را ایجاد نموده بودند ]خان

کاشان و شیخ خزعل تا حدودی زیادی در سیستم حمایتی بریتانیا ادغام شده بودند[. 

(Cronin,  2017:19همچنین با اتکا به جمعیت عشیره ) های نظامی را  ای خود، قشون

ه و کردند و از این طریق به چپاول و غارت گوش ایجاد و آن را با ابزارهای نظامی تجهیز می

های تجاری فارس به  پرداختند. صولت الدوله، ایل خان قشقایی، راه کنار ایران می

ترین  بزرگ»کرد و  اش مالیات وضع می فارس را در اختیار گرفته بود، برای افراد ایلی خلی 
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(. صمد خان شجاع Abrahamian, 2010:110را تشکیل داده بود. )« ارتش خصوصی

آن، سمیتقو رئیس ایل شکا  در آذربایجان و کردستان، السلطنه در تبریز و حوالی 

ها  ها در رشت، شیخ خزعل در خوزستان، بختیاری ها در ناحیه بندر ترکمن، جنگلی ترکمن

ها در بوشهر و نواحی پیرامون، سردار اقبال  ها و تنگستانی در پایتخت و اصفهان، دشتستانی

ز در بجنورد، کردهای شادلو در شمال السلطنه در ماکو و نواحی شمال غربی، سردار معز

شرقی، شوکت الملک در قائنات و سیاستان، عشایر لُر در لرستان در پشت کوه و بویر احمد، 

و قشون نظامی بودند « ارتش خصوصی»قبایل ترکمن در مناطق شمالی و.... دارای 

(Cronin, 2017:21; Avery,1994:318 خالصه اینکه، علی رغم وجود نیروهای .) ساندارم و

قزاق تا پیش از ظهور رضاخان هیچ گونه ارتش منظمی در ایران تشکیل نشد؛ بنابراین، در 

هـ.ش دولت واجد قدرت نظامی  1911تا  1199ساله انقالب مشروطه بین سال  19دوره 

 نبود و توانایی انحصار قدرت نظامی را در دست نداشت.

های  ومرج ظم و امنیت و دفع هرجهـ.ش رضاخان، جهت ایجاد ن 1155پس از کودتای 

ناشی از خوانین ایالت و عشایر و حکام محلی، ارتش مدرن را ایجاد نمود. سردار سپه با 

ادغام نیروهای نظامی قزاق و ساندارمری و ایجاد مراکز مختلف نظامی در نواحی مختلف 

اکمان محلّی که ایران و با ساماندهی لشگرها، توانست بسیاری از خوانین ایالت و عشایر، ح

و قشون بزرگی برخوردار بودند را با توسل به ابزارهای سیاسی و « ارتش خصوصی»از 

های مختلف کشور برقرار نماید.  همچنین جنگ سرکوب کند و اقتدار دولت را در بخش

(Cronin, 2007:25-30بدین ترتیب، طی سال )  طور  هـ.ش، دولت به 1912تا  1911های

ها، ارتش که توانسته بود با  نظامی را به دست آورند؛ اما طی این سالنسبی انحصار قدرت 

برقراری نظم و امنیت از پشتیبانی و حمایت نخبگان سیاسی برخوردار شود، به دلیل خأل 

ایجاد شده در مناطق پیرامونی به انحصار هرچه بیشتر منابع ثروت و قدرت پرداخت و 

آبادی  دولت مشروطه تبدیل شد. چنانکه دولت های ترین چالش تدری  به یکی از مهم به

چیز مملکت و ملت را در  طولی نکشید که سردار سپه و امیرلشگرهای وی همه»نویسد:  می

قبطه قدرت درآورد و هرآنچه در این صد و پنجاه سال دوره سلطنت قاجار روسای ایالت و 

به دست این جمع  گردنکشان در نقاط مختلف از ملک و مال و اسلحه جمع کرده بودند

های  درپی کابینه ( فراهم کردن مقدمات فروپاشی پیDolatabadi, 1984:252افتاد. )

(. Atabaki, 2006:141-142)دولتی، دخالت در انتخابات مجلس و گزینش نمایندگان 

های محلی در نقاط  (، ایجاد اغتشاشIbid:151هایی از قبیل جمهوری خواهی ) ایجاد بحران

گیری رضاخان از رئیس  تهدید مجلس به لشکرکشی به تهران در پی کناره مختلف کشور و
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آمیز ]اعدام روسای عشایر[ در  (، اعمال رفتارهای خودسرانه خشونتIbid:154الوزرایی )

( و درنهایت دخالت Ibid:171شد ) های محلی می ساز شورش گوشه و کنار کشور که سبب

منظور الغای سلطنت قاجار  به مجلس بهگسترده در انتخابات مجلس مؤسسان و فشار 

Ibid:159,258)های ارتش برای دولت در این دوره بود. ترین چالش ( از مهم 

هـ.ش شاهان قاجار و برخی  1199: پیش از انقالب مشروطه ضعف قدرت اجرايي

منظور اداره کشور و تحقق  گرانی چون امیرکبیر و سپهساالر تالش نمودند که به اصالح

ای را به  ساالری گسترده های اروپایی، دیوان و اجرای قوانین با الگوبرداری از دولت ها سیاست

وجود آورند، اما این تالش با وقوع مسائلی از قبیل: سوءاستفاده و فساد ناشی از 

خریدوفروش مناصب دولتی، ترجیح منافع فردی و بخشی به منافع جمعی، نبود حاکمیت 

کار مشخص  ساالری، نبود تقسیم ومت، عدم رعایت شایستهقانون، استبدادی بودن شکل حک

ای برای  کننده ها به شکست انجامید و تاثیر منفی تعیین و واضح و ابهام در وظایف نقش

(. اعطای Katouzian, 2001:25; Foran, 2008:215روی جامعه ایرانی بر جای گذاشت )

و تشکیالت اداری ایران شد.  فرمان مشروطیت آغازگر دوران جدیدی در تحول نظام سیاسی

کار با اعطای مسئولیت و اختیارات و اقتدار محدود را در سازمان  اصل تفکیک قوا، تقسیم

عالی حکومتی پدید آورد و نظام پارلمانی، از طریق اعمال قدرت سیاسی نمایندگان ملت، 

ادشاه حکومت سلطنتی را محدود ساخت. در این نظام، هیئت وزیران، به ریاست عالی پ

وقت با عنوان قوه مجریه، یکی از قوای سه گانه حکومت مشروطه شناخته شد و امور 

سیاسی کشور با همکاری هیئت دولت و نمایندگان دو مجلس، متمایز از دوره پیش از 

انقالب، به هیئت وزرا تفویض شد. از مشخصات بارز حکومت ملّی و تاثیرات وضعی آن در 

یران پس از مشروطیت کنار نهاده شدن اصل تمرکز قدرت و اداره اداره امور حقوقی جامعه ا

امور سیاسی در شخصی واحد و صورت قانونی بخشیدن به تقسیم و تفکیک وظایف دولت 

(. دولت که Tonekaboni, 2012:70-71در اداره امور بین اعضای هیئت دولت بود )

نیازهای اجرایی کشور، موظف  دربرگیرنده نظام دیوان ساالری کشور بود، از یک سو براساس

های کالن و مقررات اساسی را به تصویب مجلس برساند و از سوی دیگر  شد که سیاست

دهی و به اجرا درآوردن قوانینی که به تصویب نمایندگان مردم در  نسبت به رهبری و سامان

و نظام  رغم تحول ساختار وجود، علی (. بااینIbid:71پارلمان رسیده بود، اقدام نماید )

سیاسی و همچنین اصالحات اداری و سازمانی پس از مشروطیت، دولت به دلیل وجود 

ها و نیروهای اجتماعی علیه یکدیگر و  وقفه سازمان فساد فراگیر، تنگناهای مالی، جنگ بی

های دولتی و  ثباتی مکرر کابینه تبدیل کردن دولت به عرصه تعقیب منافع و در نتیجه بی
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و همچنین قدرت  1های دولت، از خودمختاری مبتنی بر نظم بوروکراتیکفترت سایر نهاد

منظور تحقق  یافته در جامعه به شدگی در جامعه جهت نفوذ سازمان دربرگیرندگی یا حک

های منسجم و پیشبرد اهداف برخوردار نبود. عبداهلل مستوفی  قوانین و دنبال کردن سیاست

خوبی تشریح نموده است. او  ی دولت این دوره را بهها ضعف قدرت اجرای با توصیف وزارتخانه

وزارت عدلیه به خاطر قانون اساسی کشور و اصل »نویسد:  در توصیف وزارت عدلیه می

تفکیک قوا، کار زیاد داشت. ولی از حیث بودجه و اداره، بسیار ضعیف بود و برای پرداخت 

باید مورد استناد حکم قاضی مواجب محاکم و اداره مرکزی آن کافی نبود... قوانینی که 

شد و قضات همان قوانین شرع را هم حاضر نبودند به صورتی تنظیم  باشد، عموماً اجرا نمی

شده تدوین کنند. علمای درجه اول و دوم قاضی شدن را مغایر با شئون و حیثیات خود 

وردار نبودند سواد که از تقوی و عدالت کافی برخ دانستند، بنابراین کار به دست افراد بی می

او همچنین در تشریح معیار و مال  انتخاب افراد در  ،Mostofi, 2009:374)« )افتاده بود

گشتند، بلکه بیشتر  در آن روزها، برای کار پی آدم نمی»نویسد:  های دولتی می وزاتخانه

فکرشان دنبال پیدا کردن کار برای اشخاص بود؛ بنابراین کاری بکار کفایت و کاردانی 

(. Ibid:382) نداشتند ،شد ها سپرده می ای که به آن ها با وزارتخانه اص و تناسب آناشخ

نظمی و ارتشاء ناشی از فقدان بودجه کافی، عدم  بدین ترتیب، نابسامانی و بی

ها و خصوصیات اداری و سازمانی  ترین ویژگی کار و.... از مهم ساالری، فقدان تقسیم شایسته

 شد. ه ضعف قدرت اجرایی دولت را موجب میوزارتخانه دولتی بودند ک

 مناسبات بين نهادها و نيروهای اجتماعي با يکديگر و با دولت

های جامعه و دولت در دوره پیش و پس از انقالب  با عطف توجه به خواص یا ویژگی

شود این است که چه رابطه یا مناسبتی بین نهادها  مشروطه، پرسشی که در اینجا مطرح می

ها وجود  سو و با دولت از سوی دیگر طی این سال ی اجتماعی با یکدیگر از یکو نیروها

داشت که ظرفیت نهادی دولت در ابعاد اقتصادی، نظامی و سیاسی و همچنین توان اجرایی 

ای را  ثبات کننده آن را تضعیف و از این طریق زمینه و شرایط ظهور و بروز رخدادهای بی

های نامتعارف و عمدتاً  ری نظام سیاسی نوپدید را با چالشفراهم نمود که تداوم و پایدا

خارج از سازوکارهای نهادی مواجه و در نهایت به حیات انقالب مشروطه پایان داد؟ در این 

دوره، خوانین محلی و روسای ایالت و عشایر از طریق چپاول و غارت نواحی پیرامونی و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bureaucracy discipline 
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های خودمختاری، قدرت  های قومی و جنبش ایجاد ناامنی تجاری و بازرگانی و ایجاد شورش

نمود. دولت همواره به جهت مقابله  عاملیت دولت نوپای مشروطه را به چالش و تضعیف می

بهره بود. در واقع طی  ها از نیروهای نظامی الزم بی های آن با نیروهای اجتماعی و رفع چالش

 ,Hedayatولتی بودند )ها بسیاری از عشایر و ایالت مجهزتر از نیروهای د این سال

(. تشکیل نیروی نظامی قوی جهت تامین نظم و امنیت مستلزم برخورداری از 1965:255

منابع مالی کافی بود که به دلیل ناتوانی در استحصال مالیات و عواید گمرکی و همچنین 

ه قاعده منابع، امکان تشکیل آن و مقابل وجود فساد گسترده در دولت و در پی آن توزیع بی

منظور تامین منابع مالی برای  با این سروران اجتماعی وجود نداشت. دولت و مجلس به

های خارجی  آورد و دولت های خارجی روی می تشکیل نیروی نظامی به استقراض از دولت

ها را مجبور به پذیرش قراردادهای تجاری و  نیز در ازای پرداخت این منابع مالی، آن

کردند. این امر به نوبه خود به نفوذ و مداخله اقتصادی و  رکی میبازرگانی و اخذ عواید گم

های خارجی و تضعیف خودمختاری ملّی انجامید. ادغام فزاینده  سیاسی هرچه بیشتر دولت

حمایت  بازرگانی، عدم -اقتصادی ایران در نظام جهانی و تشدید مبادله نابرابر تجاری

های  های خارجی به تجار و فعالیت ی قدرتهای دولتی از تعدیات نیروهای نظام کابینه

های تجاری و بازرگانی را در پی داشت. این امر نه  بازرگانی، تضعیف هرچه بیشتر فعالیت

ها ورشکست شده و  های تجاری و صرافی تنها منجر به این شد که بسیاری از شرکت

لیات تجار و بازرگانان در تنگنای مالی گرفتار شوند بلکه در نتیجه کاهش پرداخت ما

 (Faresani, 2006:258-265بازرگانان و عواید گمرکی به ضعف مالی دولت دامن زد. )

های خارجی، امکان مداخله نظامی درون مرزهای  ضعف نظامی دولت، به دولت

وتاز نظامی طی جنگ جهانی اول،  داد. تبدیل کشور به عرصه تاخت جغرافیایی ایران را می

ربی بر اقتصاد کشور از جمله کاهش سطح تولیدات کشاورزی، عالوه براین که تاثیر مخ

وری، بروز قحطی شدید  توقف توسعه صنعتی و کاهش داد و ستد تجاری، بازرگانی و پیشه

های خارجی و... و همچنین بروز  ها توسط ارتش به دلیل مصادره محصوالت کشاورزی و دام

هایی از قبیل  قحطی و شیوع بیماری درصد از کل جمعیت در اثر 11فاجعه انسانی ]بیش از 

 & Foran, 2008:296; Clawsonماالریا، وبا، آنفوالنزا و.... از بین رفته بود[ داشت )

Robin, 2005:48 از یک سو فرصتی مناسبی را برای خوانین و ایالت و عشایر و مالکان )

نظیر آنچه در ای فراهم ساخت که بر دامنه خودمختاری و خودسری خود بیفزایند،  منطقه

داد و از سوی دیگر موجب  کاشان، گیالن، آذربایجان، کردستان، خوزستان و..... روی می

های محلی شده  تسلط نمایندگان سیاسی و فرماندهان قشون نیروهای متخاصم بر حکومت
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های محلی در کنترل قشون عثمانی یا روس بودند. در شهر  در کردستان، حکومت»بود. 

ها بر اوضاع مسلط بودند و کنسول انگلیس و روسیه را از شهر اخراج  نیکرمانشاه، آلما

ها کنسولگری تاسیس کردند و نیروهای عشایر و طرفداران آلمان،  کردند. در همدان، آلمان

های روسیه و انگلیس را از شهر اخراج کردند و حاکم شهر شدند. در اصفهان،  کنسول

شدند و به غارت خانه و اموال مخالفان روسیه و ها بر بسیاری از مناطق شهر مسلط  روس

این روند موجبات بروز  Ahrar, 1973:105-106)طرفداران کمیته دفاع ملی پرداختند. )

ای و ایالت و عشایر  های مقاومت به رهبری خوانین منطقه ای و بروز جنبش تظاهرات توده

ها از  هیه سالح گرم و تحریک آنهای مالی، تامین و ت شد که در بیشتر موارد با ارائه پاداش

های محلی  های مقاومت گرفت. برای نمونه شبکه ها و نیروهای عثمانی انجام می سوی آلمانی

ها  شکل گرفته در همدان، اصفهان، کرمان و یزد، شورش برخی قبایل کرد از جمله سنجابی

رس و بوشهر و.... از های جنوبی فا ها در بخش ها در شیراز و تنگستانی در کرمانشاه، قشقایی

(. افزون بر این، گاه سیطره برخی Amanat, 2017:513-514ها بود ) ترین مقاومت مهم

های پس از انقالب بر  ها که در سال ویژه بختیاری روسای قبایل بر ساختار قدرت ]به

های دولتی، مجلس شورای ملّی، وزارت جنگ و همچنین مناطق مختلف کشور از  کابینه

ها را  مخالفت سایر قبایل ایالت «ان، خوزستان، یزد، کرمان و... تسلط یافته بودندجمله اصفه

های  ها و کشمکش انگیخت و این امر زمینه بروز رقابت خاصه در فارس و کرمان برمی

های قومیتی و  ناپذیری را در مرکز )درون مجلس و دولت( و پیرامون در قالب جنگ پایان

های خارجی نیز  ( دولتForan, 2008:280; Abrahamian, 2005:134شد. ) ایلی سبب می

شده را دستاویزی برای مداخله در سیاست و امنیت مناطق تحت نفوذ خود  ناامنی حاصل

ها و مجلس را تهدید به افزایش خودسرانه نرخ  دادند و در برخی موارد کابینه قرار می

رای تجار ایرانی و همچنین ایجاد های گمرکی ]که خارج از اراده دولت مرکزی بود[ ب تعرفه

یک نیروی نظامی مستقل جهت حفاظت از منافع خود با درآمدهای حاصله از افزایش نرخ 

 (Safaei, 1974:78کردند. ) ها می تعرفه

ناپذیر  های پس از مشروطیت در کشمکشی پایان دار نیز در سال اعیان و اشراف زمین

در دولت و هم در مجلس شورای ملّی از نفوذ برای انحصار و اعمال کنترل اجتماعی هم 

مستقل  دار و مالکان که فرمانروایان مستقل و نیمه مند بودند. اشراف زمین وسیعی بهره

ها،  مناطق مختلف ایران بودند، از طریق عدم پرداخت مالیات و ممانعت از حسابرسی دارایی

ید و کاربرد زور علیه رعایا[ های خارجی، تالش گسترده ]از طریق تهد فروش اراضی به دولت

های مجلس، ضعف مالی و سیاسی ]ناتوانی در جذب نخبگان کارآمد[  جهت اشغال کرسی
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شد. گاهی این سروران  گفته می های پیش ساز چالش شدند که سبب دولت را موجب می

اجتماعی در ائتالف با روسای ایالت و عشایر در مجلس شورای ملّی با لوایح پیشنهادی 

کردند و با اعمال قدرت،  انداخت، مقابله می ها را به خطر می که منافع اقتصادی آن دولت

های پیشنهادی در  کشیدند. در برخی موارد هم که طرح دولت و مجلس را به چالش می

های مالیاتی  مجلس و دولت )لغو نظام تیولداری، تصویب قانون اسناد و امال  و معافیت

ها بود، با اِعمال  به اصناف و تجار( همسو با منافع اقتصادی آن داران و تحمیل مالیات زمین

کردند. این امر با واکنش  فشار گسترده در مجلس برای تصویب این لوایح کوشش می

ها  دهقانان و روستائیان همراه بود که در پی افزایش ظلم، تبعیض و تعدی به حقوق آن

های  های دهقانی و روستایی در سال ]دریافت مالیات به شکل خودسرانه[ در قالب شورش

( همچنین این نیروهای اجتماعی با Afari, 2006:203یافت. ) نخست مشروطه بروز می

نامه انتخابات در  بندی طبقاتی در انتخابات مجلس اول و تغییر نظام تحمیل نظام سهمیه

کردند و با  مجلس دوم شورای ملّی، بقا و تداوم خود در ساحت سیاسی ایران را تضمین می

درصد  21طور میانگین بیش از  های اول تا پنجم، به عطف توجه به اینکه در مجلس

های مجلس را به تصرف خود درآورده بودند، مانع جدی دولت و مجلس در  کرسی

استحصال نخبگان سیاسی جدید و حتی ورود سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی ازجمله 

ان جدید به ساخت قدرت بودند. بدین ترتیب، افزایش بازاریان، اصناف، تجار و روشنفکر

قدرت این نیروهای اجتماعی، از مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی در دوره مشروطه 

کاست. درواقع، این نیروهای اجتماعی از طریق حذف تدریجی طبقات مختلف اجتماعی 

زعه و کشمکش سیاسی تدری  زمینه منا حامی مشروطیت و ایجاد روابط نامتقارن طبقاتی به

ناپذیر نیروهای اجتماعی و سیاسی را در درون مجلس، کابینه دولت و حتی جامعه  پایان

های نامتعارف مجلس  ها و فترت درپی کابینه ای جز تغییرات پی ایجاد نمایند که نتیجه

 شورای ملّی را در پی نداشت.

ی وسیع و گسترده، مناسبات روحانیون و علما نیز به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماع

ای با دیگر نیروهای اجتماعی در جهت اِعمال کنترل اجتماعی و پیگیری منافع  پیچیده

گیری  مادی و غیرمادی، برقرار نموده بودند. این سازمان اجتماعی مقتدر، در ابتدای شکل

اجتماعی های  مشروطیت در ائتالف با بازاریان، روشنفکران و.... نقش مهمی در بسی  توده

جهت پایان دادن به حکومت خودکامه بازی کردند و در ادامه بخشی از این نیروی اجتماعی 

جهت که مشروطیت را در تهدیدی علیه منافع اقتصادی،  در ائتالف با شاه و دربار، ازآن

سیاسی و ایدئولوسیک خود دریافتند، جهت پایان دادن به مشروطیت اقداماتی انجام دادند و 
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ثباتی سیاسی گشتند. این نیروهای جامعه  ای نسبتاً طوالنی از خشونت و بی دوره ساز سبب

ای که نهادهای قضایی و آموزشی را در اختیار داشتند، از انجام هرگونه اصالحات  شبکه

اساسی ]با توجیه مغایرت با اسالم[ در این زمینه، توسط دولت و مجلس ممانعت به عمل 

گیری دولتی با قدرت اجرایی قوی بودند.  مانع جدی در شکلآوردند و از این طریق،  می

(Mostofi, 2009:374) 

 -گیری نوعی رابطه نابرابر یا نامتقارن بازرگانی بازرگانان و بازاریان که درنتیجه شکل

های تجاری، تحدید قدرت سیاسی  های بازرگانی درنتیجه ناامنی راه تجاری، کاهش فعالیت

های  ها در برابر قدرت حمایت دولت از آن هادهای سیاسی مرکز، عدماز سوی بزرگمالکان در ن

شدت آسیب و از وضعیت نامطلوب موجود  ها به خارجی و فشار مالیاتی دولت بر آن

ترین متحدان علما بودند که عمدتاً با ائتالفِ علما و  نارضایتی داشتند، همچنان پُرقدرت

های رادیکال[ در واکنش  مجلس ]دموکراتگاهی روشنفکران جدید و برخی از نمایندگان 

های خارجی، مداخله نظامی و سیاسی )اولتیماتوم و قراردادهای  به نفوذ اقتصادی دولت

ها، از طریق تعطیلی بازار، تحریم خریدوفروش کاالهای  تجاری( و اِشغال کشور توسط آن

ی موارد بسی  نشینی در مساجد و مراکز مذهبی و در برخ خارجی، اعتصابات صنفی، بست

های دولتی را  های دولت را به چالش و همچنین کابینه های اجتماعی در بازار، سیاست توده

ای که در واقعه تعطیلی مجلس دوم،  کردند ]نظیر اعتراضات گسترده گیری می وادار به کناره

خواهی در دوره سردار سپهی رضاخان و...  م دولت وثوق و واقعه جمهوری 1919قرارداد 

 (Makki, 1983:vol.2,528; Hedayat, 1965:363وی داد[. )ر

رغم بازتعریف مجدد قدرت سیاسی در نتیجه انقالب مشروطه و  در این دوره علی

کوشش در جهت تحدید خودکامگی شاه و برقراری حاکمیت قانون، دربار )شاه و 

برخوردار بود که  ای مالحظه شاهزادگان، اعیان و اشراف و...( همچنان از قدرت سیاسی قابل

توانست در ائتالف و روابط متقابل و یا در تضاد با دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی،  می

نظام سیاسی برآمده از مشروطه و ساختارها و نهادهای اساسی آن از جمله دولت و مجلس 

ها و تغییرات نامتعارفی مواجه نماید. در اوایل مشروطه، این  گذاری را با چالش قانون

ای با ائتالف با روحانیت مشروعه خواه و طبقات پایین جامعه ]که از  بازیگران جامعه شبکه

های نخست مشروطه ناراضی و سرخورده بودند[ زمینه سقوط مجلس  های سال ومرج هرج

اول و برقراری دوباره استبداد محمدعلی شاه را فراهم نمودند و پس از فتح تهران و برقراری 

ها، کردها و....(،  ها، ترکمن ا ائتالف با برخی از ایالت و عشایر )شاهسونمجدد مشروطیت، ب

های نظامی متعددی با  ها و جنگ ویژه دولت روسیه[، شورش روحانیون و دولت خارجی ]به
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تنها در اوایل  های دربار و شاه نه وجود، تالش دولت و مجالس مشروطه را ترتیب دادند. بااین

ی پایانی آن نیز جهت کسب قدرت و اعمال کنترل اجتماعی و ها مشروطیت بلکه در سال

های بریتانیا و  سیاسی همچنان ادامه داشت. پس از پایان یافتن جنگ اول جهانی که دولت

شان ]سیاسی، نظامی و  های برای بازتولید موقعیت ممتاز و انحصاری روسیه به جستجوی راه

ها،  و شاه از طریق کمک و اعطای وام به آن اقتصادی[ در ایران بودند در ائتالف با دربار

ها را با مخاطره مواجه  هایی را که تثبیت جایگاه و موقعیت آن تنها زمینه سقوط دولت نه

نشانده را به روی کار  های دولتی وابسته و دست کردند بلکه کابینه نمود، فراهم می می

ن به کوشش وزارت خارجه توا ( برای نمونه میZirinsky, 1992:640-641آوردند. ) می

بریتانیا )لُرد کرزن( و دربار احمدشاه قاجار برای سقوط دولت صمصام السلطنه بختیاری 

]که خواهان لغو کاپیتوالسیون بود[، روی کار آمدن دولت وثوق الدوله و مجدداً سقوط 

و  1919منظور تصویب قرارداد  دولت وثوق پس از ناکامی آن در برگزاری انتخابات مجلس به

م اشاره  1919همچنین ائتالف و همکاری پنهانی دربار با دولت بریتانیا در تصویب قرارداد 

هـ.ش ختم  1299ناپذیر ]به کودتای  های پایان نمود که مقدمات دوره طوالنی از کشمکش

های مشیرالدوله، سپهدار، مستوفی الممالک و.... را ایجاد  درپی دولت شد[ و تغییرات پی

مرحوم احمدشاه یکی »نویسد:  (. چنانچه بهار درباره نقش احمدشاه در میIbid:641نمود. )

واسطه وجود و عقاید خاص او نتوانستیم دولتی که  از موانعی بود که تا آن روز به

توانست به  کس با طرز افکار آن مرحوم نمی خواستیم تشکیل دهیم. نه ما بلکه هیچ می

رئیس دولت ما هم نخواست یا جرئت نکرد که طرز  طرزی غیر از طرزهای عادی کار کند،

کار آتاتور  یا موسیلینی را پیش گیرد و این کار بعدها صورت گرفت.... ولی به دست 

 (Bahar, 1958:29«. )ای عالم و آزادیخواه ای قزاق نه به دست عده عده
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 گيری بحث و نتيجه

ا نهادهای سیاسی نوپدید ها بود که چر هدف نوشتار حاضر یافتن پاسخی به این پرسش

درپی را تجربه  های پی ثباتی برآمده از انقالب مشروطه این سطح و میزان از ناپایداری و بی

هایی بودند که امکان  کردند؟ دولت و جامعه در این دوره هرکدام واجد چه ویژگی می

ی بین برقراری نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را ناممکن نمود؟ و چه رابطه و چه مناسبات

بندی سیاسی ایران از حیث  دولت و جامعه برقرار بود و این نوع رابطه چه تاثیری در صورت

توان گفت که  های فوق می ثباتی سیاسی در این دوره داشت؟ در پاسخ به پرسش ثبات یا بی

ای بسیط،  ای شرق شناسانه، جامعه ایران در دوره قاجار نه جامعه اوالً برخالف تصویر کلیشه

ای پیچیده، نامنسجم و پراکنده بوده که در آن  ای شکل و وابسته بلکه جامعه جم و تودهمنس

حق انحصاری اعمال کنترل  های اجتماعی مختلف در تالش برای دستیابی به سازمان

اجتماعی، تعیین قواعد سیاسی و اعمال خودسرانه قدرت بودند. ثانیاً برخالف دیدگاه رای  

ایران، دولت نوپدید مشروطه نه واجد قدرت استبدادی و نه از شناسی تاریخی  در جامعه

ظرفیت نهادی یا قدرت عاملیت باالیی در ابعاد اقتصادی، اجرایی، سیاسی و نظامی برخوردار 

گیری انقالب  رغم اینکه سنگ بنای دولت مدرن در پی شکل بود. در این دوره به علی

رابر ساخت دولت جدید که یکی از های فراوانی در ب مشروطه گذارده شد اما چالش

شرط تاسیس نظم سیاسی و تحکیم نظام سیاسی است از سوی نخبگان و نهادهای  پیش

قدرتمند داخلی و خارجی ایجاد شد. تضاد منافع این نهادها و نیروها که گاه درون ساختار 

ادی دولت یا استقالل نه« خودمختاری»تنها  پیوست، نه دولت و گاه خارج از آن به وقوع می

را سلب و به دنبال آن قدرت عاملیت آن در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجرایی و نظامی را به 

یا نفوذ دولت در جامعه جهت پیشبرد « دربرگیرندگی»چالش کشید بلکه قابلیت 

ها، اجرای قوانین به شکل کارآمد، تاسیس و تثبیت وفاق اجتماعی فراگیر  گذاری سیاست

د. در این شرایط که دولت مشروطه امکان انحصار خشونت را نداشت، و.... را تضعیف نمو

توانست به شکل مستقلی به پیشبرد اهداف خود بپردازد یا توانایی استخدام کارکنان بر  نمی

ساالری را داشته باشد، از حق کنترل  ای و رعایت اصل شایسته های حرفه زمینه اساس پس

برای ایجاد یا اجرای قوانین « استقالل عمل»های مختلف دولتی و  کارکنان در حوزه

درنتیجه نفوذ و مداخله نیروهای اجتماعی محروم بود، توانایی استقرار حاکمیت قانون از 

گرفته بر اساس هنجارهای قضائی را نداشت، از  طریق ایجاد یک نظام قضائی مستقل و شکل

ناپذیر  صه منازعات پایانقابلیت اِعمال حاکمیت از طریق قانون برخوردار نبود، به عر
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شده بود، قابلیت مهار و کنترل نخبگان سیاسی دولتی  ها و نیروهای اجتماعی تبدیل سازمان

یافته به ساختار دولت و جامعه را نداشت، بدیهی بود که از  و مدیریت و حل منازعات راه

تصاد و ظرفیت نهادی در ابعاد اقتصادی، اجرایی، نظامی الزم جهت ایجاد تحول در اق

ساختار اجتماعی، تاسیس و تثبیت نظم سیاسی پایدار و همچنین توان اجرایی ضروری 

ها و بسی  منابع جهت پیشبرد و به فعلیت رساندن کار  ها و اجرای آن برای اتخاذ سیاست

های اساسی خود که به افزایش مشروعیت و اعتماد به دولت، کاهش نارضایتی جمعی،  ویژه

انجامید،  ها می ای اجتماعی آن ت و جامعه و کاهش سایر شکافهکاهش شکاف بین دول

های جمعی اعتراضی  های سیاسی الزم برای بروز کنش بهره بماند و از این طریق فرصت بی

طور متداول تهدید به دگرگونی یا واقعاً با دگرگونی غیر نهادینه  که تداوم و پایداری آن به

براین، درنتیجه تضعیف قدرت عاملیت دولت، امکان نمود را فراهم کند. عالوه  مواجه می

پیرامون، افزایش قدرت جمعی ملّی و سئوپولوتیک و درنتیجه کنترل  -برقراری رابطه مرکز

مناطق پیرامونی برای دولت مشروطه وجود نداشت و بدین ترتیب همواره فرصت فعال شدن 

مون از مرکز و بروز ها، تمایل به واگرایی پیرا های قومی و سیاسی شدن آن شکاف

های خودمختاری در این دوره وجود داشت که نظام سیاسی  ای و جنبش های منطقه شورش

نمود. بدین ترتیب،  های نامتعارف و غیر نهادینه مواجه می مستقر این دوره را با چالش

جامعه بین « نابرابر یا نامتقارن»توان نتیجه نوعی رابطه  های سیاسی این دوره را می ثباتی بی

وجود، گرفتار شدن نظام نوپدید مشروطه در  قوی یا پراکنده و دولت ضعیف دانست. بااین

توان به رابطه بین نهادها نیروهای اجتماعی  های سیاسی را تنها نمی ثباتی ای از بی مجموعه

داخلی با یکدیگر و با دولت تقلیل داد. با تضعیف قدرت زیربنایی دولت و تهی شدن آن از 

ندی الزم در تعیین مرزهای سیاسی، ایجاد مرزهای اجتماعی و فرهنگی و ایجاد یک توانم

دارد، خودمختاری ملّی ایران « اجتماع ملّی»واحد سرزمینی که نقش مهمی در تشکیل 

شده بود و با ادغام اقتصادی و سیاسی ایران در نظام جهانی که از ابتدای  شدت تضعیف به

نابرابر »الب مشروطه نیز همچنان تشدید یافته بود، نوعی رابطه دوره قاجار آغاز و پس از انق

های خارجی  شکل گرفت که به سلطه و نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت« یا نامتقارن

ویژه روسیه و بریتانیا و کاهش خودمختاری یا استقالل نهادی دولت انجامید. این سلطه و  به

همکاری برخی نهادها، نیروهای اجتماعی و نخبگان  دخالت فزاینده که عمدتاً با ائتالف و

های  شد، کاهش درآمدهای دولت و افزایش بدهی به دولت دولتی همراه و اعمال می

خارجی، اعطای حق االمتیازها، موازنه نابرابر تجاری و بازرگانی، تضعیف بازار و صنایع 

زش شدن پول ملّی، نابرابری ار داخلی، کاهش تولید داخلی، رکود اقتصادی و فقر فراگیر، بی
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اقتصادی، فروپاشی شیرازه تولیدات کشاورزی، قحطی و گرسنگی فراگیر ]در نتیجه اشغال 

های خارجی و نخبگان  ها انباشت نارضایتی جمعی از دولت نظامی ایران[ و به دنبال آن

به ها، کاهش اعتماد و مشروعیت دولت مشروطه را در پی داشت که منجر  سیاسی حامی آن

های نهادی در قالب کودتا، شورش  های اعتراضیِ عمدتاً خارج از چارچوب گیری کنش شکل

های حکومتی، سقوط  شد و به بروز بحران آمیز پی گرفته می و تظاهرات ضد دولتی خشونت

تنها تداوم و پایداری نظام سیاسی را با چالش  انجامید. این امر نه ها و.... می درپی کابینه پی

نمود بلکه وضعیت قدرت عاملیت دولت  ونی نامتعارف و غیر نهادینه مواجه میبا دگرگ

 نمود. ]ضعف ظرفیت نهادی و اجرایی[ را بازتولید می

 تشکر و سپاسگزاری

کسانی که باراهنمایی و نقد و نظر خود در  داند از همه نگارنده مسئول این نوشتار الزم می

اند به ویژه دکتر مصطفی اجتهادی،  داشته فرآیند انجام این پژوهش همکاری و همراهی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقایان محسن غالمی و فرشید خضری 

دانشجویان دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی کمال قدردانی و سپاسگزاری را به 

 .عمل آورد
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