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 چکیده

 ثآاتیب یهااز دوره یکیدر دوره مةاصر بوده است.  رانیا یاسيس اتيح داریاز مشتصات پا یاسيس یثآاتیب

 یثآاتیمتتلف را از عوامز بروز ب یاجتماع یهااست. صاحآنرران شکاف تيدوره مشروط رانیا یاسيس خیدر تار

دوره  یاسيس یثآاتیو دولت بر ب  ینقش شکاف د ی. هدف پژوهش حاضرر بررسر  دانندیدوره م  یدر ا یاسر يسر 

عصر  یاسيس یثآاتیبر ب یريو دولت شه تأث  یکه شکاف د شودیسؤال مار  م  یراستا ا  یمشروطه است. در ا

 ازاتيتام ی. اعاادیيگرا یبه سرد تيرواب  دربار و روحان هیگفت در دوره یاجار توانیمشرروطه داشته است؟ م 

و  یحاکمان یاجار، به همراه نفود فکر ندهیستم فزا زيبر دولت و ن یخارج اتآاعتسرل  و نفود   ،یخارج یهاو وام

رو   یاز ا .دیو دربار یاجار گرد تيروحان  يشرررکاف ب جادیموجو ا یغرب و انجرام اصرررالحرات غرب   یفرهنگ

 هيلعمردم در اعتراضررات  یمانند روشررنفکران، با به دسررت گرفت  رهآر یایشررار اجتماع ریدر کنار سررا ونيروحان

 -ینييشررد. مقاله حاضررر در نرر دارد با روش تآ تيمشررروط جادیمنجر به ا تیدولت یاجار به پا خاسررتند که در نها

و   ید نقش شررکاف یو به بررسرر تيبه مرور تحوالت منجر به مشررروط ،یتیتار یهاو با اسررتفاده از داده یليتحل

 دوره مشروطه بپردازد. یهایثآات یدولت در بروز ب

 ثآاتی سياسی.عصر مشروطه، دوره یاجاریه، شکاف دی  و دولت، بی :کلیدیهای هاژو
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The Division between Religion and Government and the Political 

Instability of the Constitutional Era 

 

Abstract 
     The political instability has been a fixed feature of Iranian political life in the 

contemporary era. One of the unstable periods in Iranian political history is the 

constitutional period. The constitutional revolution succeeded with the support of 

many people, but the events showed that not only security and law were not 

consolidated, but also a long period of chaos and political instability. Experts have 

cited various social divisions, such as the split between religion and the state, 

generational and ethnic divisions as important causes of instability during this 

period. The purpose of this study is to investigate the role of religion and the state 

in the political instability of the constitutional period. The question in this regard 

is how the division between religion and government has affected the political 

instability of the constitutional age? It is further hypothesized that the division 

between religion and the state, reinforcing each other through generational 

divisions and ethnic divisions, will create political instability at this time. The 

paper intends to study the role of this gap in the constitutional period instability 

by using an explanatory-analytical method and using historical data while 

referring to generational and ethnic divisions. 

 

Keywords: Constitutional Era, Qajar Period, Divide between State and 

Government, Political Instability. 
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 مقدمه  -1
 بیان مسئله -1-1

در تاریخ ایران اولي  تالش برای رفن نهادمند مشرکالت سرياسری و ایجاد تیييرات اساسی        

ان گردد. از نرر بسياری از رهآران و مردمِ پشتيآدر ساختار نرام سياسی به انقالب مشروطه باز می

نياز رشررد و توسررةه کشررور بود. ای    انقالب، ایجاد امنيت و ثآات سررياسرری از طری  یانون پيش 

اخوشایند رسيد. اما سير حوادث به مسيری ن نقالب با پشتيآانی مردم از طآقات متتلف به پيروزیا

ت سررياسرری، فةالي شررناسرریمنتهی و در انتها به تةايلی اسرراش مشررروطه منجر شررد. از منرر جامه 

های سرررياسررری و به تآن من،  مرامیهرای اجتمراعی ترأثير زیرادی در بروز و افزایش نرا     شرررکراف 

 ها و نيروهای اجتماعی استهای اجتماعی خاوق تمایز ميان گروهافتگی دارد. شرکاف نيتوسرةه 

ها دارای منافن، دهرد. هر یرک از ای  گروه  کره منهرا را رویرارو و یرا در کنرار یکردیگر یرار می      

اسرررت که ایران جزو یکی از  های گوناگونی هسرررتند. ای  در حالیگيریاهداف، منابن و جهت

 یومی،هایتوان به شرررکافها را میگردد. ای  شرررکافمحسررروب میکشرررورهای پرشرررکاف  

های در دوره مشررروطه شرراهد شررکاف  بندی کرد. ایدئولوژیک، دی  و دولت، نسررلی و ... طآقه

زیادی بودیم. یکی از مهمتری  منها شکاف دی  و دولت بود. برای بررسی شکاف دی  و دولت 

وطه ثآاتی سرياسی عصر مشر شه تأثيری بر بیشرود که شرکاف دی  ودولت   ای  سرؤال مار  می 

های ساختاری من دوران بود. ای  تری  شرکاف داشرته اسرت؟ شرکاف دی  و دولت یکی از مهم   

شررکاف با سرراخت دارالفنون در ایران، اعزام جوانان برای تحصرريز به غرب و تالش ای  نسررز    

ب مشررروطه و با حضررور تحصريلکرده برای سررکوالریسررم در ایران به وجود ممد. در دوران انقال 

 تر خود را نشان داد.روحانيون در صف مآارزات، ای  شکاف خيلی جدی

توان گفرت اگر شره عرده ای از علما و روحانيون همراه و مواف  دربار و    بره طور کلی می     

دولرت بودنرد، ولی در مقرابلرۀ بي  مردم و دولرت، رهآری عامه مردم با علما بود. از ای  رو علما      

های دولت، متصوصا  من یسمت که مربوق به نفود بيگانگان ارزی در متالفت با سياستنقش ب

شرد داشرتند. در هر صرورت یکی از مسائز مهم ایران مةاصر مسکله ایجاد و شکست مشروطه    می

دند، گيری مشروطيت شاسرت. در اوایز طآقات متتلف با یکدیگر همراه شرده و منجر به شکز  
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از یآز وجود داشرررت و بةد خود را عيان سررراخت، باعث به وجود   های زیادی کهولی شرررکاف

اهميت  د.باشای مهم برای تحقي  و بررسی میهای زیادی شرد که مسکله ثآاتیها و بیممدن تنش

ياسی، های سبررسری ای  مسرکله از من حيث اسرت که به فهم درسرت تیييرات و دالیز شررکست    

یابی تاریتی در هر شرررود. فهم درسرررت و علت اجتمراعی و تاریتی دوران مشرررروطه منجر می 

 تواند به تجزیه و تحليز زمان حال و مشکالت دوران حاضر بپردازد. کشوری می

 

 پیشینه پژوهش  -1-2

مرور منابةی شند پيرامون مآحث مقاله حاضرر موجو روشر  شردن بهتر مسرأله پژوهش و         

 شررود. به عالوهبه مسررکله پژوهش میهای مربوق مشررنایی با طر  دیدگاهها و همنني  نارسررایی

تأملی در »(، در 9994تفاوت پژوهش حاضررر با ماالةات پيشرري  روشرر  خواهد شررد. حسررينی )  

های اجتماعی جنآش مشررروطيت پرداخته شررده به زمينه« های اجتماعی جنآش مشررروطيتریشرره

آداد یاجار، استاسرت. کنشگران اصلی در ای  راباه مورد شناسایی و بررسی یرار گرفته اند. وی  

تحوالت خارج از مرزها و سرررخوردگی ملت ناشرری از شررکسررت ایران از روسرريه را از مهمتری  

(، تحقي  و پژوهشی از 9992سررشت ) داند. بهشرتی های بروز انقالب مشرروطه می دالیز و زمينه

م اگيری و ایدامات روحانيون و علما در مسائز حکومتی از شيخ کلينی تا مدرش انجروند شرکز 

ها مورد های متتلف، نقش علما را در ای  دورانو با بررسررری شررررای  و مقتضررريات دوران داده

های (، به بررسری راباه علمای عصرر مشروطه با حکومت  9991. شراغی )اسرت ماالةه یرار داده 

ای با من عصررر پرداخته و ای  راباه را در سرره طيف بررسرری کرده اسررت: علمایی که هيچ راباه 

ام اند و علمایی که رواب  منها با حکحکام نداشرررتند، علمایی که راباه نزدیکی با حکام داشرررته 

وی دالیز ای  امر را در اختالف در بينش سررياسرری و اجتماعی،  دارای فراز و نشرريو بوده اسررت.

مةتقد (، 9999خواجه سروی )داند. های شتصيتی منان میاختالف در اندیشره سياسی و ویژگی 

سررالۀ صرردر مشررروطيت اولي  تجربه نيروهای سررياسرری ایران با یکدیگر برای  91اسررت که دوره 

 تأثير ای  ریابت ثآات نرام سررياسرری ایران دسررتيابی به یدرت سررياسرری و حفظ من اسررت. تحت   
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دسرتتوش نوسانات متتلفی گردید. در ای  مقاله ای  نتيجۀ حاصز شده که به جای اینکه ریابت  

 سياسی عاملی مؤثر در تحکيم نرام سياسی باشد، به تضةيف من منجر شده است.

از من  های ناشییثآاتهماناور که از بررسری شند منآن در زمينه تحوالت دوره مشروطه و بی 

ر ای متفاوت مورد تحليز یرار داده و بيشتمید، منابن متتلف هر یک ای  مسرکله را از زاویه بر می

اسی دوره های سيثآاتیاند و با پژوهش حاضرر که بی به مرور تحوالت تاریتی ای  دوره پرداخته

همنني  پژوهش مشررروطه را از منرر شررکاف دی  و دولت ارزیابی کرده اسررت متفاوت اسررت.  

های اجتماعی ای  مسررکله را بررسی حاضرر سرةی نموده بر مآنای مآاحث نرری ناشری از شرکاف    

 کند که از بسياری از منابن پيشي  متفاوت است.

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-3

های اهميت پژوهش حاضر از من حيث است که به فهم درست تیييرات و دالیز شکست     

ر یابی تاریتی دشود. فهم درست و علتعی و  تاریتی دوران مشروطه منجر میسرياسری، اجتما  

تر مسررائز زمان حال و مشررکالت دوران حاضررر  تواند به تجزیه و تحليز مناقیهر کشرروری می

منجر شرود. هنوز هم بسرياری از مشرکالت دوران مشرروطه و مغاز تجدد در ایران در بسياری از     

 هایی نوی  و با شارشوبیدليرز بررسررری تراریتی برا تکيه بر جنآه    هرا وجود دارد. بره همي   حوزه

تواند پرتویی جدید بر مشکالت گرشته و امروز بيافکند. به طور کلی با توجه به نقش تحليلی می

اجتماعی ایران در دوره مةاصرر، ضرورت پرداخت  به مآاحثی در ای   -دی  در تحوالت سرياسری  

 شود.حياه دو شندان می
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 احث نظریمب -2
شرررود، سرررپس  های اجتماعی مار  میدر ای  بتش ابتردا مآراحرث مربوق بره شرررکاف         

 گيرد.ثآاتی سياسی مورد بررسی و تحليز یرار میهای دی  و دولت و بیشکاف

  های اجتماعیشکاف -2-1

شان ها و نهادینه شدنمنازعات اصرلی که خصريصه جامةه مةاصر هستند حول تحکيم شکاف  

های اجتماعی به (. شرررکاف19: 9919اند )سرررميةی اصرررفهانی و نوروزی نژاد، پریرفتهصرررورت 

ا سرررازند یهای متتلف اجتماعی را از یکدیگر جدا میمةيارها و مرزهایی داللت دارند که گروه

دهنرد. مةموال  جوامةی کره همگونی کمتری دارند با انواع   منهرا را رو در روی یکردیگر یرار می  

های یومی، نژادی، مرهآی و مناقه ای مواجه هستند. فقدان هویت ملی فراگير فمتتلفی از شکا

های اجتماعی شامز من شرود. شکاف های اجتماعی سراختاری می باعث به وجود ممدن شرکاف 

شرود که ماهيت سراختاری داشرته باشند، موجو ایجاد گسست،    های اجتماعی میدسرته از تقابز 

بندی دوگانه یا شندگانه را در جامةه شررروند و نوعی یاو بندی در جامةهصرررف مرایی و گروه

 (.99: 9919پدید مورند )زارعان، 

 های اجتماعیشناسایی و تعیین شکاف -2-2

های متةدد، با ماهيت، ریشرره و ابةادی کامال  متفاوت روبرو تمامی جوامن سررياسرری با شررکاف

باشرررند که از منها با عنوان  توانند مویت، زودگرر و ناپایدارها میبوده و هسرررتند. ای  شرررکاف 

برند. یا منکه ریشره دار، عمي  و با یابليت تأثيرگراری باال باشررند که  های غيرفةال نام میشرکاف 

های فةال موجود در جامةه کنند. هر یک از ای  شکافهای فةال یاد میاز منها با عنوان شرکاف 

ا و ها در صررورت بقشررکاف از یابليت تآدیز شرردن به شررکاف سررياسرری برخوردار هسررتند. ای   

های مهمی در جوامن ها و ریابتپرایرداری در نتيجره فةال بودن باعث ایجاد تقسررريمات، جدایی   

 (. 922: 9999گردند )طآاطآائی، سياسی می
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 های متقاطعشکاف-2-2-1

هایی هستند که به شکز عمودی و افقی جامةه اجتماعی متقاطن شکاف -های سياسیشکاف

سان، در اثر برخورد دو گونه شکاف افقی و کنند، اما در همانی متتلف تقسيم میهارا به گروه

های شرررود. وضرررةيت هر یک از شرررکافعمودی، مثار منفی تقسررريم گروهی جامةه تةدیز می

کنند. ای اسررت که به طور کامز یکدیگر را یان میاجتماعی در جامةه ایران به گونه -سررياسرری

که فارش اسررت، از راه « ب»گروه یومی کرد اسررت با شررتص  که از « الف»برای مثال شررتص 

های اجتماعی دینی، مرهآی و سررن ت و مدرنيسررم اشررتراک عقيده و منافن پيدا می کند و شررکاف

های سررراختار اجتماعی جامةه، از راه عوامز های تهدیدمميز یومی من در الیهسررران زمينره بردی  

ر جامةه اجتماعی دیگ -های سياسیمورد شکافگيرد. ای  وضةيت در دیگر تحت تأثير یرار می

نرران متتلف، عوامز همگرا ایران نيز صادق است. به همي  دليز با وجودی که از سوی صاحو

شررروند، برپایه ای  شارشوب کننرده جرامةه ایران، به طور عمده عوامز مرهآی یا مل ی مةر فی می  

ننررده جرامةره ایران، وجود تةردیررز    کتری  عررامرز همگرا توان اسرررترردالل کرد کره مهم نرری می

اجتماعی متقاطن است. عاملی که در عمز حضور وایةی ندارد و -های سياسیهای شرکاف کننده

ان توها میفهم من مسررتلزم کنکاش در سرراختار اجتماعی جامةه اسررت. با شررناخت ای  شررکاف  

ده، ای  را کشرف کرد )ضررغامی و انصاری زا  های سرياسری در هر جامةه  سررششرمه کشرمکش   

9912 :19.) 
 از حیث تأثیرگذاری بر زندگی سیاسی؛ شکاف فعال و غیر فعال -2-2-2

شرررود که بر پایه منها مگاهی، هایی گفته میهرای اجتمراعی فةرال بره شرررکاف    شرررکراف     

های غير فةال (. شررکاف225: 9999گيرد )داوودی، سررازماندهی و عمز سررياسرری صررورت می  

های فةال دارند و در روندی مةکوش، شررردن به شرررکاف همواره زمينره مسررراعدی برای تآدیز  

: 9912توانند پس از مدتی به شررکاف غير فةال تآدیز شرروند )بشرريریه،  های فةال نيز میشررکاف

11 .) 
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 های تاریخیهای ساختاری، شکافاز حیث ضرورت تکوین؛ شکاف -2-2-3

ضرررای برخی شرررود که به مقتها گفته میهای سررراختاری به من دسرررته از شرررکاف شرررکاف

اند و همواره وجود دارند، ناپریر و پایدار در جوامن انسرررانی شرررکز گرفتههای دگرگونویژگی

هایی هسررتند که حاصررز های تاریتی شررکافهای جنسرريتی و سررنی، ولی شررکافنرير شررکاف

های مرهآی و سررنوشرت تاریتی یک کشررور بوده و ضررورت سراختاری ندارند، مانند شررکاف    

ها نقش اصرررلی دارند و به همي  دليز تنوعات تی در تکوی  ای  شرررکافیومی. تحوالت تراری 

 (.225: 9999شود )داوودی، گيری منها در جوامن گوناگون مشاهده میبسياری در نحوه شکز

 

 ثباتی سیاسیهای اجتماعی و بیشکاف -2-3

  بررسی تأثير نيروهای اجتماعی بر زندگی سياسی در درجه اول نيازمند شناخت مآانی تکوی

الی  شوند، بلکه مآتنی بر عهای اجتماعی به صرورت تصرادفی پيدا نمی  منهاسرت. نيروها و گروه 

های اجتماعی گوناگونی در درون سراخت جامةه هسرتند، شني  عالیقی مةموال  در حول شکاف  

 (.14: 9919گيرند )سميةی اصفهانی و نوروزی نژاد، شکز می

همان نسرررآت امکان یافت  وجوه اشرررتراک ميان  هرا افزایش یابد، به  هرشره تةرداد شرررکراف   

شود. ای  امر امکان مراکره و مصالحه را کاهش و احتمال های متتلف در جامةه کمتر میگروه

دهد. در موارد متةددی نيز های ریيو را به خصرررومت و درگيری افزایش میروی موردن گروه

ایزات شوند و بر شدت تماآ  میای و ایتصادی بر یکدیگر منهای یومی، مرهآی، مناقهشرکاف 

های بيشرتری در یک بازه زمانی مشتص فةال  افزایند. در نهایت، هرشه شرکاف ها میو شرکاف 

شروند، سرآو باال رفت  سرا  واگرایی و افزایش پتانسريز اعتران در جامةه می شوند. مااب  با     

 های اجتماعی در سه سا  یابز شناسایی است:ماالو پيش گفته، شکاف

: ساخت مگاهی )نگرشی(: که به تفاوت در نگرش، ارزش، ایدئولوژی، هویت و هنجار الف

ها خود را در ستيز با دیگران تةریف می کنند و هر شرود. در ای  سا ، اعضای گروه مربوق می

 ها و ایدئولوژی خود در جامةه تأکيد دارند.کدام بر ارزش
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های یومی، دینی، طآقاتی و زبانی مةي  اشاره ب: ساخت اجتماعی )ساختاری(: که به تفاوت

 شود.  هایی در جامةه میدارد و منجر به بروز گروه بندی

پ: ساخت سياسی )نهادی(: ای  سا  از دو سا  دیگر تأثيرپریرند و احزاب سياسی مةرف 

 (.42: 9919میند )برزگر و حميدی، من به شمار می

برا عنرایرت به ماالو فوق، دسرررت کم می توان دو نوع شرررکاف حدایلی و حداکثری را از     

یکدیگر تميز داد. شررکاف حداکثری حضررور همزمان سرره سررا  متفاوت یةنی سرراو  سرراخت 

(. 19: 9992گيرد )بشرريریه و یاضرريان، اجتماعی، سرراخت مگاهی و سرراخت سررياسرری را در بر می

ها به های اجتماعی، اگر هر سرره دسررته از شررکافاز شررکافبندی فوق همنني  با توجه به دسررته

ها تأثير حداکثری بر سيستم سياسی خواهد طور همزمان فةال و کامز شروند، اختالف ميان گروه 

گراشررت که در ای  صررورت، جامةه تک یاآی شررده و انسررجام خود را از دسررت خواهد داد     

ام و یکپارشگی خود را از دسررت (. در صررورتی که جامةه انسررج 42: 9919)برزگر و حميدی، 

های اجتماعی ثآاتی خواهد شرد، متصروصرا  اگر شکاف   ها و بیدهد، مسرتةد بروز انواع مشروب  

ميان  فةال و بر هم بار شروند، ای  مسکله شدت خواهد یافت. در صورتی که تةارن و کشمکش 

 ه برای بروزها و نيروهای متتلف موجود در عرصره سرياسرت یک جامةه شدت یابد، زمين   گروه

(. اگر ای  موارد را در جامةه ایران دوره مشررروطه 224: 9999گردد )داوودی، انقالب فراهم می

يزان ها، مثآاتی سرررياسررری در جامةه ایران با تةداد شرررکاف یابيم که بیمرد نرر یرار دهيم در می 

يم دارد. تقها و همزمان بودن شکاف ها تأثير مسها، متراکم بودن شکافماهيت تتاصمی شکاف

سی را ثآاتی سيااند، اوج بیدر دوره مشرروطه که ای  فاکتورها در باالتری  سرا  وجود داشرته   

 داده که منجر به تیييرات ساختاری در نرام به صورت انقالب شده است. 

 

 شکاف دین و دولت -3
 رابطه علما و سالطین در دوره قاجار -3-1

با دولت در دوره یاجاریه صحآت کنيم، باید در وهله اگر بتواهيم درباره رواب  علمای دی  

نتسررت به تةليمات و عقاید شرريةه اثنی عشررری مربوق به یدرت و مرجةيت علما  از سررویی و    
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مشرروعيت دولت از سروی دیگر نرر بکنيم، تا بدانيم که میا کشمکشی که ميان مقامات دینی و   

گيرد یا خير. علمای شررريةه شرررمه میمقرامرات دولتی درگرفته از تةليمات و عقاید دینی سررررش  

مةتقدند حکومت فق  باید به دسررت امامان مةصرروم بریرار شررود و در دوره غيآت امام دوازدهم 

ای  امر باید به دسرت جانشرينان امام غایو که علما هسرتند انجام شود. تردیدی نيست که از نرر    

نصو  اشته باشد، مسکله نص وتواند در بةد یدرت سياسی مشروعيت دتنها اسراسی که می شريةه،  

از جانو خداوند اسرت. بنابرای  حاکميتی که فاید ای  اسراش باشد از نرر منها غير مشروع است   

(. در دوره صررفویه، حاکمان خود را از تآار 2: 9991خواهد داشررت )شراغی، « غصررو»و عنوان 

دولت یاجار از نيمه امامان مةصررروم ناميدند و توانسرررتند تا حدودی مشرررروعيت ایجاد کنند، اما  

مشررروعيتی که پادشرراهان صررفوی با ای  ادعا که از تآار امامانند به دسررت مورده بودند، محروم   

السرررلاان ناميدند، اما ادعای اینکه حکومتشررران از طرف  بودند. پادشررراهان یاجار خود را ضرررز 

لی، )بيگدشررد خداسررت تنها جنآه رسررمی داشررت، در نتيجه حقانيت منها از طرف علما انکار می

9995 :42.) 

در دوره صرررفویره بي  دولرت و هيأت مرهآی اتحاد نزدیکی وجود داشرررت، اما تفوق از من    

که در  ایدولت بود. در دوره یاجار ای  اتحاد هرگز ثابت و خالی از اضراراب نآود. امنيت نسآی 

د و لفي  شرراوایز دوره یاجار به وجود ممد، با تجدید حيات زندگی شرهری، بازرگانی و اداری ت 

های علما فراهم کرد. تا ای  حد جنآه حکومتی تجدید حيات ملی بر محي  الزم را برای فةراليت 

جنآه مرهآی من نفود داشرت. اما تا نيمه دوم یرن نوزدهم هرگز شيزی جز یک سلسله تماش بي   

هرا را یا حکمران به یصرررد کسرررو مجوزی برای   توان دیرد، ای  تمراش  حکمرانران و علمرا نمی  

داد، یرا علما برای تثآيت امتيازات ویژه خودشررران یا تتفيف امتيازهای  کومرت خود انجرام می  ح

دادند. رواب  مزبور ميان دولت و علما از لحاظ اهميت و حجم در سررراسررر ویژه دولت انجام می

 (.92: 9911دوران یاجار رو به گسترش بود )الگار، 
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ان ه یاجار را شيخ جةفر نجفی، یکی از عالمبه عنوان نمونه سرلانت فتحةليشراه، دومي  پادشا  

اه دانست. شندی بةد شيخ نجفی به فتحةليش« نایو خود»مشهور زمان، تأیيد کرد و او را به عنوان 

جنگ با روسررها را تکليف کرد. اطاعت از او در ای  راه به لحاظ مرهآی بر شرراه واجو بود، اما  

ن جواز مشروعيتی برای سلانت یاجار توس  عالماای  تأیيد نجفی از شراه بيش از منکه به عنوان  

د دارد. تأکي« نيابت عامه»باشررد، بر نقش عالمان به عنوان سرررششررمه مشررروعيت بر طآ  عقيده    

مشرروعيت سرلانت شيزی خاص، مشرروق و مشرت  بود. مسکله دیگر ای  بود که در دوره یاجار     

ن  گرفت  جنآش اصرررولی و جنآش اصرررولی و اخآراری رون  گرفت. یکی از پيامدهای مهم رو 

 (.99: 9944اخآاری، نفود فوق الةاده روحانيون در دوره یاجار است )نفيسی، 

ای مشررکارتر شررد که سررلانت مماده من  هنگامی که در طول سررده نوزدهم به گونه فزاینده 

ای ابزاری در راه انجام دادن مقاصرررد عالمان به کار گرفته شرررود، دیگر هيچ نيسرررت که به گونه

می به ای  فکر نيفتاد که به شرراه مقام نيابت یا نمایندگی شرررعی اعاا کند. درسررت اسررت که  عال

های شندی درباره اینکه گردن نهادن به فرمان شراه یک تکليف مرهآی است نگاشته شده  رسراله 

ها خاصره عالمان مشرهور دی  نآود. بر عکس به نرر عالمان، اصز   بود. اما هينکدام از ای  رسراله 

درنگ و روزافزون سياسی رسرمیِ عدم مشرروعيتن حکومت موضوعی شد که توجه بی   مال  و

را به خود جلو کرد. مقابله با دولت جای سرازش را گرفت و عدم مداخله در امور سياسی جای  

کردند خود را بره شرررورش داد. در نتيجره علمرا ترا حردود زیرادی از همراهی با دولت پرهيز می      

 (.52: 9911)الگار، 

ران یراجار، مغا محمدخان یاجار با منکه خود را مدمی به راهر مرهآی جلوه داده بود،  در دو

(. اوضررراع ایران در ایام حکومت مغا 921: 9939راباره شندان خوبی با علما نداشرررت )نجفی،  

محمد خان هنوز به یدری مشرررفته بود که مجالی برای نفود زیاد روحانيون پدید نيامد، اما نرم و 

دوران حکومرت یاجار محي  را برای اجرای نقش علما مسررراعد کرد. در دوران  امنيرت نسرررآی  

ميالدی شرراهد گسررترش دربار و زندگی اداری و مداخله بسررياری از   9994تا  9313فتحةليشرراه 

علمای مهم در زندگی عمومی هستيم. در ای  دوران نفود منان بر رویدادها زیاد بود و عالیه شاه 

(. در دوران حکومت 932: 9933داد )زیآاکالم، يت منها را افزایش میبه جلو رضایت منها یاطة



 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروطه عصر سياسی ثآاتیبی و دولت و دی  شکاف  / 41 

ای از دشررمنی و کشررمکش گام نهاد. محمدشرراه   محمدشرراه رواب  دولت با علما به مرحله تازه

گری بود. ناصررالدی  شرراه سةی  ای )از نرر علما( طرفدار تصروف و درویش طور نگران کنندهبه

نان، از نفود سررياسرری و دخالت منان در امور حکومت  کرد ضررم  حفظ حرمت علما و تکریم م

طلو های اصررال بکاهد. جدای از حکامی شون ناصرررالدی  شرراه، شررمار دیگری از شررتصرريت 

 الدوله نيز سررةی کردند ازخان سررپهسرراالر و امي یاجار همنون یائم مقام، اميرکآير، ميرزاحسرري 

شررراه و (.  در دوره محمد علی992 :9933دخرالرت علمرا در امور حکومتی بکراهند )زیآاکالم،     

ر به های منجمرفرالدی  شررراه تا ویتی که مشرررروطيت به ثمر نشرررسرررت علما نقش رهآری جنآش

شد مشرروطيت را به عهده داشرتند. در هر متالفتی که در مسرائز گوناگون با ایدامات دولت می   

 (.999: 9939روحانيون نقش رهآری را داشتند )کسروی، 

های علما و دولت در دوره یاجار فراز و نشيو داشت. عواملی مانند جنگ به طور کلی راباه

ایران و روش، ریرابرت ميران علمرای اخآراری و اصرررولی، تالش علمرا برای محدود سررراخت  و        

های صروفی مسلک و اهز طریقت و سرانجام، بریراری ثآات و امنيت در  جلوگيری از نفود فریه

(، 915: 9933شيةه پشتيآان تشين و علما )زیآاکالم،  سایه به یدرت رسيدن یک حکومت مرکزی

موجو نزدیکی علما و دولت شرد. ولی مسرائلی مانند اصالحات به شيوه غربی علما را از دولت   

 کرد.دور می

 

 تقابل دولت و روحانیون در نتیجه انجام اصالحات -3-2

اداره یضایی دولت ریابت شد، با در دوران یاجار اجرای شرریةت که به دست علما انجام می 

که نتستي   9199کرد. دوگانگی دستگاه یضایی از دوران صفوی به ارث مانده بود و تا سال می

یانون مدنی مةمول شررد دسررت نتورده بایی ماند. محاکمی که علما سرررپرسررتی من را به عهده   

گاه یانونی دسررتداشررتند به محاکم شرررع مةروف بود که یواني  من از فقه شرريةه گرفته شررده بود. 

شد. دولت بر حسو نيازهایش اختيار یضاوت را به حکام دولت عرف یا سابقه یضایی ناميده می

اه ای که دسررتگکرد، به گونهداد. در اکثر مواین ورایف ای  دو حوزه با هم تالیی میشررهرها می
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دهم تأثير زشرررد. در تمام یرن نویضررایی طوری بود که موجو تأثير متقابز بي  ای  دو بتش می 

های منها دسررت به هم داده و منشررأ متقابز ای  دو نوع محکمه برهم، با نامةلومی حدود یضرراوت

های دولت در راه اسرررتقرار یدرت اصرررلی کمکش ميان دولت و علما را پدید مورد. کوشرررش 

د وانسرررتنتیضرررایی خود، به مةنای کاسرررت  از امتيازهای ویژه علما بود، علما نيز به نوبه خود نمی

 (.95-91: 9911اعتآار یضاوت عرف را بپریرند )الگار، 

در دوره یاجاریه اصرررالحات شندی صرررورت پریرفت، شون اکثر امورات به طور سرررنتی به 

گرفت به ضرررورت از نقش علما کاسررته  عهده علما بود، در هر مورد که اصررالحی صررورت می

 مدارش جدید توسةه یابد، ای  امر شد. به طور مثال اگر در نرام مموزشی سةی بر ای  بود کهمی

 توسرررةۀ داد. باشررردند را کاهش مینقش علمرا که از یدیم به عنوان مةلم و مربی شرررناخته می 

شرررکاف بي  روحانيون و دولت  کشرررته، کار مموزگاران جرب و جدید، مدارش تردریجی 

 بودند، یدیم مدارش طالب از غالآا  که سرررخانه، تری به خود گرفت. مةلمانصررورت جدی

 جدید مدارش با دشمنی به نيز نهاد ای  پای روحانيت به شران علت وابسرتگی  به و شردند  بيکار

 توسررةۀ راه در نيز اسررالمی غير هایمموزش با متالفت بهانۀ به علما بر من شررد. عالوه گشرروده

 (. 942: 9919تنگناهای زیادی ایجاد کردند )مالئی توانی،  مدارش ای 

عنوان یکی از نتسررتي  افرادی بود که در دوره یاجار ضرررورت اصررالحات را ميرزا به عآاش

ميرزا سرةی در نوموری و اصرال  امور نرامی داشت، هر نوع کوشش   لمس کرد. در ابتدا عآاش

خاستند در راه نوموری به منزله تقویت دولت بود، که ناگزیر علما در مقابز من به متالفت برمی

مرحله بةد اميرکآير کوشررريد هرشه بيشرررتر یدرت دولت را تثآيت کند. (. در 941: 9911)الگار، 

های مةينی از یدرت علما، مانند ح  اعاای نمایندگی را از بي  بآرد و با بنابرای  کوشررريد تا جنآه

خواست یدرت روحانيون را گسرترش یلمرو محاکم عرف، از یدرت محاکم شرع بکاهد. او می 

(. او مشرررکارا با امتيازات 229: 9911دولت مآارزه کنند )الگار،  ترا منجرا کم کنرد کره نتوانند با    

های اميرکآير خاص علما متالف بود. ای  امر موجو تشردید خصرومت علما با او شررد. کوشش  

در محدود کردن بسررت نشررسررت  در اماک  مقدش نيز ناشرری از همي  متالفت او بود. امير کآير   

ندید و منها را مانن پيشرررفت نقشررۀ اصال  و تریی پسر دخالت روحانيون را در امور سرياسری نمی  
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ه. ق لیو کرد. ميرزا حسي  خان  9211دانست. در ای  راستا بود که وی میي  بست را در سال می

ای نآاید روحانيون را در امور حکومتی مداخله داد سرررپهسررراالر نيز مةتقرد بود کره به اندازه دره   

 (.931: 9955)مدميت، 

دسررت به اصررالحاتی زد که از زمان امير کآير به بةد سررابقه نداشررت. ش.  9252وی در سررال 

های بلند پروازانه توسرررةه ایتصرررادی، نوسرررازی نرامی و  جویی فوری برای یحای، برنامهشراره 

بازسرررازی تشرررکيالت دولتی از جمله ایدامات اصرررالحی مشررريرالدوله بود. همنني  حقوق همه 

ای هسرراالری را کاهش داد. سررياسررت ندپایه دیوانمنصررآان بلدولتيان از شرراهزادگان تا صرراحو 

های زیادی شررد که در مغاز شندان نمودی نداشررت، اما به دنآال  مشرريرالدوله موجو نارضررایتی 

واگراری امتياز رویتر به صرررورت متالفتی پرتوان با امتيازنامه، فرصرررتی برای ابراز وجود یافت  

 (. 249: 9933)فوران، 

 گرفت بر اساشکه در دوره یاجار از طرف دولت صورت می مسکله ای  است که اصالحاتی

پریرفت. اسراش ای  اصرالحات بر سکوالریزه کردن جامةه و جدایی   الگویی غربی صرورت می 

دی  از سرياست بود. بنابرای  نقش علما روز به روز در امورات مربوق به جامةه که سنتا  در من به  

یکی از متالفان جدی اصررالحات روحانيون بودند.  پرداختند کم شررد. از ای  روایفای نقش می

ای  عوامز باعث شررد که بي  علما و دولت شررکاف بزرگی پدید مید. الآته عده ای از روحانيون 

درباری و نيز خارج از دربار که به نوعی به دولت وابسته بودند، کمتر به متالفت پرداخته و حتی 

  شود که در مورد شکاف  دی، ای  یضريه باعث می پرداختندبه نوعی به حمایت از دولت نيز می

 و دولت بر حسو مقتضيات و عوامز گوناگون و با احتياق صحآت شود. 

 

 رهبری علما در جریان انقالب مشروطه -3-3

از منجا که حيات اجتماعی، سررياسرری و فرهنگی ملت ایران در پویش تاریتی خود، پيوندی  

  حرکت تریعنوان مهمداشته است، نهضت مشروطه نيز بهناپریر با دی  و رهآران مرهو گسست

یاعده مسرررتثنی نآود. طی یرون اخير، اجتماعی و سرررياسررری ملت ایران در دوره مةاصرررر، از ای  



 
 

    9911سال سوم، شمارة پنجم)پياپی(، پایيز و زمستان  -ایرانی  تمدّن پژوهشنامۀ

  
  

 

روحانيت شيةه، محور اصلی بسياری از تحوالت فکری و فرهنگی و سياسی در ایران بوده است. 

 و در ميان ، روحانيت از مت  مردم برخاسرررتهوایةيت امر ای  اسرررت که از نرر سررراختار اجتماعی

های مردم مشرررنایی کامز دارند. از مردم زنردگی کرده و از نزدیک با مشرررکالت زندگی توده 

سررروی دیگر، روحيۀ انقالبی، احسررراش مسرررکوليت و تقوای روحانيت، باعث شرررد مردم منان را 

 رسميت بشناسند.ها بهگامان نهضتعنوان پيشروان و پيشبه

مشرررروطيت بر من بود که فرهنگ سرررياسررری ایران را بر مآنای سرررنت ليآرالی مدرن    جنآش

بازسرررازی کند. برای تحق  شني  مقصرررودی الزم بود که رهآران مشرررروطه فرهنگ ایرانی را با 

مدرنيته متالزم کنند و در جهت دموکراتيک نمودن نهادها و روندهای سررياسرری در ایران تالش  

ای برای پيدایی و تشکيز احزاب وجود نداشت. طيت، هيچ زمينهکنند. تا پيش از نهضرت مشررو  

نيروی متشرررکز سرررياسررری غير روحانی که بتواند نقش اپوزیسررريون دولت و در مةنای عام من،  

حکومت را بر عهده گيرد در ميان نآود. شني  نقشرری عمال  به عهده روحانيون بود. تقسرريم یدرت 

دی  بود، یا در حياه ایتدار سلانت که در مةنای عام اجتماعی دو سرو داشت؛ یا در حياه ایتدار  

های کارممد جامةه مدنی خآری نآود. به همي  شرررد. از نهادها و سرررازمان من بره دولت تةآير می 

جهت از شراه و صردراعرم و وزرایش به راسرای دولت و از مراجن و مجتهدان به راسای ملت    

گاه در مةنای پيروان دی  و مئي  و دولت  شررد. ملت در مةنای شررریةت، دی  و مئي  و  تةآير می

رفت. ملت و دولت، یا به تةآير روشرررنتر، در مةنرای سرررلانرت، حکومت و عوامز من به کار می  

اجتماعی بودند )یزدخواسررتی و اسررماعيلی، -دیانت و سررلانت دو پایه اسرراسرری یدرت سررياسرری 

9993 :993.) 

و دارای نوسررران بود. براون  نقش روحرانيرت در رهآری انقالب مشرررروطره پينيده، متنایض   

داند، اما ارجمند مةتقد است روحانيت در خواه، و الگار منها را ضد شاه میروحانيون را مشروطه

خواه و ضرد شراه بودند، اما در نهایت، بسياری از منها طرفدار شاه و ضد مشروطه   مغاز مشرروطه 

که روحانيت را با توجه به شرردند. بهتری  راه برای رسرريدن به یک دیدگاه هماهنگ ای  اسررت   

ها و موضررروعات عمده )شررراه، بيگانگان( بررسررری کنيم. بسرررياری و شررراید اکثر  ها، دورهجنا 

هرای جوان منرافةی در   روحرانيون از مجتهردان رده براال گرفتره ترا روحررانيون درجره دوم و طلآره       
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 اوليه من، دالیزجانآداری از انقالب داشتند. روحانيت برای حمایت از انقالب خاصه در مراحز 

شررد که ش. سرره سررالی می 9294-9295های مادی داشررتند. در سررال های ایدئولوژیکی و انگيزه

مسرررتمری روحانيون پرداخت نشرررده بود. همنني  روحانيت دوره یاجاری شند نسرررز بر سرررر   

موضررروعرات گونراگون و از جمله نفود بيگانگان در جامةه ایرانی با دولت متالف بود )فوران،   

رفتند، هدفشررران از بریراری (. ولی بره طور کلی علمرا که نماینده دی  به شرررمار می  231 :9933

(. در هر صررورت علما 991: 9999رلم و بریراری شررریةت بوده اسررت )رهآری، مشررروطيت نفی

نقش اصررلی در هدایت و رهآری جنآش مشررروطه را بر عهده داشررتند. به طور مثال سرريد عآدال   

-9295طآاطآائی نقش رهآری را در سره مورد بست نشينی در سال های  بهآهانی و محمد صرادق  

 (.231: 9933ش. ایفا کردند )فوران،  9294

بةضرری مورخي  مانند کسررروی مةتقدند که مشررروطه را در ایران علما پدید موردند. به بيان  

ی، ویدم گردیدند. بنياد مشررروطه را علما گراردند )کسررروی، در بسررياری از شررهرها علما پيش

(. و برخی دیگر مراننرد مدميرت، نقش روحرانيرت در انقالب مشرررروطيرت را بةد از       921: 9939

 (. 23: 9955دهند )مدميت، روشنفکران و بازرگانان، در مرتآه سوم یرار می

کردند و با رژیم و متالفان روحانيون مواف  مشرررروطه از مآانی انقالب مشرررروطيت دفاع می

اسانی علی شاه، طهرانی، خره طور مثال در گرماگرم مآارزه با محمدمشروطيت سرِ ستيز داشتند، ب

و مازندرانی به مآارزه و فةاليت با روحانيونی از یآيز سررريدمحمد کارم طآاطآائی یزدی در نجف 

: 9914، کردند )حائریال نوری در تهران پرداختند که بر ضد مشروطه فةاليت میو شريخ فضرز  

انتقاداتی در مورد مزادی، یانون اسراسی، مدارش تربيت زنان و غيره  ال نوری (. شريخ فضرز  299

ولی و با توجيهات اصرر« تنآيه االمه»خواه مانند نائينی در کتاب داشررت. بةضرری از علمای مشررروطه

گویند. تهرانی، خراسرررانی و مازندرانی در عي  حال از هرای مناقی بره او پاسرررخ می  اسرررتردالل 

(. بنابرای  992: 9914کردند)حائری، ل بهآهانی حمایت میسررريردمحمد طآاطآائی و سررريد عآدا  

 برخی از روحانيون مواف  و برخی متالف مشروطيت بودند.
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های جدی حضرررور فةال توان یکی از نشرررانهبنابر مواردی که در ای  بتش مار  شرررد می

 خوبی در یضرريه نهضررت مشررروطيت دید.روحانيت در عرصررۀ سررياسرری تاریخ مةاصررر ایران را به

ک گروه عنوان یشد، روحانيت بهدليز رلم و سرتمی که توسر  سالطي  بر مردم روا داشته می  به

نفود )در تودة مردم( همواره در مراسررم متتلف، از جمله هنگام برگزاری نمازهای جماعت، دی

 پرداختند.  ترویج نهضت مشروطه میهای مرهآی بهها، اعياد و سایر مناسآتعزاداری

 

 ی سیاسی ناشی از شکاف دین و دولتبی ثبات -4
 های شکاف بین دین و دولتبروز اولین نشانه -4-1

های اجتناب ناپریر با همراناور کره مار  شرررد بره تدریج که جامةه ایران به سرررمت ارتآاق    

 -رفت، نقش و فةاليت علما در سرروان  و رویدادهای سررياسرری  های تمدنی غرب پيش میمؤلفه

شتصی و  هایشرد. علما به منزله پاسرداران شریةت و با تشتيصات و انگيزه  اجتماعی بيشرتر می 

اجتماعی و به تةآير عام مستحدثات درگير شدند )یادری،  -عات سياسیغير شرتصی، در موضو 

های سررياسرری من نوعی ابهام وجود  (. طآ  مةمول در اصررول عقاید شرريةه و داللت 292: 9939

شد که رویارویی ای  داشرت: جدایی سياست و مرهو، یا جدایی دولت و روحانيت موجو می 

 (. 222: 9933)فوران،  پریر گرددشان امکاندو نيز مانند همکاری

 9292های ش( تنش ميان روحانيت و دربار مغاز شد. دهه 9293-9299در زمان محمد شاه )

ش. دوران مرامش و همکاری بود و دولت بر اوضاع تسل  داشت و روحانيت همکاری  9212تا 

 کرد. در ای  مدت تنش شندانی وجود نداشررت. بسررياری از روحانيون با سرررکردگان دولت  می

ای بریرار کردند، اما یک گرایش متالف نيز وجود داشرررت. برداشرررت  یاجار رواب  صرررميمانه

د که نگریستنروحانيت از شراهان یاجار به تدریج عون شرد. منان یاجاریه را به ششم دولتی می  

خواهند جامةه هایی که میکنند؛ یدرتهای نامسرررلمان همکاری میبرا مهنگی فزاینده با یدرت 

ميالدی، علمای برجسرررته دینی به وزیر متتار  9122ش.  9299نابود کنند. در سرررال اسرررالمی را 

بریتانيا در تهران یادمور شردند که از عآودیت شراه و صدر اعرم در برابر روسيه و خاصه دومي    

اند، به صرراحت از تکفير شرراه در صورت تیيير  اسرتقران از روسريه ناراحت و سررخورده شرده    
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شررود فتند )که ای  به مةنای برکناری شرراه بود(. بدی  ترتيو دیده میندادن روش خود سررت  گ

های جدایی دی  از سررلاه سررياسرری در جامةه ایران در اوایز یرن بيسررتم منننان که نتسررتي  رگه

تحول یافت و شکز گرفت که روحانيت به مداخله در سياست پرداخت، شون متوجه شد دولت 

ان، کند )فوریارویی با یدرت،های اجنآی با منها میازله میبه جای دفاع از امت شيةه مرهو و رو

9933 :229.) 

 های سیاسی قبل از برقراری نظام مشروطهبی ثباتی -4-2

ای هویوع انقالب مشروطه با مقدماتی همراه بود. یکی از موارد مهمی که از مقدمات و بنيان

ت ای  باشررد. اهميها میانگليسرری مهم انقالب مشررروطه اسررت بریراری امتياز توتون و تنآاکو به 

های مقاومت در برابر رژیم در ای  امتياز شررکز گرفت و مسررکله از من رو اسررت که اولي  جوانه 

 های اینننينیمهمتر منکره یشررررهرای مهم جرامةره در کنرار هم یرار گرفتنرد. مانند اکثر مویةيت      

د. کر نيز منها را همراهی کردنرهآری جنآش را علما بر عهده داشرتند، در ای  مسير نيروی روشنف 

های دیگر، در مسررير مآارزه با نکته مهم ای  اسررت که عليرغم داشررت  مواضررن متفاوت در عرصرره

اسرتآداد و اسرتةمار، ای  دو نيرو در کنار سرایر یشررهای جامةه در پی دستيابی به هدف مشترک     

 بودند. 

اسرررت که به موجو من « رژی»نرامه   امتيراز  در روحرانيون  فةرال  حضرررور موارد از یکی

ها داد و در سررایه جنآش و ، امتياز توتون و تنآاکو را به انگليسرری9291ناصرررالدی  شرراه در سررال 

ایستادگی علما ای  امتيازنامه از ميان رفت. مردم ایران ابتدا در تآریز به رهآری ميرزا جواد، سپس 

 حسر  مشتيانی و دیگران عليه در اصرفهان به رهآری میانجفی و در تهران به رهآری ميرزا محمد  

ای  امتياز دسرت به متالفت زدند. ميرزا محمدحسر  شيرازی هم از سامرا تلگراف فرستاد و شاه   

هرای ای  امتيراز مگراه کرد. وی همنني  فتوا به حرام بودن یليان و شپ  داد )ثوایو و    را از زیران 

روحانيت رهآری شد و حاال (. هماناور که بيان شرد جنآش تنآاکو توس   929: 9999مزادبتت، 

گرا در صرررحنه راهر دیگر روحرانيت به صرررورت متحد روشرررنفکران تندرو، غير مرهآی و ملی  

(. بنابرای  شررکافی که بي  دی  و دولت ایجاد شررده بود، با حمایت  254: 9933شررد )فوران، می
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ورت ص طآقه جدید روشرنفکر مواجه شرد که ناشری از شرکاف بي  سنت و مدرنيته عليه استآداد    

گرفته بود. با بار شردن ای  دو شرکاف با یکدیگر، متالفان با شردت بيشررتری عليه دولت موضن    

ت امتياز های شکسهای خارجی با ای  امتياز زمينهگرفتند. متالفت ای  دو یشرر در کنار متالفت 

از را امتي را فراهم مورد. اول بار روسريه به یرارداد اعتران کرد. سپس شاه رسما  و علنا  واگراری 

های اوت و درنگ صرردای اعتران در شررهرهای متتلف بلند شررد. جنآش در ماه اعالم کرد. بی

تری  مناقه توليد توتون و تنآاکو در ایران، کشرريده شررد. روحانيون  سررپتامآر به مدربایجان، عمده

ه يتآریز عليه واگراری امتياز سرررتنرانی کردند. در اصرررفهان میا نجفی، مجتهد بزر  شرررهر، عل

امتياز سرتنرانی کردند. در مشهد نيز اعتراضات انجام شد. در اواخر ماه نوامآر )مدر( در تهران و  

مدر( به دنآال فتوای 99ها از سرررر گرفته شرررد. در روز دوم دسرررامآر )تآریز اعتران ها و نامرامی

م شررد. یشرريرازی، رهآر مرهآی شرريةيان در سررامرا، توتون و تنآاکو در سررراسررر ایران تحر ميرزای

(. در ای  حکم، نهضرررت 259: 9933مميز بود )فوران، الةرراده کررارسررراز و موفقيررتتحریم فوق

روحانيون اولي  ضررربه عمومی را بر پيکر سررلانت یاجار فرود مورد، که ای  ضررربه و حرکت،   

 (.  992: 9939تاریتی برای مشروطه بود )نجفی، -تمهيد فکری

های زیادی از جانو شررراه رسرررما  اعالم شرررد تنش در هر صرررورت تا هنگامی که لیو امتياز 

ای جز پریرش خواسرررت ملت نداشرررت. ای  اولي   صرررورت گرفرت، بره طوری که شررراه شاره   

رویرارویی جدی روحانيون و علما با دولت بود که منجر به عمي  تر شررردن شرررکاف بي  دی  و   

 اد داخلی ودولت شررد. مسرررکله دیگری که حاکی از همراهی یشرررهای متتلف در برابر اسرررتآد  

ها داده استةمار خارجی بود در یضيه امتياز رویتر بود. ای  امتياز نيز در زمان مشيرالوله به انگليسی

 شد.

امتيراز رویتر شرررامز احداث راه مه ، تلگراف، مبياری، مةدن، مهار کردن رودخانه ها و ...  

آير در های اصالحی امير کهبری بود که بةد از شرکسرت برنام  طلآان راه ميان بود که از دید تجدد

دم انداخت. متالفان برای بسيج مردو دهه یآز، ایران را سریةا  در مسير توسةه و صنةتی شدن می

هایی و برگرداندن نرر ناصرالدی  عليه مشيرالدوله دست به کار شدند. از جمله ای  متالفان دسته

ممد، یا به خاطر کم شدن حقوق و از درباریان بودند که یا از شرتص مشريرالدوله خوششان نمی  
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هایشرران با او بد شررده بودند و یا از همدالن و طرفداران روسرريه بودند که طآةا  با نفس  مسررتمری

 ای از روحانيون نيز به جنآش ضررد صرردر کردند. پارهاعاای امتياز به یک انگليسرری متالفت می

کرد کره اعارای یک شنان   اعرم پيوسرررتنرد. مجتهرد مةروف تهران، حراج مال علی کنی، اعالم    

دهد بر ایران سررياره پيدا کنند و ایران را نيز همانند هندوسررتان  امتيازهایی به اروپائيان امکان می

مسرتةمره سرازند. تآليیات شدیدن متالفان، مشيرالدوله را به استةفا ناشار ساخت و ناصرالدی  شاه   

مهم ای  اسررت که جریان ای   (. مسررکله241: 9933از اصررالحات ليآرالی دسررت کشرريد )فوران،  

هررایی کرره بررا پيروزی همراه شررررد اعتمرراد برره نفس ملررت برای پيگيری  امتيررازات و متررالفررت

ها و نسز هایشان در دستيابی به مشروطه را باال برد و نيروهای متالف دولت اعم از سنتیخواسته

ای نو هارای اندیشررهجدید در کنار هم یرار گرفتند. در واین مصررلحي  مرهآی و غير مرهآی که د

منها با مگاهی دادن به مردم و  بودند نقش اصررلی را در بيداری و مگاهی مردم ایران ایفا نمودند.

هدایت و سرازماندهی کردن منها، شرکاف اجتماعی غير فةال را تآدیز به شکاف اجتماعی فةال   

 کردند.

ر و شوب زدن تجار یند ددر رویدادی دیگر یآز از بریراری نرام مشروطه، مسکله گرانی یند 

تهران پيش ممد. ای  امر موجو پيش ممدن حوادث دیگری شرد که نتيجتا  حکومت مشروطه را  

در پی داشت. در مورد گران شدن یند، دولت مةتقد بود که شند نفر از تجار متنفر تهران مقادیر 

ا یيمت گران به زیرادی ینرد از روسررريره خریداری کرده و در انآارهای خود دخيره کرده اند و ب   

الدوله، حاکم تهران، برای تثآيت و تةدیز یيمت یند دو نفر از تجار یند فروشرررنرد. عال  مردم می

هاشررم و سرريد حسرر  را خواسررت و دسررتور داد که بهای یند را کاهش دهند و شون با یةنی سرريد

به زندان مقراومرت منها روبرو شرررد، لرا دسرررتور داد که هر دو را فلک کنند و با شوب بزنند و    

بيفکننرد. شنرد نفر از تجرار برای مزادی من دو زنردانی بره دفتر عال  الدوله رفتند و منها نيز تنآيه      

شرده و به زندان فرسرتاده شدند. جمةی از بازاریان برای رفن توهينی که به تجار شده بود به عي    

ودش بوده است. الدوله شرکایت بردند و او پاسرخ داد که شوب زدن تجار به دسرتور و اجازه خ   
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پس از ای  وایةه تجار به علما ملتجی شررردند و علما نيز به حضررررت عآدالةريم رفته و تحصررر   

پس از اسرررتمرار اعتراضرررات مردم تهران به سرررفارت انگليس پناه  (.93: 9995کردند )وحيدنيا، 

 الدوله صررردر اعرم، اعالم حکومت یانون و بازگرداندنبردنرد. منهرا خواسرررترار برکنراری عي     

روحرانيون از یم بودنرد. من شيزی کرره در مرحلرۀ اول مشرررروطيرت مورد نرر مردم و علمررا بود     

عدالتتانه اسرت. علما و مردم متحص  در حضرت عآدالةريم در زمان مهاجرت صیری در یکی  

اجرای »های خویش تأسرريس ای  عدالتتانه را خواسرررته بودند و در ماده دیگر  از مواد خواسررت 

 (.92: 9999)پيرحس  لو، « ه محاد و افراد بدون مالحره احدییانون اسالم دربار

دربار، نتسرت خواسته متالفان را نپریرفت، ولی هنگامی که با اعتصاب عمومی در تهران و  

ر کمت« مجلس اسرررالمی»ها از ایاالت در پشرررتيآانی از مةترضررران روبه رو شرررد،  سررريز تلگراف

فشرراری برای تشررکيز مجلس ملی، رسرريدن   دموکراتيکی را پيشررنهاد کرد. اما سرررسررتتی و پا  

هایی از باکو و تفليس مآنی بر ممادگی برای اعزام نيروهای مآارز مسررل  به ایران، شکاف تلگرام

مال احت« بارخآر مصررريآت»روها در درون دولت و مگاهی از بيشرررتر ميران محافره کاران و ميانه 

س از ر ساخت. مرفرالدی  شاه سه هفته پها، تسليم شدن دربار را گریزناپریسرپينی و فرار یزاق

تحصر  مةترضران در سرفارت انگليس، مشريرالدوله، یکی از دولتمردان برجسته مزادیتواه را به     

وزیری برگزید و اعالميه تشرکيز مجلس شرورای ملی را امضا کرد. بدی  ترتيو انقالب   نتسرت 

 9(. شررراه روز 921: 9993ن، پایان یافت ولی مآارزه برای مشرررروطيت تازه مغاز شرررد )مبراهاميا

مرداد عي  الردوله را از صررردارت برکنار کرد و از روحانيون خواسرررت به تهران برگردند. حاال   

کنندگان خواهان مشروطه و مجلس شورای ملی بودند. شاه در اوایز اوت )مرداد( دیگر اعتران

دگان تهران تشکيز مهر با حضور نماین 95طی فرمانی به برپایی مجلس رضایت داد. مجلس روز 

شرد. یانون اسراسی در اواخر مبان مماده شد. مرفرالدی  شاه هنگامی که در بستر بيماری بود من   

دی درگرشت )فوران،  99( و روز هسرتم ژانویه،  9295دی  1، 9121دسرامآر   92را امضرا کرد ) 

در  جتماعیهای اثآاتی سياسی با جهت شکافشود که در ای  دوره بیمالحره می (.212: 9933

های اجتماعی بيشررتری مةاوف به دولت باشررند و نيروهای ارتآاق اسررت. در واین هر شه شررکاف

ی ثآاتمةارن برممده از منها دولت را مماج حمالت خود سرازند، احتمال تشردید و گسرترش بی   
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سرياسری بيشرتر خواهد بود. همنني  باید دید دولت به لحاظ ایتدار در شه وضةيتی است. وجود    

ت ضرةيف در دوره مشروطه، متصوصا  دوره مرفرالدی  شاه، به دليز بيماری وی، به تةمي   دول

ثآاتی سياسی انجاميد، اما اگر دولت یوی وجود داشت، ای  امر ها و گسترش بیوضةيت شکاف

 شد.منجر به وضةيت تةادل بيشتری می

 

 تمشروطی بی ثباتی های ناشی از شکاف دین و دولت پس از برقراری نظام -4-3

خواهان همراه بود، به محض رسيدن به محمد علی شراه که در زمان پدر راهرا  با مشرروطه      

های خود را با مشروطيت مغاز کرد. در واین دربار خواهان تقليز مجلس شورای یدرت متالفت

(. پس از تدوی  متمم 94: 9944ملی به سرا  یک مشورت خانه و شورای صنفی بود )رضوانی،  

های متتلف سةی در سر باز زدن از توشي  من کرد. متالفت برخی از ون اسراسی شاه به بهانه یان

االخره تر ساخت، اما بنوری، موضن او را محکمالفضزعلما با مشروطه، بتصوص متالفت شيخ

خواهان شد. امي  الساان اتابک، صدر اعرم با فشار مراجن، به ویژه مراجن نجف تسليم مشروطه

 (.252: 9939ممد )کسروی، شاه به نرر میعلید عصر ناصری و مرفری، شارة کار محمدمستآ

با تمام ای  اوضرراع و احوال او نيز توانایی سرررکوبی و مهار مشررروطيت را پيدا نکرد و نهایتا    

ز به های اصلی درگير، از مرکترور شرد. مقارن یتز اتابک دامنه ریابت سرياسری شدید بي  طرف   

نيز سرایت کرد؛ اصفهان دشار اغتشاش شد، ششصد نفر مسل  در زنجان به عمارت  هاشرهرستان 

حکومتی حمله بردند، حاج ميرزا ابراهيم، مجتهد بنام خوی ترور شرررد، سررريد علی میا یزدی در  

مسرجد شيخ عآدالحسي  تهران ستنرانی ضد مشروطه ایراد کرد و به همي  ترتيو در نقاق دیگر  

 (. 295: 9999و اغتشاش وسةت یافت )خواجه سروی،  ها، مشوبکشور نامرامی

خواه شرررروع به مآارزه با نيروهای مرهآی که به در شني  شررررایای مجراهردی  مشرررروطه       

طرفداری از محمد علی شراه برخاسرته بودند کردند. شيخ فضز ال نوری در تهران توس  کریم   

يرزا الةلما، پسر مار گرفت. افتتاردواتگر، مأمور شرده از طرف ریآای شريخ، مورد سرو  یصد یر   

نماز و میا سرريد اسررمةاعيز مجتهد وزیر همایون که در حسرر  مجتهد، و شرريخ غالمحسرري  پيش 
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حضررت عآدالةريم متحصر  و در یک خانه منزل کرده بودند، توسر  اشرتاص ناشرناسی ترور      

ی د به کشررتارهایشرردند. در سررایر شررهرها نيز اتفایاتی از ای  دسررت را داد. ای  تةرضررات را بای 

: 9999اضرافه کرد که توسر  مجاهدی  از نيروهای مقابز خود صرورت گرفت )خواجه سروی،    

291.) 

به هر حال محمد علی شراه مترصرد فرصرت بود تا بتواند بسراق مشروطه را جمن کند ای           

و  افرصرت با سرو  یصد به جان و حمله به کالسکه اش فراهم شد، بدی  ترتيو با توسز به روسه  

خواهان ضربۀ ستتی به مشروطه وارد مورد. لياخوف، فرمانده روسی یزاق ها، سرکوب مشروطه

فرمان برشيده شدن مجلس را صادر کرد و نمایندگان مجلس متواری شدند. در حمله نراميان به 

خواه و ضرد شراه در با  شراه کشته شدند، سيد حاجی    های مشرروطه مجلس، شند ت  از رادیکال

میرا، نمراینده ليآرال تآریز، در هنگام فرار کشرررته شرررد، و یحيی ميرزا اسرررکندری در اثر    ابراهيم 

 (.94: 9912شکنجه جان سپرد، سيد جمال واعظ به همدان تآةيد شد )حسينی، 

همنني  نررراميرران در پی یورش برره مجلس و بمآرراران من، بهآهررانی و طآرراطآررائی را همراه بررا 

: 9912خواهان وارسته دستگير کردند )روحانی، ه و مزادیخواشماری دیگر از روحانيون مزادی

گونه خواهی از هيچ(. یزایان منگاه که نسررآت به بزرگان روحانی و پيشررتازان اندیشررۀ مزادی  22

بيدادگری فروگرار نکردند، منان را با سرر و روی خوني  و دسرت بسته به با  شاه گسيز داشتند   

ها و جار و ز از منجرا کره بر ای  براور بود که جریان   شررراه نيو بره زنجير کشررريردنرد. محمرد علی    

هایی که بر ضررد سررلانت و یدرت او به راه افتاده بود زیر سررر پيشررروان مشررروطه به ویژه جنجال

اه حکم به شبهآهانی بوده اسرت، بر من بود که کيفر سرتتی به منان بدهد. دست مخر محمد علی  

اد، ليک  در ميان مردم شني  رواج دادند که بهآهانی ای دور دست و نامةلومی دتآةيد وی به نقاه

(. بهآهانی متةایو 29: 9912اند. طآاطآائی را نيز به مشهد فرستادند )روحانی، را به عتآات فرستاده

 (.931: 9995علی شاه به تهران بازگشت )علوی، سقوق محمد

 کردند: ای شدیداللح  صادرعلمای نجف که اوضاع را اینگونه دیدند اعالميه

داریم. اليوم همت در دفن ای  سفاک جآار و دفاع به عموم ملت ایران حکم خدا را اعالم می

از نفوش و اعران و اموال مسرررلمي  از اهم واجآرات و دادن مراليات به گماشرررتگان او از اعرم    
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محرمات و برل و جهد در اسرررتحکام و اسرررتقرار مشرررروطيت به منزلۀ جهاد در رکاب امام زمان 

احنا فداه و سرر مویی متالفت و مساحمه به منزلۀ خرالن و محاربه با من حضرت صلوات ال  ارو

 (.959: 9912و سالمه عليه است )نارم االسالم کرمانی، 

طلآان تآریز به رهآری روحانی مشررهور ای از طرف مشررروطههای گسررتردهبه دنآال من یيام     

ها االسرالم تآریزی، ستارخان و بایرخان شکز گرفت. به دنآال من در سایر شهرها نيز متالفت ثقه

شرراه و مجلسرريان، در بةضرری شررهرها   اوج گرفت. به طور کلی پس از کشرراکش بي  محمد علی

طلآان عليه شراه مستآد بروز کرد  خواهان و مشرروطه هایی از طرف مزادیا و ایسرتادگی هپایداری

که مرکز عمده من اسرتامآول، تآریز، رشرت، اصرفهان، مشهد، تربت حيدریه و فارش بود. خآر به    

توپ بسررت  مجلس خشررم مردم مشررهد را فراهم مورد و منها به نشررانه اعتران بازارها را بسررته و  

يز نمودند و در مدرسره نواب اجتماع کردند. نيروهای دولتی برای سرکوب مردم  ادارات را تةا

توپتانه و متش را به کار گرفتند. ميرزا میا کوشک، فرزند مخوند خراسرررانی، که سررررکردگی  

خواهان شررهر را بر عهده داشررت، هنگامی که مشرراهده نمود سررربازان راه را بر مردم سررد  مزادی

اند، از منها خواسرررت تا راه را برای مردم باز کنند، ولی با گرفتره  کرده و منهرا را در محراصرررره  

خودداری منهرا، بر مردم و طالب امر کرد کره در برابر منهرا ایسرررتادگی کنند. مردم نيز به یوای    

های منها را گرفته و منها را مجآور به فرار کردند. پس از فراری دادن دولتی حمله کرده و سال 

روز در منجا بسررت  95ه سرروی مسررجد گوهرشرراد رهسررپار شرردند و به مدت یوای دولتی، مردم ب

ا شاه انقالب مردم مشهد رنشرسرتند و به طرفداری از مشرروطه برخاستند. هنگامی که محمد علی   

ا به های منها رشررنيد، از من به وحشررت افتاد و طی تلگرافی، به مردم مشررهد یول داد که خواسررته

ها برای فرونشاندن شورش و پراکندن مردم طه بکوشد. ای  وعدهاجرا مورده و در بریراری مشرو

های خواه از مشهد بود، و شاه هيچ گاه به وعدهو فرصرتی برای دسرتگيری و تآةيد سران مشروطه  

 (.53: 9991خود عمز نکرد )امينی، 
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هایی بود که یآز و بةد از مشرررروطه در نتيجه شرررکاف ها و بی ثآاتیای  موارد مهمتری  تنش

ها افزایش یابد، به همان شرود که هرشه تةداد شکاف دی  و دولت به ویوع پيوسرت. مالحره می 

مکان شود. ای  امر اهای متتلف در جامةه کمتر مینسآت امکان یافت  وجوه اشتراک ميان گروه

های ریيو را به خصررومت و درگيری مراکره و مصررالحه را کاهش و احتمال روی موردن گروه

های بيشرتری در یک بازه زمانی مشرتص فةال شوند،   دهد. در نهایت، هرشه شرکاف افزایش می

ه ای  شرروند. با مالحرسررآو باال رفت  سررا  واگرایی و افزایش پتانسرريز اعتران در جامةه می  

ها، شردت تتاصمی بودن یا نآودن  یابيم که تةداد شرکاف موارد در ایران عصرر مشرروطه در می  

 ها در بی ثآاتی سررياسرری تأثير زیادی ن بودن و همزمان بودن شررکافها، متراکم یا متقاطشررکاف

ها، فةال بودن و شدت تراکم من زیاد بود، شاهد اوج دارد. در دوره مشرروطه که تةداد شرکاف  

 ثآاتی سياسی بودیم که منجر به تیييرات ساختاری در نرام به صورت انقالب شد.بی

 

 نتیجه گیری

تواند از اجتماعی می -ای سرررياسررری ایران، به عنوان پدیدهرهور و پيردایش مشرررروطيت در  

های گوناگون مورد بررسرری یرار گيرد. فهم مشررروطه، نارر به بررسرری، تحليز و ارزیابی دیدگاه

خواهی در نهادینه کردن برخی از اهداف وایةيت تاریتی اسررت. عدم موفقيت جنآش مشررروطه 

نقالب از مشرروطه و مشروطيت است. اگر جنآش  خود به دليز فهم نادرسرت و مآهم فةاالن ای  ا 

خواهی ایرانيان بررسرری کنيم، منگاه ای  جنآش جایگاه تاریتی مشررروطيت را در ارتآاق با تحول

هایی تاریتی بود که خود را خواهد یافت. به عآارتی دیگر، مشرررروطيت از ای  منرر نتيجه تالش

ای  تالشررها در جهت پاسررتگویی به نياز  های ایران از روسرريه مغاز شررد.الایز از زمان شررکسررت

د. طلآان و ایدامات مردم مکمز یکدیگر هسررتنپيشرررفت و تریی بود. با ای  نگاه کنش مشررروطه 

طلآان شکز گرفت. اولي  شکاف ناشی از های مهمی در صف مشروطهولی از همان ابتدا شکاف

ازاریان و عوام، در مقابز سررنت و تجدد بود. نسررز یدیم و سررنت گرا شررامز علما و روحانيون، ب 

نسرررز جدید تحصررريلکرده به رهآری روشرررنفکران یرار گرفتند. ای  دو در مقابله با اسرررتآداد به   

تی و مدرن های سررنهمراهی با یکدیگر شررتافتند، ولی بالفاصررله پس از پيروزی، شررکاف دیدگاه
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عه شروای خواهان مشروطه مشرکز گرفت. در صرفوف نسرز سرنتی نيز شرکاف ایجاد شرد. عده      

 ایسازی جامةه به شيوهای دیگر اگرشه با مدرنشراه حمایت کردند. عده شردند و از محمد علی 

واسررتند خطلآان نيز میکردند، ولی با مننه مشررروعهکه مورد نرر روشررنفکران بود متالفت می

ای هشها و تنثآاتیها ادامه یافت و منجر به بیمترالف بودنرد. از ای  رو شرررکاف بي  ای  طيف  

 زیادی شد. 

به طور کلی شکاف بي  دی  و دولت از همان ابتدا در حکومت یاجار شکز گرفت. از همان 

ویتی که عآاش ميرزا سررةی در نوسررازی داشررت، و به تآن او اصررالحاتی که در عصررر ناصررری به 

وسريلۀ اميرکآير و سرپس سرپهسراالر و دیگران شکز گرفت، عاملي  دی  را در مقابز دولت یرار     

، زیرا برا اصرررالحات و نوسرررازی، روحانيون و علما بسرررياری از امتيازات ویژه تاریتی خود   داد

ها در یضرريۀ اعتراضات و دادند. اوج ای  شرکاف داری را از دسرت می منجمله یضراوت و مکتو 

يز داد. بةد از من نها میهای مردمی در مقابز امتيازاتی شکز گرفت که دولت به خارجیشورش

ردند کرهآری جریان مشروطه مشهود بود. اگرشه بسياری از شاهان یاجار سةی مینقش علما در 

ای حمایت علما را حفظ کنند و به منها نزدیک شرروند، ای  عمز با موفقيت انجام نشررد. الآته عده

از علما نيز در تحوالت دوره یاجاریه حامی دولت و دربار بودند، ای  مسررکله به شررکاف موجود  

زد. به طور خالصررره یکی از عوامز اصرررلی به ثمر رسررريدن مشرررروطه، متالفت بيشرررتر دام  می

توان روحانيون با اسرتآداد و همراهی منها با نسز جدید به رهآری روشنفکران بود. در مجموع می 

هایی که در انقالب مشرررروطه به سررررعت شرررکز گرفت، به همراه برخی  گفرت تمرام اتحرادیه   

 رسد علت را باید دره رو شد و از هم پاشيد. به نرر میهای اصرلی انقالب با شرکست رو ب  هدف

هایی که مار  شدند و فرهنگ مردمی که در فراگرد هایی که پدید ممدند، ایدئولوژیسرازمان 

 مآارزه به شکوفایی رسيدند جستجو کرد.
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 و گریاصررولی جریان دو پيامدهای»(، 9999ثوایو، جهانآتش، مزادبتت، سررروش ) -

، تاریخ ایران و اسرررالم «یاجاریه دوره وتحوالت روحانيت سرررازمان گری دراخآاری

 .922-952، صص 5دانشگاه لرستان، شماره 

ها و علمای عصرررر مشرررروطه و سرررلانت یاجار )تةامز »(، 9991شراغی، اسرررمراعيرز )   -

 .9-91، پژوهشگاه علوم انسانی و ماالةات فرهنگی، صص «ها(تقابز

(، تشرررين و مشرررروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم عراق،  9914حائری، عآدالهادی ) -

 تهران: انتشارات امير کآير.

، تاریخ «های اجتماعی جنآش مشروطيتتأملی در ریشره »(، 9912حسرينی، محمد تقی )  -

 .95-14، صص 29رواب  خارجی، شماره 

، «ریابت سياسی و ثآات سياسی در صدر مشروطيت»(، 9999خواجه سرروی، غالمرضا )  -

 .221-292، صص 95ماالةات مةرفتی در دانشگاه اسالمی، شماره 

های های سرياسری و شکاف  انقالب اسرالمی، کشرمکش  »(، 9999داوودی، علی اصریر )  -

 .229-244صص  ،22، فصلنامه علوم سياسی، دانشگاه بایر الةلوم، شماره «اجتماعی

 (، انقالب مشروطيت ایران، تهران: کتابتانه اب  سينا.9944رضوانی، محمد اسماعيز ) -

، «نهضررت مشررروطه، محمد علی ميرزا و بمآاران مجلس»(، 9912روحانی، سرريد حميد ) -

 .http://m_hosseini.irبنياد تاریخ پژوهی ایران مةاصر، یابز دسترسی در: 

انقالب مشرررروطه و رویارویی ایرانيان با شره ژانوسررری تجدد؛ »(، 9999رهآری، مهدی ) -

صلنامه ، ف«های فکری و سياسی در ایرانپژوهشری در باب شرکز گيری نتسرتي  جریان   

 .959-939، صص 9، شماره 91سياست، دوره 

، ماالةات «ر سرروریه های اجتماعی دشررناسرری شررکاف  سررنخ»(، 9919زارعان، احمد ) -

 .1-43، صص 4راهآردی جهان اسالم، سال شهاردهم، شماره 
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یابی علز ناکامی اصالحات و نوسازی (، سنت و مدرنيته؛ ریشه9933زیآاکالم، صرادق )  -

 سياسی در ایران عصر یاجار، تهران: انتشارات روزنه.

ماعی و های اجتشرررکاف»(، 9919سرررميةی اصرررفهانی، عليرضرررا، نوروزی نژاد، جةفر ) -

، «های سرررياسررری در خاورميانه )نمونه های موردی: مصرررر، ليآی، تونس و یم ( جنآش

 .19-15، صص 1ماالةات سياسی جهان اسالم، سال سوم، شماره 

ها و تهدیدهای تحليز فرصرررت»(، 9912ضررررغامی، برزی ، انصررراری زاده، سرررلمان )  -

های ، پژوهش«عیاجتما-های سرررياسررریژئوپليتيکی یوم بلوچ از دیدگاه نرریه شرررکاف

 .15-992، صص 99جیرافيای انسانی، شماره 

، پژوهش «های سررياسرری فةال نرام اروپایی و شررکاف»( ،9999طآاطآائی، سرريد محمد ) -

 .929-952، صص 92حقوق عمومی، شماره 

زاده، تهران: مؤسسه ماالةات و (، زندگی و زمانه سيدحس  تقی9995علوی، سيد علی ) -

 های سياسی.پژوهش

(، مقاومت شرررکننده؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صرررفویه تا  9933، جران ) فوران -

های پس از انقالب اسرالمی، ترجمه احمد تدی ، تهران: مؤسرسه خدمات فرهنگی   سرال 

 رسا.

 های سياسی در اسالم و ایران، تهران: انتشارات سمت.  (، اندیشه9939یادری، حاتم ) -

 ایران، تهران: انتشارات امير کآير.(، تاریخ مشروطه 9939کسروی ، احمد ) -

 ساله مدربایجان، تهران: انتشارات امير کآير.  (، تاریخ هيجده9939کسروی، احمد ) -

، «ایتصادی انقالب مشروطه -های اجتماعیتآيي  ریشره »(، 9919مالئی توانی، عليرضرا )  -

 .995-951، صص 2تحقيقات تاریخ اجتماعی، سال دوم، شماره 

(، تراریخ بيرداری ایرانيان، علی اکآر سرررةيدی   9912انی، محمرد ) نرارم االسرررالم کرمر   -

 سيرجانی، جلد یک، تهران: انتشارات مگاه نوید.

(، مقردمه تحليلی تاریخ تحوالت سرررياسررری ایران )دی ، دولت،   9939نجفی، موسررری ) -

 تجدد(، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منير.



 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروطه عصر سياسی ثآاتیبی و دولت و دی  شکاف  / 08 

ان در دوره مةاصررر، جلد دوم، (، تاریخ اجتماعی و سررياسرری ایر 9944نفيسرری، سررةيد )  -

 تهران: انتشارات بنياد.  

، نشررریه حافظ، «مآدا مشررروطيت و حوادث مربوق به من»(، 9995وحيدنيا، سرريف ال ) -

 .94-99، صص 92شماره 

شناسی جنآش مشروطيت )تحليز مسيو»(، 9993یزدخواستی، بهجت، اسماعيلی، علی ) -

سالمی، ، پژوهشنامه انقالب ا«اسالمی( تاآيقی مآانی فکری نهضرت مشروطيت با انقالب 

 .991-911، صص 95دانشگاه اصفهان، شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


