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چکیده
جامعه ایرانی تا پیش از تأسیس سلسله پهلـوي بـه اجتماعـات و نهادهـایی اتکـا      

توجهی از استقالل در برابر دولت برخوردار بودند؛ در این قابلاز میزانداشت که 
دراختیارداشـتن منـابر   واسطه استقالل اقتصـادي از دولـت و   میان علماي شیعه به

بـیش از  ،هاي مردم و همچنین اختیار انحصاري تفسـیر شـریعت  براي بسیج توده
هـاي دولـت   مقابـل سیاسـت  در توانسـتند  میسایر رهبران محلی در جامعه ایران
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اقدامات دولت را نامشروع جلوه دهنـد.  ،مرکزي ایستادگی کنند و درصورت لزوم
سلطنت نسبت به قـدرت علمـا بـراي مـدیریت     ابتدايوجود رضاشاه که در بااین

سازمان اجتماعی در ایران آگاهی داشت و حتی از اندیشـه تشـکیل جمهـوري در    
تدریج تـالش  به،نظر کرده بودواسطه تقاضاي رهبران مذهبی در قم صرفایران به

سه، تـرور، قتـل و   یق تهدید، بازي دوگانه، پنهانکاري و همچنین دسیرد تا از طرک
آورد؛ در مقابـل ایـن   يه از ارتش به ایجاد تغییرات بنیـادین در جامعـه رو  استفاد

اقدامات، برخی رهبران مذهبی، زعماي محلی، سروران و متنفذان جامعه ایرانی به 
هـاي  اي ایـران در برابـر خواسـت   حـال شـبکه  نمایندگی از جامعه مدنی و درعین

ضـمن تضـعیف نقـش    هر نحو ممکنحکومت ایستادگی کردند و کوشیدند تا به
دولت از قدرت روزافزون آن بکاهند. این مقالـه بـا روش تبیینـی پسـارویدادي و     

عنـوان یکـی از   بهسیدحسن مدرس هاي سیاسی مطالعه موردي و بازخوانی کنش
مجتهدان و رهبران مذهبی و سیاسـی در جامعـه ایرانـی و بـا اسـتفاده تلفیقـی از       

کوشـیده  آیزنشتاتو نظریه جامعه مدنی لمیگدااي هاي نظریه جامعه شبکهآموزه
، فراینـد سـتیهندگی (تقابـل    »ايجامعه مـدنی شـبکه  «است تا ضمن تبیین مفهوم 

اي را با دولت در جامعه ایرانی عصر پهلـوي  آنتاگونیستی) این جامعه مدنی شبکه
اول، واکاوي کند.

مدنیاي، جامعه ران، پهلوي اول، مدرس، جامعه شبکهیا:کلیديگانواژ



عه
جام

ی 
دگ

هن
ستی

که
شب

ی 
مدن

ت
دول

 و 
اي

ان
ایر

در 
...

39

مقدمه
هاي فراوانـی از سـوي دولتمـردان ایرانـی بـراي      تالش،در طول حکمرانی قاجاریان

ها بـراي کسـب   اما فرجام این تالش،تأسیس دولتی مقتدر و توانمند صورت گرفت
اقتدار از سوي دستگاه حکومت درنهایت منجر بـه رویـارویی جامعـه بـا حکومـت      

همـراه داشـت؛   را بـه دولـت  قـدرت  مرکزي شد و حکومت مشـروطه نیـز تحدیـد    
کارآمـدن رضـاخان، قـدرت جامعـه از     و روي1299زمان با کودتاي وجود، همبااین

س دولـت مـدرن   یتأسـ يهـاي جـدي بـرا   زیرا تالش،سوي دولت دچار تهدید شد
وشش کنیز يومت پهلوکخواه هوادار حیش و ترقیشدت گرفته بود و عناصر نواند

الگوهاي کاربست شور را با کيهایماندگمقتدر، عقبیدولتنه با ساختکردند کیم
هاي هاي جامعه و دولت مرکزي به صورتاساس، کشمکشبراینکنند. غربی جبران

بـر سـر راه اقتـدار دولـت، وجـود      یو اصـل يمـانع جـد  زیـرا ،مختلفی بروز یافت
ها و ل خواسته رهبران آن با دالیل خود در مقابکبود ياهکقدرتمند و شبياجامعه

ي، دولـت پهلـو  ؛ به بیان بهتـر کردندیشدت مقاومت مبهيزکدولت مريهااستیس
ـ یا1»تارماننـد «اي وشـبکه ۀ اول براي نیل به اهداف بایـد در منازعـه بـا جامعـ     یران

ات مـوردنظر را  یکرد تا بتواند منورا اتخاذ مییمناسب2»برزیستن«بقا یا يهااستیس
ـ یاجامعـه  در مقابل، رهبـران  و دکنیعمل ون، تجـار و  ییعنـی علمـا و روحـان   ،یران
و ین محلـ یالت و خـوان یـ ايداران بـزرگ، رؤسـا  نیان و زمـ کـ ، مالبزرگانیبازار

باید راهبردهـایی را  انت از بقاي اجتماعی و سیاسی خود یصيز برایخاندان قاجار ن
ه کـ يالهئن مسیتروره مهمن دی. در اخود را تداوم بخشندبقايگرفتند تا درپیش می

1. Weblike

2. Survive



40

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
ول

ا


ن 
ستا

زم
13

93

را تـا  یسـنت يروهایه نکبود »ينوساز«ان یشد، جریدولت و جامعه مسبب منازعه
یو سـروران اجتمـاع  يزکومت مرکحيهايریحال درگتهدید و درعینيادیحد ز

، قدرت شاهدافدن به یرسيب دولت مجبور بود برایترتنیاکرد. بهیر میناپذگریزرا 
وجـود  یقدرتمنـد اجتمـاع  یقـانون يهـا ه نهـاد کـ امـا ازآنجا ؛دکنجامعه را محدود 

سـه،  یق دسیـ رد تـا از طر کشتر تالش ی، دولت بیت اقتدار قانونیتقويجابه،نداشتند
طیفـی از  آورد. در ایـن میـان   يروجامعه وب کترور، قتل و استفاده از ارتش به سر

اول دولـت پهلـوي   قدرتمنـد کوشـیدند در مقابـل   1»سروران و متنفـذان اجتمـاعی  «
راهبردهـا و عملکـرد افـرادي    در ایـن میـان،   .بکاهندآنو از قدرت ایستادگی کرده 

طیـف رهبـران جامعـه    ازمانند سیدحسن مدرس که اهداف مذهبی و ملی داشت و 
براي فهـم روابـط دولـت و    تأمل مورد مطالعاتی قابلیک تواند ، میشدمحسوب می

نظریـه جامعـه مـدنی   ظرفیـت  اسـتفاده از  ؛ ایـن مقالـه نیـز بـا     شـود قلمـداد جامعه
,Eisenstadt)2»آیزنشتات« دولـت  ـقويجامعه«اي و الگوي جامعه شبکهنظریه و (1995

الگـوي  «کـه  به طرح این پرسش پرداختـه اسـت   (Migdal, 1988)3»میگدال» «ضعیف
پهلـوي اول چگونـه قابـل تبیـین     رفتاري و درگیري مستمر جامعه با دولت در دوره

»است؟
تعارضـات  «بنـدي شـده اسـت:    صـورت نحواینپرسش بهپاسخ ابتدایی به این 

توان در قالب تعارض سـروران اجتمـاعی   جامعه و دولت در دوره پهلوي اول را می
هاي برزیستن یک دولت سرکوبگر مورد ارزیـابی قـرار   جامعه مدنی قوي با سیاست

بنابراین مقاله حاضر بـا اسـتفاده از روش تبیینـی پسـارویدادي و بـا کاربسـت       .»داد
جامعـه  «میگدال و نظریـه  » ايشبکهجامعه«از تلفیق نظریه برگرفتهچارچوب نظري 

عمل «را در قالب بررسی » نظري«چارچوب این تعارض کوشد میآیزنشتات »مدنی
و مـورد واکـاوي   قـت ایـران،   عنوان یکی از رهبـران اجتمـاعی و  مدرس به» سیاسی

قرار دهد؛ این نوشـتار همچنـین بـا مفـروض داشـتن دولـت پهلـوي اول        بازخوانی 
مدرن و سرکوبگر که حاصل تحوالت و حوادث پس از مشروطیت در یمثابه دولتبه

1. Strongmen

2. Shmuel N. Eisenstadt

3. Joel. S. Migdal
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دولت و جامعـه  1»ستیهندگی«ایران بوده است؛ وجود چنین دولتی را موجب تکوین 
هـاي  اي نیل به این هدف پس از مروري بر پیشـینه پـژوهش  کند؛ مقاله برارزیابی می
منظـور بـه و تبیـین چـارچوب نظـري،    روابط دولت و جامعه در ایران رهمشابه دربا

هـاي نمادیکـی از  عنـوان  آزمون فرضیه به بررسی عملکرد و کنش سیاسی مدرس به
،پـردازد و در خـالل ایـن کـنش سیاسـی     اي ایـران مـی  رهبري جامعه مدنی و شبکه

دولت و جامعه را در عصر پهلوي اول نشـان خواهـد   بندي روابط چگونگی صورت
داد.

پژوهشو مبانی نظري پیشینه .1
تـوجهی از  ن رابطه متقابل جامعه و دولت در ایران همواره از سـوي شـمار قابـل   یتبی

نظـر بـوده اسـت کـه در ایـن میـان نظریـاتی نظیـر         پژوهشگران مسائل ایران مطمح
و نظریـه  4»پاتریمونیالیسـم «نظریـه  ، 3»شیوه تولید آسیایی«، 2»مطلقه شرقیحکومت «
ـ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ نظر5»نوسازي« حکومـت مطلقـه شـرقی و    اتی
مطـرح  » انگلـس «و » کـارل مـارکس  «يبـار از سـو  نینخستيبراییاید آسیوه تولیش

حـوزه قـدرت   یردگحـاکم، گسـت  یان خودکـامگ یکوشند میشدند، این دو نظریه م
بـا  د و نـ کنبرقرارمعنادار یهاي شرقی روابطو ضعف افراد و جامعه در نظامیاسیس

ت یـ بحـث فقـدان مالک  ،که از فرهنگ شرق وجود داشـته اسـت  یاتکا به منابع اندک
آن برشـمارند  یو مـذهب یاسـ یخ سیفهـم تـار  يبـرا يدیـ کلرا در شـرق  یخصوص

تفاوت که نظریه حکومت مطلقـه شـرقی، اسـتبداد در    با این ؛ )6: 1376(آبراهامیان،
نظریـه  امـا ،کـرده اسـت  یقدرتمند معرفـ ساالريدیوانبر یرا مبتنیکشورهاي شرق

کـارل  نظریه داند.را علت استبداد میجامعه و پراکندگی ضعف ،شیوه تولید آسیایی
نظـارت بـر امـور    قـدرت بـه علـت   یشـرق يهااست حکومتیکه مدع6تفوگلیو

1. Antagonism

2. Oriental Despotism

3. Asiatic Mode of Production

4. Patrimonialism

5. Modernization

6. Karl August Wittfogel
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,Wittfogel)هسـتند  » برتـر از جامعـه  يروین«ل شدن به ی، قادر به تبدیتایح در (1967
ر ازیـ غيگـر یديهـا جنبـه را حاصـل  یاسـتبداد شـرق  کهاحمد اشرفبرابر نظریه 

دانـد  مـی » رانیـ ایخیات تاریاصل خصوص«و » یاستبداد موروث«ر ینظ، يساالروانید
Ashraf, 1969: ؛ دو مصداق از این تفاوت در این نظریه محسـوب  )1347اشرف،و (78

جامعـه خشـک و   «ران بـه دو مفهـوم   یـ تحـوالت ا یان نیز در بررسیکاتوزشوند. می
ن یـی قدرت تب«این مفاهیم،ان یاز نظر کاتوزکند.یاشاره م» یرانیاستبداد ا«و » يمنزو
کاتوزیـان،  (دارد» یرعلمـ یغيهـا میدن به دام تعمیران را بدون درغلتیخ جامعه ایتار

ـ کاتوز، کندنیز تصریح میعباس ولیکه همه آنچناننیباا.)1372:394 حـرف و  ان ی
ـ ن،رانیـ جامعـه ا بر» یاثرات خاص خشک«درواقع زیرا،ندارداي جدید نظریه يروی

خرتر أمتـ يهـا دگاهیـ د.)190: 1375(ولـی،  ران اسـت یـ اخیل او از تاریمحرکه تحل
کنـد  ید مـ یکأران، نیز تیجامعه ا» بودنیکلنگ«و » مدت بودنکوتاه«بر یان مبنیکاتوز

خودکامه بوده است و همواره دولـت  ياخ خود دولت و جامعهیران در سراسر تاریا
انـد مـده آخصومت دردربا هم از ،اندگر داشتهیکدیکه از یعلت استقاللو جامعه به
بـه  از ایـن منظـر   ست کـه  نیز از دیگر افرادي ایخنجیمحمدعل. )1381(کاتوزیان، 

علت اسـتبداد راکـد   در شرق به،روابط دولت و جامعه پرداخته و معتقد بودیابیارز
کنـد.  یماند و در غرب از آن عبور مـ یمییاید آسیجامعه در مرحله وجه تول،یشرق

:کنـد ید میکأت» یرانیايسازگار«هم در کتاب بازرگانيمهد). 100: 1358(خنجی، 
را داشـت،  ییاروپـا يهامتصل و مرتبط دشت،ران حالت گستردهیزراعت ااگر «.... 

.)35-36تا: (بازرگان، بی».شدینميزا تکیبالطبع ين و انفرادیخودباصالتاًیرانیا
معاصـر  از نظریاتی که به تبیین روابط دولت و جامعـه در ایـران   يبخش دیگر

که ازجملـه  ماکس وبراند؛ ارائه شدهال یمونیپاتريهاپردازند در قالب نظریه نظاممی
ن مفهـوم  یـ دربـاره ا ،دآیـ یشمار مـ ال بهیمونیپاتريهاپردازان نظامهین نظریترمطرح
یاسـ یقـدرت س ،م که حکمـران ییگویسخن مال یمونیاز پاتریزمان«کند: یح میتصر

خـود  یهماننـد قـدرت خـانگ   ،یکیزیبدون اعمال قهر ف،یاسیسيایبر رعاخود را
معتقدنـد:  هـم  2تـدا اسـکاچپول  و 1نیجف گودو.)250: 1375(وبر، »مان دهدزاس

1. Jeff Goodwin

2. Teda Skocpol
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چ گـروه  یفرمانـدهان اجـازه اسـتقرار هـ    کـه  هستند ییهانظام،الیمونیپاتريهانظام«
ـ ازات ویـ حقوق و امتي] را که دارايرخودی[غباثبات یاسـ یسيدر فضـا ،ژه باشـد ی

,Skocpol& Goodwin)»دهندیخود نم مـاکس  «هـم در کتـاب   1ان ترنریبرا.(491 :1989
یبررسـ کـه  شـمارد یبرمـ الیـ مونیپاتريهـا نظاميرا براییهایژگیو» وبر و اسالم

)141: 1379تعمق است (ترنـر، با تحوالت دوره رضاشاه قابلهایژگین ویایقیتطب
ـ ن3نگبرگیروبرت اسپرو 2لیمز بیج، حالنیدر هم خـود شـش   يهـا یز در بررسـ ی

و تقرب بـه شـخص   يشاوندساالریاست؛ تقدم خویبودن سیازجمله شخصیژگیو
مسـتقل  يهـا ن کـانون یاز تکـو يریجلوگو قدرت؛ يبودن مجاریررسمیحاکم؛ غ

شـمارند یبرمالیمونیپاتريهاساختتکوین يبراالزم هايطازجمله شررا قدرت
(Bill &Springborg, 1994: طـالق بـه حکومـت    اقابـل نیـز  هـا یژگـ یوکه این (136-175

شـاه  ماننـد  یشخصـ يهايکتاتوریاز دیهم برخنگتونیساموئل هانترضاشاه است. 
ــهرا ران یــا ــروریحــام«کــه دانــدمــیوبــر یســلطانيهــامیــرژيالگــونمون ،يپ

(هـانتینگتون، » دآینـ یشمار مـ آن بههايویژگیو فساد يبازقیرف،يشاوندمداریخو
يهـا نظـام «در کتاب همیهوشنگ شهابو 4نزیخوان لمورددر همین .)125: 1373
توانند تا حـدودي روابـط   ها مییژگین ویکه اشمارندیبرمرا هاییویژگی،»یسلطان

.)1380دولت و جامعه در ایران عصر پهلوي اول را تبیین کنند (شهابی و لینز: 
بـر  هاي موجود از رابطه دولت و جامعه در عصر پهلوي اول مشتملدیگر تبیین

شـود  برمبنـاي آن اسـتدالل مـی   است کـه »مدرنیزاسیون«واژه نوسازي یا همان کلید
،کوشید با انجام اصالحات بنیـادین مدرن میاتکاي نوعی اقتدارگرایی شبهرضاشاه به

و همکاران کیتورج اتابآثار د؛ بخشی ازکنل یبدتاي مدرن جامعه ایران را به جامعه
,Atabaki)» دولت و حواشـی «کتابو) 1387:(اتابکی»تجدد آمرانه«در کتاب  2007)

»توسعه و نوسازي«در کتاب خویلیمحمدرضا خلشوند؛بندي میدر این زمره دسته
ــه نیرونکــیاســتفان) و 1373خــو: در دوره رضاشــاه (خلیلــی رضاشــاه و «در مقال

1. Bryan Turner

2. James Bill

3. Robert  Springborg

4. Juan Jose Linz
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) و همچنین در دو مقاله دیگر بـا  1387(کرونین، » رانیارتش در ايتناقضات نوساز
) و 1385(کـرونین، »ن و مخالفـانش ی؛ نظم نـو يتاتوریک، تحول و دیینوگرا«عنوان 

,Cronin)»اصالحات از باال، مقاومت از پایین« به موضوع ابعاد برنامه نوسـازي  (2007
ـ مـورد، ن یدر همـ پردازنـد. رضاشاه براي تغییر در شکل جامعه ایرانی می هـاي همقال

) 1384(مـوثقی: »ران معاصـر یـ و اصالحات در اينوساز«با عنوان یداحمد موثقیس
زادگـان:  (مهـدوي »رانیـ در ايو نوسـاز يتـاتور یکد«با عنـوان  زادگانيداود مهدو

يدر عصـر پهلـو  ينوسازشبه«با عنوان یفرزانه دشتو یسیدمصطفی ابطح)؛1381
رونـد  یبررس«با عنوان روز رادیفو یمحمد عبدالله)و 1389(ابطحی و دشتی: »اول

ز بـه  یـ ) ن1388(عبـداللهی و راد:  »رانیـ در ایاسیتوسعه سيتحول و موانع ساختار
انـد و  پرداختهنسبتاً مشابهی از روند مدرنیزاسیون در دوره پهلوي اولینقد و بررس
رابطه دولت و جامعه را در قالب پیامـدهاي نوسـازي جامعـه از سـوي     ،به بیان بهتر

اند.دولت ارزیابی کرده
خ یمطالعـات تـار  در مجموعهیلکطورشود بهمالحظه می،پیشتر آمدآنچه طبق

متـر  ک،محور استفاده شـده و نقـش جامعـه   و دولتیخطيران، از الگوهایایاسیس
دو اززمـان هـم پژوهش حاضر، با استفاده کهیحالقرار گرفته است؛ دریمورد بررس

یآیزنشـتات بـه بررسـ   »جامعه مدنی«و گدالیم» يجامعه قوـفیدولت ضع«نظریه 
ـ پـردازد، و ا یروابط دولت و جامعه از منظـر جامعـه مـ   دوسویه  ن منطـق را دنبـال   ی

پهلوي در پیشبرد اهـداف مـوردنظر، وجـود    تدولیل ناتوانین دلیتره مهمکند کیم
رات و ییـ ه رهبري ایـن جامعـه در مقابـل تغ   کاست ياهکرومند مدنی و شبینمعهجا

ند.کیمیستادگیايزکومت مرکاقتدار ح

يچارچوب نظر. 2
ساختار نظري مقاله از دو بخش براي تحلیل مناسبات قدرت جامعه و دولت تشکیل 

جامعـه قـوي میگـدال و جامعـه مـدنی      ــ شده است که شامل نظریه دولت ضـعیف 
.شودآیزنشتات می

جامعه قوي میگدالـنظریه دولت ضعیف. 2- 1
گذارنـد  یر مـ یه بر یکدیگر تأثیصورت دوسوگدال، دولت و جامعه بهیدگاه میطبق د
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,Migdal)نوع رابطه را نشان خواهـد داد يگرینسبت به دیکیو ضعف  1988: . از (15
ارگزاران متعـدد تحـت   کل از کمتشیسازمان:ست ازادولت عبارت،گدالیمدیدگاه

يوضـع و اجـرا  يو اقتـدار الزم بـرا  ییه از تواناکیت نخبگان دولتیو هدايرهبر
ر ینتـرل درآوردن سـا  کتحـت  ين ابزارهایی بـرا یمردم و همچنيآور براقواعد الزام

مشـخص برخـوردار بـوده و در صـورت لـزوم      ینیدر سـرزم یاجتماعيهاسازمان
,Migdal)ندکده تواند از زور مشروع استفامی 1988: براساس تعریـف میگـدال   .(19-21

از دولت، دو نوع دولت مدرن وجود خواهد داشـت کـه بنـا بـر سـطح توانـایی در       
بـا ایـن تعریـف   شـوند.  تحصیل اهداف خود به دولت قوي و ضـعیف تقسـیم مـی   

روابـط  م ینفـوذ، تنظـ  ییالزم (توانايهاییاز توانايادیزان زیبه م1»يقويهادولت«
ـ از طریتحول اجتمـاع يا اختصاص منابع) برایع ی، استخراج منابع، توزیاجتماع ق ی
، حـال آنکـه   خواهنـد بـود  هـا برخـوردار   برنامـه يو اجـرا يگذاراستی، سیطراح

میگـدال  هـا قـرار دارنـد.    یین توانایف دارندگان ایطيدر انتها2»فیضعيهادولت«
ۀجامعـ ندهکپرايهاه پارهکف هستند یل ضعیدلن یبه اها این دولت،کنداستدالل می

) بـا اقـدامات   یملـ ویـژه اند در سطوح مختلـف (بـه  اند و توانستهماندهيقوهمچنان
,Migdal)ندکندولت مخالفت  1988: 22-23).

تفاوت قائـل  3»وبگرکسرحکومت«و » يقويهادولت«ان ینظر میگدال باید مبه
،وبگرکسـر يهـا سـتند. دولـت  ینو قـوي قتـدر وبگر ضـرورتاً م کسريهاشد؛ دولت

دنبـال  وب بهکسرش توان یق افزایه از طرکهستند ییزگراکو تمرياستبداديهانظام
يهـا . در مقابل، دولـت مانندباشند که در اغلب موارد نیز ناکام میل اجماع مییتحص
ت یسـب رضـا  کو یوما بـه اجمـاع عمـ   کـ ه بـا ات کهستند يارآمدکيهانظامقوي،

,Migdal)ت آنها برخوردارندیوسته از حمایپگران مختلف،یباز 1988: دیدگاهاز .(4-10
دارنـد، ایـن   »ياهکشـب «و » تارماننـد «یتیمـاه همچنین یگدال جوامع جهان سومیم

، از قـدرت و  مسـتقل ل کشدام بهکهرکهاستیاجتماعيهااز سازمانمرکبشبکه
یرهبـران دولتـ  يارآمـد کنابرخوردارنـد و  ینترل اجتماعکيبراییعمل بااليآزاد

1. Strong States

2. Weak States

3. Oppressive Government
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عبـارت  بـه وآنهـا قـرار دارد  يه رودرروکـ قدرتمند است يات جامعهیاز ماهیناش
يرؤسـا رهبـران مـذهبی،   مانند »سروران اجتماعی«ه کاست یاز مقاومتیگر ناشید

ـ قبايان، رؤسـا یارفرماک، داراننیزمها، سازمان ـ از طرو یـا دهقانـان ثروتمنـد   لی قی
,Migdal)ننـد.  کیاعمال مخود یاجتماعيهاسازمان 1988: ياهکسـاختار شـب  .(33-34
يهـا تیر اولوییتغتوان به میجمله آناز که استياریبسيساز الگوهانهیزم،جامعه
از دولـت  يهـا اسـت یسپیگیـري  وهیل و شـ کشتغییر ،ستنیزبربراي صرفدولت 

از اقتـدار  ییهـا حـوزه جامعـه در  ت تصرف یدرنهاو گویی دروغو طریق فریبکاري
جامعـه  در ه کتازمانیکند، که میگدال اشاره میحال آنچنانهمیندر. اشاره کرددولت

بـا اسـتفاده از منـابع دولـت     یوجود داشته باشـد، رهبـران دولتـ   یاساسيهاشکاف
,Migdal)پردازندبع قدرت و ثروت در جامعه یمستقر توزوهید شیبه بازتولتوانند می

1988: ، سـبب بـروز   ینترل اجتماعکيتالش دولت براوجود هرگونه بااین.(214-237
ـ م1»سـازش «يبـرا یشکشمکاست به یط، سین شرایشود. در ایمیاسیسمنازعه ان ی

تسـلیم  ومت کها در برابر حگروهیان برخین میگردد. در ایل میدولت و جامعه تبد
برخوردار هسـتند،  دولت به گفتن » نه«توان ها که از شوند و برخی دیگر از گروهمی

ن بـردن  یاز بـ يشـود بـرا  یط دولت مجبور مـ ین شرایدر امقاومت خواهند کرد که 
ـ بهـره جو ،ار داردیـ ه دراختکـ مالی ها، از منابع مقاومت ، یقیتشـو يد و از ابزارهـا ی

,Migdal)استفاده کند ن یو نمادیهیتنب 1988: در ه کـ یمیمفاهدیگر ازجمله .(193-197
ه شـامل نظـام   کـ اسـت  2»راهبرد برزیسـتن «، باید مورد توجه قرار دادگدال یمنظریه 

ـ اعتقـادات) و ن ويدئولوژیـ هـا، ا ن (اسطورهینماديربندیک، پیمعان هـا و  ز پـاداش ی
قواعد رفتـار مـردم   ن یینترل و تعکعمال براي ادولتيه از سوکاست ییهامجازات

ه در مقابـل  کـ زآنجاي ضـعیف ا هـا ه دولتکن باور است یگدال بر اید. مشویارائه م
و یـا برزیسـتن   بقـا  يهـا اسـت یحفظ خود بـه س يبرا،ندارندیجامعه اقتدار چندان

حـال  درعـین و یاسـ ینخبگـان س ه منظور از آن، سازش و مصـالحه کآورند یميرو
اسـت.  یاجتماعيروهایدولت نسبت به نانهیاقتدارگرارد یکروتدریجی يریگلکش
دن ینظم بخشـ برايیقدرتمند اجتماعيهادولت در رقابت با سازمانسوي دیگراز

1. Compromise

2. Survival Strategy
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ارآمـدتر و  کيبقـا يهـا يد بتوانـد اسـتراتژ  یـ ت رفتار افراد جامعـه با یبه امور و هدا
، فراینـد  دیـدگاه این از ند. کنارائه ها) مجازاتوهاپاداش(شامل نمادها،يترجذاب

ج یمختلف ازجمله بسيهانهیدولت را در زميهاتیظرفتواند می1»ینترل اجتماعک«
,Migdal)بخشـد ، ارتقـا یانجام تحول اجتمـاع منظوربهمردم یو سازمانده 1988: 23-

رسد جامعه ایرانی را در عصر گـذار از قاجـار   نظر میبه،برمبناي آنچه گفته شد.(24
با آن رویاروییجوامع قوي دانست که دولت ضعیف در ادیقبتوان از مصبه پهلوي

کوشد راهبردي را براي برزیستن خود بیاید.می

آیزنشتات2»جامعه مدنی«نظریه . 2-2
منتشر کرده است چهـار شـرط اجتمـاعی و    1995اي که در سال آیزنشتات در مقاله

ترسی آسان به مقامات دولتـی؛ دساستقالل نسبی حوزه اجتماعی از دولت؛ساختاري
ـ برخورداري از حمایت قانونو سرانجام ؛داشتن یک تریبون مستقل راي تحقـق  را ب

نظـر  اسـاس بـه  براین.)60-63: 1381(کمالی، ؛ کندنیرومند ترسیم می»یجامعه مدن«
توانسـتند  تنهـایی مـی  رسد علماي شیعه با برخورداري از تمام شرایط مـذکور بـه  می

علمـاي شـیعه   ،تعبیـر بهتـر  بـه ودهـی کننـد  ایران را مدیریت و سامانجامعه مدنی
بود شرعی واسطه استقالل اقتصادي از دولت که حاصل دریافت مستقل وجوهات به

هـاي مـردم و   مثابـه تریبـون مسـتقل بـراي بسـیج تـوده      به» منابر«و دراختیار داشتن 
گذاريقانونبرخورداري از قدرت عنوانهمچنین اختیار انحصاري تفسیر شریعت به

توانسـتند در صـورت لـزوم    حال قدرت دسترسی باال به مقامات حاکم مـی درعینو
دولت را نامشروع جلوه دهنـد.  ،راحتی پیگیري و در صورت لزوممنویات خود را به

شود که قدرت علمـاي شـیعه در جامعـه ایرانـی را در دوره     ترتیب مالحظه مییناهب
،یـک جامعـه مـدنی معمـول ارزیـابی کـرد      توان حتی فراتر از قدرت میپهلوي اول 

حرکت درآوردن مـردم و نفـوذ بـر    وسیله مهمی براي به»افتو«و »وعظ«ویژه آنکه به
در ایـران طـی   «نویسـد:  مـی مسـعود کمـالی  که هاي دولت بود، آنچنانگیريتصمیم

جدها، تکایـا، یعنـی مسـ  ،هـاي عمـومی جامعـه   انقالب مشروطه بـر اهمیـت حـوزه   

1. Social Control

2. Civil Society
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هـاي  اینهـا بـه حـوزه   ها و جز اینها افزوده شـد و خانهها، تعزیهخانهها، قهوهبازارچه
شـدند و بـه   مردمی که پاي منبر جمـع مـی  راستین سیاسی در جامعه تبدیل شدند...

هـاي  بلکـه همـه گـروه   ،دادند فقط مردم مذهبی نبودندبحث سیاسی علما گوش می
بر تفسیر فتواي علما که مبتنیدادند...یاست عالقه نشان میشهرنشینی بودند که به س

تر از فرامین دولت عمـل  مهمهاییمانصورت فردر بسیاري از موارد به،شریعت بود
توانسـتند اقـدامات   کرد و مجتهدان با داشتن اختیار انحصاري تفسیر شریعت مـی می

و روس و در جریـان  کـه در دو جنـگ ایـران    دولت را نامشروع جلوه دهند. چنـان 
مطابق آنچه .)60-63: 1381(کمالی، »جنبش تنباکو و انقالب مشروطه چنین کردند
هـاي ایـن   در ادامه با استفاده از آمـوزه ،در مورد نظریه میگدال و آیزنشتات گفته شد

کوشـش خواهـد   »ايجامعه مدنی شبکه«عنوان بادو نظریه در قالب نظریه جدیدي 
نقـش  2»ایفـاي «و 1»پراکسیس«با دولت پهلوي اول و در ذیل ستیهندگی جامعه شد 

اي ایـران مـدنی شـبکه  عنوان یکی از رهبـران شـاخص جامعـه   سیدحسن مدرس به
بازخوانی شود.

1299اي ایران و کودتاي مدرس، جامعه مدنی شبکه. 3
اي بـراي حفـظ و صـیانت از بقـاي خـود،      براساس الگوي میگـدال، جوامـع شـبکه   

گزینند و تـالش  ، متفاوت و گاه متناقضی را برمیگوناگونهاي راهبردها و استراتژي
کنند با این رویکردها تداوم حیات بیشتري داشته باشند. بر همین مبنا سـروران و  می

عی که دارند، استراتژي مختص بـه خـود   رهبران اجتماعی نیز براساس اهداف و مناف
کند که آیزنشتات نیز اشاره میحال آنچناندرهمینگزینند. را در شرایط مختلف برمی

وجـود اسـتقالل نسـبی جامعـه از دولـت      ،یکی از شرایط مهم جامعه مدنی نیرومند
واسـطه داشـتن تریبـون مسـتقل و حمایـت      است و بخش مهمی از این استقالل بـه 

انگیـز در تـاریخ   ازجمله شرایط سخت و مخاطرهترتیب یناه؛ بآیددست میبهقانونی 
ةتـوان دور شدت دستخوش خطرات جدي شده بـود را مـی  ایران که بقاي جامعه به

اف و کدر ایـن دوره، شـ  هاي پس از ایـن جنـگ دانسـت.   جنگ جهانی اول و سال

1. Praxis

2. Practice
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جنـبش و دخالـت   ف یتضـع هـاي زمینهان مخالفان و موافقان مشروطه، یش مکشمک
بـود  یعیشور شـ کون، حفظ تنها یروحانان دغدغهین مید. در اکرگانگان را فراهم یب
د شدنیمروروبهریناپذبزرگ و جبرانیون با چالشآن اسالم و روحانیيه با نابودک

ومـرج در  هـرج ،یجنـگ اول جهـان  پایـان . پـس از  )159: 1390،یاصفهانیعی(سم
ران یر لر در غرب ایخورد. عشایچشم مز بهینیارات دولتدر ادیران و حتیسراسر ا

در یخان جنگلـ کوچکزدند، یمجاور شورش برده و دست به غارت ميبه شهرها
ردستان عمـالً  کدر ل آقایاسماعپروراند، یتخت را درسر میحمله به پايسودا،شمال

ل کیر بار تشیزهکشد یافت میيمتر فردکن حالت یدر اکه مستقل بود؛ ییفرمانروا
جنـگ جهـانی اول   در دورهبا این وصف، .)107: 1389،ینه برود (غنیابکدولت و 

که حیات جامعه ایرانـی نیازمنـد وجـود دولتـی کارآمـد و مقتـدر بـود، روحـانیون         
قـدرت دولـت   تقویـت  راستايفراوانی را در تالشنظیر سیدحسن مدرس برجسته

فـردي  ،بـود با پایگاه اجتماعی وسیعبانفوذان که ازجمله سرورکار بستند. مدرسبه
شد که ارتباط بسیار مناسبی با علما، بازاریان و اقشار مـردم  استعمار محسوب میضد

ي بـار، راهبردهـا  محنـت ). وي در ایـن دوره 150: 1387کاتوزیـان، داشت (همایون
کرد کـه  دنبال خارجی استعمار یت بامختلفی را البته با محوریت حفظ کشور و ضد

هـا اشـاره   در بغداد براي مبارزه بـا روس انورپاشاتوان به همکاري با میآنها ازجمله 
). 34: 1387نظـامی منعقـد شـد (اتحادیـه،    و داد سیاسـی  رکه طی آن یـک قـرا  کرد

. کـرد شـدت مقاومـت مـی   ایران و بریتانیا به1919همچنین مدرس در مقابل قرارداد 
نویسد: در مورد واکنش مدرس به خبر انعقاد قرارداد مذکور مینوريابراهیم خواجه

فهمید که وقت آن رسیده است که قـدرت سـرکردگی و رهبـریش در ایـن     مدرس«
باکی به میـدان شـتافت. بـازار را منقلـب     مبارزه معلوم شود. با نهایت شجاعت و بی

د، مراکز تحصن پرستان کمک کرخواهان و میهنکرد، مردم را تحریک کرد، به آزادي
در این راستا مدرس. )9-11: 1358نوري، (خواجه»....را در خانه علما تقویت نمود

عمل آورد تا نسـبت بـه   ر قزاق دعوت بهکاز نیروهاي ژاندارم و لشنیز طی همایشی 
). درواقع مدرس از هر نیرو و شخصـیتی  104: 1387ند (کرونین،کنقرارداد اعتراض 

جامعـه  اند در دستیابی به اهـداف مـوردنظر (امنیـت و حفـظ     توکرد میکه تصور می
سـمت وي  پروا بـه د، بیکنایران و استقالل از استعمار بریتانیا) کمک اي مدنی شبکه
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تـوان بـه   مـی مـورد کرد. در ایـن  رفته و از ایشان حمایت و یا تقاضاي همکاري می
. بـه تصـور   ردکـ اشـاره  1297در سال الدولهوثوقوزیري حمایت مدرس از نخست

ةدر ایـن دور توانسـتند ازجمله افراد قابلی که مـی مدرس و بسیاري از سیاستمداران 
اسـاس  برهمین؛الدوله استشخصیتی همچون وثوق،سخت در این مقام قرار گیرند

عنـوان  اي را بـه قدرت رسیدن او نقش عمـده نیز مدرس از وي حمایت کرد و در به
).150: 1387کاتوزیان،قدرتمند، ایفا نمود (همایونیکی از علماي شیعه و سروري 

هاي پس از جنـگ جهـانی اول، سـکوت و    ترین راهبرد مدرس در سالاما مهم
براي انجـام تغییـرات بنیـادین و (بـه ادعـاي برخـی چـون        وي ۀالبته تمایل در لفاف

در الشـعرا  بـود. ملـک  ختیار احمدشاه االعلیه دولت مسلوبکودتا الشعرا) حتی ملک
ال یـ ختکلیفی، مرحوم سیدحسن مـدرس بـه  یرودار و بین گیدر ا: «گویدمیباره نیا
گفت: در آن اوقات رضـاخان نـزد مـن    یمرحوم مدرس به خود من م....ودتا افتاد،ک

یردم و او بـه مـن تـوجه   کـ الدوله هم صحبت ش با وثوقیپيآمد و گفت من چند
ـ بـه ا م وینم و همدست شـو کار کرد، حاضرم با شما کن ن اوضـاع خـراب خاتمـه    ی

نیـز بعـدها   سیدضـیاءالدین طباطبـایی  باره، . در همین)61: 1،1371بهار، ج»(م...یده
» ...کـرد مـدرس کودتـا مـی   مطمئن باشـید  کردم، اگر من کودتا نمی«شده بود:مدعی
.)138: 1،1374ج(مکی،
اي ایرانـی در  مـدنی شـبکه  درحقیقـت جامعـه   شود که ترتیب مالحظه مییناهب

ه منجر به ظهور رضاخان کبرگزیدرا راهبرد برزیستنیابتداي قرن چهاردهم شمسی 
ل گرفـت، امـا   کشیخارجيروهاینکمکبا 1299سوم اسفند يودتاکشد. هرچند 

موجـب اسـتقبال جامعـه از    ین محلیش ظلم خوانیها و افزايرسد غارتگرینظر مبه
ولـو  ش کاران انـد یه رضاخان و کن مسئله یقت ایدرحق؛دیت مقتدر گردیشخصیک

شـاید ان بخشند، یموجود را پايهایسامانیومرج و بتوانستند هرجکمک خارجی ا ب
ـ  اي وقت ایرانمدنی شبکهه جامعهکبود يزیهمان چ اج یـ ن احته آدر آن لحظـات ب

ان و یتجار، بازاردلیلنیهم؛ بهران درحال فلج شدن بودیه اقتصاد اکژه آنیوداشت، به
ت در یـ جـاد امن یداشتند باوجود رضاخان و ایسع،وند با آنان بودیه در پکیتیروحان

اقـدامات . البتـه  )103: 1383کاتوزیـان، نـد (همـایون  کنشور، قدرت خود را حفظ ک
بـراي مثـال   داد و یار پررنگ نشان مـ یبسروحانیت انندمن امر یز در ایروشنفکران ن
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نـد رفتیشمار مـ مقتدر بهیجاد دولتیز از طرفداران ایبهار نيالشعراکملافرادي نظیر 
.)179: 1386،يرکشاورز شکو یلی(خل

اي و دولت پهلوي اولمدرس، جامعه مدنی شبکه. 4
موجب شرایط نامناسبی کـه پـیش از   به1290پایانی دهههاي هرچند مدرس در سال

ـ ،شخصیتی مقتدر استقبال کردعنوان آن توصیف شد، از ظهور رضاخان به هاما این ب
مفهوم نیست که مدرس طرفدار رضاخان و اعمال مستبدانه وي بـود. درحقیقـت   آن

کننـد، نشـان از   براساس آنچه میگدال و آیزنشـتات طـرح مـی   پراکسیس مدرس نوع 
کوبگر و دولـت سـر  که در برابر داشتمدنی قوي وجود سروران قدرتمند و جامعه

مـدرس درپـی   کنـد. گرفته و راهبردهاي منطبق با شـرایط را اتخـاذ مـی   مستبد قرار 
به تضعیف و تزلزل ایـن کابینـه   هاي رضاخان در دولت مشیرالدوله که منجردخالت

آقاي وزیـر  «دارد: نطقی اظهار میطی شده بود، خطاب به نمایندگان مجلس چهارم، 
د و دیـد منـافعش بیشـتر    جنگ منافعی دارد و مضاري هم دارد. اینها را بایـد سـنجی  

است یا مضارش، شما بنشینید تعیین صالح و فساد را بکنید... باوجوداین، عقیده من 
وزیر جنگ این است که منافعش اساسـی و مضـارش فرعـی اسـت. بایسـتی      بارهدر

: 1،1371ج(بهـار، »شود تا منـافعش عایـد مملکـت گـردد    سعی کرد مضارش رفع
ویـژه  هاي مختلف و بـه رانه وزیر جنگ در دولتگیري و اعمال خودسقدرت.)226

بـاره مـدرس   کرد. در اینرویارویی رضاخان و مدرس را تشدید می،دولت مستوفی
هاي وزیـر جنـگ استیضـاح    در برابر خودسريناتوانی دلیل تالش کرد مستوفی را به

وزیـري د که شرایط را بـراي نخسـت  کردلیل نطقی را در مجلس ایراد همینکند و به
شـان خـوب هسـتند.    ما رجالی داریم که همـه «افراد مقتدرتري چون قوام آماده کند: 

بعضی شمشیر برنده هستند براي موقعی، بعضی شمشیر مرصع هستند براي مـوقعی.  
آقا (مستوفی) مانند شمشیر مرصع جواهرنشانی است که فقط در روزهاي بزم و ایام 

» فـوالدي دارد ةاحتیاج به شمشیر برندما این روزهالکتکمر بست. ممسالم باید به
. این موضع مدرس بیانگر این نکته بود کـه از نظـر وي   )164: 1383،محمدي(ملک

هـا و  ها، نطق، سیاستوجودگرفت. بااینشخصی باید جلوي اعمال سردارسپه را می
وزیـري دسـت   جایی نبرد و درنهایت رضاخان به نخستهاي مدرس راه بهافشاگري
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ما مدرس در مجلس از پاي ننشست و همچنان به مقابلـه بـا ریاسـت وزراي    ا،یافت
با توجه به تحوالت سیاسی و تغییراتی که در موازنـه  اوحال درهمینوقت ادامه داد. 

پرسد: که از مدرس میعبداهللا مستوفیطی گفتگویی خطاب به ،قدرت رخ داده بود
دهـد یپاسخی مـ » ه اقدام کافی باشد؟کنید براي تنبیه سردارسپه این اندازتصور نمی«

خیـر، بایـد المحالـه دسـتش از ریاسـت      : «سـازد که نوع استراتژي وي را نمایان می
صـاحبخانه  ۀکه پاي بچـ سگ هرقدر هم که خوب باشد، همین...وزرایی کوتاه شود
: 1384، 3ج(مستوفی،»خورد و باید از خانه بیرونش کرددرد نمیرا گرفت، دیگر به

مثابه یک وزیر جنـگ الیـق   مدرس، رضاخان را بهرسدنظر میبهاساسبراین.)604
معنا نبـود  ه آنپنداشت، اما این بفرد میمنحصربهنظرقبول کرده و حتی او را از این 

در شرایطی کـه امنیـت   همچنین مدرس وزیر و یا رضاشاه باشد.که رضاخان نخست
راهبردي نوین اتخاذ کرد و مطابق با دغدغهنسبی پس از کودتا در کشور حاکم شد، 

در شمار مخالفان دولت جـاي گرفـت   ،ایراناي جامعه مدنی شبکهامنیت و استقالل 
اتخـاذي مـدرس و   راهبردهـاي ازجملـه  کنـد. جلـوگیري ي تا از تصمیمات استبداد

هـاي طـوالنی در   راهبـرد بحـث  ،سرکوبگري دولتیارانش در مجلس براي تقابل با 
(اتـابکی، کشـید درازا هاي نمایندگان بود که بـیش از یـک هفتـه بـه    تبارنامهمورد اع

راسـتاي . این استراتژي که باعث اعمال فشار دولت نسبت به مدرس در )81: 1387
طـرف از مـدرس   همراهی با رضاخان شد، درنهایت منجر به حمایت نمایندگان بـی 

فـت خـود را بـا طـرح     شد و مردم نیز که از ارعاب ضمنی خشـمگین بودنـد، مخال  
. )407: 3،1384جمســـتوفی،؛81: 1387اتـــابکی،(جمهوریـــت اعـــالم داشـــتند

زیادي از علمـا و روحـانیون و تجـار و    عده«... نویسد: باره میدر اینالممالکمعین
اطـالع  بازاریان در منزل سردار سپه تجمع کردند و مخالفت مردم را با جمهوریت بـه 

دند از این کار منصـرف شـود. در تهـران، اصـفهان، مشـهد،      او رساندند و توصیه کر
بـر مخالفـت بـا    تبریز و قم مخالفت با جمهوریت اوج گرفت و سـیل تلگـرام مبنـی   

ایـن اقـدامات مـدرس و    .)122: 1389(عـامري، » جمهوري به تهـران سـرازیر شـد   
یارانش سبب مطرود ماندن طرح مذکور شـد و سـردار سـپه پـس از دریافـت نامـه       

با استفاده از فرصت خـداحافظی بـا   آمیز برخی از علما از آن منصرف شد و ضاعترا
پیـروي مراتب ،علماي تبعیدشده از عراق که در تدارك بازگشت به این کشور بودند
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منظور صادر کـرد  یناهاي که ب، وي در اعالمیهرا اعالم داشتي شیعهخویش از علما
ین روز، حفظ نخستسلک شخصی من از چون یگانه مرام و م...«حتی اظهار داشت: 

و حراست عظمت اسالم و استقالل ایران بوده و هست و هرکس کـه بـا ایـن رویـه     
بعـد  در رفع او کوشیده و از ایـن بـه  مخالفت کند او را دشمن مملکت فرض و قویاً

چنین مقتضی دانستیم کـه بـه عمـوم نـاس     نیز عزم دارم همین رویه را ادامه دهم....
).189: 1381(حائري،»که عنوان جمهوري را موقوف کنندم کنتوصیه 

همـراه  ، مدرس بـه نیزشدن خلع ید از قاجار و تغییر سلطنت به پهلويبا مطرح
شدت در مقابل مجلس ایستادگی کرد و آن را نقض قانون اساسی دانسـت  مصدق به

).1384:1384جایی نبرد (بامداد،در این مورد راه بهگرچه 

اي و دولتهاي تقابلی جامعه مدنی شبکهعرصهمدرس و . 5
دارنـد،  ياهکتارماننـد و شـب  يه سـاختار کـ یگـدال، جـوامع  یميهـا براساس انگاره

ها را سـد  ومتکحخودسرانه يهاخواستيف و راه اجرایمدرن را تضعيهادولت
یـه  مثابـه عامـل بازدارنـده عل   هاي آیزنشتات نیز جامعه مدنی بهمطابق آموزهنند. کیم

موجب اهـداف و  اول بهيدولت پهلوموردن یدر اکند؛ ها عمل میخودسري دولت
سرکوب اجتمـاعی  از به ینیعیطبیصورتپروراند، بهیه درسر مکیمدرنشبهات یمنو

تـا پـیش از   ه کـ بود ین درحالیاداشت تا از این مسیر به اقتداري فراوان دست یابد؛
الت، یايون، رؤسایر روحانینظیرومند اجتماعینرهبران،کار آمدن پهلوي اولروي

ش در یخـو یگاه و قدرت اجتماعیحفظ جامنظوربهیمان محلکن، تجار و حاکیمال
سـر  یانعطـاف و از هرگونـه یسـتادگ یایسـخت بـه يزکـ ومـت مر کحسرکوب برابر 
و پاسـدار جایگـاه   نگـران و رهبران جامعه مدنی شیعی ایران نیز همواره زدندبازمی

ات یـ ر منویترتیب دولت پهلـوي اول در مسـ  یناه. بندبودهاي مذهبی و سنتمذهب 
يگـر یپـس از د یکیرا جامعه مدنی یاجتماعيه زعماکنینداشت جز ایخود راه

یهـ ی، تنبیقیتشويهااستیق سیل دولت از طریدلنیهمبهکند؛ف یتضعبزند یا نار ک
ایـن راسـتا   در يند. وکآرام رقبا را از صحنه خارج رد تا آرامکگرانه، تالش و توطئه

ون و مـردم داخـل و خـارج    ی، روحـان یاز مقامات مذهبياریتوانست نظر موافق بس
ات ین نـاظر شـرع  یـی خانه، تعمحرم در قزاقایاميعزادار.ندکخود جلب شور را بهک
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ات بـر  ین ناظر شرعیو همچنیو انتظامینظاميهادر ارگانینیض دیفرايادايبرا
ه رضاخان در کبودند ییارهاکن یترها و... از مهمخانهشیمندرجات مطبوعات و نما

و ) 170: 1388ر،ینصـ يو جبـار يراحمـد یانجـام داد (م اشییگرار ابراز اسالمیمس
ه رضاشـاه  کـ چنان؛ز ادامه داشتینيومت پهلوکحییابتدايهات تا سالین وضعیا

ژه بـه حفـظ اصـول    یـ رده و از توجـه و کاشاره ه آنبيگذارجشن تاجیدر سخنران
.)170: 1388ر،ینصيو جباريراحمدی(مزند یت آن دم میانت و تقوید

رهبـران جامعـه   ه در مقابـل  کیل ضعف و ترسیدلبهيدولت پهلو، وجودبااین
پرداخـت،  یدوگانـه مـ  يت داشـت، بـه بـاز   یـ علمـا و روحان ویژه به،ايمدنی شبکه

رد و از کـ یب و اجـرا مـ  یق مجلس تصـو ینی را از طریسو قوانیکه ازکب یترتنیابه
ا از موضـع ضـعف، بـه    یـ رده و کـ ار کـ ن را انین قوانیگر سو، در پاسخ به علما، اید

ـ تقويه آن در راسـتا یتوج ن یتـر از بـزرگ یکـی پرداخـت.  یع مـ یت اسـالم و تشـ  ی
رخ ياجبـار ۀفـ یوظدر قانون نظـام يدولت پهلودوگانهيهااستین سیايهانمونه

از دولـت و  یآقـا نـوراهللا اصـفهان   حـاج يون و علما بـه رهبـر  یه روحانکیداد. زمان
گونه نیس دولت وقت (مخبرالسلطنه) ایح خواستند، رئیباره توضنیشخص شاه در ا

ن یـ شـود ا یرساند آنچه از داخل و خـارج اسـتنباط مـ   یمیعرض عالبه«پاسخ داد: 
ون یه خـاطر روحـان  کـ نیا ای،نیون بدبیخواهند دولت را نسبت به روحانیه مکاست 

اسـت.... آن ذوات محتـرم   تو هر دو خالف مصـلح کنند در کمحترم را از دولت م
ه کـ ين امـر یمعلمند با چنـ یغافل و برخیه بعضکچند یعامیتسليبرایستینبا
پـس  ). 376: 1361ت،ی(هدا» ندیموافقت نفرما،استیحفظ شهامت مللهیگانه وسی

شدت هراسان شده بـود،  ام علما و مراجع بهیه از قکن تلگراف به علما، رضاشاه یاز ا
ه البتـه بـه   کـ م چنـان یـ مسـرت خـاطر دار  «... د: کرشان تلگراف یارايپاسخ را باین 

جـز حفـظ عظمـت و    يوقـت منظـور  هیچ،مشهود و معلوم شده استیجنابان عال
شـه  یرا نداشـته و هم یان روحـان یشـوا یت مقـام و احتـرام پ  یـ ت اسـالم و رعا کوش

ات ما نسبت بـه سلسـله  ید و نیعقايه اجراکم ین مقصود بوده و هستیمند به اعالقه
» مصـادف نشـود  یقیچ مانع و عـا یبا هیاسالمۀج شعائر مقدسیاعالم و ترويعلما

باره نیمخبرالسلطنه و رضاشاه به علما در ايهانوع پاسخ.)401: 4،1374، ج کی(م
ون و یخواست در آغاز استقرار قدرت، روحـان ینميومت پهلوکه حکدهد ینشان م
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شـان  یدر جلـب نظـر ا  ین راه تالش مضاعفیعلما را در مقابل خود قرار دهد و در ا
علمـا  اي به رهبري جامعه مدنی شبکهومت در برابر کن ضعف حیداد. همیخرج مبه

سـه و  یبـه روش تـرور، تفرقـه، دس   یستنیزاست بریردن سکون سبب دنبالیو روحان
ن با یرا نداشت؛ بنابراین سروران اجتماعیمشروع با اۀرا توان مقابلید، زشر آن ینظا
فراینـدي  یشـده، طـ  يزیرانه و برنامهیمخفیصورتومت بهک، حيت قدرت پهلویتثب
و ینـ ید (امکنـ ف یمختلـف تضـع  هـاي روشت را بـه  یـ رد تا روحانکساله تالش ده

.)300: 1388،يرازیابوالحسن ش
کشـمکش قـدرت میـان    گویـد مـی که میگـدال  همچنانیادشدهمطابق مصادیق 

شود و دولـت بـراي کسـب فرصـت و     دولت و روحانیت منجر به نوعی سازش می
وي دهد که در اینجا نیـز دولـت پهلـ   ن جامعه میاتقویت خویش، امتیازاتی به سروار

اول این امتیاز را براي علما درنظر گرفتـه و خـود را مطیـع مـذهب و متولیـان دیـن       
در ایـن میـان ازجملـه    بـرد.  سر مـی که در نیتی غیر از این بهدرحالی؛کندمعرفی می

ترین مخالفان مذهبی و رقباي اجتماعی دولت پهلوي کـه بایـد ازمیـان برداشـته     مهم
بسیار پرقـدرت، محبـوب   1307تا 1300هاي سالاهللا مدرس بود که در شد، آیتمی
رفت. بر همین اساس دولـت پهلـوي بـا اقـدامات مخفیانـه نظیـر       شمار میثر بهؤو م

د. امـا تـرور   کنـ قـدرت خـارج   ۀترور، سعی داشت این عالم سیاستمدار را از صحن
بـار آورد  مدرس نافرجام ماند و نتایجی عکس آنچه دلخواه دولت و رضاشاه بود بـه 

فوج . این اقدام سبب افزایش محبوبیت مدرس شد و مردم فوج)334: 1389وران،(ف
داشـتند. همچنـین   اعـالم مـی  ایشـان رفتند و حمایت خـویش را از  به دیدار وي می

تـوجهی بــه وي داد  هـاي قابـل  شـخص رضاشـاه بـه دیـدار مـدرس رفتــه و وعـده      
دلیـل ل رضاخان به دو این عمآباديدولتاز نظر .)1613: 4،1387جآبادي،(دولت

تنها بر ضد او حرف نزده بلکه بـراي  نگاهداشتن مدرس که نهراضیاول : «انجام شد
او هم کار روایی بنماید و دوم آنکه او را از نظر مردم بیندازد و به همه بفهمانـد کـه   

بـازي نگـرفتن او در کارهـاي    واسطه مشورت نکردن بـا او و بـه  ی مدرس بهتنارضای
هاي رضاشاه کـه  ). این سیاست1615: 4،1387جآبادي،دولت» (است...دولتی بوده 

و آیزنشتات حکایت از ضـعف  گري و ترور بود، مطابق با نظر میگدالشامل دسیسه
همچـون مـدرس دارد.  جامعـه مـدنی   دولت پهلـوي و قـدرت سـروران و رهبـران     
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بات سیاسـی  گذشت و ثقدرت رسیدن دولت پهلوي میهرچه از زمان بهوجود، بااین
هـاي خصـمانه و سـرکوبگرانه نسـبت بـه      به همان نسبت سیاسـت ،شدآن بیشتر می

در شـد. بیشتر مـی شیعه ویژه روحانیت و سروران اجتماعی بهاي مدنی شبکهجامعه 
ـ ازقبیسـان کيهـا شـه یبر اندیه مبتنکیر با اصالحاتین مسیايابتدا کالملـ اءکـ ذل ی
د یت و سـع مکاصغر حی، علیاسیبرخان سکایعل،مورتاشیاکبر داور، ت، علییفروغ

ت ینهاد روحاناهش یافت وکحسوسیطور مت بهیقدرت و نفوذ روحان،بودیسینف
، ثبت ازدواج و طـالق و  كن انحصار قضاوت، دفاتر ثبت اسناد، امالیش از ایه تا پک

هاي جدیـد و جـدي   تی)، با محدود126: 1389،يدکار داشت (یر آن را دراختینظا
یلـ کت را بهیروحان،كقادر نبود همچون آتاتورهرچند رضاشاه دولت شد. روروبه
از نتوانـد  ن معنا نبود که دولت سـرکوبگر پهلـوي اول   ه آبهاایناما همه ،ن ببردیاز ب

مدرس فروگذار کنـد؛ رضاشـاه پـس از    اقدام آشکار علیه مخالفان رسمی خود نظیر
از ورود وي بـه مجلـس جلـوگیري کنـد    واسـطه تـدبیر مـدرس   آنکه نتوانسـت بـه  

بـه تبعیـد   1307و روحانی را در سـال  بانفوذاین نماینده، )126: 1386(آبراهامیان،
به قتل 1317طرز مشکوکی در سال بهماکوییالسلطنهاقبالفرستاد و وي را همچون 

.)433: 1384رساند (کسرایی،
جامعـه ایرانـی در همـه    اي و مـوزاییکی  درواقع پراکنـدگی و خاصـیت شـبکه   

مسـتثنی  قاعدهها ساري و جاري بوده و سازمان روحانیت نیز از این ها و طیفگروه
نبــود و مســائلی نظیــر اجتهــاد، منــافع صــنفی و شخصــی برخــی از روحــانیون، در 

روي و هاي مواضع این گروه مقتدر در جامعه نقشی فراوان داشـت. ازهمـین  تفاوت
روحانیت نیز در برابر قدرت دولت پهلـوي و شـخص   طورکلی سروران اجتماعیبه

و اهللا حـائري آیـت رضا پهلوي سه نوع راهبرد برگزیدند: راهبرد سـکوت (همچـون   
)، راهبرد همکاري (بسیاري از روحانیون و فقها جـذب وزارت دادگسـتري   اصفهانی

د شدند و با دولت همکاري کردند) و درنهایت برخی هم به تقابل و مبارزه برخاستن
آقـا نـوراهللا اصـفهانی و    ، حـاجی سیدابوالحسـن طالقـانی  که افرادي چـون مـدرس،  

قتـل  نظـر و یـا بـه   کش با دولت، حبس، تبعید، تحـت مدر کشآقا حسین قمیحاجی
تـدریج دیگـر   دولت رضاشاه همچنـین بـه  . )872: 1390کوب،رسانده شدند (زرین

رونـدي  سیاسی حذف کرد؛همکار یا از صحنهان اجتماعی ایران را نیز مطیع، رسرو
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امـا  ،واسطه مداخله نظامی خارجی در ایران تداوم یافتکه تا فروپاشی این دولت به
1»کینسیریمایکل زکه نحويبه؛ویژه در مورد قشر روحانی در ایران اثربخش نبودبه

ردن دسـت،  کـ وتـاه  کف و ین تضعیه اکنجاست یتناقض ا«نویسد: باره میدر اینهم 
ت و اعتبار علما فراهم سـاخت. هرقـدر آنـان    یثیت و باال رفتن حیتقويبرانه را یزم
شـتر  یان عامه مردم بیشان در مدادند، نفوذیشتر ثروت و قدرت خود را از دست میب

).134: 1387،کینسیری(ز» شد

گیرينتیجه
عنـوان  بـه »ايجامعه مـدنی شـبکه  «مفهوم و معرفی حاضر کوشید ضمن تبیین مقاله

ویژه در عصر گذار از قاجار بـه  بهایران تاریخ معاصر اي براي مطالعه تحوالت نظریه
اي با دولت به بررسی ستیهندگی (تقابل آنتاگونیستی) این جامعه مدنی شبکه،پهلوي

مطالعـه عملکـرد سیدحسـن    براي نیل به ایـن منظـور بـا   ؛ و پردازدبحاکم سرکوبگر 
1316تـا  1290هـاي  اي بین سالن جامعه مدنی شبکهعنوان یکی از رهبرابهمدرس

مـورد بـازخوانی و واکـاوي    با محوریـت وي  کوشید تحوالت ایران را در این مقطع
رههـاي الگـوي نظـري میگـدال دربـا     گیري از آمـوزه قرار دهد. بر همین مبنا با بهره

ات در هاي نظریه آیزنشتهاي ضعیف در جهان سوم و آموزهاي و دولتجوامع شبکه
عنـوان  هـاي مـدرس بـه   گیريجامعه مدنی، چگونگی و چرایی اعمال و جهتمورد

سروري قدرتمند در مقابل نظام پهلوي اول مورد مطالعه قرار گرفت و مالحظه شـد  
سـرور اجتمـاعی در جامعـه مـدنی     رهبـر و  عنـوان یـک   که بهیمدرس بنا به اهداف

رایط وقـوع جنـگ جهـانی و    کـرد، در شـ  اي ایران بر دوش خود احساس مـی شبکه
خیـزد  به حمایت از دولتـی برمـی  ،کشیده شدن این حادثه به درون تنها کشور شیعی

مسیر بـا  ۀدر ادامکه براي حفظ امنیت، یکپارچگی و استقالل کشور مناسب است و
خیـزد؛ برمـی ناپـذیر  آشتی، به مخالفت مشاهده پروژه نوسازي جامعه از سوي دولت

اي ایـران  عنوان سرور اجتماعی و رهبر جامعه مـدنی شـبکه  هقدرت و نفوذ مدرس ب
شـود و  روروبـه با چالش موجب شد تا مشروعیت و اقتدار دولت سرکوبگر پهلوي 

باید از این مـانع عبـور   ،پهلوي اول براي نیل به اهدافدولت معنا بود که ه آناین ب

1. Michael Zirinsky
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و یانـه رت مخفصـو تهدیـد، تطمیـع، دخالـت در انتخابـات بـه     دیـدگاه کند؛ از ایـن  
مصـادیق سـتیهندگی یـک    مثابـه توان بهدرنهایت قتل مدرس از سوي رضاشاه را می

اي ارزیابی جامعه مدنی شبکهتهدید یکی از رهبران با رویاروییدولت سرکوبگر در 
راهبردهـاي  ،البته باید این نکته را نیز درنظر داشـت کـه مطـابق نظـر میگـدال     کرد؛

پـاره  واسـطه پـاره  اي بـه شبکهۀبراي تداوم بقا در جامعها شبکهها و هرکدام از گروه
کافی، متفاوت خواهـد  گفتگوي متقابلنبودنعدم انسجام و اتحاد اجتماعی و بودن،

افکنی، تطمیع، با نفوذ و نزدیکی موقت، تفرقه،بود و دولت و حکومت مرکزي قوي
هـا را دسـتخوش   قـاي شـبکه  تواند راه اتحاد و درنتیجه الگـوي ب تشویق و تهدید می

هـایی کـه در میـان تارهـاي اجتمـاعی      رقابـت ،دهد و از سوي دیگرپراکندگی قرار 
دچار ناهماهنگی در مقابل دولت اي را وجود دارد نیز راهبردهاي جامعه مدنی شبکه

این سـتیهندگی اگرچـه   که نتیجهاستاین دیگر توجهوصف نکته قابلبااینکند.می
پیامـد امـا درنهایـت   ،اي ایران انجامیدرهبران جامعه مدنی شبکهبه حذف بخشی از

گاه و قـدرت جامعـه   یف جایتضعياول که در راستاياین نوع اقدامات دولت پهلو
ــراي حکومــتصــورت گرفــت،یســروران اجتمــاعســنتی و اي مــدنی شــبکه ،ب

رسد نظریه جامعـه  نظر میبندي نهایی بهعنوان جمعدر پایان و به؛ نبودبخش رضایت
بعدي تـاریخ  هايدورهتوان با اندکی تساهل و احتیاط نظري به اي را میمدنی شبکه

معاصر ایران و حتی پـس از دوره انقـالب اسـالمی تسـري داد و ضـمن بـازخوانی       
بندي روابط دولت و جامعه براسـاس چگـونگی وضـعیت جامعـه مـدنی و      صورت

بـه تبیـین تـاریخی    اقـدام  مـاعی در قبـال دولـت،    پراکسیس متنفذان و سـروران اجت 
*.کردتحوالت سیاسی و اجتماعی کشور 
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منابع
ـ یترجمـه سـه  ،رانیـ ایاسیسیشناسدر جامعهیمقاالت،)1376ان، یرواند (یآبراهام یال تراب
رازه.ی، تهران: نشر شیفارسان

، ترجمـه  اسـالمی ایران بین دو انقالب؛ از مشروطه تـا انقـالب   )،1386(__________
چی، تهران: نشر مرکز.آوري و محسن مدیرشانهکاظم فیروزمند، حسن شمس

. یتهران: نشر ن،ی، ترجمه محمدابراهیم فتاحران مدرنیخ ایتار)، 1389(__________
ه ینشـر ، »اوليدر عصر پهلـو يشبه نوساز«،)1389فرزانه (؛ دشتی،ابطحی، سید مصطفی

.21شماره ، راهبرد توسعه
يترجمـه مهـد  ، تجدد آمرانه: جامعـه و دولـت در عصـر رضاشـاه    )،1387، تورج (کیاتاب
خواه، تهران: انتشارات ققنوس.قتیحق

ایـران و جنـگ جهـانی اول؛ میـدان نبـرد      ، »دولت موقت ایران«، )1387اتحادیه، منصوره (
تهران: انتشارات ققنوس.،هاي بزرگقدرت
يهـا ، شماره22سال،مجله جهان نو، »یا نظام فئودالیییاینظام آس«)، 1347احمد (اشرف،

7-5.
ران از یـ ایاجتمـاع ـیاسـ یتحوالت س)،1388(اهللابیحب، يرازیابوالحسن ش؛رضای، علینیام

تهران: نشر قومس.، ه تا رضاشاهیقاجار
.جابی،یرانیايسازگار،تا)بازرگان، مهدي (بی

تهـران: ، هجـري شمسـی  14و13و12قـرن شـرح رجـال ایـران؛    )،1384بامـداد، مهـدي (  
انتشارات فردوس.
تهـران: مؤسسـه   جلـد اول، ،رانیـ ایاسیخ مختصر احزاب سیتار)،1371بهار، محمدتقی (

ر.یبکریانتشارات ام
نشر مرکز.تهران:ی،د وصالیسعترجمه، ماکس وبر و اسالم،)1379برایان (،ترنر

ران، شـماره  یایشناسمجله جامعه، »سمیالیمونیپاترسم و شبهیمدرن«،)1385(توفیق، ابراهیم
13.

تجدیدنظرهاي چندگانه در )،1382(، حسنزارعی محمودآبادي؛اکبرجعفري ندوشن، علی
ب اسالمی.تهران: انتشارات مرکز اسناد انقال، قانون اساسی مشروطه

تهران: ، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق)، 1381(حائري، عبدالهادي
انتشارات امیرکبیر.

پس يزکس دولت مقتدر مریتأسشهیاند«، )1386(، عباسيرکشاورز شک؛، محسنیلیخل
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، یاسـ یسفصـلنامۀ دانـش   ،»بهـار) يالشعراملکيهاشهی: انديموردت (مطالعهیاز مشروط
دوم.شماره

ز کـ تهـران: مر ، ران در دوره رضاشـاه یـ ايتوسـعه و نوسـاز  )، 1373(محمدرضاخو،یلیخل
.ید بهشتی، واحد شهیانتشارات جهاد دانشگاه

تهـران:  ،کونوفایه دینظرأخ ماد و منشیتاریدر بررسيارساله)، 1358(ی، محمدعلیخنج
.انتشارات طهوري

.دانیجاو:تهران، حسن مدرس)دی(سییگران عصر طالیباز،)1358(ابراهیم ، ينورخواجه
، تهران: انتشارات فردوس.)4حیات یحیی (جلد)،1387آبادي، یحیی (دولت
، روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سـلطنت پهلـوي  )،1390کوب، عبدالحسین (زرین

تهران: انتشارات سخن.
رضاشـاه و  ،»ون توسـط رضاشـاه  یتوالسـ یاپکقـرارداد  يالغـا «،)1387ل (یکـ ، ماکینسیریز
.یفر، تهران: جامثاقبیترجمه مرتض،نیران نویايریگلکش

،»یاتانیف؛ دولت لوی؛ مجلس ضعیاجتماعيهاشکاف«،)1390رضا (یعل، یاصفهانیعیسم
دوم.شماره،فصلنامۀ اسناد بهارستانمهیضم

، ترجمه منـوچهر صـبوري، تهـران:    هاي سلطانینظام، )1380(خوان، لینز؛شهابی، هوشنگ
.انتشارات شیرازه

رزا جـواد  یـ از رضاشاه تا محمدرضا شاه: مشاهدات و خاطرات م،)1388، هوشنگ (يعامر
تاب پارسه.کت مطالعه و نشر کتهران: شر، )کالملنی(معيخان عامر

توسـعه  يرونـد تحـول و موانـع سـاختار    یبررسـ «،)1388(فیروز؛ راد،عبداللهی، محمد
.25، شماره رانیایشناسمجله جامعه، )»1304-1382ران (یدر ایاسیس

، ترجمـه  هایسیران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیا، )1389(روسی، سیغن
لوفر.یامشاد، تهران: انتشارات نکحسن 

تحـوالت اجتمـاعی ایـران از صـفویه تـا      مقاومـت شـکننده؛ تـاریخ    ،)1389فوران، جـان ( 
سسه خدمات فرهنگی رسا.ؤرجمه احمد تدین، تهران: مت،هاي پس از انقالب اسالمیسال

ران یـ خ ایتـار ،»1848ــ 1922ن شـاهان قاجـار   یران در زمان واپسـ یا«،)1389(یکی، نيدک
مهتاب.، تهران: انتشاراتيمور قادریترجمه ت، هیج، جلد هفتم، قسمت دوم قاجاریمبرک
نوگرایی؛ تحول و دیکتاتوري در ایران؛ نظم نوین و مخالفـانش  «،)1385(ین، استفانیرونک
.168-217صص،7، شماره پژوهانفصلنامه تاریخ، ترجمه فرشید نوروزي، »1929-1927(

رضاشــاه و ، »رانیــارتــش در ايرضاشــاه و تناقضــات نوســاز«،)1387(__________
.یفر، تهران: جامثاقبیترجمه مرتض، نیران نویايریگلکش

ایـران و جنـگ جهـانی    ، »گرایی ایرانی و ژاندارمري دولتیملی«،)1387(__________
تهران: انتشارات ققنوس.، هاي بزرگاول؛ میدان نبرد قدرت

، )1320ران (از مشـروطه تـا   یـ تـه در ا یچالش سـنت و مدرن ، )1384(محمدساالر،ییسراک
ز.کتهران: نشر مر

ترجمـه کمـال   ، جامعه مدنی، دولت و نوسـازي در ایـران معاصـر   ، )1381کمالی، مسعود (
پوالدي، تهران: مرکز بازشناسی ایران و اسالم.
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تهـران:  ، ره قاجاریه)اداري دوـشرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی،)1384مستوفی، عبداهللا (
انتشارات زوار.
جلد سوم، تهران: انتشارات علمی.،ساله ایرانتاریخ بیست، )1374مکی، حسین (

مدرس و سیاستگذاري عمومی (بررسی اندیشـه و عمـل   )، 1383محمدي، حمیدرضا (کمل
، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.اهللا سید حسن مدرس)سیاسی شهید آیت

.2، شماره ماهنامه زمانه، »رانیدر ايو نوسازيتاتوریک«،)1381ان، داود (زادگمهدوي
ده حقـوق و  کمجلـه دانشـ  ، »ران معاصریو اصالحات در اينوساز«،)1384موثقی، احمد (

.225ص،69، شماره دانشگاه تهرانیاسیعلوم س
در یعیمواضـع عالمـان شـ   یشناسـ گونه«،)1388(، حسنرینصيجبار؛، منصوريراحمدیم

،یفصلنامه مطالعـات انقـالب اسـالم   ،»اوليمدرن پهلودولت مطلقه شبهيهااستیقبال س
سال ششم، شماره نوزدهم.

تهـران: انتشـارات   ،ترجمه احمد شهسا، یموج سوم دموکراس،)1373ساموئل (،نگتونیهانت
.روزنه

خ شـش  یاز تـار ياخاطرات و خطـرات: توشـه  )،1361(یقليت [مخبرالسلطنه]، مهدیهدا
زوار.یفروشتابکتهران: ، منیاز دوره زندگياپادشاه و گوشه

ران، نفـت و  یـ ایخیتـار یشناسـ نه مقالـه در جامعـه  )، 1390(یان، محمدعلیاتوزکونیهما
ز.کنشر مرتهران: ، يتوسعه اقتصاد

، ترجمـه  رانیـ اسـت در ا یخ و سیه تاریتضاد دولت و ملت؛ نظر)، 1381(__________
.یب، تهران: نشر نیرضا طیعل

د یـ ، ترجمـه حم »رضاشاهیگاه اجتماعیو پایاسیت سیمشروع«،)1383(__________
.203-204شماره ،يـاقتصادیاسیاطالعات سماهنامه،ياحمد

ایـران و  ،»روایت احمد کسروي از قیام شـیخ محمـد خیابـانی   «، )1387(__________
، تهران: انتشارات ققنوس.هاي بزرگجنگ جهانی اول؛ میدان نبرد قدرت

، يان سلسـله پهلـو  یـ ت تـا پا یران از مشـروط یـ ایاسـ یاقتصاد س)، 1372(__________
ز.ک، تهران: نشر مريزیز عزیامبکو یسیترجمه محمدرضا نف
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رازه.ی، تهران: شيصبور
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.يومول
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