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  مقدمه  .1-2

ر مفهوم ابتدا د ای دارد. اینافتادهمفهوم جامعه مدنی در فلسفه سیاسی غرب سنت جا
برای  1767آن را در سال  1کاتلند هنگامی ظاهر شد که آدام فرگوسناس دوره روشنگریِ

 2هگل 1337کار برد. پس از آن در سال همقایسه وضعیت توحش با مدنیت و تمدن ب
صورت تقابل حکومت و نهادهایی این مفهوم را برای توضیح رشد دیالکتیکی جامعه به

صورت اسلوبی همیراث وی را ب 4و انگلس 3کار برد. بعد از هگل، مارکسمثل خانواده به
پس از آنها  و گرفتندکار هشکال سیاسی ببنای اقتصادی و اَجهت توضیح رابطه بین زیر

حال، اینتحلیل رهبری سیاسی جامعه استفاده کرد. باومفهوم برای تجزیهایناز 5گرامشی

                                                           
1. Adam Ferguson 

2. Hegel 
3. Marx 
4. Engels 
5. Gramsci 
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دو های دموکراسی بیشتر مرهون کار الکسی هاحیاء مفهوم جامعه مدنی در نظری
 ریکادموکراسی در آماست تا سنت مارکسیستی گرامشی. توکوویل در کتاب  1توکوویل

برابر کند که حفاظ اصلی دردموکراسی نوپای آمریکا خاطر نشان می هنگام بحث درباره
، وجود فعالیت نهادهای ایقدرت اقتدارگرایانه حکومت اکثریت در یک دموکراسی توده

ار در اروپا افکاند. صورت میانجی میان فرد و دولت قرار گرفتهداوطلبانه است که به
و در حوزه  2های جان استوارت میلتوکوویل در حوزه تکامل نظریه لیبرالیسم بر اندیشه

 ای داشته است. مالحظهثیر قابلِتأ 3دورکیمشناسی بر افکار امیل جامعه
از جنگ جهانی اول را پشت سر  جوامع غربی دوران سخت بازسازی پس که هنگامی

های انقالبی و تحوالت اجتماعی ای از جنبشکشورهای اسالمی نیز دوره ،گذاشتندمی
. این تحوالت انقالبی در جامعه و فرهنگ اسالمی، بار دیگر این کردندرا تجربه می

نظام شرقی و سازگاری اسالم با دموکراسی لیبرال مطرح کرد.  موردِپرسش قدیمی را در
پیش اهمیت یافت و ازدلیل ماهیت جامعه مدنی در کشورهای اسالمی بیشهمینبه
های انجام شده یکی از پژوهشتحقیق قرار گرفت. اندیشمندان مختلف موردِ سویِاز
ر د نوسازیجامعه مدنی، دولت و جامعه مدنی در کشورهای اسالمی( کتاب زمینه )ایندر

لیف مسعود کمالی است. نویسنده در این کتاب با تمرکز بر دو انقالب تأ ایران معاصر
لیل حتوبزرگ در ایران قرن بیستم، یعنی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، تجزیه

دهد. این کتاب نخستین تحلیل شناختی از نقش جامعه مدنی در ایران ارائه میجامعه
شناختی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی است که با استفاده از مفهوم جامعه جامعه

عنوان ابزار اصلی چارچوب مفهومی انجام شده است. گرچه در این اثر به نقش مدنی به
وجه منحصراً از دیدگاه هیچاما در آن به ،ی مبذول شده استطبقات اجتماعی توجه خاص

اقتصادی به مسئله انقالب توجه نشده است و نقش عوامل فرهنگ اسالمی )آموزه امام 
وش ر کارگیریبه خوبی روشن شده است. نویسنده باغایب( در تحوالت انقالبی به

دهد. ییاسی ایران ارائه مالگویی را برای تحلیل تحوالت بزرگ س ،شناسی تاریخیجامعه

                                                           
1. Alexis de Tocqueville 
2. John Stuart Mill  
3. Émile Durkheim 
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فاده ای استهای تاریخی و تجربی گستردهاین الگو تاریخی و تطبیقی است و از داده
ای درباره مسائل فلسفی عمده مربوط به ماهیت و کند و متضمن اندیشه خردمندانهمی

ای از محتوای کتاب مذکور شناختی است. در این نوشتار خالصهاهمیت نظریه جامعه
 شود.می ارائه

 کتاب موضوع  .1-3

دهد: انقالب این کتاب دو تحول بزرگ در تاریخ ایران مدرن را مورد بررسی قرار می
های علما، ها و واکنشو بر کنش 1357و انقالب اسالمی  1235-33 هایسال مشروطه

 . محور بحث کتاب، جامعهکندگیری این دو انقالب تمرکز میبازاریان و دولت در شکل
مدنی ایران و نقش استراتژیک آن در تحوالت عمده سیاسی در تاریخ نوین ایران است.  

ذهب عنوان ماستقرار عقیده شیعه بهپیدایش و تکامل جامعه مدنی سنتی در ایران به
رسمی ایران در عصر صفوی و افزایش قدرت علمای شیعه و ظهور اتحاد تاریخی بین 

 گردد. و علما بر می بازاریان

 پرسش و فرضیه اصلی کتاب   .1-4

این است که چرا روحانیت که در انقالب مشروطه، هنگامی که  پرسش اصلی کتاب
که  1357اما در انقالب سال  ،دست نگرفتهجامعه ایران سنتی بود قدرت سیاسی را ب

ن گیرد. برای یافتن پاسخ ایبدست هجامعه ایران مدرن بود توانست قدرت سیاسی را ب
استدالل  شود وجانبه علما، بازاریان و دولت متمرکز میپرسش، نویسنده بر مناسبات سه

ب ای نیست که در انقالجانبه در انقالب مشروطه به گونهمناسبات سهاین کند که می
ستانه آ تنها رابطه بین علما، بازاریان و دولت دراسالمی وجود داشت؛ بدین معنی که نه

های انقالب اسالمی دستخوش تحول اساسی شد، بلکه آرایش نهادها و چارچوب
تری الرا به دریافت رادیک ران اجتماعی نیز تغییر کرد و جای خودایدئولوژیکی این کارگزا

های دولت متمایل به قطع نفوذ علما و بازاریان بود طرف، سیاستیکاز تحول سپرد. از
اده جهت دبرداشتن نظام پادشاهی تغییرِمیانسوی ازو بازاریان به دیگر، علماطرفو از

ی قرار بررساین فرضیه را موردِ ،کندبودند. نویسنده در پاسخ به پرسشی که مطرح می
ثیرگذاری بر روی نظام سیاسی و حفظ و تقویت موقعیت خود دهد که علما با هدف تأمی
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رکت کردند؛ اما در انقالب اسالمی با این در جامعه مدنی ایران در انقالب مشروطه ش
ی نحوگیرند و جامعه ایران را بهبدست ههدف مشارکت کردند که قدرت سیاسی را ب

 بازسازی کنند که حوزه سیاسی و حوزه مدنی جامعه درهم ادغام شود. 

 تعریف مفاهیم: جامعه مدنی و انقالب .1-5

است که از آن برای  یکی از مفاهیم کلیدی در این کتاب مفهوم جامعه مدنی
تحلیل نظم و نسق اجتماعی و سیاسی جامعه ایران استفاده شده است. نویسنده وتجزیه

که این جامعه مدنی با آنچه چندمدعی است که ایران دارای جامعه مدنی بوده است، هر
 ازدر تصور غربی از جامعه مدنی وجود داشته تفاوت مهمی دارد. این جامعه مدنی بیش

آنکه جامعه مدنی افراد شهروند و اجتماعات آنها باشد، جامعه مدنی نهادها و جماعات 
نفوذ گروه با دواست. جامعه مدنی ایران تا آغاز نوسازی در قرن بیستم، واحدی بود که از 

 عمده تشکیل شده بود: روحانیت و بازاریان.

آنجا  هایی درافراد و گروهکند که ای اجتماعی تعریف مینویسنده جامعه مدنی را عرصه
دهند. جامعه شوند و زندگی اجتماعی را سامان میبا یکدیگر وارد مراوده و تعامل می

دادن خود خارج از دخالت دولت برای سازماندهی امور آن مدنی توانایی جامعه در سازمان
ماعات و تمثابه جدال دیالکتیکی و تقابل بین دولت و اججامعه مدنی را به نویسندهاست. 
 داند. های مدنی میانجمن

دید برد عبارت است از تغییر نظام سیاسی و تجکار میانقالب به مفهومی که نویسنده به
 بسیج اجتماعی مردم توسط نخبگان فرآیندبنای اقتدار و نظم سیاسی. انقالب حاصل 

سنده با یای سیاسی منتهی شود. نوسان که به تحوالت سریع و ریشهانقالبی است بدان
خواهند از تحوالت نظر دارد که میهای اجتماعی را مدِآن گروه ،«مردم» بردن واژةکاربه

یسنده دست آورند. تعریف نوهانقالبی امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ب
از اندیشمندانی است که انقالب را جایگزینی یک  دستهاز انقالب نزدیک به نظرات آن

ه انقالب رویدادی است که نظام قانونی جامعدانند؛ نظم سیاسی با نظم سیاسی دیگر می
قر کردن مردم علیه دولت مستاین نویسنده بر بسیجبردهد. عالوهسیاسی را تغییر می
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« تاانقالب از طریق کود»اهی ا چنین دیدگو ب داردکید ؤلفه مهمی از انقالب تأعنوان مبه
 که متضمن تغییرات سیاسی مهمی باشد.داند هرچندرا انقالب نمی

 محتوای کتاب معرفی .2

 فصل اول

 گیری جامعه اسالمیشکل
میالدی و ورود  637جامعه ایران از فتح ایران توسط اعراب در سال  شدناسالمی فرآیند

دین اسالم به ایران آغاز شد. جامعه ایران بعد از غلبه اعراب دستخوش تحوالت اجتماعی 
مبنای قواعد و هنجارهای و اقتصادی عمیقی شد و جامعه پیش از اسالم خود را بر

 هایاعی مثل ازدواج، خانواده، ارث، فعالیت. نهادهای اجتمدوباره سازماندهی کرداسالمی 
ترین تحول اقتصادی متحول و با قوانین اسالمی بازسازی شد. شاید مهم مذهبی و
دایش به پیتوجهنفوذ تازه در جامعه ایران بود. باسیاسی ایجاد یک مرکز پر - اجتماعی

 ید، گروهی ازساالر جدتکالیف اجتماعی جدید و تحوالت تازه در قبال یک دولت دین
 جانبِاجرا بگذارند و ازتدریج پیدا شدند که فقه و حقوق اسالمی را بههرهبران مذهبی ب

د تدریج جامعه ایران شاههنتیجه بدولت عمل کنند. این گروه روحانیون و علما بودند. در
پیدایش دو مرکز ملی قدرت بود که چه در همزیستی و چه در تضاد با یکدیگر نقشی 

بارت ع مرکزاند. این دو کننده در حوادث اجتماعی و تحوالت تاریخی ایران داشتهتعیین
 «.اقتدار دینی»و « اقتدار ملی»بودند از 

 دوم فصل

 جامعه مدنی در ایران 
های نظری تاریخی طوالنی در تفکر سیاسی دارد و در چارچوب ،مفهوم جامعه مدنی

، 3، هابرماسدورکیم، هگل، مارکس، 2، هابز1جمله الکاز افرادی توسطمختلف 

                                                           
1. Locke  

2. Hobbes  

3. Habermas 
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 نظریه کارگیریبه ویسنده بانارائه شده است.  4و گلنر 3، کالهون2، آیزنشتات1الکساندر
داند، جامعه اجتماعی و ساختاری را برای جامعه مدنی الزم می آیزنشتات که چهار شرط
زه : استقالل نسبی حوازکند. چهار شرط مذکور عبارتندبندی میمدنی در ایران را مفهوم

مستقل به دولت یا نخبگان حاکم؛ وجود یک فضای  دولت؛ دسترسی نسبتاًاجتماعی از 
ران جامعه ای موردِو حمایت قانونی. نویسنده این چهار شرط را در ؛مستقل نسبتاًعمومی 

رسد که ایران در آستانه دو انقالب مدرن دارای جامعه نتیجه میاینکند و بهتحلیل می
که علما و بازاریان دو گروه قدرتمند آن بودند و  ایجامعه مدنی ؛مدنی بوده است

ازاریان در شدن علما و بثیر بگذارند. متحدهایش تأگیریتوانستند بر دولت و تصمیممی
ها ترین آنعوامل چندی بود که مهمقالب جامعه مدنی سنتی در ایران معاصر متکی به

ثباتی سیاسی و فقدان منابع درآمد کافی برای علما. اتکاء بیعبارتند از: نظریه غیبت، 
را  خود نفوذ علما بر دولتنوبهعلما قرار داشت که به ةویژدولت بر علما بر پایه سه کار

 کرد: اعطای مشروعیت؛ بسیج مردم برای جنگ و نفوذ علما در بازار. تسهیل می
کیل شد که از منبع مشروعیت و جامعه مدنی در ایران ابتدا توسط علمای شیعه تش

علما با  ،اینبرخواندن دولت برخوردار بودند. عالوهچالشمرجعیت سنتی برای به
برخورداری از وقف و سهم امام که بعداً با حمایت اقتصادی بازار تقویت شد نسبت به 

کار و  حیثِویژه ازهمناسبات اجتماعی نزدیکی ب ،طرفیکدولت دارای استقالل بودند. از
اسطه اجتهاد دارای استقالل وبهکه علما  حالعینشغل بین علما و بازار وجود داشت، در

ه دینی را نسبت بدیگر نظریه غیبت ادعای رهبران سیاسی غیرطرفدینی بودند؛ از
نی همواره دیکرد. بنابراین، ادعای رهبران سیاسی غیرمرجعیت سیاسی و دینی انکار می

 ت. موقتی و ناقص اس

میان مردم زندگی ها و بازارها و درخالف حوزه خصوصی دربار، در محلهروحانیون بر
رنگ داشتند. در آنها در حوزه عمومی حیات مردم حضوری پر ،دلیلهمینکردند. بهمی

                                                           
1. Alexander  
2. Eisenstadt 
3. Callhoun  

4. Gellner  
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فت مخال ،ها تجلی پیدا کردها و سالنایران برخالف غرب که نظرات جامعه مدنی در کافه
مذهبی علما علیه دولت در مجامع عمومی مثل مسجدها، منبرها و بازار  - اجتماعی

ها خود را نشان داد. بنابراین، ها و عزادارینمایان شد و در مراسم مذهبی مانند تعزیه
فذ اصلی در جامعه مدنی سنتی ایران یعنی بازاریان و علما نتدو گروه ماقتدار سنتی 

شی تالالهی برخوردار بود و هره از مشروعیتبر ساختار اجتماعی سنتی بود کمبتنی
آمیز در عنوان مداخله بدعتتوانست بهدولت برای افزایش قدرت خود می جانبِاز

مخالفت مراجع مدنی قرار گیرد و نامشروع شمرده شود. خالصه آنکه ایران الهی موردِِنظمِ
های دینی بر ارزشمبتنیبه اجتماعات سنتی دارای جامعه مدنی فعال بوده است که متکی

و اقتصادی بوده و این سنت مدنی توانسته است اقتدار و مرجعیت دولت و نخبگان حاکم 
 چالش بکشد. را به

 ومسفصل 

 ایران در آستانه انقالب مشروطه

به دو دوره تالش برای بازسازی قدرت دین  تواننظری می لحاظِحکومت قاجار را از
محمدخان که در اکردن تقسیم کرد. آقساالری و دوره تالش برای نوسازی و مدرنیزه

گذاری کرد مانند پادشاهان صفوی سعی کرد یک عنوان شاه ایران تاجبه 1164سال 
پایگاه دینی جهت مشروعیت خود ایجاد کند؛ اما طرح اصلی ایجاد یک دولت 

شاه( شروع شد. در زمان مشروعیت دینی با حکومت دومین شاه قاجار )فتحعلیدِواج
عنوان حاکم موقت بازسازی شد. همزمان با مشروعیت دینی شاه به ،حکومت وی

ها برای نوسازی ایران آغاز شد. شاه تالشساالرانه در زمان فتحعلیبازسازی قدرت دین
فرهنگی و اقتصادی کشور ناشی  - از تحوالت اجتماعی ابتداآغاز طرح نوسازی در

 دولت آغازگر برخی تغییرات جدید گرفت. خودِشد، بلکه از ارتباط با غرب ریشه مینمی
یژه دربار وههای سنتی بواسطه مقاومت گروههها بدر دستگاه سنتی دولت بود. این تالش

حاکم  عنوانوعیت دینی شاه بهشاه مشرو علما محکوم به شکست بود. در دوره فتحعلی
 بین دولت و علما توازنترین عوامل در رابطه موقت بازسازی شد. بنابراین یکی از مهم

ترین که همکاری بین قدرت سیاسی و قدرت دینی از مهمهرچندقدرت بود. 
 های دوره قاجار بود، اما توازن قوا برای این همکاری بسیار مهم بود. مشخصه
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 قصد تقویت قدرت خود شروعآرایش قدرت بین علما و دولت با اصالحاتی که دولت به
 رو تالشاینکرد دستخوش تغییر شد. این اصالحات ملهم از الگوهای غربی بود و از

شود. مشخصه اصلی اصالحات این است که کردن یا نوسازی خوانده میبرای غربی
گیرد. بر نمیآمیزی خود دولت را درتناقض نحوِگیرد اما بهمعموالً توسط دولت صورت می

ساالری ابتدایی آن در طول حکومت قاجار بنابراین، دستگاه سنتی دولت از جمله دیوان
های نوسازی ایران در این دوره اقدامات ترین تالشنخورده باقی ماند. مهمدست
ایجاد ارتش جدید و اصالحات  جهتِدرشاه و حاکم تبریز( )ولیعهد فتحعلیمیرزا عباس

 کبیر بود. شده در دوران وزارت امیرسیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام

 عنوان حافظکه متوجه تقویت قدرت دولت بهآنجامیرزا تاسیاست اصالحات عباس
جامعه شیعه ایران در برابر بیگانگان بود با مخالفت روحانیت روبرو نشد. بنابراین، علما با 

میرزا و علما بر سر نقش آنها در میرزا مخالفتی نداشتند. منازعه عباسات عباساصالح
دو جنگ ایران و روس بود. این مرحله نخست از اصالحات در جامعه ایران نشان داد 

که اصالحات بر ساختار جامعه مدنی و رهبری علما در جامعه مدنی اثر جدی ندارد آنجاتا
 علما پذیرای آن هستند.

شدند: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. ات امیرکبیر به سه دسته تقسیم میاصالح
اصالحات سیاسی شامل بازسازی و تجدید سازمان ارتش؛ تجدید سازمان دستگاه دیوانی 
که هدف امیرکبیر از انجام آن تغییر مناسبات سنتی و مرزهایی بود که شاه را به خاندان 

های اصالح نظام قضایی یکی از عرصهداد. د میهای وابسته پیونسلطنتی و سایر خاندان
دلیل انحصار قدرت علما بر امور قضایی به شکستنبرای دولت اصلی بود که در آنجا قصد 

رع های شخواست دادگاهامیرکبیر می دینی آنها به معارضه منجر شد. - قدرت اجتماعی
 3سال و  3دولت درآورد. در دوره کوتاه صدارت امیرکبیر ) کنترلو قضات آن را تحتِ

بایست ابتدا نزد ی میاوهای شرع برتری یافت و همه دعبر دادگاه خانهدیوانماه( 
های شد به دادگاهبرده شود، آنگاه اگر دعوایی صرفاً به حوزه دینی مربوط می خانهدیوان

ی ساالرکردن دیوانمتوجه عقالنیشرع احاله داده شود. اصالحات سیاسی امیرکبیر 
کردن نقش شاه در مسائل سیاسی بود. اصالحات اقتصادی امیرکبیر پدرساالرانه و کم

اجرای سیاست حمایتی در روابط  ؛نفع بازرگانان ایرانیشامل اصالح نظام مالیاتی به
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های خانهایجاد کار و ؛حمایت از تاجران ایرانی جهتِبازرگانی با ایجاد یک نظام تعرفه در
 شکر، شیشه، چینی، کاغذسازی و بافندگی در شهرهای مختلف ایران بود. 

نفع که میسر باشد آن را بهقدرت اجتماعی علما عاملی بود که امیرکبیر کوشید هرجا
رش پروودینی ایران که آموزشسیس نخستین مدرسه غیرقدرت دولت محدود کند. تأ

ام ناندازی نخستین نشریه ایرانی بهدارالفنون( و راهداد )سبک اروپا را ارائه میبه
ترین اصالحات اجتماعی امیرکبیر بود. سه نیروی مخالف جمله مهماتفاقیه ازوقایع

 که اصالحات اقتدارآنجااصالحات امیرکبیر عبارت بودند از دربار، دول خارجی و علما. تا
ای غربی و دولت عثمانی تحکیم هدولت را در برابر تهدیدهای خارجی از جمله دولت

کرد، علما فقط با آن نظر مخالف داشتند؛ اما اگر اصالحات در جهت کاهش قدرت می
دادند. پذیرفتند و فعاالنه نسبت به آن واکنش نشان میسود دولت بود آن را نمیعلما به

 جمله بودند. اینمیرزا و اصالحات سیاسی امیرکبیر ازنظام جدید عباس
علما با تحوالتی که به سرکردگی سنتی بازار بر اقتصاد و اقتدار اجتماعی علما  مخالفت
های اجتماعی علیه زد در قرن نوزدهم نیز ادامه یافت و در تشکیالت و جنبشلطمه می

های واکنش علما علیه مداخله غرب و دولت در جامعه دولت متجلی شد. یکی از نمونه
ما سیاسی عل - در درک انسجام رهبری اجتماعی مدنی ایران، جنبش تنباکو است که

اهمیت زیادی دارد. آنچه در جنبش تنباکو اهمیت عمده دارد ماهیت و علل مشارکت 
علما در جنبش نیست، بلکه خودِ جریان جنبش است که به تشکیل یک شبکه سیاسی 

د در انقالب شدن رهبری آنها در جامعه منجر شد که در موقع خواز علما و احیاء و نهادمند
 ای بازی کرد. کنندهمشروطه نقش تعیین

روحانیونی که دارای ( 1 :شدنددر آستانه انقالب مشروطه علما به سه دسته تقسیم می
تند. داران ارتباط نزدیک داشهای وسیعی بودند و یا با مناطق روستایی و سایر زمینزمین

ثیر أکه بر موقعیت اقتصادی آنها ت یریتغیاین روحانیون بسیار سنتی بودند و با هر
ه جملکردند. ازتالشی برای اصالحات مخالفت میگذاشت مخالف بودند. آنها با هرمی

ین حسکاظم یزدی و سیدعلی کنی، سیددار و عالم مشهور مالتوان زمیناین افراد می
محرومان رابطه  ، اصناف ویاندومین گروه آنهایی بودند که با بازار( 2موسوی را نام برد. 

ها را دست داستند. شده و زیارتگاهها و امالک وقفنزدیکی داشتند. این گروه مدرسه
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توان جزء هلل طباطبایی را میاهلل بهبهانی و آیتابرخی از آنها مقام مرجعیت داشتند. آیت
بودند که در شهرها  تریسومین گروه علمای برجسته و سنتی( 3 شمرد.براین گروه 

 یخجمعه تهران شاین افراد امام جملهساکن بودند و با حکومت رابطه نزدیکی داشتند. از
رفتند و یا گمستمری مستقیم میاز دولت توان نام برد. این علما یا اهلل نوری را میفضل

 .داشتند امالک وقفی

 مچهارفصل 

 انقالب مشروطه
انقالب مشروطه در ایران محصول نخستین تقابل اقتدار دولتی و اقتدار مدنی است. این 

تنها به ایفای نقش سنتی خود انقالب جزء رویدادهای تاریخی مهمی بود که علما را نه
ر تغییر نگرش خود به دولت دعنوان رهبران جامعه شیعه ایران واداشت، بلکه آنها را بهبه

دهه ام غیبت امام معصوم سوق داد. جامعه سنتی ایران طی چندهنگجامعه شیعه به
عنوان دو گروه جامعه مدنی دستخوش تحوالت ساختاری شده بود و بازاریان و علما به

از این تحوالت ساختاری متضرر شدند. جنبش تنباکو و پس از آن انقالب مشروطه، آغاز 
 تاری بود.  واکنش جامعه مدنی سنتی نسبت به تحوالت ساخ فرآیند

توجهی که در رابطه با مشارکت علما و روحانیون در انقالب مشروطه وجود نکته قابل
 انقالب شرکت نکردند. جریان حوادثی فرآیندعنوان یک گروه در دارد این است که آنها به

و رهبری آنها جهت یک  کنندگانکه به انقالب مشروطه انجامید با مطالبات شرکت
دست داشتند  یی که رهبری جنبش را درعلماهدف حکومت مشروطه شروع نشد. 

کردن قدرت دولت، قطع وابستگی او به غرب و تحکیم موقعیت خودشان در جامعه محدود
ها در گمرکات ایران بودند. اما جریان کردن نقش خارجیبود. بازاریان نیز خواستار محدود

را مجبور کرد توجیهات سنتی را درباره نقش خود در جامعه رها کنند و ماهیت وقایع آنها 
د.  دهن رنای قوانین مدرن )مشروطیت( قرامببندی کنند و برصورت نورهبری خود را از

ا ام ،عنوان رهبران جامعه مدنی عوض نشده بوددیگر، نقش سنتی علما بهعبارتبه
 بود. تغییر کردهنها در جنبش مشروطه دلیل مشارکت آمحتوای این رهبری به
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 پنجمفصل 

 خواهی علمامشروطه
 :بش مشروطه حائز اهمیت بیشتری استحانیون در جنودو انگیزه برای مشارکت علما و ر

کردن قدرت مطلقه حکومت. قصد و نیت تحکیم رهبری خود در جامعه مدنی و محدود
یس سجامعه دموکراتیک نبود، بلکه تأیک علما هنگام مشارکت در انقالب مشروطه ایجاد 

نفع جامعه مدنی محدود کند. یک حکومت پارلمانی بود که بتواند قدرت دولت را به
علمایی که در انقالب مشروطه شرکت کردند و از واقعیت تحوالت اجتماعی در محیط 

ن رکردن قدرت دولت در اندیشه مدسنتی جامعه مدنی آگاه بودند تمایل خود را در محدود
هلل طباطبایی و دیگر علما درباره معنی امشروطیت جای دادند. در تمامی مطالبی که آیت

ترین اثری از جدایی قدرت دینی از قدرت گویند کوچکبندی مشروطیت میو پیکره
 خواه، مشروطیت با آنچه در غربسیاسی نیست. برای طباطبایی و سایر علمای مشروطه

متفاوت است. در تعریف مشروطیت نزد علما قوانین همواره  شوداز این مفهوم مستفاد می
 قوانین اسالمی است.

و برقراری استبداد صغیر، جنبش مشروطه نیاز به  شاهپس از کودتای محمدعلی
مشروعیت کالمی و ایدئولوژیکی داشت که تداوم آن را توجیه کند. بحران کالمی و 
ایدئولوژیکی مشروطه از جهتی ناشی از برداشت مغشوشی بود که علما از آن داشتند. 

پرداز ظریهبه نهلل نوری را افقدان یک توجیه کالمی متکامل برای مشروطیت، شیخ فضل
کردن مشروط تبدیل کرد. او برای محدودی غیرکردن مشروطهاعتبارمهمی در بی

ویب عنوان اصل دوم به تصاصلی را به متمم قانون اساسی تبدیل کرد که به ،مشروطیت
مواد قانونی نباید مخالفتی با قواعد  ،مبنای این اصل در هیچ عصری از اعصاررسید. بر

الم عهده علمای اسقوانین موضوعه داشته باشند و تشخیص این امر بر مقدسه اسالم و
شد، یهلل محسوب مابوده و هست. اگرچه تصویب این اصل یک پیروزی برای شیخ فضل

از  شمرداسالمی میآن بود تا مشروطیت را که آن را ضدحد قانع نبود و براما او به این
کالمی مخالفان مشروطه کتابی نوشت که در منظور وی برای بسیج میان بردارد. بدین

بحث قرار گرفته است.  از این زمان علمای شیعه آن ناهمسازی مشروطیت با اسالم موردِ
مشروطه خواه به رهبری طباطبایی و علمای ضدبه دو گروه تقسیم شدند: علمای مشروطه
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ماند و اسخ نپهلل از موضع کالمی به مشروطیت بیابه رهبری نوری. حمله شیخ فضل
های خود را در دفاع از مجلس مشروطه در خواه نیز استداللعلمای مشروطه

های کالمی مطرح کردند. یکی از این توجیهات کالمی، نظریه شیخ اسماعیل چارچوب
های کالمی برای مشارکت علما در ترین انگیزهمحالتی بود که شاید یکی از واضح

وان تکند که سه نوع حکومت را میمحالتی استدالل میانقالب مشروطه را ارائه کرد. 
ی و حکومت دنظر گرفت: حکومت امام معصوم، حکومت پادشاهی مطلقه استبدادر

حاضر ممکن نیست. بنابراین، انتخاب بین دو شکل حالمحدود مشروطه. شکل نخست در
حالتی که مپذیرد. چناندیگر است و البته هر فرد صاحب درایت شکل سوم را می

گوید شکل مشروطه حکومت، شکل مناسب حکومت است که در آن مجلس وسیله می
کردن قدرت دولت است. محالتی نیت علما را از شرکت در انقالب جهت محدودخوبی در

دارد: اگر علما در نهضت مشروطه شرکت نکنند سیاست در وضوح بیان میهمشروطه ب
ه دلیل، بر آنها فرض است کهمیناهد کرد. بهاین مملکت از الگویی اروپایی تبعیت خو

مداران را بگیرند تا قوانینی را مستقر کنند که منطبق با اسالم است. دست سیاست
رود تا پیش ببنابراین، علما خواستار این بودند که انقالب مشروطه با مشارکت آنها به

نتی در عه مدنی سبه تضعیف موقعیت جامنحوی تغییر نکند که منجرساختار جامعه به
خواستند مجلسی تشکیل شود که نفوذ آنها افزایش و قدرت دولت ایران شود. آنها می

لحاظ ایدئولوژیکی، کم ازخواه، دستِکاهش یابد. در میان علمای مشروطه
ترین مدافع انقالب مشروطه بود. وی برای توجیه شکل حسین نائینی مهممحمدمیرزا

. نائینی نیز مانند کردارائه میاز آیات قرآن و احادیث شواهدی  ،حکومت یمشروطه
که دو  توان گفتطور خالصه میدست داد. بههمحالتی تبیینی شیعی از رژیم مشروطه ب

فان خواهان و مخالانگیز در اختالف کالمی و ایدئولوژیکی بین مشروطهموضوع مناقشه
حکومت امام غایب در جامعه اسالمی و دیگری  مشروطه وجود داشت؛ یکی حق مطلق

 گذاری. استقرار یک مجلس قانون
انقالب مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران سازشی بین جامعه مدنی سنتی ایران 

بایست در قرن بیستم شالوده جامعه مدرن ایران های مدرن لیبرال ایران، که میو گروه
 عین همکاریهمکاری که انقالب مشروطه را میسر کرد دررا بسازند پدید آورد. اما این 
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تنها برای اصول مشروطیت و آزادی، بلکه برای تحکیم موقعیت توأم با منازعه بود. علما نه
تقویت رابطه خود با بازار در انقالب مشروطه شرکت و آن را  خود در جامعه مدنی و

ور مین این منظای برای تأوسیله عنوانرهبری کردند. آنها اندیشه نظام مشروطه را به
ها و پذیرفتند. اما حاصل انقالب مشروطه با انتظارات آنها هماهنگ درنیامد. گروه

عهده گرفتند و رابطه سنتی بین های جدید نقش فعالی را در صحنه سیاسی بهانجمن
 رنقش انحصاری سنتی علما ددولت و جامعه مدنی را پیچیده کردند. انقالب مشروطه به

ی نیرومند برای سلطه در عرصه سیاسی جامعه جامعه مدنی پایان داد و یک رقیب بالقوه
 ایران پدید آورد.

 ششمفصل 

 ایران تحت حکومت پهلوی

شاه پهلوی رابطه دولت و جامعه مدنی سنتی در ایران دستخوش رسیدن رضاسلطنتبا به
کامل طورکه دو گروه عمده جامعه مدنی یعنی علما و بازاریان به ایگونهتغییراتی شد؛ به

 جانبِرسیدن رضاشاه حمایت کردند. برای پذیرش رژیم اقتدارگرای رضاشاه ازقدرتاز به
علما برخی حوادث نقش قاطعی داشتند. این حوادث که موجودیت کشور شیعه ایران را 

 1312ان توسط نیروهای متفقین بعد از سال اشغال ایر( 1کرد عبارت بودند از: تهدید می
ایران و انگلیس که ایران را به  1313معاهده سال ( 2 و در زمان جنگ جهانی اول.

رفتاری انگلستان با علمای شیعه و تبعید آنها به بد( 3 مستعمره انگلیس تبدیل کرده بود.
یر قرار ثأترا تحتِ ،ائینیویژه اصفهانی و نهب ،ایران به عنوان وطن آنها. این حوادث علما

عنوان تنها شخص توانا که قادر است نظم داخلی را برقرار کند و داد و آنها رضاشاه را به
شمار آوردند. باید توجه داشت که پیش از انقالب جلوی مداخله خارجی را بگیرد به

 ظِلحازاقتصادی بود، اما پیش از حکومت رضاشاه ایران ا مداخله خارجی عمدتاً ،مشروطه
شاه نگرش عامل مهم دیگر در مواضع علما نسبت به رضاتانه فروپاشی بود. سیاسی در آس

ه بینی بازاریان نسبت بشاه بود. علما در خوشمتحدان آنها یا بازاریان نسبت به رضا
ثری ایفا کردند. نظر مثبت علما و بازاریان نسبت به رضاشاه ؤحکومت رضاشاه نقش م

 جهتِهای بنیادی درزمامدار مناسب، پایگاه مناسبی برای اقدام به دگرگونی عنوانبه
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کردن جامعه برای او فراهم کرد. اما هم بازاریان و هم علما در معرض عرفی
 های بزرگی قرار گرفتند. محدویت

توجیه کالمی سنتی از نقش دولت در جامعه اسالمی  1320-32 هایدر فاصله سال
 ت دولت، شاه و مجلساقتدار یعنی هیئ در ایران مدرن، هنگامی که دولت میان سه مرکز

رو، پیچیدگی واقعیت اجتماعی و اینتقسیم شده بود مناسبت خود را از دست داد. از
در جامعه جدید فضای سیاسی نقش علما  موردِسیاسی جدید و فقدان توجیه کالمی در

. اما این ذاشته بودها باقی گگرایان و کمونیستهای سیاسی مثل ملیرا تنها برای گروه
نبود که روحانیت صحنه سیاسی را ترک کرده باشد؛ ولی بافت سیاسی و  امعنامر بدین

رجعیت متوان با مقوالت سنتی که علما برای توجیه اقتدار و اجتماعی جدید ایران را نمی
 بردند توجیه کرد.سنتی خود در جامعه مدرن به کار می

 هفتمفصل 

 نوسازی و علما

، رابطه دولت و علما بار دیگر 1332بعد از تثبیت دوباره موقعیت محمدرضاشاه در سال 
یش قدرت افزا برانگیخته بود وآن را برقرار شد. ترس از کمونیسم که فعالیت حزب توده 

و  هلل بروجردی، بهبهانیاتری در برابر شاه واداشت. آیتموضع مالیم بهائیان، علما را به
 دشمنِ عنوانرین علمای این دوره بودند که نظر مثبت آنها به شاه بهتشهرستانی از مهم

کرد. اما اصالحات ارضی که آمیز دولت و علما را تقویت میدشمنشان رابطه مسالمت
ز تنش ای اسوی دورهآمیز را بهاین رابطه مسالمتشروع شد « انقالب سفید»بعداً با نام 

یر آن بر ثارضی، تأترین دالیل مخالفت علما با اصالحات و تنازع پیش برد. یکی از مهم
عنوان وقف در اختیار روحانیت بود. گرچه مخالفت علما با اصالحات هایی بود که بهزمین

ا اقتصادی آنها مرتبط نبود؛ ام مستقیم با خطر آن اصالحات برای موقعیتطورارضی به
ثیر اصالحات ارضی بر امالک وقفی جای انکار نداشت. اوج مخالفت علما با برنامه تأ

ظهور بود حالِبود که تالش روحانیت رادیکال در 1342نوسازی در این دوره قیام خرداد 
ه کند ک دست آورد و دولت را مجبورهخواست نقش فائقه خود را در جامعه مدنی بکه می

 اش احترام بگذارد.به اقتدار دینی
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 هشتمفصل 

 ایران در آستانه انقالب اسالمی

 ای شد وستانه انقالب اسالمی، جامعه سنتی ایران دستخوش تحوالت گستردهآدر 
ه وجود گذاشتند که ثبات سیاسی و عرصبهتازه و نهادهای جدیدی پا های اجتماعیگروه

قوا بین دولت و علما بود برهم زدند. واقعیت اقتصادی بر توازنِاجتماعی جامعه را که مبتنی
دست دادند نفع دولت ازو اجتماعی تازه که در آن علما نفوذ مسلط و قدرت خود را به

شکل اساسی ساختار جامعه مدنی را دگرگون کرد. جامعه مدنی ایران در آستانه انقالب به
نفوذ سیاسی جدید و سنتی بود. نقش مهم و پر های اجتماعی و کارگزارانترکیبی از گروه

های سیاسی عنوان تنها کارگزاران مشروع در رهبری جامعه مدنی توسط گروهعلما به
های اجتماعی جدید، نهادهای نو و معارضه و هماوردی گرفته شده بود. گروهجدید به

روی ریخته بودند و نیهای سنتی جامعه مدنی را فروشالوده ،های سیاسی تازهبندیگروه
راندند. دادند به حاشیه میی جامعه مدنی را تشکیل میمتحد بازاریان و علما را که هسته

موقعیت  صدد اعادهشدن انحصار ایدئولوژیکی علما بر جامعه مدنی ایران، آنها دربا شکسته
ی ینی نوآورهلل خمافقیه آیتراستا، نظریه والیتاینرهبری خود در جامعه برآمدند. در

ای برای علما آفرید و بزرگی در کالم شیعه ایجاد کرد و چارچوب ایدئولوژیکی تازه
هلل ایتآهای سیاسی مدرن مشروعیت بخشید. طرفداری از مشارکت آنها در فعالیتبه

فقیه تمام موانع خمینی به بدیلی در برابر ناسیونالیسم و سوسیالیسم تبدیل شد. والیت
ترین میان برداشت و به مهمگرفتن قدرت سیاسی ازدستهر راه علما برای بکالمی را از س

وسیله برای اعاده موقعیت رهبری علما در جامعه مدنی تبدیل شد. روحانیت رادیکال با 
جامعه مدرن پیدا کند و ارتباط ها و عقاید خود توانست جای خود را درکردن گرایشنو

تر از همه آنکه متحدان اجتماعی زی کند و مهمخود را با بخش سنتی جامعه بازسا
 پا کند.وجدیدی دست

اع در هلل خمینی، این اجمافقیه آیتو نظریه والیت از پیدایش روحانیت رادیکال پیش
نی هلل خمیامیان علمای شیعه وجود داشت که مدعی قدرت سیاسی مطلق نشوند. آیت

شکلی درست برای قدرت سیاسی موقت  عنوانپادشاهی را به ،االسرارکشفدر کتاب 
ده ت شناخته شیرسمدینی بهگرچه غیراآورد. در این کتاب لزوم وجود دولت، شمار میهب
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تفسیرهای سنتی را از نقش علما در زمان غیبت کبرای امام  فقیهوالیتاما در کتاب  ،بود
ه عنوان رهبری جامعدهد و خواستار نقش فعال فقها در سیاست بهنقد قرار میغایب موردِ

ت عنوان حکومنظریه لزوم یک دولت اسالمی تحتِ شود واسالمی تا ظهور امام غایب می
تنها بازگشت به متون اصیل را کند. وی نهبندی میمشروع در جوامع اسالمی را صورت

ی از دهد. این تفسیر انقالبای از مذهب بدست میکند، بلکه تفسیر انقالبی تازهرد می
، ایدئولوژی اصلی روحانیون در گذار از جامعه مدنی به کسب قدرت سیاسی است مذهب

و همین عامل وجه تفاوت عملکرد روحانیون در انقالب مشروطه و انقالب اسالمی است. 
دالل کالمی مبنای استهلل خمینی پذیرش بالفعل حاکم سیاسی را براترتیب، آیتاینبه

یی را که از زمان غیبت کبری وجود داشت مردود جدایی اقتدار سیاسی و اقتدار قضا
گفته ایشان اجرای شریعت مستقل از دولت و حکومت اسالمی نیست. بهگفتهدانست. به

المی اسشکال حکومت در جوامع اسالمی، غیرایشان از زمان غیبت صغری تاکنون تمام اَ
یل عنوان یک بدبوده است. او همچنین برای نخستین بار نظام سیاسی اسالمی را به

شکال حکومت در جامعه اسالمی ارائه داد. در نظریه حکومت )آلترناتیو( در برابر دیگر اَ
 پیش وجود دارد. حاکمِشریعت اززیرا  ،گذاری جایی نداردهلل خمینی مجلس قانوناآیت

شدن مستلزم اطالع درست از قوانین اسالمی یعنی فقه است. چون حکومت عادل
حکومت قانون است دانش فقه برای حاکم ضروری است. بنابراین، حکومت  ،اسالمی

ای در هلل خمینی نوآوری جسورانهافقیه آیتاسالمی حکومت فقهاست. نظریه والیت
 فلسفه شیعه بود که اساساً دوگانگی اقتدار دینی و دنیایی را ازمیان برداشت.

 نهمفصل 

 انقالب اسالمی

سیاسی بازسازی موقعیت رهبری علما در  - اجتماعی فرآیندانقالب اسالمی،  فرآیند
سال نوسازی اقتدارگرایانه پهلوی  50از جامعه مدنی ایران بود. علما در طول بیش

حاشیه رانده شده و جایگاه نمایان آنها در جامعه مدنی تضعیف شده روز افزون بهطوربه
ه بودند. روحانیت رادیکال از فرصت دست دادبود. آنها بخشی از نفوذ اجتماعی خود را از

ای که انقالب ایجاد کرد برای بازیابی موقعیت برتر خود در جامعه مدنی بهره برد. یگانه
 خواست قدرتخواست فقط رهبر جامعه مدنی شود، بلکه میاما روحانیت رادیکال نمی
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ظام اسالمی ق نوفدست گیرد و از دستگاه دولتی برای بازسازی جامعه برهسیاسی را نیز ب
ای مدرن استفاده کند. انقالب اسالمی انقالبی مدرن بود که در عصر مدرن و جامعه

 آوردن مشروعیت و پذیرشدستهگرفت. بنابراین، روحانیت رادیکال برای بصورت می
های صرفاً دینی و سنتی خود را با مفاهیم بایست اندیشهدر جامعه مدنی مدرن ایران می

تر هماهنگ کند. اصالحات مدرنی مانند جمهوریت، پارلمان و مجلس نمتجددتر و مدر
گذاری از جمله شعارهایی بود که با آنها روحانیت رادیکال برای کسب مشروعیت قانون

دادن تساهل نسبت به های سیاسی و نشانجلو رفت. مصالحهدر جامعه مدنی ایران به
اسی بود که روحانیت رادیکال ها از دیگر اصول سیهای رقیب مثل کمونیستگروه

آنها یک گروه اجتماعی مهم را در جامعه  ،انقالب فرآیندمهارت از آن بهره گرفت. طی با
آن  دولت از های سیاسی مخالف شاه و خودِمدنی پیدا کردند که بسیاری دیگر از گروه

 ایکردن مستضعفین وسیلهبودند. سیاسی «مستضعفین»غافل بودند و این گروه 
راهبردی در اختیار روحانیت رادیکال گذاشت که رهبری خود را در جامعه مدنی و انقالب 

 اعاده کند. 
د ثیر بیشتری نسبت به سایر عوامل داشتند: اتحاأپیروزی انقالب ت فرآیندعامل در چند

 ارتش، سیاست ایاالت کردنطرفثر در بیؤهای شغلی میانه؛ تالش ممیان علما و گروه
            موازنه  موردِالمللی درترتیب، یک اجماع بیناینمتحده و خطر کمونیسم. به

طرفی ارتش، اجتناب از جنگ داخلی و استقرار یک رژیم بر بیاجتماعی مبتنی - سیاسی
روزی یکننده انقالب اسالمی فراهم کرد. پپایدار پدید آمد که شرایط را برای وجوه تعیین

های جامعه مدنی سنتی و مدرن بوده است. بدون به اتحاد گروهانقالب اسالمی متکی
اهداف دگرگونی انقالبی بین نمایندگان دو جامعه مدنی سنتی و مدرن،  موردِاجماع در

خمینی و  هللاپیروزی برسد. رهبران جامعه مدنی سنتی یعنی آیتتوانست بهانقالب نمی
  و هاسایر رهبران مذهبی برای همکاری با نمایندگان جامعه مدنی مدرن یعنی لیبرال

مایت کردن شاه؛ کسب حاز: منزویترین آنها عبارتندروشنفکران، دالیلی داشتند که مهم
 کردن ارتش. طرفها و بیلیبرال

نیروهای جدید که جامعه مدنی سنتی توان و اهمیت خود را در موازنه قدرت دولتی و 
 خمینی هللادست داده بود. بنابراین، قصد و نیت آیتدر جامعه مدنی مدرن پیدا شده بود از
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رفته علما در جامعه مدنی را دوباره بازگرداند، بلکه بر آن بود تا دستاین نبود که نفوذ از
ت و لدست آورد و دوگانگی سنتی دوهقدرت سیاسی حاکم بر جامعه مدنی و دولت را ب

هد ساالر تشکیل دجامعه مدنی را از میان بردارد. وی به دنبال آن بود که یک دولت دین
ترین نام امت حکومت کند. اما استقالل جامعه مدنی که یکی از مهمکه بر توده همگنی به

ی رفت. جامعه مدنشمار میههای قدرت علمای شیعه بود تهدیدی برای رژیم جدید بپایه
 شدند. دورهکدام برای حکومت اسالمی الزم و ضروری محسوب نمیهیچسنتی و مدرن 

کوتاه پس از انقالب نیز نشان داد که جوامع مدنی برای نظامی که قرار است بر مبنای 
دنی مدرن که حال، حذف جامعه ماینبر دارد. بامقاصد اسالمی اداره شود دردسرهایی در

تر از حدف جامعه مدنی سنتی بود. فوری ،بودر دوره حساس انقالب رشد زیادی کرده د
گذاری و انتخابات صورت گرفت و تغییر حذف جامعه مدنی از طریق ابزار مدرن قانون

 جهت بود. اینان اولین گام درؤسسان به مجلس خبرگمجلس م

 وجوه کلیدی انقالب اسالمی بدین قرار است: 
 ر خود داشت. سروحانیت، تاریخی از مداخله در سیاست را پشتِ  .1
ه زمانی ارائویژه روحانیت رادیکال تصویری از یک جامعه جدید را درهروحانیت ب  .2

 ریزی بود.فرو حالِکه نظام کهنه در کرد
نشینان های اجتماعی جدید، یعنی حاشیهبرخورداری روحانیت از حمایت گروه  .3

امکان بیان فاقدِ گرایی بودند، اماگرایی و دینشهری )مستضعفین( که حامالن سنت
 ها، سازمان و نمایندگی سیاسی بودند.خواسته

ی تمام قدرت سیاسی هیچگاه هدف علما نبوده است. قبضه ،در ایران سنتی  .4
بر موقعیت اجتماعی آنها در جامعه شرکت علما در انقالب مشروطه اساساً مبتنی

م از مفهوم مدرن مشروطیت برای تحکی توانستندمدنی سنتی ایران بود که علما می
کردن قدرت دولت استفاده کنند. اما در موقعیت خود در جامعه مدنی و محدود

روحانیت رادیکال رویای ساختن یک نظام اجتماعی جدید و  ،انقالب اسالمی
 کار قرار داد. دستورِی قدرت دولتی برای تحقق این هدف را درقبضه
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 تأمالت تطبیقیدو انقالب: 

مقایسه ابعاد انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، محور مطالعه نویسنده درباره تاریخ قرن 
عنوان جامعه مدنی آن است. در انقالب اول، نخست روحانیت نتوانست بیستم ایران به

در یک جامعه سنتی قدرت را در دست گیرد؛ اما در انقالب دوم توانست بدین کار نائل 
جامعه مدنی نفوذ خود را  ا در انقالب مشروطه شرکت کردند تا در سیاست وآید. علم

ند. در گرفتن کل قدرت سیاسی کوشیددستهتثبیت کنند، اما در انقالب اسالمی برای ب
هم آمیخته شد. در جدول ذیل برخی ابعاد دو انقالب نتیجه قلمرو مدنی و سیاسی در

 مشروطه و اسالمی بررسی شده است. 
 

ب اسالمیانقال مشروطه انقالب     

خواهعلمای مشروطه علمای رادیکال  رهبری 

هاعلما، بازاریان، لیبرال  اتحاد انقالبی علما، بازاریان، روشنفکران 

های شغلی میانه، گروه

ستضعفانم  
 نیروهای انقالبی روحانیت، بازار، عشایر بختیاری

نظریه شیعه درباره دولت، 

خواهیفقیه، جمهوریوالیت  
نظریه سنتی ایدئولوژیک مشروطیت،  چارچوب 

دیکتاتوری سنتی همراه با 

 نهادهای مدرن مثل مجلس
 دولت دیکتاتوری سنتی

طرف قوی که بی ارتش ملیِ

 ماند

عیف متکی به حمایت ارتش ض

 خارجی که مداخله کرد
 ارتش

 


