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 بررسي علل ناكامي

 ارتش ملي در ايرانييبرپادرجنبش مشروطه

∗وحيد سينائي

 دانشگاه فردوسي مشهديو اقتصادي علوم ادارةاستاديار علوم سياسي دانشكد

)8/8/91: تاريخ تصويب_20/2/91: تاريخ دريافت(

:دهيچك

و جنبشهدف انقالب و هاي مشروطه در همه ها و استمراربخشيدن به دولت مدرن جا برپاداشتن

ـ ملت بوده استةمشروطنهادهاي آن در چارچوب مدل  در اين مدل، ارتش ملي به عنوان. دولت

و انحصار مشروع زور برعهده،يكي از نهادهاي اصلي دولت  نقش مهمي در برقراري حاكميت

ت. دارد و حاميان آن، با وجود برانداختن رژيم پيشين، از سيس نهادهايأاما در ايران جنبش مشروطه

و قدرتمند يك دولت مدرن از جمله در.ندارتش ملي بازماند كارآمد علل اين ناكامي را بايد

و اجتماعي  باهمساختارهاي سياسي و كارگزاران مشروطهزمان خواه در ايران جنبش مشروطه

و سلط. جستجو كرد و اقتصادي روسيه تزاري بر ايران، ضعفةاز اين قرار نفوذ هاي سياسي

و ناتوانيِ تساختاري شهر و اصنافج طبقات شهري مانند  كه حامالن اجتماعي ار، روشنفكران

و و نخواستننيز مشروطه بودند تآن،خواه هاي كارگزاران مشروطه ناآگاهي سيس ارتشأها را از

وةاين ناتواني به نوب. ملي در ايران بازداشت  خود به ناكامي مشروطه از برپايي يك دولت مقتدر

از دست سرانجام از .خواهان انجاميد مشروطههاي آرمانرفتن بخشي

:يديواژگان كل

 مشروطهـ اجتماعي، كارگزاران، ساختارهاي سياسي، ايران،ارتش ملي

 Email: sinaee@um.ac.ir 05118829584:فاكس*

در«عنوانبامقالهةاين مقاله از طرح پژوهشي نگارند و تداوم ارتش ملي و تكوين ة كه در دانشكد شدهبرگرفته» ايراندولت

و اقتصادي دانشگاه فردو . استيافتهسي مشهد انجام علوم اداري
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 مقدمه
ت مشروطه مهم سيس دولت مدرنأترين جنبش اجتماعي ايران در اوايل قرن بيستم ميالدي براي

و ناتوان دولت قاجار،. است  هاي پايه نهادندبنياهدف مشروطه برچيدن ساختارهاي فرسوده

به قانون، پايان،ت قوييك دول و محدود و عقب اما مقيد به وابستگي سياسي ماندگي بخشيدن

و همواركردن مسير توسع خواهان با وجود واداشتن اما مشروطه. ايران بودةاقتصادي

و 1285مظفرالدين شاه به صدور فرمان مشروطيت در مرداد  ، تشكيل مجلس شوراي ملي

و نهادهاي دولت مدرن ادن برخي از مهم از بنيادنه،تدوين قانون اساسي از ترين ساختارها

و برقراري نظام امي آنچنان مهم است كه كسروي اين ناك.وظيفه بازماندند جمله ارتش ملي

و ديگر«: نويسد مي و يا نخواست در تهران به ناشايستي مجلس اول همين بس كه نتوانست

به مشق سربازي وا و روزنامهب. داردشهرها نيز جوانان را از ارها گفتگو رفت و ها گفتار نوشتند

، اصلي اين مقالههدف).569ص،1357 كسروي،( آمد ليكن همه اينان بيهوده گرديد»افتو« نجف

و مشروطه»ن يا نخواستننتوانست«شناخت علل ت مشروطه مأخواهان از .ي استلسيس ارتش

در،در اين مقاله باهماجتماعيسي، سياهايساختار علل اين ناكامي مشزمان و انقالب روطه

مشروطه در به عبارت ديگر ناكامي. شده استخواه جستجو هاي كارگزاران مشروطه كنش

 براي تكوين دولتآن اهميت وجودازخواهانايجاد ارتش نوين باوجود آگاهي مشروطه

ذيدر ريشه،مشروطه و همسو با ناتواني ساختارهاينفوذ خارجي، مخالفت ساختارهاي  موافق

و كنش و نخبگان مشروطه مشروطه .داردخواه هاي رهبران

و روش.1  تحقيق پيشينه
تشهايو ناكاميو نهاد مشروطيت با همه كاميابي انديشه وأ،  ثيري ماندگار بر تحوالت سياسي

و تا آينده نامعلومي اهميت خود را حفظ وطه مشرةدربار. خواهد كرداجتماعي ايران داشته

آي بخشكهي منتشر شدهآثار زياد و خاطرات رجال آن دورههان از به تاريخ انقالب مشروطه

كمة دستومربوط است كه و تحوالت فكري مشروطهبه انديشه،شمارتر هستند ديگر ها

از. انتشار يافته استهاي مشروطه هم آثاري ناكاميةدربار. اند پرداخته ة در مقالهاآناز شماري

آن،ايمر سود جستهاضح  سيس ارتش نوينأتازخواهان به ناكامي مشروطهتركمها اما در

ميتلع. شده استرداختهپ و ساختاري اندكتوان توجه را به دولت مشروطه، موانع نظري

و نيز ناديدهدر ايران،تكوين آن  اه نقش كنشگران در اين فرايند ومانگاشتن و نقش ارتش يت

و اجتماعي ايران معاصر نيروهاي مسلح از اين مقاله با بهره. دانست در تحوالت سياسي گيري

و در چارچوب نظري هاي اسنادي داده ميةـ تاريخي كوشد پرتوي بر علل ساختارـ كارگزار

ت و كوشندگان سياسي آن در .سيس ارتش نوين بيفكندأناكامي مشروطه
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و تاريخي، تبيين در جامعه و بـر نقـش ها نوعـ شناسي سياسي و معلـوليعاً سـاختاري  لـت

و غير و مناسبات اجتماعي ١هاي ساختاري بـا نـوعي موجبيـت تبيين. شخصي متمركزندروابط

آن.ندا مراهه و قـرار دارنـد كـه بـر نقـش تعيـين٢گرايانـه هـاي اراده هـا، تبيـين در برابر  كننـده

ت هاي اجتماعي كنشگران انتخاب ميأ نخبه از،گشا هـستند هاي ساختاري راه تبيين. كنند كيد  امـا

ت و آن سياسـت غفلـت مـيةهاي نخبگان در عرصـ ثير كنشأنقش و هـا را كوچـك ورزنـد يـا

مي بي و دسـتيابي بـه شـناختي ساختارةنظري. شمارند اهميت ـ كارگزار جوياي تلفيـق ايـن دو

س بـه واقـع از پديـده نزديك و و ياسـي هـاي اجتمـاعي و آكنـده پيچيـده از تعامـل سـاختارها

و كـارگزار در مركـز.هاست كارگزاران دخيل در وقوع آن  به ارتباط بـين سـاختار امروزه توجه

 ساختارـ كـارگزار،ةدر نظري.)54ص، 1388پاركر،( پردازان علوم اجتماعي قرار دارد مطالعات نظريه 

و ناخواسته ساختاره كنش و بـاآن.ا نيستند گران محصول نادانسته  كـه انـد اراده ها فاعالني آگـاه

و كارگزار منطقاً مستلزم يكديگرند. توانند محيط خود را شكل دهند مي يك. از اين رو ساختار

. يابـد هايي براي كـارگزار تـداوم مـي ساختار اجتماعي يا سياسي با تدارك قيدوبندها يا فرصت

تـكم بنابراين تصور ساختار بدون تصوري دست كه ممكن است تحـت ثيرأاجمالي از كارگزار،

و اسـتوكر،( آن محدود يا توانا شود، معنا ندارد  به اين ترتيب در اين نظريـه بـر.)304ص، 1383مارش

و موجبيت آن اهميت شرايط ساختاري و مختفـي در ت هاي مقتـضي و هـمأهـا ةزمـان اراد كيـد

م كنش و بازيگري آنان نيز و گاه تعيينؤگران ميثّر آينـه بـا اي كـه هـر اراده. شـود كننده دانسته

و معطوف به هدف همراه شود نقش و بـهچه،آفريني مدبرانه ،ويـژه در نوپـايي سـاختارها بـسا

و تغيير را رقم زند .جبرهاي ساختاري را درنورديده، مسير دگرگوني

 دولت، ارتشو نيروهاي اجتماعي جديد.2
و نيروهاي اجتماكح در پاسخ به نيازهايو نخستين بار در اروپا،عي نوپديدام سرزميني

و نهادهاي آن از جمله ارتش را بنياد نهادند و كارآمدي. جوامع اروپايي، دولت مدرن

به موفقيت و نخبگان غيراروپايي را ـ نظامي، استعمارگران اروپايي اين گسترشهاي اقتصادي

و فراگيرساختن نهادهاي آن در ديگر نقاط استعمارگران سوداي. جهان ترغيب كرددولت

بهوماندگي سرگذاردن عقب استعمارستيز آرزوي پشتِو نخبگان،گشايي جهان  دستيابي

و قدرت -هايي در برابر الگوي دولت شدن مقاومت ها باوجود برانگيختهآن. داشتندرا استقالل

و ابزارهاي خشونت ملت، به جوامع غيرار،با توسل به زور اين. دادند گسترشوپايي آن را

 
1. determinism. 
2. volunteerism. 
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كه دولت مدرن با كوشش از اين. جهاني يافتةسيطرهاي دو نيروي متعارض چنين بود

به معناي جهاني ديدگاه .استهاي غيراروپايي سرزمينبهآننهادهاي توسعةشدن دولت مدرن

ي، براساس رويكرد نظام. گيري دولت مدرن رويكردهاي متفاوتي وجود دارد در تبيين شكل

به جنگ آغازدولت از  دل با طبعي متمايل و پيش از هر چيز ت افروزي شكل گرفته مينأمشغول

ازةورود تود ميان،نظامي در تبيين دولت ديدگاه.و تقويت قدرت نظامي خود است  انبوهي

و اوايل قرن نوزده آغاز شد كه در اواخر قرن هجده به سلك نظاميان، ةو ورود تود،مردم

ا به حوزانبوهي كهةز مردم قرن بيستم است، همةوم دوم قرن نوزدهةنيم ويژگي سياست،

قو،در اين ديدگاه.)144ص،1388 پوچي،( بيندمية معناداريبطار شكلة تكامل يك گيري قهريه در

و تحوالت بعدي آن اهميت محوري دارد كه جديد جهاني، دولت نظامدر.دولت مدرن هايي

و شكوفا شوندخواستند بمانن مي دااز داشتن ناچار،د .)113ص،1377 پوچي،(بودندميئ يك ارتش

مي و ممتاز داللت كه توانايي دولت مدرن بر نوعي نظم قانوني يا نهادي غيرشخصي كند

و سلطه بر آن را دارديكةادار بر اين اساس توانايي.)34و32صص،1386 هلد،( قلمرو معين

ت دولت تحأها در و و سامانمين و كيم مباني قدرت به امور داخلي  خارجي خود در كانون دادن

هاي هاي دولتي مدرن از تالشبه عبارت ديگر فرايند تشكيل نظام. قرار داردسازي فرايند دولت

و گسترش قدرت خود در برابر طرفةمجدان و نيز درگيرهاي داخلي فرمانروايان براي حفظ

گ ملت-ديگر دولت به بستهها قيت اين تالشفمو.)Poggi, 1990:101( رفته استها سرچشمه

در توانايي دولت بهده سازمانها و آني نيروهاي نظامي اينو بودهها به هنگام نياز كارگيري

به فرايند كسب منابع اعم از انساني، مالي، تسليحاتيةبه نوب توانايي  غذايي وابستهو خود

تي در شرايطي كه تنها شمار اندكي از اتباع حاضر بودند منابع يا بنابراين فرمانروايان دول. است

سلطة اتباع خود را زير تشكيل دادند تا هايي نهاد قرار دهند،هاآنزندگي خود را در اختيار 

و تشكيل قانون ميان اعمال حاكميت دولت،،ترتيب اينبه. آورند خود ساختارهاي دولتي گذاري

ت راأو نظامي، و .)Tilly, 1975:45( پيوندهاي مستقيمي وجود دارد،اندازي جنگهمين مالي

د نظريه بر حق انحصاري٢و ماكس وبر١ولت جديد مانند هنريك فون تريشكهپردازان

و اعمال حاكميت مطلق خويش  و منابع كافي براي دفاع از خود دولت در داشتن تسليحات

و تاحدي اغراق.)104ص،1389سينائي،(دان كيد كردهأت آميز راندل كولينز نيز با اشاره به اين تعاريف

كه اراد: نويسد مي و ساير ابزارهاي استفاده از سالحة دولت مركب از افرادي است هاي آتشين

و پليس است. اجبار را دارند تعريف دولت.)Collins,1975:181( دولت بيش از هر چيز ارتش

رةوان سازماني كه انحصار استفادبه عن حقا در قلمرو معيني در اختيار دارد مشروع از زور به ،

1. H. Von Treischke. 
2. Max Weber. 
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به خدمت ميةوظيفانحصاري دولت در فراخوان شهروندان و. انجامد اجباري اين حق

در،صالحيت و ناسيوناليسم در چارچوب اصل حاكميت ملي دارد كه از پيوند ريشه حاكميت

ـ ملت   وجود يك ارتش،بر اين اساس.)105-109صص،1389 سينائي،( شودميناشي پارادايم دولت

و مدرن در مدل وستفالي دولت ضروري استئدا دولت مقوم ارتش نوين،از اين قرار. مي

و  و سامان. ارتش جديد است مأمندولت اين مدرن به اين دو در فرايندي دوسويه بخش

و تداوم يكديگر كمك مي داتشار.ندكن برپايي به صورت دولت،ةمي در مدل مشروطئهاي

و برقراري موجبحاكميت ملي يافتن رسميت در اين دولت، زيرا؛ارتش ملي درآمدند حقوق

دا تفاوت ارتش ملي با انواع ارتش.ه استشدملي شهروندان تكاليف به پيوند،مي ديگرئهاي

و عمومي بازمةوظيف از طريق نظام آن با تمام ملت .)201ص،1390سينائي،( گرددي اجباري

و گروه هاي اجتماعي نوپديد؛ شهر، تكوين دولت جديد در اروپا در پيوند با نهادها

و روشنفكران درها گروهاين. گرفتمي صورت،بورژوازي و درونتنها مناسبات شهري

و قدرتمند شهرنشيني  و سرمايه«.نددشميايجاد بو در واقع شهر . دندداري در غرب يكي

كه سرمايه الن گذاشتهةداري تخم فاخت لوئيس مامفورد طنزگونه ادعا كرده است ةشده در

ميمما. محدود شهرهاي قرون وسطا بود كه فورد با اين گفته خواهد اين واقعيت را بيان دارد

بيةپرند كه آن درون تخم، مقدر بود كه(چنان رشد كند كه قالب محدود خود را بشكند تناسب

و ميراثةو سپس با دولت يعني تسخيركنند) قت داشتحقي و طرز تفكر شهر خوار نهادها

به هيچ كه البته و طرز تفكر نبود وجه قادر به كنار شهري متحد شود برودل،(»نهادن آن نهادها

.)531ص،1372

تنها جايگاه توليد اقتصادي خاص بلكهنه، در قرون وسطاي متاخروشهرها در اروپا

حكاموجود كه قدرت را به نفع به ضرر فئوداليت سياسي خودگرداني يافتند و هام ارضي

كجاب و تضمين آن نوع،در اين دوران.ندردجا و اقشار شهري حكومت را براي تهيه  بورژوازي

و از زندگي الزم داشتند كه حول محور ميتوليد به،رو ازاين.شد جلب منافع استوار نخست

ازكمك حاكمان مطلقه  در. ميان بردارند شتافتند تا ساختارهاي فئودالي را هاي پناه دولت آنگاه

و سياست آن مطلقه دار با تحول كارفرمايان سرمايه. بر قدرت اقتصادي خويش افزودند،ها هاي

به طبقه، نيازهاي سياسي آنان تغيير كرد ها خواستار تفويض مستقيم اختيارآن. از صنف

به زيرا،حكومتي نبودند به سود گونه اعمال حكومت از داخل طبقه و نامشروع اي مصنوعي

را برخي از رقبا عليه ديگران تمام مي و فرايند انباشت سرمايه و ظرفيت فرضي تعادل بازار شد

 به عاملي احتياجوتوانست يكسره از حكومت انصراف دهد داري نمي اما سرمايه. كرد مختل مي

كه از طريق آن حكومت فداشت هم كند پاسدارياليت خودمختار بازارع كند تا هم از حقّ و

ن عامل بايد از يك جايگاهايطبعاً. نمايدبر منافع ممتاز را تضمين خودمالكيت جمعي
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ر و قابل مي» عمومي«يت حاكميتؤاختصاصي كه از طبقات حكم آن ستقلمراند هاو باالي

و قابل رويتي بودنظام حكومت مطلقه چنين حاكميت عمومي. بود هاي آن اما دخالت. ممتاز

و جهت و پيشه، ايجاد انحصارات، محدود كردن رقابت  دادن به تجارت، مخلّ در كار

و هموار ص1377 پوجي،( فعاليت بازار بودكردن خودمختاري به.)132، به نظر پوچي تا آنجا كه

با از سوي حكومت» مداخله در بازار«ثيرات منفيأت،خود بورژوازي مربوط بود هاي مطلقه

آن سياست و خارجي كه به نفع سرمايه هاي داخلي مي،داري بود ها و اقشار.شد تالفي اما اجزا

اد طبقه بورژوازي به رايبويژه روشنفكران، كه يك هويت متمايز اجتماعي و هنرمندان، ان

و اختناقازبودند، هر زمان ساخته ميسانسور هاي فعاليت» سازير عموميافكا«با،شد كاسته

ت ارگان ونهبراي دولت مطلقه، نهادي. دادندميثير قرارأهاي دولتي را تحت و انتقاد  شدن بحث

به خودگرداني بازار،ل شدن نقش براي آن در هدايت دولتئقا  از خواست احترام

بةبا تبديل شدن جامع. انگيزتر بود مخاطره در مدني از ابزار مناسبي براي حكومت ه چالشي

به برابر آن، و اجزاي آن به ارائ بورژوازي نوين انداز جذابي از يك نظام چشمةويژه روشنفكران

به:ازند عبارت بودآن كه محورهاي حكومتي انديشيدند و شهريار  محدوديت قدرت دولت

و برتربودن آن از قانون، نةتلقي از جمهور به عنوان حوز جاي مطلق و ه اتباع انتخاباتي نظام

و همكارية مدني به عنوان حوزةو جامع،محض ،اين ترتيببه. هاي اجتماعي مستقل روابط

و حاكميت ملي به ميداني بورژوازي با اتكا به جاذبه و با تكيه بر عنصر مليت هاي طرح خود

و ضد دولت مطلقه پيكار كر به نفع او .داز مبارزه سياسي شكل داد كه حتي پرولتاريا هم در آن

و پيكار، دولت كه محصول سياسي اين رويكرد و مبتني بر قانون اساسي بودند هاي مشروطه

صص1377 پوچي،( هاي مطلقه شدند در قرن نوزدهم در اروپا جانشين دولت .)134ـ 139،

در وقوع انقالب ـ دموكراتيك و برقراري مشروطه محصول قدرتمندي غربهاي بورژوا

و توانايي آن وةوجود طبق«.دار حاكم بود زمينة در از ميان برداشتن طبقبورژوازي  شهرنشينان

و نيرومند الزم به. رشد دموكراسي پارلماني بوده استةيا بورژوازي مستقل فقدان بورژوازي

داري بنابراين اگر ما توجه خود را صرفاً معطوف به بخش زمين. معناي فقدان دموكراسي است

.)13و12صص،1369مور،(»ي يعني بورژوازي از نظر دور خواهد ماندكنيم عامل اصلي دموكراس

در ايران.3 و ارتش ملي  جنبش مشروطه
و خودكام و تالش برايةپيروزي جنبش مشروطه به معناي نسخ حكومت ايلي  قاجاري

آن، استمشروطه، دولت مقتدرةنظريدر. استقرار سامان سياسي جديد در ايران بود  اما قدرت

و زير نظارت نمايندگان مردم در مجلس به قانون  ايرانةهدف جنبش مشروط. باشدميمحدود

و از لحاظ نظري نيز دست اعمال قدرتةشيوقدرت خودكامه يعني تغيير محدود كردنكم
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ك. بود ميماما كوشش براي افزايش و تمركز منابع قدرت سياسي نيز مطلوب شناخته شد يت

و تاريخي ايران امكان همه، بااين.)39ص،1372بشيريه،(  يك دولت تشكيلشرايط ساختاري

ت ناكامي مشروطه.د را فراهم نساختكارآمةمشروط برأخواهان در سيس ارتش ملي شاهدي

.اين مدعاست

و ضروري دولت مدرن مشروطه . ارتش ملي آگاه بودندوخواهان از پيوند ناگسستني

. خان آمد غيبي يا دفتر تنظيمات ميرزا ملكمةي در كتابچمئنخستين بار طرح ايجاد ارتش دا

وة مدتي پس از امضاي عهدنام،م1857-8هاي سالةتاريخ نگارش اين دفتر در فاصل  پاريس

دا. استبوده از دست رفتن هرات به ضرورت تشكيل ارتش ميئملكم بخشي از اين دفتر را

ن به نظر او دولت ايران. ظم يافته استدر چارچوب حكومتي اختصاص داد كه براساس قانون

و قائم باشد دو. بايد داراي دو گونه لشكر عازم و لشكر قائم نفرات لشكر عازم چهل هزار

و ترتيب اين دو لشكر،تكاليف. كرور سپاهي خواهند بود و زير نظر، حقوق  موافق قوانين

آن. استوزير جنگ و وظايف را ملكم سازمان داخلي وزارت جنگ به دقت،به اختصارها  اما

بي آثار ميرزاةمجموع( تنظيمات آورده استةدر كتابچ صصتاملكم خان، ،41-38(.

و تشكيل نخستين مةدوربا پيروزي انقالب مشروطه به ارتش يلمجلس شوراي ملي نياز

و مرجةارچهاآن. بر سر زبان نمايندگان مجلس افتاد و تجاوز خارجي را هرج ، جنگ داخلي

ميهرا امروز...بايد جنگ خانگي را رفع كرد«: جمعه گفت حاج امام. دانستند اندازي قشون

به فكر افتاده. كند هشت ماه است عثماني تجاوز مي ايد كه دو فوج قشون راه بيندازيد؟ اگر هيچ

فردا روس خواست كه او هم همين حركت را بكند چه خواهيد كرد؟ چرا سرباز درست 

د نمي بايد ...بايد جداً از دولت خواست: يس مجلس افزودئر.»ر فكر قشون نيستيدكنيد؟ چرا

و قشون كرد بي. فكر سرباز از فردا مشغول افواج. نظم است يك فوج منظم مقابل ده فوج

مي. شويم مي اما فراهم كردن.)475ص،1384مذاكرات مجلس اول،(كنيم براي اين كار يك كميسيوني

رقشون منظم، نيازمند  و به اين نياز واقف بودندئپول بود و نمايندگان مجلس نيز حاج. يس

به اتفاق پول هيچ كاري پيشرفت نميبي: سيدنصراهللا گفت و تحصيل پول هم موقوف است كند

و ما اتفاق نداريم در.و اتحاد و تا قشون نباشد مجازات  تا پول نباشد قشون فراهم نخواهد شد

و تالش وكالا فضلعليآقا ميرز. كار نخواهد بود آقا هم از ضرورت رفع اغتشاشات داخلي

و نيز با وزرا سخن گفت و اتفاق در واليات و هم مجلس: براي اتحاد طهران هم مركز دولت

م و اردويي تشكيل ندادند؟ چرا اينجا تا حال افواجي آماده نكرده.ي استلدارالشوراي آقا اند

قانون. مملكت را منظم كرد، آن وقت قوانين را مرتب نمودبايد اول: خان گفت ميرزا ابوالحسن

و نظم واليت اول پول الزم است،. بايد اجرا شود وكالي واليت بايد متحداً.بعد از آن قشون

، 1384مذاكرات مجلس اول،(شود مملكت را اصالح كردبه اين قانون اساسي فقط نمي. اقدام كنند
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و انديشيدهجمعه سخنان سنج حاج امام.)467ص همه«:اي در باب قشون منظم بر زبان آورد يده

به مي كه قشون چريك امروز به اينكه بعضي گفته. خورد درد نمي دانيد اند در بدو اسالم مردم

مي ميل خود جمع مي و به جهاد و اسلح شدند ةرفتند صحيح است، ولي امروز با اين توپ

ن ديگر اينكه ما سابق يك صورت قشوني. شودميجديد بايد قشون منظم باشد، به پهلواني

مي. داشتيم گويا حاال هم داشته باشيم كه  خوب.ها هشتاد هزار استآنةعددهيم، پول هم

كه الاقل اين قشون را ترتيب داده حاضر نمايند اگر پول كفايت.است وزير جنگ را بخواهيم

ع. كند، عده را يك قدري كم كند نمي كه ميدهمقصود اين است كه پول آن اي را گيرند ها

و آماده نمايند، براي اينكه غير از اين باشد نظام داخلي هم برهم خواهد و همسايه حاضر  خورد

آقا ميرزا ابوالحسن خان سرانجام.)476ص،1384مذاكرات مجلس اول،(»هم چشم طمع نخواهد پوشيد

به مص و قانون تبديلوطرحي ارائه داد كه مقصود را و رعايت بقاي ايران«:كندبه از آنجا كه حفظ

و متحتّم است درو چنانچه در ساير ممالك جوانان از سن بيست،به هر ايراني فرض يك سالگي داخل

يك سالگي به موجب قانون نظامي بايد در تحت نظامو شوند، در ايران هم جوانان از سن بيست نظام مي

اب.)501ص،1384مذاكرات مجلس اول،(»درآيند نهه دا ين ترتيب مي بلكه برقراريئتنها تشكيل ارتش

ت. خواهان بود مورد توجه مشروطه نيزوظيفه نظام و تائيدهاي نمايندگان،أاما باوجود همه كيد

م و تشكيل ارتش بالبرقراري خدمت نظام و عمر آن بهي در مجلس اول به سرانجامي نرسيد

باي.به پايان رسيد) 1908 ژوئيه23(1287ماه توپ بستن بهارستان در دوم تير ك سال بعد

و پايان استبداد صغير، جنبش مشروطه بار ديگر فتح تهران، شدخلع محمدعلي شاه .زنده

و خواسته طرح مجدد ايدهفرصتي براي مجلس شوراي مليةتشكيل دومين دور هاي ها

و كارآمد بود و نظامنامه. مشروطه از جمله تشكيل يك سازمان نظامي جديد هاي در مرامنامه

براحزاب سياسي  و تشكيل ارتش ملي ضرورت برقراري نظامآن دوره شدأتوظيفه بند. كيد

ازةدهند دمكرات ايران كه ادامهة فرقةششم مرامنام و مشي حزب اجتماعيون عاميون بود

دةبه خدمت وظيف،گرفت حزب سوسيال دموكرات روسيه الهام مي خدمت«: ارد اجباري اشاره

هر يك از افراد تندرست ملت بايد دو سال در قشون. ايرانيانةهمعسكريه اجباري است براي 

و.)7ص،1361اتحاديه،(»السالح خدمت نمايند تحت كيد بر عموميت،أتبرايدر توضيح اين بند

و مدت خدمت در شرح مرامنامه آمده است و«:عدم تبعيض وجوب دفاع از مملكت اسالم

شبح و احدي هم به واسطهفظ حوزه بر عموم جاي ازةه نيست  اينكه من آقا يا از اعيان يا

و حسنين هيچ.علمايم از اين تكليف معاف نيست و اميرالمومنين افضل)ع(كس از پيغمبر

و بي آن نتواند بود و شبهه دفاع موقوف است به اطالع از طريق دفاع موافق اسباب عصر حاضر

و تعليم طريق جنگ استموقوف است بر و اطالع كافي. مشق  اما اينكه دو سال براي مشق

سه يا چهار سال مختلف بوده است  ليكن بر حسب تجربيات محقق،است اگرچه در دول اروپا
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و و تاهل دور داشتن موجب ضرر و خانه و زياده از آن جوانان را از اهل شده كه دو سال

و  .)47، 1361ه، اتحادي(»كار استخّرأتانزجار

كار اجتماعيون اعتداليون، با وجود حزب محافظه» دستور مشروح مسلكي«در مرامنامه يا

و  تمام اختالفات مسلكي كه با اجتماعيون عاميون انقالبي داشت، بر ضرورت خدمات نظامي

ت و آمده استأقشوني عمومي عموم افراد مدتي از عمر خود را به انجام وظايف«: كيد شده

برةاعيدف كه و خدمات قشوني از واجباتي است هر فرديةذم هيات صرف كنند چون وظايف

م لذا اداء اين تكليف نمي،گيرد تعلق مي و مزدي بوده بلكه بايد وجتواند در مقابل اجر اني

ص1361 اتحاديه،( تكليفي باشد در.)107، نيز كه مقارن» داشناكسوتيون ارامنهةپروگرام فرق« حتي

و برقراري نظام وظيفه اشاره، ايام تهيه شدههمين ازهر«:استشدهبه تشكيل ارتش ملي يك

م م.ت معيني در نظام ملي خدمت نمايددافراد تندرست ملت مجبور است ولنظام ي در حدود

م. محل توطّن خود خدمت خواهد كرد ي را در صورتي خارج از محل توطّن خود اعزاملنظام

ا مي و مواجب هر فردي از افراد.ستقالل وطن تهديد خطري متصور باشدنمايند كه به  جيره

م ص1361 اتحاديه،(»هي در مدت خدمت مساوي خواهد بود با قدر اقل اجر يوميلنظام به.)188،

در قالب عبارت نيز) سوسياليست اونيفيه(اجتماعيون اتحاديون ايرانةمرامنام در موضوعاين

بر« و حقوق عموميتشكيل قواي مسلحه و پاسداري از امنيت و»اي دفاع از آزادي مردم

ص1361،اتحاديه(»اجباري ساختن خدمت سپاهيگري« ةدور اما دومين. توجه شده است)162،

م و ايجاد ارتش ملي توفيق نيافتي نيز در برقراري نظاملمجلس شوراي .وظيفه

 تبيين علل ناكامي.4
س و روش و رويكرد مختار اين مقالهدر چارچوب نظريه ت،اختارـ كارگزار ةكنند يينب عوامل

ت عبأناكامي انقالب مشروطه در و نامساعد:ازندا ارتسيس ارتش ملي  ساختارهاي ناموافق

كه چونان عامل تعيين و داخلي و ناتواني آن از برپايي كننده خارجي اي براي ناكامي مشروطه

 از سرشت ارتش آنان كارگزاران نيز در شناخت نادرسترثيأت.ارتش جديد ايفاي نقش كردند

به عنوان فرماندلم و نگراني بجاي آنان از افزايش قدرت شاه ميةي .شود كل قوا آشكار

و حمايت از قاجارهارو. 1.4  سيه؛ مخالفت با مشروطه
به نيازهاي دروني اين و پاسخي . جوامع بوددولت مشروطه در اروپا برآمد نيروهاي اجتماعي

و سياسي شكل گرفتةاين دولت در روند طوالني توسع  بدون اينكه الگوهاي، اقتصادي

وا در سرزمينما. گذاردبر نمايشي يا تخريبييثتأخارجي بر آن هاي غيراروپايي الگوها

بخشي از اين. اثرگذار بودندتحوالت سياسي در ساختارهاي خارجي به دو شكل متعارض 
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بهأت مية نفس وجود الگوي مشروطثيرگذاري و موفق نيز نمود، دولت در اروپا كه كارآمد

با،ايران. گشت بازمي كه در مقايسه و دگرگوني روي آورد  زماني به تكاپو براي تغيير

وكه الگوي درون در اين شرايط درحالي. مانده يافت كشورهاي اروپايي خود را عقب زاد

و فكرينخبگانرناچابه،كارآمدي تدارك نشده بود  اروپايي را مطلوب يافتندة، مشروطابزاري

و انطباق آن با جامع ت. ايران كوشيدندةو براي انتقال ثيرگذاريأاما بخش ديگري از

آنبه مقابله با همين تالشدر ايران ساختارهاي خارجي  و منحرف ساختن شد ها . ها معطوف

ويژه در كشورهاي آسياييبه،هاي غيراروپاييين دولت را در سرزمفرايند تكويناين تجربه نيز

هاي استعماري گاه در تالش براي ممانعت در اين كشورها قدرت. ساخت متفاوت،و افريقايي

 اين همان نقشي؛افول ظاهر شدند روبهِ رژيمِ در نقش حامي،از دگرگوني ساختارهاي موجود

. ايفا كردبود كه روسيه تزاري در ايران به هنگام جنبش مشروطه

وة ايران با امضاي معاهددر سياسي روسيه نفوذ  تركمانچاي، برقراري كاپيتوالسيون

تحمايت كردن از و با و رجال ايران آغاز ش1258سيس بريگاد قزاق در سالأ پادشاهان قاجار

به. شدت گرفت)م1878( كه  اما در واقع زير نظارت،ظاهر تابع وزارت جنگ ايران اين بريگاد

و هماهنگ با ستاد ارتش روسيه در قفقاز بودسف رام1895 سرانجام از سال،ارت روسيه  خود

و زير كه. مستقيم شاه قرار گرفت فرماناز قيد اين نظارت صوري رهانيد بريگاد«نتيجه آن شد

كه در زمان ناصرالدين شاه بودج و بر حسب ظاهر تحت امر وزارت جنگةقزاق  معيني داشت

و نه از كسي شنوايي...مظفريةدوردر...ايران بود به شاه اعتنايي داشت ،1370الدوله، امين(»نه

و حمايت از بقاي قاجارهاةسلط.)266ص در.شد سياسي روسيه موجب دفاع از وضع موجود

: جديد آن كشور در تهران نوشتةوزير امور خارجه روسيه به نمايند)م1904(ش1283سال

. خود خواهيم آوردةتدريجاً تمام نقاط ايران را زير سلط«اميت قلمرو شاه ما با محافظت از تم

به ساختار داخلي بي به تعبير. اش دست بزنيم آنكه عالئم ظاهري استقالل آن را نقض كنيم يا

صادرات.)Enter, 1965:41-42(» ديگر، ما وظيفه داريم ايران را از نظر سياسي مطيع خود سازيم

.هاي مياني قرن هجدهم به ده برابر افزايش يافت ايران در مقايسه با سالكاالهاي روسي به

و سرمايه  درصد56)م1914(ش1293گذاري باعث شد در سال كسب امتياز، اعطاي وام

و را. درصد صادرات ايران در اختيار روسيه قرار گيرد72واردات ماروين انتنر اين سياست

ميمي» امپرياليسم روبل« و درةايران در آستان: نويسد نامد  جنگ جهاني اول تا حد چشمگيري

ميبود مدار اقتصاد روسيه .)Enter, 1965:77(شدو بخشي از اقتصاد آن كشور محسوب

و شكست از ژاپن در سال بيم1905انقالب روسيه و سستي، فرصت مقابلهو بروز ثباتي

با. گرفت ايران را از تزارهاةبا جنبش مشروط محاما و آغاز پادشاهي ،دعلي شاهمگذشت زمان

و نخبگان حاكم از روس. ها را از او به عمل آوردند بيشترين حمايتساختارها ها با حمايت



71 بررسي علل ناكامي جنبش مشروطه در بر پايي ارتش ملي در ايران

و محاصر، فرمانده بريگاد قزاق،لياخوف به بهارستان  نقشم1909 تبريز در سالة در حمله

اي مهمي در مقابله با مشروطه و بازگشت استبداد در ادوارد براون با استناد. ران داشتندخواهان

و او نيز به دستوراتبه اينكه كلنل لياخوف  خودةنوب خود را از رئيس ستاد نظامي قفقاز

مي فرمانش از: نويسدمي،گرفت را از مشاوران شخص تزار يكي يك سياستمدار روس به

.)215ص،1376،براون( بودآشنايان من گفت تزار به مناسبت انهدام مجلس به لياخوف تبريك گفته 

بي روس خواهان اثر ساختن اقدامات مشروطه ها پس از شكست استبداد صغير كماكان در

وآن. هاي يك دولت مدرن نقش داشتند ريزي پايه براي پي ها با مخالفت با ژاندارمري خزانه

و اخراج شوستر به انحالل مجلس دوم  از ايران سپس اولتيماتوم براي عزل مورگان شوستر كه

با،انجاميد و تداوم جديدگيري يك نيروي نظامي نهادهاي مالي مدرن، شكلايجاد نشان دادند

آن. سازگاري ندارند فعاليت مجلس مشروطه سر  مخلوعِها به بازگشت محمدعلي شاه رضايت

و تخت ازدست آني شاهد ديگر،رفته به ايران براي تصاحب تاج و تمايل به بر اميدواري  ها

مي. احياي رژيم پيشين بود به محض: نويسد براون به روسيه قول داده بود محمدعلي شاه

و به به ايران و مناطق ساحلي درياي بازگشت دست گرفتن قدرت، سرزمين ثروتمند آذربايجان

به روس .) Cited in: Foran, 1993, 186( دهدبها خزر را

و روشنفكر ضعف شهر، سرمايه. 2.4 انداري
دو از دوران باستان شهرها از اركان و اصناف و تجار و سياسي ايران اساسي زندگي اقتصادي

و طبقات آن اما استقرار دستگاه حكومت در شهرها از خودمختاري. طبقه اصلي آن بودند  شهر

آن جلوگيري مي و را كرد بنابراين.)251-257صص، 1348اشرف،( دادمي قرار حكومتةسلط زير ها

از آزادي، موضوعاين. هر نيز مانند طبقات آن داراي موجوديت مستقل سياسي نبودش

و ايجاد تضاد ميان شالوده مي خودمختاري و روستايي جلوگيري  تضادي؛كرد هاي توليد شهري

م در شهرهاي شرقي مفهوم.داري بود ثر پيدايش نظام سرمايهؤكه در مغرب زمين از عوامل

 زورفرماني، حضور قدرت سياسي در شهر،علت. نيامد پديد٢»شهرنشين«ا مفهومي١»شهروند«

ازتانعممو شهريةحكومت بر جامع تنهانه. هاي خودفرمان صنفي بود رشد انجمنآن

و برگزيد، شهرِحكومت و، مردم نبود، بلكه شهرهاة نماينده و قانون اساسي و مقررات  قوانين

ص1359اشرف،( شهرنشينان باشد نيز نداشتندةكه برگزيدهاي مستقل دادگاه با استقرار مركز.)34،

ر حكومت در شهرها، براي آن ميؤها به نمايندگي از قدرت سا يا كالنتراني انتخاب كه شد

و اصناف را زير نظر داشتند نهآن. مركزي، تجار  بلكه، مانع استقالل طبقات شهري بودندفقط ها

1. citizen. 
2. burger. 
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ميو بهرهاز شهريان اخاذي و ديگران،( كردند كشي هم ص1354پيكالوسكايا  شهر،در اين دوران.)284،

كه به حكومت مربوط بود  بيهقي، محمود غزنويةبه گفت. بود» موضوع خراج« فقط،تا آنجا

كه چرا در برابر مهاجمان قراختاييان مقاومت كرد مردم شهر بلخ را سرزنش مي درندكرد و

ب« نتيجه سومستغلي، و ديگران(»تاوان از شما خواسته آيد.ختنددين بزرگي، از من ، پيكالوسكايا

ص1354 با نبود.)262، و طبقات آن باعث شد كه شهر در ايران و خودمختاري شهر استقالل

و سياسي آن شناخته شود فعاليت ا،هاي اداري و توليدينه با عملكرد ،به اين ترتيب. قتصادي

و تجار،كه تجارت از رونق نسبي برخودار بود درحالي و اقتصادي فاقد اصناف ،قدرت سياسي

ص1365فراي،( تاثيرگذار بودند ،105.(

 حاكميت سياسي در شهرها،با وجود تحوالت سياسي كه در قرون ميانه در ايران روي داد

نهم» آزاد«و از شهرهاي دگرگون نشد ص1358كوزنتسوا،( بودخبري و ستد شهر.)86، يحجم داد

تجار ايراني در تجارت خارجي نقش. قاجاريه نسبتاً محدود بودان دورة تا ميانبين شهريو

ب و كه اندوخته بودنداوجودمحدودي داشتند با، ثروتي به عنوان يك طبقه در انباشت ثروت

و تهديدهايي از ناحي محدوديت ميآن.رو بودنده حاكمان روبةها ند پول خود را داد ها ترجيح

.foran,1993: 33)( انداز يا در خريد زمين صرف كنند پس

و خاستگاه آن شهرهاي بزرگي مانند تهران، تبريز، رشت، اصفهان،ةمشروط انقالبي شهري

و  و زنجانپس از آن،شيراز، خوي، قزوين و)568: 1357كسروي،( مشهد، همدان و طبقات

آن گروه كه در و برآوردهاي جمعيت بررسي. بردند ها به سرمي هاي اجتماعي بودند شناختي ها

درةحاكي از آن است كه جمعيت ايران در سد و در اوايل قرن بيستم  نوزدهم در حدود هشت

نه ميليون نفر بود سي تا چهل.ه استحدود در نيمي از اين جمعيت در روستاها، درصد

و عشايراي ميدر شهرها زندو ده تا بيست درصد،االت زاده، جمال؛101ص،1379اماني،( كردندگي

صص1363ير، باري؛198-199صص،1362  ,Foran؛52-72،صص1373 كاتوزيان،؛37-51صص،1362 عيسوي،؛4-3،

و در آستان،بر اين اساس.)1993:136  انقالبة جمعيت شهرنشين ايران در اوايل قرن بيستم

ب يك.ودمشروطه در حدود يك تا دو ميليون نفر ص1371كاتم،( درصد از اين تعداد تنها و)310،

صدهاآن تعدادو باسواد)22،ص1358 هاليدي،؛4ص،1363ير، باري( درصد دست باال پنج  بين ده تا

و كوچك سكنآن. هزار تن بود در. داشتنداها در هشتاد تا صد شهر بزرگ شمار باسوادان

ك،شهرهاي بزرگ بيشتر و حتي شهرها اندك بود جمعل اما در درآنبيشتر. يت كشور ها

مب. ها سواد آموخته بودند خانه مكتب آناغلدر اين زمان به جز چند مدرسه كه ران مسيحي ها

و اداره مي سه ابتدايي جديد وجود داشت مدر21كردند، در تمام ايران تنها يك دبيرستان

بكه بيشتر آن)5ص،1363ير، باري( به تازگي .رپا شده بودندها
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در خودمختاري حرفه بدون اما، شهريةبازرگانان قدرتمندترين طبق و از نظر سياسي اي

و فرمان ديگررديف  از. شهري بودندةبر جامع قشرهاي تابع ثروتمندتر شدن بازرگانان پس

و كشيده شدن  به بازارهايةدامنگسترش تجارت خارجي ايران در قرن نوزدهم فعاليت آنان

به معناي توانمندي تجار به جه مةطبقيكةمثاباني و خودآگاهي يلسياسي، افزايش همبستگي

البته بازرگانان در انقالب. داران اروپايي در تحوالت سياسي نبودو ايفاي نقشي همانند سرمايه

ت و ت اما در پرتو بينش،ثير داشتندأمشروطه نقش و آنأهاي ماركسيستي در اهميت اين نقش ثير

كه اين طبقه براي مثال. در پيروزي انقالب مشروطه اغراق شده است آبراهاميان مدعي است

و هويت سياسي» مليةهمبست« انقالب مشروطه به يك نيرويةدر آستان كه از شخصيت

ص1377آبراهاميان،(است تبديل شده،مشترك خود آگاهي داشت او.)76، ت،به نظر و ارج بازرگانان

س حال آنكه بازرگانان در جريان انقالب دچار. تون برپايي انقالب مشروطه بودنديكي از دو

و چنددستگي  و تجارت خارجي وابسته بودند.ندشدتفرقه به سرمايه ،آن دسته از بازرگانان كه

و بحران اقتصادي پس از انقالب،بي. از ابتدا با مشروطه مخالف بودند ةدستثباتي سياسي

صف مخالفديگري از آنان را به،در ادامه.ن راندانيز به كه به پيروي از روحانيت  برخي از آنان

كه به كاهش نقش بازرگانان به مثابه. انقالب پيوسته بودند، از آن كناره گرفتند عامل ديگري

از،در مشروطه كمك كرد» مليةهمبست«يك نيروي   ناكامي اين طبقه در فرايند انتقال

به سرمايه آن. صنعتي بودداري تجاري و افزايش ثروت به رونق توليدات ملي پيوند نخورد ها

مي. همچنان بر مدار مبادالت تجاري با خارج استوار ماندنمنافع آنا يف در«:نويسد عبداهللا

مةنبود شرايط عادي براي رشد يك طبق  خارجية روزافزون سرمايةي كه با رخنل بورژوازي

به سوي سرمايهبوةطبق...وجود آمده بودهب  كشاورزي آوردةگذاري در زمين رژوازي ايران رو

و غيره(چراكه محصوالت آن بدين. در بازارهاي جهاني خواستار زيادي داشت) پنبه، ترياك

هاي خارجي، عناصر بورژوازي نوظهور ايران آلت دست سياستط بانكلتسةترتيب در نتيج

ك به طرف توليد مواد خام و كه مورد احتياج كشورهاي سرمايهاستعماري شدند داري شاورزي

و بانك خارجيان از طريق قرض. بود كشيده شدند و ها ها بر نظام مالي ايران سوار شدند

ت. مالي ايران را به طرف وابستگي راندندةسرماي و اسف ثير رقتأاين مسئله انگيزي در روند بار

و ويژگي بورژوازي ايران گذاةاندوخت رشد شرايط، ايناب.)64ص،1362اهللا يف، عبد(»شت ابتدايي

به وابستگي تجار ايراني انجاميد . تجارت خارجي در چارچوب نظام تقسيم كار جهاني

و منتقد و حاج سياح العابدين مرغه ني مانند زيناروشنفكران در،اي، عبدالرحيم طالبوف

و آثار خود از تجارت به عنوان نه« خاطرات ت» ترويج متاع وطنداللي خارجه بهجو از ار

 اند ياد كرده»ها حمال فرنگي«و»و بلكه دشمنان وطن خودشانيانمزدوران فرنگ«عنوان 

ص1344اي، مراغه( ص1363آدميت،؛472ص،1346 حاج سياح،؛164، ،74(.
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و،هاي شهري بودند كه در انقالب مشروطه نقش داشتند روشنفكران از گروه  اما در چند

نكاچون و چگونگي ايفاي آن مي.ت چندي وجود دارداين نقش  روشنفكران:نويسد فوران

آننقش فعالي در رهبري جنبش داشتند و روزنامه در روزنامههاو نگار، ها در نقش سردبير

و مترجم، استاد ولمعوشاعر  ساالريو بعضي از اعضاي ديوان صاحبان مشاغل تخصصينيزم

در.)Foran, 1993: 181( مشغول به كار بودند و كيفيت اجزاي روشنفكران ايران دقت در كميت

و اوايل قرن بيستم فبودن آميز روشني گواه اغراقبه،اواخر قرن نوزدهم درعاطالق نقش ال

به روشنفكران است سه اعتراض عموم. رهبري جنبش ازيدر هيچ يك از كه در تهران پيش

ف«از، گرفتتصور)1906اگوست( 1285 مرداد . نيستيخبرروشنفكران»ِالعرهبري

صص1377 آبراهاميان،( شرح حوادث اين سه رويداد و رهبري پررنگ)104، 105، اتفاقاً گواه حضور

و طالب در رويدادوروحاني . است منتهي به انقالبهاين

و قدرت اجتماعي محدود روشنفكران در انقالب مشروطه درسبتعداد اندك كه ب شد

آنبهامنامه انتخابات مجلس، حتي يك كرسي نمايندگي نظ و اجزاي  يعني روشنفكران

و روزنامه از. نشودداده...نگاران، شاعران، استادان، معلمان  نيز كه در انتخاباتهاآنبرخي

بهها به نمايندگي از ديگر صنف،صنفي نخستين دوره به مجلس راه يافتند و طبقات اجتماعي

د اي با بازرگانان ارتباط گسترده، برخالف اروپا،روشنفكران در ايران. رآمدندعضويت مجلس

و بازرگانان بيشتر با روحانيون بزرگ در پيوند بودند. نداشتند به. تجار محيط طباطبايي با اشاره

وةنبود نمايند و قواعد عرفي براي محافظت از نبود متنفذ تجار در دستگاه حكومت رسوم

طبحقوق براي جبران اين كسر متعارف طبقاتي، اينان: نويسدمي، بازرگان در ايرانةقو رشد

، 1367( آمدند بزرگ كه بر مسند حكومت شرعي نشسته بودند گردمينهايهمواره پيرامون فق

كهةحتي آن دسته از طبق.)214ـ 215صص و از اوضاع كشور« متوسط فكري روشن داشتند

و و نجات جامعه را در پيروي اصالحاةتشن...ناراضي بودند و تحول اوضاع بودند فالح ت

و طريقه و يا تعقيب فلسفه هاي مذهبي كه در آن زمان در ايران شيوع بسيار پيدا كرده بود

و پيروان آن مسالك شدند و آزادي نمايندبه... عرفان دانسته به تجدد مانع ...جاي آنكه كمكي

ش بزرگي براي پيشرفت كار آزادي و ستگيناپيو.)80ص،1363زاده، ملك(»دندخواهان بورژوازي

و كودتاي سوم اسفند روشنفكران ايران در سال تا1299هاي پس از مشروطه  نيز ادامه يافت

يكي از ضعف كه  هاي ناتواني در ايجاد گروه،ها هاي بورژوازي ايران در اين سال آنجا

ص1357ايرانسكي، تريا،پاولويچ،(شده است شمرده مخصوص به خوديروشنفكر ،163(.

.ندكه در انقالب مشروطه مشاركت جستبودند شهرياتطبقديگرازوران پيشه

و دوزها، پنبه ازها، رنگرزها، لباسس ها، چراغ تراش بافندگان، سنگ چون هايي صنف ... دوزها

آن صنف بافنده انقالبي. پيشگام انقالب بودند در ايناز.)Foran, 1993: 179(ها بود ترين رو



75 بررسي علل ناكامي جنبش مشروطه در بر پايي ارتش ملي در ايران

ا ده32ل بيشترين كرسي را در ميان طبقات اجتماعي داشت؛ومجلس كرسي كرسي در برابر

و زمين. بازرگانان كه هرچه بر قدرت رهبران ايالت به بيهوده نبود پس داران در مشروطه، ويژه

و نفوذ آنان افزوده،از استبداد صغير شدمجلس در شد از تعداد  آنان كاهش قدرت. كاسته

به عرص.ت ديگري نيز داشتلع به افزايش داخلي نظام جهاني سرمايهة ورود ايران داري

و كاالهاي خارجي انجاميد در رقابت با كاالهاي توليدات كارگاهييناتوان. واردات مصنوعات

و پيشهسويي وارداتي از به صفوف مشروطه اصناف و خواهان وارد كرد وران را بيكار، ناراضي

سو از و آني سوي ديگر توان اقتصادي در اسي زوال ماقبل هاي روبه طبقه رديفها را كه

كه نميآن،داري بودند سرمايه توانستند پايگاه قابل اتكايي براي مشروطه چنان فرسايش داد

. باشند

و و حامل مشروطه بيش از هرجا در جريان استبداد صغير و ناتواني طبقات حامي ضعف

خواهان گريبان خود را از استبداد مشروطه.شدراندن محمدعلي شاه آشكاربعقبراي تالش

به  و زمين كمكصغير كه نسبتي با خواسته نيروي رهبران ايالت و داراني رهانيدند ها

محتضر بر بورژوازي نوپايةفئوداليت فتح تهران پيروزيرو ايناز. هاي مشروطه نداشتند آرمان

ص1364 حائري،(ه شده استايران خواند و زمين ايل،با فتح تهران.)122،  چونداران بزرگ مردان

و صمصام عليقلي و محمدولي خان تنكابني خان سرداراسعد سپهدار(السلطنه از ايل بختياري

و وزارت داخله را در جنگ وزارتوزيري، هاي نخست هاي متوالي سمت براي سال) اعظم

صص1350ضرغام بروجني،( اختيار گرفتند پس.)53-38، و زميناز اين در بر نفوذ رهبران ايالت داران

شدةقو و اصناف كاسته و از شمار بازرگانان مار نمايندگان مالك در چهارش. مقننه نيز افزوده

و؛ درصد بود45و21،30،49نخست مجلس به ترتيبةدور  حال آنكه سهم اصناف، تجار

در37بازرگانان از  رسيدهاي دوم تا چهارم درصد در دوره8و7،5به اولةدور درصد

صص1372شجيعي،( و زمين.)251- 258و264،  ايجادنا در صف نخست مخالفداران رهبران ايالت

و نهادهاي آن در ايران بودند يك برقراري نظام. يك دولت مقتدر مركزي و تشكيل وظيفه

ميو قشونتارتش ملي قبل از هر چيز قدرت نظامي ايال به چالش هاآن. كشيد محلي آنان را

بيهوده نبود كه به هنگام اولتيماتوم. با تشكيل يك سازمان مالياتي كارآمد نيز مخالف بودند

و صمصامةها دربار روس و انحالل مجلس دوم، سپهدار با اخراج مورگان شوستر السلطنه

 (Foran, 1993: 174-175).ها همكاري كردند روس
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و نخواستن كارگزاران ندانستن. 3.4
ت كارگزاران مشروطه به دو شكل بر ناكامي مشروطه در . سيس ارتش ملي اثر گذاشتندأخواه

و دسته دسته و جايگاه ارتش در دولت جديد تديگراي اي با ندانستن سرشت ثيرأبا دانستن

به افزايشتشكيل ارتش در  و در نتيجه .افتادن مشروطه خطر قدرت شاه

م از مشروطهبرخي و وظايف آن درك نادرستي داشتند موريتأخواهان از قشون ملي، با. ها

و قدرت يافتن انجمن يا صدور فرمان مشروطيت كه گارد ناسيونال ها، اين تصور شايع شد

م كه حتماً بايد به معناي آن است و استعداد نظاميلقشون ملي ت در مقابل دولت داراي قشون

مت دولباشد تا مت غلبه كندلهروقت بخواهد بر بيل، ، 2536مجداالسالم،(استعداد نباشدت

و مردم ريشه اين تصور.)82ص ايران داشت كه در دوران در در شكاف تاريخي حاكمان

شد شكاف دولتدر قالبمشروطه  و انجمن» قشون ملي«براي تشكيل اين.ـ ملّت بازتوليد ها

به  ميبرخي از نمايندگان تندرو كه مجلس فشار و خواستار آن بودند هرقدر زودتر«آوردند

م و داوطلب معيلكميسيون نظامي جديد براي قشون ها از البته مقصود همه انجمن.دشو»ني

م در،يلتشكيل قشون آن. دولت نبودبرابر پاسداري از ملت ها درصدد بودند برخي از رهبران

م و به نام مشروطه به قشون خود رسميت داده دستت قشونيلبراي خود را،وپا كنند يا  آن

ر احتشام. يات قرار دهند تعدةاسباب ادام ها انجمنةخواستيس مجلس در برابر اينئالسلطنه

و كه اين مسئله در مجلس طرح شود«مقاومت كرد ص2536مجداالسالم،(»اجازه نداد او.)84،

گا معتقد بود اقدام مشروطه به تشكيل و قواي قزاق تحت فرمان خواهان رد براي مقابله با شاه

ميا و اطرافيان وي فرصت به شاه و قواي مجاهد و، به جنگ با مجلس، مشروطه كه علناً دهد

و غيرمسئول كه تحت هيچاي عدهكردن اعتراض من اين بود كه مسلح«.برخيزند گونه ديسيپلين

ا و به رعايت قوانين و خود را مقيد و افسران قاعده نباشند و از فرمانده حكام نظامي ندانند

و اين قشون هر روز  و مورداعتماد دستور نگيرند نتايج سوء مهلكي ببار خواهد آورد مافوق

و مفسدهيآلت دست  ميك يا چند تن افراد مغرض و يا وسيله اطفا جو اد تمنيات افريشود

مي شهوت كا پرست قرار و سرانجام به تباهيگيرد مير مملكت را  السلطنه، احتشام(»كشدو نابودي

ص1367 بر انجمناين، باوجود).622، و اثبات مزيت خود ، ديگرانها هركدام براي اظهار اهميت

و در روزهاي خاصي به مشق وامي گروهي شد«. داشتند از جوانان بيكار را مسلح چاره منحصر

م به اينكه هر انجمني در هر محله بود از صاحب  اسلحه يا عينةحله مبلغي براي تهيثروتان آن

و فشنگ از آن م تفنگ و به قشون كم.ي بدهدلها بگيرد و كه به جان مردم افتادند ترين اين بود

به صاحبان تهديدات آن مي ها و از اين ملت خارج ثروتان محله اين بود كه تو را كشيم

به... دانيم مي شدكلي از مجلس اين بود كه قلوب بزرگان مملكت »و مشروطه منزجر

صص2536مجداالسالم،( .)85و86،
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و ناامني السلطنه معتقد بود جنبش مشروطه بدون خون احتشام و غارت، آشوب ،ريزي، قتل

و متمم و با تصويب قانون اساسي و پارلماني تبديل كرده رژيم استبدادي را به نظام مشروطه

خورا آن تمام حقوقي  به قيمت دهكه ممالك متمدن بهن  با مختصر، دست آورده ها هزار نفر

به جنگ با پادشاه. استچنگ آوردهبهمقاومتي يبنابراين دريغ است كه مردم را

و غيرمسئ مسلوب و هرزهاالختيار و با هتاكي واو بهانه به دست گويي، ول وادار كه ذاتاً مستبد

به مقابله و«.نندكعاشق حكومت فردي است داده، او را مجبور با شرايطي كه وكالي تندرو

هريها انجمن و وضعي كه جرايد هتاك پيش آورده بودند، كه با هزار غرض تشكيل شده ي

و حكومت مشروطه پادشاه ترقي و عاشق آزادي به جاي محمدعلي شاه بود خواه اي را هم كه

د به و عاصي وادار و آن نوع متنفر و جنگ با آن مجلس مي مشروطهشمني چه خواهي نمود،

و  رسد به پادشاهي نظير محمدعلي شاه كه از سراپاي وجودش بهانه براي تعطيل مجلس

و پدرش به ص1367 السلطنه، احتشام(»زور از دست داده بودند هويدا بود بازگرفتن آنچه خود ،624.(

م اي از مشروطه دسته  براساس اصل.ي احتراز داشتندلخواهان نيز آگاهانه از تشكيل ارتش

و بحري با شخص پادشاهيفرمانفرما«،پنجاهم قانون اساسي مشروطه در. بود»ي كل قشون بري

 اذن در شي، اذن در لوازم آن نيزةنظر به قاعد«:نويسد توضيح اين اصل جعفر بوشهري مي

و مدلول وسيع فرمانفرما به عبارت عام و با توجه وةي كل قشون كه شامل كلييهست  اجزا

و لوا ميجزئيات و اسباب قشون و زم كه بعدها ايجاد و هر نيروي ديگري شود نيروي هوايي

و تحت  و عرفاً در حدود قلمرو قشون باشد مشمول مقررات قانون اساسي اختراع شود

بي(»ي پادشاه قرار خواهد گرفتيفرمانفرما صصتا بوشهري، ،163-162.(

و اختالفات رو م مفاد اصل پنجاه و محمدعلي شاه،به گسترش هواداران شروطه

از مشروطه  وجود يك نيروي نظامي قدرتمند. كرد يك ارتش قدرتمند بيمناكايجادخواهان را

ميةكف و متناقضي پيچيده بنابراين آنان در شرايط؛كردشاه را در سياست ايران سنگين

يك.قرارگرفتند و قدرتو هرجپايانخواستار برقراري امنيت،سو از مندي كشور مرج، توسعه

و  با از سوي ديگر نميبودند يا خودكامهو مستبد شاهبه،ينظاميروينكيييبرپاخواستند

 وقتي در دوم.. اي ارزشمند بدهند هديهقمع مشروطه بودو قلعيبراكه مترصد فرصت مناسب

و رهبران مشروطه را دستگير قزاق1287تير به توپ بستند  عيدتبوها مجلس شوراي ملي را

شد تشخيص درست مشروطه، به قتل رساندنداي كردند اگر ارتشي قدرتمند. خواهان آشكار

و بركناريچه،زير نظارت شاه شكل گرفته بود بسا فتح تهران، برانداختن استبداد صغير

مي كم مدت محمدعلي شاه ميسر نبود يا دست با. كشيد ها طول اين تجربه باعث شد كه

تبرافتادن محمدعلي  راأشاه، نمايندگان مجلس دوم در سيس يك نيروي نظامي جانب احتياط

.از دست ندهند
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و و برقراري امنيت مستلزم وجود نيروي نظامي كارآمد و مقتدر استقرار يك دولت مركزي

ت به نوب مين منابع مالي از طريق جمعأايجاد چنين نيرويي، نيازمند و اين نيز  خودةآوري ماليات

و رونق اقتصادي بودمحتاج امني بهةاين چرخ.ت  آشنايي بود كه وقتي مجلس دوم نيز

به عنوان يك طرح جامع نگريست ، 1384 سينائي،( خود را بار ديگر آشكار ساخت،اصالحات

يكةوزنخواهان نگران از سنگيني مشروطه.)219ص شاه در سياست ايران، چاره را در ايجاد

و نظارت مجلس يافتند فرمان اما زير،نيروي نظامي قدرتمند رو در سال ازاين. وزارت داخله

ر)م1910(ش 1289 هم.ي دادندأبه تشكيل ژاندارمري دولتي يك مجلس دوم زمان براي ايجاد

و مالياتي، استخدام مورگان  و تشكيل ژاندارمري خزانه را نيزترسشوسازمان نوين مالي

صص1385شوستر،( تصويب كرد تژاندار.)97-89، درش1291سيس در سالأمري از زمان  تا ادغام

صص1333 افسر،( سه دوره را پشت سر گذاردش1300قشون متحدالشكل در سال اما.)59-63،

و حيثيتي ملي، محدوديت . هاي ذاتي يك نيروي انتظامي را نيز داشت باوجود داشتن اعتبار

و نبود منابع به تضعيف آغاز جنگ جهاني اول به كاهش درآمد گمركات  ژاندارمري توانمالي

و. ها انجاميد حقوق ژاندارمپرداختو تعويق با شكست آلمان در جنگ اول جهاني

هاي جنگ، عامل ديگري نيز دارانه ژاندارمري در سال ها از عملكرد جانب ناخرسندي انگليس

شدةكنند بر عوامل تضعيف ص1377كرونين،( ژاندارمري افزوده ص2535 مقامي، قائم؛62، همه.)196،

،ترتيب اينبه. شد ژاندارمري نتواند در قامت يك ارتش ملي ايفاي نقش كند سببها اين

ت مشروطه .سيس يك ارتش ملي در ايران بازماندندأخواهان كماكان از

جهينت
و نيروهاي اجتماعي نوپديد افزايي قدرت سياسيهمودولت مدرن با همراهي حكام سرزميني

شد آنان نخستينو اجتماعي و كارآمدي نهادهاي اين دولت. بار در اروپا ايجاد موفقيت

به جهان و ترغيب آنان شد موجب قدرتمندي كشورهاي اروپايي وقتي ايران در معرض. گشايي

و رهبران ساختارهاي عقب،قرار گرفتي استعماريها سياست ياراي ايستادگي درماندهمانده

و وابس هاي نظامي، عقب شكست. شتندادر برابر اين هجوم را ند و ماندگي تگي اقتصادي

و ركود بود قرنةنتيجسياسي  در اين شرايط نخبگان ايراني كليد گشودن درهاي. ها سكون

و تجهيز نهادهاي مدرن يافتند و استقالل را در اصالحات ها براي نيم سده به انجامآن. ترقي

و ترويج ايده گم اصالحات و سرسخت،اشتندهاي نوين همت وي اما مقاومت  ساختارها

شد حاكمان به شكست طرح از با اوج. هاي اصالحي منجر حكمرانيةشيوگيري نارضايتي

كه ديگر نمي عقب و خودكامه، قاجارها نيز از،توانستند مانند گذشته حكومت كنند مانده

ا،ترتيب اينبه. شدندناگزير پذيرش الگوي جديد حكومت وةنديش مشروطه از  سياسي
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ـ سياسي ايران راه يافتاجتماعيمطالبات و نهادهاي.به نهادهاي حقوقي  مشروطهاما نظريه

و خارجيوجودبا و. نداشتاي گسترده بنيان اجتماعي، دشمنان قدرتمند داخلي تجار

و بازرگانان دچار ضعف و چند دستگي طبقاتي، روشنفكران اندك ـ نهادي هاي تاريخي

و پيش،نفوذ كم  ناتوان از برپايي دولت مشروطه،زوال روبهةوران به عنوان يك طبقهو اصناف

درن قاجارها، كه مشروطهادر اين شرايط در واقع يك ائتالف گسترده از مخالف. بودند خواهان

هاي حكومتي برتر اما از نظر قدرت اجتماعي فروتر بودند، به نسخ نظام آن از حيث ايده

آن. گذشته موفق شد و نهادهاي و،اما بخشي از اين ائتالف از برپايي دولت مشروطه  ناتوان

كه فرمان مشروطه صادر، مجلس تشكيل.و بخش ديگر اساساً مخالف بوددمرد ،اين چنين بود

و كارآمدي در ايران مستقر نشدةمشروط اما دولت؛و قانون اساسي نوشته شد ةنشان. باكفايت

يكي از عناصر اصلي تشكيلبارز نبود چنين دولتي، به عنوان ةدهند تشكيل نشدن ارتش ملي

و برقراري انحصار مشروع زور است و عامل مهم اعمال حاكميت در ناكامي. دولت مدرن

و سياست،خواهان از برپايي ارتش ملي مشروطه روسيه تزاري، امتناع استعماري هاي نفوذ
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و نخواستن،نقش مهمي داشت آمدند مي م هاي كارگزاران مشروطه اما ناآگاهي . ثر بودؤخواه نيز

م تشكيل سرلنشدن ارتش و به ناكامي مشروطه از برپايي يك دولت مقتدر انجام ازدستي

به، يك بار ديگر نشان داد ارتش اين تجر. خواهان انجاميد هاي مشروطه بخشي از آرمانرفتن

و در ضعف يا نبود يكي، ديگري نيز ديري  و پناهگاه يكديگرند و دولت مدرن پشتيبان نوين

.پايد نمي

و مĤخذ :منابع
:يفارس.الف

گلايران بين دو انقالب،)1377(آبراهاميان، يرواند-1 و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، ترجمه احمد .ينشرن: محمدي

.انتشارات دماوند:، تهرانهاي طالبوف تبريزي انديشه،)1363(آدميت، فريدون-2

و نظامنامه مرامنامه،)1361(اتحاديه، منصوره-3 :، تهران مجلس شوراي مليةهاي احزاب سياسي ايران در دومين دور ها

.نشر تاريخ ايران

مخاطرات،)1367(احتشام السلطنه-4 .انتشارات زوار، چاپ دوم: هدي موسوي، تهران، به كوشش سيد محمد

قمتاريخ ژاندارمري ايران،)1333(افسر، پرويز-5 نا:، .بي

.6و5، شماره راهنماي كتاب،»هاي تاريخي شهرنشيني در دوره اسالميبرخي از ويژگي«،)1348(اشرف، احمد-6
.انتشارات زمينه:، تهراندوره قاجاريه: داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه،)1359( ________-7

.انتشارات سمت:، تهرانشناسي مباني جمعيت،)1379(اماني، مهدي-8

.انتشارات امير كبير:، به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهرانخاطرات سياسي،)1370(امين الدوله، ميرزا علي اصغرخان-9

ج-10 و سازمان برنامه:، تهران1900-1970ايراناقتصاد،)1363(باري ير، .موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي

.انتشارات كوير:، ترجمه مهري قزويني، تهرانانقالب مشروطيت ايران،)1376(براون، ادوارد-11



 1392زييپا،3 شمارة،43ةدور، سياستة فصلنام 80

و حيات مادي سرمايه،)1372(برودل، فرنان-12 .نشرني:، ترجمه بهزاد باشي، تهران1400-1800داري

و توسعه:، تهران سياسي در ايرانةموانع توسع،)1372(شيريه، حسينب-13 .موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي

.انتشارات دانشگاه تهران:، تهرانمباني حكومت در ايران،)تابي(بوشهري، جعفر-14

.نشر آگاه:، ترجمه امير عباس سعيدي، تهرانساختاربندي،)1383(پاركر، جان-15

شركت سهامي كتاب هاي:، تهران ايرانة انقالب مشروطةسه مقاله دربار،)1357(س ايرانسكي،.و تريا،.م ولويچ،پا-16

.جيبي

و ديگران.و پيكلوسكايا،-17 سد،)1354(ن ، ترجمه كريم كشاورز، هجدهم ميالديةتاريخ ايران از دوران باستان تا پايان

.انتشارات پيام: تهران

.نشر آگه:، ترجمه بهزاد باشي، تهرانتكوين دولت مدرن،)1377( فرانكوپوچي، جيان-18

19-يراهنما اسكات، آلن نش،تيك:درينصرريقد ترجمه،»دولتليتشكيهاهينظر«،)1388( فرانكوانيج،يپوچ

 جلد،ياهبردر مطالعات پژوهشكده: تهران،يقاسميمحمدعلوينصرريقد ترجمه،)دوجلد(ياسيسيشناس جامعه

.اول

.، تهران، كتاب تهرانگنج شايگان،)1363(جمال زاده، محمدعلي-20

.ابن سينا:، تهرانسياح خاطرات حاج،)1346( حاج سياح-21

و نقش ايرانيان مقيم عراق،)1364( حائري، عبدالهادي-22 و مشروطيت در ايران .انتشارات اميركبير:، تهرانتشيع

و سياست در ايران،)1384( سينائي، وحيد-23 .انتشارات كوير: تهران،)1357-1299( دولت مطلقه، نظاميان

و نظام وظيفه دولت مدرن،،)1389( ________-24 .شماره هفتمپژوهش سياست نظري،،ارتش ملي
 فصلنامه،»ياحرفه ارتشبهفهيوظ نظام تحولردنينويهايفناوروهاياستراتژريتاثيبررس«،)1390( ________-25

.2شماره،41 دوره،استيس

.سخن انتشارات: تهران چهارم، جلد،رانياياسيس نخبگان،)1372( زهرا،يعيشج-26

.يماه نشر: تهران افشار، حسن ترجمه،رانيا اختناق،)1385( مورگان شوستر،-27

.يمليشورا مجلسنيقوانكل اداره: تهران،مشروطه عصريهادولت،)1350(ديجمش،يبروجن ضرغام-28

 ران،ياياقتصادخيتار،يسويع چارلز:در،».م1900 سالدر رانيا كارگر طبقهو بورژوا طبقه«،)1362(ز.زف،يعبداهللا-29

.گستره نشر: تهران آژند، عقوبيترجمه،.ق.ه1215-1332هيقاجار

.گستره نشر: تهران آژند، عقوبيترجمه،.ق.ه1215-1332هيقاجار ران،ياياقتصادخيتار،)1362( چارلز،يسويع-30

.يفرهنگويعلم انتشارات: تهران،يمحمود محمود ترجمه،يوسط قرون دستاورد بخارا؛،)1365( چاردير،يفرا-31

.يژاندارمريعمومطرواب اداره: تهران،رانيايژاندارمرخيتار،)2535(ريجهانگ،يمقام قائم-32

.ريكو انتشارات: تهرانن،يتد احمد ترجمه،رانيادرسميوناليناس،)1371( چاردير كاتم،-33

: تهران،ييبابايعل غالمرضا ترجمه،1299-1305 رانيادريپهلو حكومتليتشكو ارتش،)1377(ياستفانن،يكرون-34

.خجسته انتشارات

.ريكبريام تشاراتنا: تهران،رانيا مشروطهخيتار،)1357( احمد،يكسرو-35

 سده نخستمهينتا هجدهم سدهانيپادر رانياياجتماعـياقتصادوياسيس اوضاع،)1358(.آ.ن كوزنتسوا،-36

.المللنيب نشر: تهران،يزديا روسيس ترجمه،يالديم نوزدهم

عل،)1378( مارش، ديويد، استوكر، جري-37 و نظريه در :، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي، تهرانوم سياسيروش

.ت پژوهشكده مطالعات راهبردياانتشار

 كتاب هاي صدف:، تهرانسياحتنامه ابراهيم بيك،)1344( مراغه اي، زين العابدين-38
.انتشارات مازيار: غالمحسين ميرزا صالح، تهران:، به كوشش)1384(مذاكرات مجلس اول-39

تا( ميرزا ملكم خانمجموعه آثار-40 .انتشارات علمي: محمد محيط طباطبايي، تهران:، به كوشش)بي



81 بررسي علل ناكامي جنبش مشروطه در بر پايي ارتش ملي در ايران

و تحشيه تاريخ انحطاط مجلس، فصلي از تاريخ انقالب مشروطيت ايران،)2536(مجداالسالم كرماني، احمد-41 ، مقدمه

.دانشگاه اصفهان، چاپ دوم: محمود خليل پور، اصفهان

.موسسه انتشارات بعثت:، تهرانتطور حكومت در ايران بعد از اسالم،)1367(محيط طباطبايي، محمد-42

.انتشارات علمي:، جلد اول، تهرانتاريخ انقالب مشروطيت ايران،)1363(زاده، مهديملك-43

 نشر مركز: تهرانه،يريبشنيحس ترجمه،يدموكراسويكتاتوريدياجتماعيهاشهير،)1369(نگتنيبر مور،-44

.يانشگاهد

.ريكبريام انتشارات: تهرانن،ييآكيناهللا فضل ترجمه،يدارهيسرما توسعهويكتاتوريد،)1358(فرد،يديهل-45

.آگه نشر،تهران مخبر، عباس ترجمه،مدرن دولتيريگشكل،)1386(ديويد هلد،-46

.مركز نشر: تهران،يپهلو سلسلهانيپاتاتيشروطماز رانياياسيس اقتصاد،)1373(يعلمحمد ان،يكاتوزونيهما-47

:يخارج.ب
48- Collins, R  (1975), Conflict Sociology: toward an Explanatory Science, New York: 

Academic press. 
49- Entner, Marvin (1965), Russo- Persian Commercial Relations, 1828-1914, Gainesville: 

University of Florida Press. 
50- Foran, John (1993), Fragile Resistance, Social Transformation in Iran 1500to the 

Revolution, Boulder: West view press. 
51- Poggi, Gianfranco (1990), the state: It’s Nature, Development and prospects,

Cambridge, polity press. 
52- Tilly, Charls (1975), “Reflections on the history of European state- making”, in 
Tilly, c. (Ed) The formation of National state in Western Europe, Princeton, 
Princeton University press.

Sat-31
Sticky Note



 1392زييپا،3 شمارة،43ةدور، سياستة فصلنام 82


