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 انقالب مشروطيت؛ انقالب اجتماعي يا انقالب دموكراتيك؟

∗ بهمن كشاورز

 گاه آزاد واحد زنجاناستاديار گروه علوم سياسي دانش
)20/12/87: تاريخ تصويب–21/10/87:فتتاريخ دريا(

:چكيده

 ،يك 1905- 1911گزارش حاضر درصدد پاسخ به اين سوال است كه آيا انقالب مشروطيت

ياا از نقالب دموكراتيك است و با نظر جامعه نقطه انقالب اجتماعي؟ اين بحث شناسي سياسي

ها داللت بر آن دارند كه انقالب بررسي.استيده تبيين گرد– به صورت نسبي-تكيه به تئوري مور

:از ويژگي هاي انقالب دموكراتيك برخوردار بوده است بنا به داليل زير مشروطيت،

و اشراف زمين دار از سويانقالب اين) الف .دشهدايت- در مراحل مختلف–بورژوازي

و از ابزارهاي)ب  اين انقالب از قانون گرايي دفاع كرد، آزادي هاي سياسي را برقرار ساخت

.دكراستفاده– بيش از هر انقالب اجتماعي ديگر-ميزآمسالمت

: واژگان كليدي

 دولت،طبقات اجتماعي�الب دموكراتيكانق،انقالب اجتماعي،مشروطيت

                                                     Email: Bahmankeshavarz54@yahoo.com 0241-4265634: فاكس*
:ن نويسنده تاكنون مقاله زير در همين مجله منتشر شده استاز اي

و كره جنوبي" .1،89، شمارة40دوره،"نگاهي به عوامل تأثيرگذار بر توسعه سياسي دو كشور هند
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 غاز سخنآ
ا يكي از نقاط عطف تاريخ سده اخير ايران هاي متفاوتكه بازتابستانقالب مشروطيت

انداز تاريخي در ميان محققان داشته است؛ عده اي به توصيف اين رويداد، در يك چشم

و مدرن ارزي و دستهدهكرابي پرداخته اند، گروهي آن را در چارچوب منازعه سنت اي هم، اند

و تثبيت آن توجه نشان داده اند، در كارهاي فوق، انقالب به نقش طبقات اجتماعي در تكوين

مشروطيت يا انقالب اجتماعي تحت رهبري بورژوازي فرض شده يا مضمون دموكراتيك آن 

ت ط با بحث سي نسبي از نظريه برينگتون مور مرتبأبرجسته گرديده است، پژوهشگر حاضر با

جامعه شناسي انقالب ها، تالش دارد تا ابعاد جامعه شناختي سياسي انقالب مشروطيت را

:، در چارچوب اين هدف، از فرضيه زير بهره گرفته شده استكندمطالعه 

و اشراف)به همراه شركاي فكري خود(انقالب مشروطيت ايران با رهبري بورژوازي«

هاي حيات خويش، ظهور نتايجي مانند استقرار آزاديزميندار مخالف، در مراحل مختلف

و حكومت قانون در ايران دوره قاجار  .»دشباعث سياسي

توان گفت، انقالب مشروطيت به انقالب دموكراتيك نزديك تر بوده با اين فرض، مي

و دستاوردهاي سياسي مانند  به عنوان متغير مستقل و اشراف زميندار است، رهبري بورژوازي

وتقرار آزادياس و حكومت قانون .به منزله متغير تابع در نظر گرفته شده است... هاي سياسي

 مباحث زير تدارك ديده شده است؛ در گام نخست، ابعاد نظري،در اين گزارش

و دموكراتيك(هاي انقالب و اقتصادي شودمي، مرور)اجتماعي ، در گام بعدي، شرايط سياسي

آفريني بورژوازي د، پايان بخش گزارش، به نقشش قاجار بررسي خواهد جامعه ايران در دوره

و جهت گيري هاي انقالب  و شيوه ها و همچنين اشراف زميندار مخالف و شركاي فكري آن

.مشروطيت، اختصاص خواهد داشت

 مباحث نظري
با توجه به موضوع گزارش، اين بخش حول محور مباحث نظري مرتبط با دو انقالب

و دموكراتيكاجتم( :خواهد بود) اعي

توان به سراغمي-هانه صرفاً انقالب-هاي اجتماعيدر باب انقالب: انقالب اجتماعي-1

و تا حدودي مور رفتنوشته ورزي ماركس نخستين انديشه.هاي ماركس، اسكاچ پل، فوران

و نيز امري مقدس ياد كرد  به مثابه تحول بزرگ كه از انقالب اجتماعي ؛ 1383كالينكوس(است

و تغيير.) plummer and Macionic 1997: 20- 30؛-273  او اين انقالب را فراتر از انقالب سياسي

) اجتماعي( در نزد او، آن انقالبي.در سازمان دولت، تحولي در شيوه توليد حاكم فرض كرد
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نه انقالبي بورژوائي بلكه انقالبي سوسياليستي تقديس مي  آزاد كردن جامعهبه دليل-شود كه

.از مالكيت خصوصي باشد

مي،ماركس در تبيين انقالب اجتماعي سوسياليستي .كند اراده گرايي را با ساختار تركيب

و رهبري پرولتاريا -نه رهبري روشنفكران- اراده گرايي مورد نظر ماركس همان نقش آفريني

مي يابد،كه در متن ساختاري چون نظام سرمايه داري پيشرفتهاست .نمودي عيني

به رهبري مبارزه سياسي است؟ به تنهايي، قادر تجارب تاريخي اينگونه نشان آيا پرولتاريا

.نداده است

به تبيين وقوع انقالب اجتماعي اسكاچ پل، متفاوت از ماركس، با رويكردي ساختاري

كامالً)و فرانسهانقالب هاي شوروي، چين(هاي كالسيك پردازد، اين رويكرد در انقالبمي

به نظر او، وقوع اين انقالبديده مي ها، بيش از هر چيز ناشي از فرسايش ساختار شود؛ زيرا

و اقتصاديدولت مرتبط با افزايش هزينه  بوده است-نه ايدئولوژي سياسي-هاي نظامي

پل( .)60-62: 1376اسكاچ

مي«اما اين ايده مورد نظر پل يعني ميافتد انقالب اتفاق ، در مباحث»شودنه ساخته

و(هاي جديد انقالب و ايدئولوژي قرار او تا حدودي تحت تأثير اراده...) كوبا، نيكاراگوا گرايي

به كردنگاه ساختارگرايانه خويش تجديدنظر در در اين مباحث، اسكاچ پل، او گرفت،  و

و بروز شكاف در ميان دستگاه دولت، به مثابه عاملي  مهم در سقوط شخصي شدن قدرت

.)Good win and skocpol 411:2002(حكومت ياد كرد

 رفيع در حد علت تكميلي پيدا نكرد،يگرايي در بحث اسكاچ پل، جايگاههرچند اراده

مييولي در نوشته هاي فوران، اين عامل، نقش به.يابد مهم  در واقع او در اين راه تا حدودي

مي« نه اتفاقايده انقالب ساخته مي»افتدميشود به اين.شود، نزديك  فوران در عين التفات

آن(الملل عنصر، بر عوامل ديگر مانند موقعيت نظام بين و وابستگي) باز يا بسته بودن و انسداد

به قدرتهادولت  ورزدمي تأكيد- بدون توجه به عامل مسلط–هاي غربيي ماقبل انقالبي

.)117: 1382فوران(

و غيربورژوايي توجه برينگتون مور، در بحث انقالب هاي از پايين به دو انقالب بورژوايي

به منزله:دهدنشان مي  انقالب غيربورژوائي او، همان انقالب دهقاني است كه مي توان آن را

.دكرشكلي از انقالب اجتماعي فرض

و چينمانند انقالب(در نزد او، انقالب دهقاني تار در اثر شكنندگي ساخ) هاي شوروي

و آن زماني است كه زميندار قويهددميرخ كشاورزي به- در برابر بورژوازي ضعيف-،  قادر

به نزديكي و در چنين بستري است كه دهقانان ناراضي حل مشكالت خويش با دهقانان نيست

ميبا گروه مي.دندههاي مخالف سوسياليستي عالقمندي نشان  اين انقالب كند مور خاطرنشان
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ميبا خشونت و به پيروزي و با استقرار دولت انقالبي، بتدريج اقتصاد كشور، دولتي رسد

.)بخش دوم: 1369مور( شودسوسياليستي مي

و كاستيهب به مالحظات نظري فوق و هم چنين مطالعات نگارنده هر حال با توجه هاي آن

و نيكار(هاي انقالبي در باب تجربه ،)1386كشاورز()اگوآ شوروي، فرانسه، مكزيك، كوبا، چين

:توان انقالب اجتماعي را با نشانه هاي زير شناختمي

و متوسط، ...) ترور، اعدام(خشونت در يك يا دو مرحله، حمايت از سوي طبقات پايين

به(به همراه اراده) به مثابه علت اصلي(گرائي، ساختارگرائي گرائي توزيعي، عرفيعدالت

و اقتصادي متفاوتو شرايط) عنوان علت تكميلي و انتظارات( اجتماعي ، طبعاً اين موارد)فقر

.با مباحث مور نزديكي بسيار دارد

در. اين عنوان، با واژه اصالحات دموكراتيك معنايي يكسان دارد:انقالب دموكراتيك.2

متون قديم، واژه انقالب دموكراتيك كاربردي اندك داشت، اما در متون جديد از آن استفاده

و ارزشانقالب دموكراتيك منعكس. سيار شده استب هاي كننده تحول براي استقرار اصول

مي توان در بررسي كه آنها را و دموكراسي است هاي مطالعاتي هانتيگتون، مور، روشماير

و .ديد... پرزورسكي

و قواعد دموكراسي مانند حكومت قانون، برينگتون مور انقالب دموكراتيك را تحقق اصول

مي داند ستقرار آزاديا و نقش فرودستان در فرايند تصميم گيري ، او)2-9: 1369مور(هاي سياسي

به قدرت بورژوازي ربط مي دهد، اين امر ممكن است ظهور دموكراسي را بيش از هر چيزي

) نمونه بريتانيا(يا ائتالف بورژوازي با اشراف زميندار) نمونه فرانسه(فقط از طريق بورژوازي 

هر حال در نزد او، بدون بورژوازي، دموكراسي وجود نخواهد داشت، وليهب.نجام گيردا

و اشراف زميندار روحيه  چنانچه ساختار كشاورزي جامعه، سرشتي تجاري به خود گيرد

به جاي استثمار دهقانان  و و فروش اقالم خويش)نمونه فرانسه(بورژوازي پيدا كنند ، از مبادله

مي پذيرد) نمونه انگليس( ،)بخش اول: مور(بهره گيرند، دموكراسي از طريق ائتالفي صورت

به خشونت يا ابزارهاي ضمن آنكه نبايد از ياد برد كه اين دموكراسي ممكن است با تكيه

و تثبيت. آميز تحقق يافته باشدمسالمت مدل مور داراي قدرت تبييني قوي براي تكوين

كه هاي ماقبل سرمادموكراسي در نظام و حتي سرمايه داري اوليه است، اما هنگامي يه داري

و مناسبات سرمايه به مرحله مي رسد، بنا به نظر روشماير، ائتالف بورژوازي اي از پيشرفت

و طبقه كارگر صنعتي خواهد داد و خرده بورژوازي  اشراف جاي خود را به ائتالف بورژوازي

به( يچ: رك و ن،)112: 1387لفت  براييترمونه انگليسي دموكراسي مور، مدل مناسب مزيد بر آن

و عدالت خواهي، خود را به انقالب دموكراسي است تا نمونه فرانسوي آن كه با خشونت

.كرداجتماعي نزديك 
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به نقش بورژوازي در تكوين دموكراسي اعتقاد دارد، منتها متفاوت هانتينگتون همانند مور

م به عوامل ديگري چون نهاد و فرهنگ سياسي از او، و مستقل، قدرتهاي بزرگ غربي دني قوي

و كه اديان ميتهاي شرقي نميآيين دموكراتيك : 1376هانتينگتون(كند وانند حامل آنها باشند اشاره

و نهاد مدنينظام بين(برخي از آنها.)215-212 در مباحث پرزورسكي هم انعكاس دارد،) المللي

تيگتون در باب بعضي از عوامل، عمالً ابهام آفرين است، مثالً به رغم اين مالحظات، بحث هان

هانتيگتون در مورد نقش نوع فرهنگ سياسي در روند تكوين دموكراسي آنچنان صحبت مي 

كه گو .تواند شكل بگيردي بدون آن، دموكراسي نمييكند

به نظريههب و همينطور مطالعات نگارنده در باب نموهر حال با تكيه نه هاي هاي فوق

در-مختلف دموكراسي به 1947هند(،)1990شيلي(،)1989كره جنوبي({ تحوالت سياسي

مي توان انقالب دموكراتيك را نشانه شناسي}،)1384كشاورز(-...و)1990لهستان(،)بعد

: كرد

و كارهاي مسالمت به ساز آميز، قانونگرائي، آزادي خواهي، همزيستي اتكا بيشتر

از-و نخبگان قديم، شرايط اجتماعيروشنفكران  و حمايت  اقتصادي مساعد يا حتي نامساعد

به باال و متوسط و ديدگاه هاي مور فاصله. سوي اقشار جديد اي مي توان گفت بين اين نكات

.وجود ندارد

در دوره قاجار و اقتصادي جامعه ايران  شرايط سياسي
و به دليل اهميت عوام و اقتصادي در تكوين همسو با مدل نظري بحث ل درازمدت سياسي

 از نقطه نظر سرشت 1797- 1905انقالب، ضروري است جامعه ايران در مقطع تاريخي

و موقعيت طبقات اجتماعي مطالعه گردد :دولت، شيوه توليد

كه قاجاريان در اداره: سرشت دولت-1 همه پژوهشگران بر اين نكته اتفاق نظر دارند

و ماهيت اين دولت كشور شيوه اي ديكتا تور منشانه داشتند، منتها، در ميان آنها، در مورد نوع

برخي متاثر از ماركس وبر در باب سلطه سنتي پاتريمويناليستي، دولت. همداستاني وجود ندارد

و وابسته به قدرت هاي گسترش خواه خارجي مانند  قاجار را دولت شخصي، متمركز، موروثي

و بريتانيا  .)74-84: 1380؛ ولي20: 1359اشرف(مي پندارند روسيه تزاري

و ابزارهاي تمركز توجه نمي شود، ديدگاه دوم، با رويكردبه ريشهالبته در اين برداشت ها

و شخصي گرائي همانندي  نخست در شناسائي برخي از ويژگي هاي دولت قاجار مانند تمركز

ك به ابعاد ديگر مي دهد، اما متفاوت از آن، مي كندنشان بي آنكه خود. ار هم توجه اين ديدگاه

و ماركس، را وامدار نظريه اي بنمايد، تحت تأثير ديدگاه درهادولتهاي وبر، هابز، ويتفوگل

 در اين رويكرد، در نقطه عزيمت،.كندتاريخ ايران را در چهارچوب استبداد ايراني ارزيابي مي



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 244

م و ديكتاتوري كشيده زيرا استبداد سرشتي شخصي دارد ولي. شوديخط فاصلي بين استبداد

: كاتوزيان(در اين ديدگاه، دولت قاجار از طبقه باال استقالل دارد. ديكتاتوري مبتني بر قانون است

1373(.

و ديكتاتوري وجود ندارد، ولي نبايد از ياد برد كه در علم سياست تمايزي بين استبداد

در. دارد...) مطلقه، پاتريمويناليست(هاي مختلف استبداد يا ديكتاتوري شكل ضمن آنكه

و همچنين نقش پراكندگي اجتماعي  و سالح به منابع قدرت اشراف مانند زمين برداشت اخير

. توجه نمي شود)34-42: 1377آبراهاميان(در اقتدار دولت قاجار 

ادولت قاجار تا اواسط دوره) توان گفت الفميبه طور كلي ز نوعي ناصري استبدادي

به دليل قبول برخي عناصر نو، به صورت شبه پاتريمويناليست بود پاتريمونياليست و پس از آن

.در آمد

به دليل برخورداري اشراف از منابع قدرت، دولتي متمركز)ب  نه شديد بلكه- دولت قاجار

. بود-نه كامل-و به نوعي داراي سرشتي استقالل طلبانه نسبي-در حد ميانه

سه منظر قبل فهم است؛ بعضي: توليد شيوه-2 شيوه توليد حاكم در ايران دوره قاجار از

، ايراني يا آسيائي بود-از پژوهشگران مي گويند صورتبندي اجتماعي  در اين. اقتصادي حاكم

آب(ديدگاه، تاكيد بر آن است كه منابع بنابراين. تحت كنترل دولت قاجار بود) زمين يا

و قدرت در قياس با ديگر اشكال مالكيت، مهممالكيت دولتي از نق ميطه نظر اندازه و نموتر د

نه حق بلكه و اشراف زميندار، ضعيف بود، مالكيت خصوصي هم در مقابل، مالكيت خصوصي

به(گرديد امتيازي بود كه از سوي دولت به افراد اعطا مي در.)161: 1373؛ كاتوزيان75: 1380ولي: رك

د آب(ر عين حاليكه به يك منبع اين رويكردها، مي شود، از منبع ديگر مانند) زمين يا توجه

مي گردد مزيد بر آن، قدرت مالكيت دولتي. سالح كه بخشي تحت كنترل اشراف بود، غفلت

به بخش خصوصي فروخته شد با دوره فتحعلي كه بخش قابل توجهي كه در دوره ناصري شاه

.ض شده استچنين حالتي بوجود نيامد، يكسان فر

كه متاثر از برداشت تكامل تاريخي ماركس در باب جوامع غربي است، شيوه ديدگاه دوم

داند، اين گروه در عين بازگوئي اشكال مالكيت توليد حاكم را فئودالي منتها از نوع شرقي مي

و وفقي( به شكل بهره مالكانه يا بهره مالكانه)دولتي، اربابي كه به-، بر نحوه اخذ مازاد ماليات

مي دهد  اين.)105-132؛ 1380رك به ولي(مثابه ابزار شناخت شيوه توليد حاكم، توجه نشان

كه نه مالكيت خصوصي در برداشت، در عين پذيرش قراردادهاي دوجانبه اقطاعي، اذعان دارد

نه اشراف در مقابل دولت قاجار مقاومت ورزيدند، و  دوره قاجار بر ديگر اشكال سلطه داشت

و مي توان گفت نويسندگان اين ايده، در تبيين دقيق رابطه ابزارگرايانه دولت لذا بر اين اساس

.اشراف، دچار مشكل بوده اند
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مي باشد، اين ديدگاه قبول دارد كه جامعه،ديدگاه سوم و دوم  سنتزي از رويكردهاي اول

ني19ايران در نيمه اول سده  با گسترش19مه دوم سده داراي شيوه توليد آسيائي بودكه در

به تضعيف رفت .)58و 143: 1360فشاهي(مالكيت خصوصي، اين شيوه رو

پژوهشگر حاضر با بخشي از نكات اخير موافقت دارد ولي در عين حال تاكيد دارد كه

به(و زمينداري) قوي( اقتصادي ايران تركيبي از ويژگي هاي آسيائي،صورتبندي اجتماعي رو

يع) رشد . مهم داشتيني در همه مقاطع تاريخ دوره قاجار، دولت در تملك امالك نقشبود،

كه در برخي از مقاطع...) زمينداري اربابي(در كنار آن، اشكال غيردولتي ،وجود داشت

موقعيت بسيار جدي پيدا كرد، در چنين بستري نحوه اخذ مازاد در همه اشكال مالكيت، بهره

بر.مالكانه بوده است به منابع قدرتي مانند عالوه و  اين اشراف زميندار، داراي قدرت بودند

مي شد دولت آنچنان نتواند خود را در شرايط و زمين دسترسي داشتند كه موجب سالح

استقالل كامل از آنها قرار دهد، يعني نمي توان همانند نظام اقتصادي انگليس از رابطه ابزاري 

ا و اشراف در ايران صحبت كرد، ما غيرقابل كتمان است نوعي رابطه مبتني بر استقالل دولت

و زمينداران در دوره قاجار وجود داشت- در حد ميانه- نسبي . ميان دولت

در مورد گروه هاي اجتماعي در ايران دوره قاجار، برخي: موقعيت طبقات سه گانه-3

اكتسابي، مانند سازماننه اجتماعي كه وجهي- متاثر از ماركس، آنها را در زمره طبقه اقتصادي

و آگاهي طبقاتي دارد و بر اين اساس آنها را به چهار طبقه اول- پذيري مي دهند و(، قرار شاه

و زمينداران و مستوفيان و پيشه(متوسط) دربار و ايالت(، طبقه مجزا)ورتجار، كسبه ) دهقانان

مي كنند) مزد بگيران شهري(و پايين بندي، در اين طبقه.)43-44: 1377آبراهاميان(تقسيم

و روشنفكران، حضور ندارند، ضمن آنكه برخي) از نقطه نظر ارتباط با ابزار توليد(روحانيون 

و روستائي من رويكرد.معيارهاي آن، روش شناختي نيست مانند جدايي طبقه متوسط شهري

ب و كه در تكوين طبقه اجتماعي، آگاهي نقش تأثيرگذار ندارد ر معيارهايي چون پوالنزاس را

و نظارت طبقاتي تكيه دارد را براي گروه هاي و كنترل بر ابزار توليد، نوع كار نحوه مالكيت

مي دانم را. اجتماعي ايران مناسب تر ضمن آنكه در اين رويكرد، دسته اجتماعي كه روحانيون

ايران دوره بر اين اساس مي توان، گروه هاي اجتماعي.شامل مي شود، مورد پذيرش هم است

سه طبقه  و پايين(قاجار را به و اقتصادي.تقسيم كرد،) باال، متوسط در زير موقعيت سياسي

و طبقات فوق مرور مي :شودبخشي از اين اقشار

و اقتصادي بودند، در زمينداران قوي: اشرافيت زميندار)1 ترين گروه از نقطه نظر سياسي

حدبرخي بررسي ها، تعداد آنها در دوره قاج و ديگران( نفر برآورد شده است2000ار، در پاولويچ

مي دانند)165: 1357 به.)195: 1377فوران(، عده اي هم، تعداد آنها را معادل چند صد نفر زمينداران

با تعداد(داران تاريخي زمين:لحاظ خاستگاه تاريخي، به چند دسته زير قابل تقسيم بودند
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كه)محدود ها با نوگرايي مخالفتي از خود نشان تحت تأثير نزديكي با انگليسي، زمينداران ايلي،

و زمينداران ديواني  در).وابسته به دولت(نمي دادند، زمين داران تاجر هر چند اشراف زميندار

مي كردند) ايلي(درون نهادهاي قدرت حضور داشتند، اما اشراف زميندار مستقل  بيشتر تالش

و محل خويش و دولت در انتخاب مقامات محلي، در امور گروه  صاحب اختيار شناخته شوند

و براي برخي گروه ها مانند قشقايي ها به نام ايلخان ... به نظر آنها توجه كند دولت نماينده اي

.بهرحال اشراف، به صورت كلي هيچگاه دست به شورش جدي عليه دولت نزدند. تعيين نمود

اي شمار جمعيتي نامعلوم بود، در برخي بررسي ها، بورژوازي ايران، دار: بورژوازي)2

 نفر فرض شده700تعداد آنها در شهر تهران در سالهاي نزديك به انقالب مشروطيت، در حد 

و فعاليت، عالوه بر تجارت، در امور.)15: 1359اشرف(است بورژوازي ايران، از نقطه نظر كار

و معدني هم فعاليت مي رب، عالوه بر كار بازرگاني، مبادرت به احداث دند، امين الضكرصنعتي

و-، ساخت جاده آمل)رشت، چراغ برق در تهراندر كارخانه ابريشم تابي( دكر... محمودآباد

.)79-86: اشرف(

 تحت تاثير مراودات اقتصادي جهان خارج، به نو عالقمندي نشان-نه همه- اين گروه

.دادندمي

م تناقض بود؛ موقعيت اقتصادي مساعد، موقعيت سياسي بورژوازي ايران داراي موقعيت

و نامساعد و كسبه تخفيف به خود مانند پيشه وران آنها در زمينه اقتصادي، به اقشار نزديك

و اين خود باعث نزديكي آنها در عرصه سياسي مي  مي شدند تقسيط در ارزش كاال قائل

به مساعدت آنها مانند كمك تجار آذري براي- گشت، مزيد بر آن مقامات حكومتي چشم

به تهران  .)127: اشرف(مي دوختند-عزيمت ناصرالدين ميرزاو مظفرالدين ميرزا

مي كرد؛ آنها از بورژوازي از نقطه نظر سياسي، به موقعيت فرودستي خويش اعتراض

داشتن اتحاديه صنفي محروم بودند، دولت نسبت به اخذ تعرفه از آنها در مقايسه با تجار 

ميرو به سي، تبعيض آميز برخورد و در برخي از حوزه هاي فعاليت آنها، با دادن امتياز كرد،

و در دورهكرتبعه خارجي، تجاوز مي د، آنان در برابر، براي داشتن اتحاديه تالش كردند

كه تقاضاهايي مانند حق مالكيت، حمايت از تجار ايراني در برابر سرمايه  ناصري، اين اتحاديه

به مدت يكسال خارجي، و نظارت بر بازار ايران را مطرح ساخت، فقط  تاسيس بانك ايراني

و تنباكو به امتياز فروش توتون به-كه در حوزه انحصاريشان بود-تشكيل گرديد، آنها نسبت

به مبارزه اعتراضي زدند1871يك تبعه انگليسي در سال . دست

و سياسي بودند، ترين گروه از نقطروحانيون قوي: روحانيون)3 ه نظر حمايت اجتماعي

و مرجعيت آنها در امر احكام ديني، چنين موقعيت ممتازي را نصيب روحانيون قدمت تاريخي

با،ساخته بود و توام  رابطه دولت با روحانيون، در وضعيت سنتي گرايي قاجاريان نزديك
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به ديدگاه هاي آنها در امرهمكاري يود، چنانكه دولت فتحعلي و شاه  مبارزه با سلطه خارجي

و جنگ با دولت مي كرد، اما هر اندازه، رويكرد سنتي قاجاريان تضعيف هاي خارجي، توجه

، اين رابطه)نظير اواخر دوره ناصري(گرفت ميل به همكاري با دول گسترش خواه فزوني مي

و التهاب توام مي ،)هاخانهمكتب(روحانيون در همه مقاطع بر نهادهاي آموزشي. گرديدبا تنش

بعضي از آنها به دستگاه. كنترل داشتند) اراضي اوقافي(و امور اوقاف)اهمحكمه(قضايي

مي  و شيخ االسالم با دولت قاجار همكاري و به عنوان امام جمعه دولت بسيار نزديك بودند

و مرج به عنوان شر الزم،  و هرج بي نظمي مرجح كردند، برخي هم استقرار نظم شاهي را بر

به عنوان سايه خدا روي زمين مشروعيت. شمردندمي از اين رو در اين مقاطع، شاهان قاجار

اي از روحانيون با قرائتي نوگرايانه در دين، در عين مخالفت با سلطه خارجي، پيدا كردند، عده

بهر حال بايد در دوره قاجاري، از چند روحاني. دستاوردهاي تمدني غرب را مي پذيرفتند

و نوگرا( به ميان آورد- نه يك روحاني-)سنتي، سنتي ضد سلطه . سخن

روحانيون در زمينه اقتصادي داراي موقعيت متوسطي بودند، اما برخي از آنها از متمولين

كنند كه روحاني اي به نام محمدتقي شهرها به حساب مي آمدند، چنانكه برخي اشاره مي

و  آجوداني(چهارصد كاروانسرا در شهر اصفهان بود شفتي صاحب بيش از دوهزار باب مغازه

1382 :100(.

آن: روشنفكران)4 به عنوان يك گروه هم گروه الغر را بايد از اواخر دوره روشنفكران

و در  به رسميت شناخت، روشنفكران، داراي خاستگاه طبقاتي متوسط به باال بودند ناصري

به عنوان مشاور نخست وزيران  و امين الدوله(نوساز برخي از مقاطع مي) سپهساالر همكاري

و  كه از قانونگرائي و يگانه گروهي بودند نمودند، رابطه آنها با روحانيون نوگرا نزديك بود

كردند، پايگاه اجتماعي آنها به دليل آنكه مراكز آموزشي آزاديخواهي در اين دوره دفاع مي

جدمدرن در مراحل اوليه شكل و اقشار و گيري بودند يد هم مرتبط با عدم رشد صنعت

،)27-54: 1364؛ حائري 1382گروهي از نويسندگان(نمودپيشرفت، رشدي آنچنان نداشت، ضعيف مي

ميمهم كه در يك خانواده ترين چهره روشنفكري اين دوره را توان ميرزا ملكم خان دانست

و داراي تحصيالت دانشگا و طبقه متوسط اصفهاني بدنيا آمد هي در رشته مهندسي بود جديد

مي دانند، اما بايد)2: 1352نورائي( و نوسان ، هر چند برخي زندگي فكري او را همراه با اعوجاج

و و قبول نوعي پراگماتيسم، از آزادي پذيرفت او در عين طرفداري از انطباق گرائي فكري

.قانون پشتيباني كرد

كشور به حساب مي آمدند، بيشترين كارگران پرجمعيت ترين نيروي كار: كارگران)5

و كمترين آنها، كارگران صنعتي بودند كارگران صنعتي در مراكزي مانند.آنها، كارگران روستائي

مي كردند- نفر5000با-شيالت شمال ، كارگران، در زمينه سياسي، در)198: 1377فوران( كار
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و عدم رشد حالت انفعالي بسر ميبردند، وضعيت نامساعد اقتصادي، نبود  تشكل هاي حامي

كارگران به لحاظ. صنعت را بايد از عواملي بشمار آورد كه در ظهور اين وضعيت تاثير داشتند

كردند، برخي بررسي ها، گوياي آن است كه حق اقتصادي، در شرايط رقت باري زيست مي

ا كه در مقايسه با حق لزحمه كارگران الزحمه روزانه كارگران در شهرها، در حد يك قران بود

مي5روسي كه معادل  مي نمود، پايين نشان ، شرايط بد)341: 1360؛ فشاهي 202: فوران(داد قران

به ديار ديگر اقتصادي آنها را وادار مي و هند(كرد كه هاي مهاجرت نمايند، بررسي) روسيه

حد1904آماري، تعداد كارگران مهاجر ايران در روسيه در سال  ر نفر مي داند هزا100 را در

.)41: 1379آفاري(

 انقالب مشروطيت
و اشراف زميندار-1 انقالب مشروطيت از نقطه نظر نقش طبقات: نقش بورژوازي

بههو داوريهااجتماعي مورد تفسير كه اي مختلف قرار گرفته است؛ برخي از نويسندگان

 را معلول رهبري نوعي در باب جنبش مشروطيت سخن مي گويند، پيروزي مشروطه خواهان

و ظرفيت بورژوازي نگاهي داشته به پتانسيل بي آنكه مي دانند، بورژوازي عليه زمينداران

ت352: 1360؛ فشاهي5: 2537مومني(باشند  ب .)73:؛ نامور

مي كنند، منتها در چارچوب وسيع به نقش برخي تقريباً همان ديدگاه نخست را تكرار تر،

م و متحدان او و پيشه وران مي پردازندبورژوازي و روشنفكران، كسبه بر.انند روحانيون  عالوه

اين، نويسندگان اخيرالذكر متفاوت از ديدگاه نخست، انقالب را تا رهبري اشراف زميندار دنبال

و دولت.)104- 127: 1377آبراهاميان(مي كنند   همانند- گروهي مشروطيت را در چارچوب جنبش

و-ديدگاه دوم در بررسي مي پردازند، ضمن آنكه نوعي تمايز به نقش نيروهاي مزبور طي آن

و كارگران قائل هم مي و رويكرد سياسي زمينداران صف انقالب، چه برخي از آنها در شوند؛

و تعيين.)272: 1377فوران(بعضي هم مخالف آن بودند  در اين رويكرد نيز، نيروهاي تاثيرگذار

. استكننده انقالب نامشخص مانده

به كاستي هاي فوق، اعتقاد دارد براي تبيين انقالب مشروطيت در پژوهشگر حاضر با توجه

:يك چشم انداز طبقاتي مي بايد به مولفه هاي زير توجه كرد

از:مرحله بندي انقالب) الف  بايد پذيرفت انقالب مشروطيت در عين گسست ناشي

و مرحله: كودتا، دو مرحله اي بود دولت، هر يك از آنها هم در دو مرحله زير مرحله جنبش

:صورت پذيرفت

 عمدتاً در تهران1905-1906اين مرحله تقريباً بين سال هاي ): اول(مرحله جنبش) الف

.خود را نشان داد
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 تداوم1908با پيروزي مشروطه خواهان، دولت ائتالفي تا سال ): اول(مرحله دولت)ب

.يافت

 از پيروزي كوتاه مدت كودتاچيان ضدمشروطه در تهران بعد): دوم(مرحله جنبش)ج

تحت رهبري لياخوف روسي فرمانده بريگارد قزاق، واكنش هاي قهرآميز از چند شهر سياسي

و اصفهان درسال  .. برخاست1909 تا سال1908مانند تبريز، رشت

ن پايان با تعطيلي پارلما1911حيات دولت مشروطه دوم تا سال ): دوم(مرحله دولت)د

.يافت

و همراه)ب با: نيروهاي رهبري كننده نقش طبقات اجتماعي در روند انقالب مشروعيت

و نحوه مشاركت آنها، قابل فهم است؛ در اين انقالب برخي از نيروها  تكيه به منابع قدرت

و پيشه وران  و همراه انقالب بودند- متاثر از بورژوازي–مانند كسبه . ياور

ع و دهقانان،در مقابل، هاي در جنبش اول شركت نداشتند، اما در سال ده اي مانند كارگران

و تعدادي هم با حضور در تظاهرات خياباني بعد از انقالب، برخي از آنها به صف ضدانقالب

و در كنار. از انقالب حمايت كردند...و شركت در شوراها خاصه در شهرهاي رشت، تبريز

ح ضور داشت كه تحت فشار سرمايه خارجي در سال هاي قبل از اين نيروها، بورژوازي

به  و روشنفكران و همينطور نزديكي با روحانيون و با تكيه به منابع مالي انقالب قرار داشت

 مثابه نيروهاي فكري مرتبط با خود، انقالب را در مرحله اول هدايت كردند، اين امر در 

به هاي بعد از انقالب هم تداوم داشت،سال و روشنفكران به لحاظ بسيج اجتماعي  روحانيون

و برنامه و بورژوازي بودند، البته بخش دليل ايده هاي جديد هم، در تمامي مراحل، ياور انقالب

اييقابل توجه و عده امين الضرب،( از بورژوازي تحت مرجعيت فكري روحانيون بودند

و ر...) شالفروش .وشنفكران نزديكي داشتندبه عنوان بورژوازي ترقي خواه با

، هم آوا با اشراف مستقل اما وضعيت اشراف متفاوت از بورژوازي بود، اشراف وابسته

براي تاثيرگذاري بر روند حوادث با انقالب همراهي كردند، اما در مراحل بعد بخشي از آنها، 

بردر تحت تاثير اتمسفر سياسي جامعه مخصوصاً  و تبريز، ظهور خي از شهرهاي رشت

و محلي  و نحوه(اختالفات سياسي مرتبط با بحث تعيين حكام محلي در امور بختياري ها

و تأثيرپذيري از عناصر) مواجهه با نيروهاي مشروطه خواه و همينطور ضعف نيروهاي قاجاري

و جغرافيائي با دولت هاي خارج- نو صف نيروهاي رهبري كننده- به دليل نزديكي فكري  به

.ستندانقالب پيو

و تاثيرگذار)ج مشروطيت بيش از هر چيز، ريشه در اراده: نيروهاي تعيين كننده

و اشراف در مراحل متفاوت داشت، اما در كنار آنها نيروهاي تاثيرگذار مانند دولت  بورژوازي

كه) عناصر دانشگاهي مانند خانواده پيرنيا(و قاجاريان) بحث سفارت(انگلستان  قرار داشتند
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به همراهي انقالب پرداختنددر برخي به مخالفت بلكه بههب. از مراحل نه هر حال با توجه

و اشراف، به صورت مبسوط  و با تكيه به مراحل انقالب، نقش بورژوازي روش شناسي بحث

مي شود :در سطور زير مرور

 جنبش اول تحت رهبري بورژوازي بود، اين جنبش):اول( مشروطه به عنوان جنبش-1

:ايط زير شكل گرفتدر شر

از( درصد شهرنشين80جامعه ايران با جمعيت ده ميليوني،) الف با تعداد محدودي

(شهرهاي بيش از صد هزار نفر : 1378كاتم( درصد باسواد داشت3و)]76-1367:77ورهرام)

.)38: 1374؛ شميم 31

... نياز مانند قند شرايط اقتصادي كشور نامساعد مي نمود، بهاي بخشي از اقالم مورد)ب

به5از-به دليل محدوديت در واردات، رو به فزوني ؛ 1377فوران( گذاشته بود،- قران7 قران

و اين خود فشار بر طبقات اجتماعي منجمله)69 ، دولت در متن افالس مالي قرار گرفته بود

و عوارض-بورژوازي زد- از طريق افزايش تعرفه گمركي . را دامن مي

به حمايت از مشروطه خواهان پرداخته دول)ج ت انگليس به جاي دفاع از دولت قاجار

.بود

و روشنفكران رهبري و شركاي فكري آن مانند روحانيون در اين مرحله، تنها بورژوازي

بي آنكه اشراف مستقل، نقش تعيين كننده اي در اين راه داشته  انقالب را بدست گرفتند،

مي توان نحوه رهبر  و مشاركت بورژوازي را به صورت هاي زير ديدباشند، :ي

كه جنبش اعتراضي را در پايتخت را به راه نخست: از طريق عمل مستقيم) الف ين نيرويي

كه در واكنش به استنكاف مقامات دولتي نسبت به بازپرداخت ديون  انداخت، تجار بازار بودند

ب به تظاهرات خياباني زدند، در مراحل بعد، و حضور نيروهاي خويش، دست ا دخالت دولت

و به صورت بست نشيني در قم، شهر ري كه و روشنفكر، جنبش گسترش يافت روحاني

.تهران خود را نشان داد

به منابع مالي خويش، پذيرفت جنبش: از طريق حمايت مالي)ب بورژوازي با تكيه

ه به بستاعتراضي را از نقطه نظر اقتصادي حمايت نمايد، در اين راه هزينه ها نشينياي مربوط

و شالفروش بودندد، مهمكررا تقبل  در.ترين چهره هاي بورژوازي در اين انقالب امين الضرب

كه هم مراكز تحت كنترل خود و مكتب(كنار بورژوازي، روحانيون حضور داشتند محكمه ها

را) خانه و اقشار شهري و هم به دليل مرجعيت فكري، طبقات  به سوي را تعطيل كردند

دند، آنها در اين راه از استقرار قانون در چارچوب عدالتخانه حمايت كردند،كرخويش جلب

سنتي از نوع(روشن است در اين مرحله همه روحانيون قطع نظر از رويكردهاي فكري آنها 

و نوگرا و راديكال و نوري) اعتدالي شركت داشتند، در اين مرحله روحانيوني مانند طباطبايي



 251 انقالب مشروطيت؛ انقالب اجتماعي يا انقالب دموكراتيك؟

روشنفكران هم با ايده هاي جديد. بهبهاني كه هر سه روحاني زاده بودند، حضور داشتندو

نظير قانون و، مجلس شوراي ملي، انقالب مشروطيت را معرفي كردند، اين امر با حضور در 

و روزنامه ها صورت عيني به خود گرفت، روشنفكران  و از طريق انتشار جزوات تظاهرات

س به تشكيل كميته ملي نمودند كه در آن مقيم در تهران براي ازماندهي تظاهرات هم دست

و واعظ اصفهاني  و روحانيون نوانديش مانند ملك المتكلمين هاي زادهاز روحاني(دهخدا

به) اصفهاني و برخي از عناصر بورژوا مانند امين الضرب عضويت داشتند، اين تشكل با تكيه

و در جنب آن در روحانيون نوانديش، از مساجد براي تب يين ايده هاي خويش بهره جست

و شعارها مانند تاسيس مجلس  به تدارك برنامه ها و بعد از آن، مراحل بست نشيني سفارت

و راه انداختن شعار زنده باد ملت در  شوراي ملي در برابر برقراري مجلس شوراي اسالمي

مانند علي مسيو–نفكران تبريز در مراحل نهائي جنبش، روش.كنار زنده باد اسالم پرداختند

و تقي زاده روحاني زاده و مركز غيبي خود را مطرح ساختند-بورژوا . از طريق گنج فنون

و سياست: مشروطه به عنوان دولت اول-2 با پيروزي مشروطه، تغييراتي در عناصر

از،الفيدولت بوجود آمد، اين امر به نوعي، نشانگر ظهور عاليق جانبدارانه در دولت ائت

و ساختاري بود .بورژوازي، در سطوح شخصي

كه تحت: سطح شخصي) الف دولت مشروطه اول، نهاد سلطنت را حفظ كرد، نهادي

كنترل محمدعلي شاه قرار داشت، منتها شاه متفاوت از سال هاي قبل از انقالب، قدرت خود را 

عالوه بر اين، فرماندهي ارتش شاه. به عنوان يگانه نيرو براي معرفي نخست وزير از دست داد

و مقامات قضايي دخالت داشت، در اين  و همچنان در تعيين حكام محلي را بر عهده داشت

و بعد از او ناصرالملك، تصدي نخست وزيري را بر عهده گرفتند در. مرحله، امين السلطان

و مفسر قانون شناخته شد ، پارلمان در اين كنار نهاد سلطنت، نهاد پارلمان تاسيس شد كه واضع

و بورژوا المتكلمين امين الضرب، بهبهاني، ملك- مرحله، تحت كنترل نمايندگان مشروطه خواه

كه حداقل-...و و شركاي فكري آن، به همراه61 بود، آمارها حكايت از آن دارد  درصد بورژوا

نم20،)55: 1372شجيعي( درصد زميندار در پارلمان حضور داشتند 21 ايندگان، داراي درصد از

.)99: 1379آفاري(تحصيالت دانشگاهي بودند 

به وضعيت دستگاههرهب ها، دولت حاكم ائتالفي از اشراف حال در مجموع با توجه

و  بورژوازي بود زميندار

كه:سطح ساختار)ب به تصويب برساند پارلمان اول مشروطه، توانست موارد زير را

بوآهمگي  :رژوازي بود نها در خدمت عاليق

يكي از مطالبات تاريخي تجار به تصويب رسيد) الف به عنوان .حق مالكيت
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و گروه)ب كه بورژوازي ميآزادي هاي سياسي در جهت عاليق خود توانستندهاي مرجع

. از ان استفاده كنند، تاييد شد

به مثابه يكي از ابزارهاي اقتصادي زمينداران)ج ازبه عنوان متح–تيولداري د بورژوازي

شد– نقطه نظر اقتصادي  ولي پارلمان تا حدف بهره مالكانه،در حوزه اراضي كشاورزي لغو

.پيش نرفت

به دليل شائبه)د و انگلستان كه پيشنهاد دولت محمد علي شاه بود، با اعطاي وام از روسيه

.استفاده اين دولت در امور نظامي مخالفت شد 

به كودتاي مورد: دوم مشروطه به عنوان جنبش-3 جنبش مشروطه دوم، در پاسخ

پي بردحمايت محمد علي شاه شكل گرفت در ظهور اين جنبش مي به ارتباط عوامل زير :توان

دولت بريتانيا در مراحل قبل از از كودتا از تندروي مشروطه خواهان به هراس افتاده) الف

و با روسيه قرار داد  . بسته بود 1907بود

و مشروطه خواهان بر سر تعميق مشروطهشك)ب متمم قانون(اف بين محمد علي شاه

از.به فزوني گذاشته بودرو) اساسي كه فرمان مشروطيت  محمد علي شاه بر اين باور بود

و به هنگام بيماري پدر و از همين رو به رغم افزايش فشارهايشسرناچاري  امضاء شده است

ميتأ اساسي، در امضاي متمم قانون اجتماعي، نه.كردخيرسازي  او خواهان نهاد سلطنت قوي

و(خواهان در مقابل از ابزار تهديد مشروطه.تشريفاتي بود ) تظاهرات خياباني تجزيه آذربايجان

مي گرفتند و مدرن همپوشي.براي تعميق مشروطه بهره  شكاف سياسي فوق با شكاف سنت

بيپيدا كرد كه در يك سوي ان روحانيون سن كه انكه از حكومت تي راديكال قرار داشتند

و قانون گذاري را دخالت در كار  تئوكراتيك طرفداري نمايند، از شريعت حمايت مي كردند

به مخالفت با روشنفكران برخاستندآدانستند،خداوند مي و بست نشيني در.نها با تظاهرات  اين

ا به مجلس شوراي مليو مر عرفي حالي بود كه مشروطه خواهان امر قانون گذاري را مربوط

.دانستند مي

و)د و در اين مرحله امين السطان نخست وزير محمد علي شاه ترور شد به قتل رسيد

و. خود محمد علي شاه در نتيجه ترور جراحت سطحي برداشت در اين مرحله اشراف مخالف

به مرحله پيشين، فعاليت بورژ مستقل در شهرستانها بيشتر خود را مطرح ساختند، وازي نسبت

بر.متفاوت گرديد م نيروهاي انساني،(اشراف با تكيه و سالحامنابع در حداقل توانستند،)لي

و اصفهان، ورند، البته ورود اشرافآ مهم بدستينقش در رهبري جنبش، دو شهر رشت

به ظهور كشاورزي تجاري نداشت برخالف اشراف انگليسي، ارد زمين، در رشت.ربطي

با جنبش رشت،ر سپهدار تنكابني به عنوان رهب،ناراضي دولت محمدعلي شاه همراه

به سوسياليسم در،روشنفكران دموكرات متمايل ، در اصفهان.وردآ شهر را به كنترل خويش
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و دموكرات خود سردار اسعد صمصام السلطنه رهبر ايل بختياري با همكاري برادر روشنفكر

در.مورد تاييد محمد علي شاه پايان دادبه حكمراني حاكم محلي  و اصفهان  رهبران رشت

كه داراي وضعيت فوق دررا العاده بود نهايت با همكاري هم تهران وردندآبه تصرف خود
.) 300:1379آفاري(

به شكل مستقل در داخل كشور نتوانست نقش گذشته خود را ايفا كند، زيرا بورژوازي

به اخاذي، بخشي از تجار تهران.مي قرار داشتتهران تحت تاثير حكومت نظا  تنها نسبت

به سفارت عثماني شدند دولت محمدعلي شاه، جز ها،در شهرستان.خواستار پناهندگي به

كه تظاهرات خياباني تحت رهبري بورژوازي در آن ديگري صورت كار انجام گرفت،جامشهد

تر منتها در خارج از كشور،.نپذيرفت قيخواه با تشكيل كميته سعادت در بخشي از تجار

و تبريز برخاستند به حمايت مالي از جنبش رشت از شركاي يكي روحانيون.استانبول تركيه

و فكري بورژوازي نتوانستند همانند گذشته عمل نمايند،  زيرا روحانيوني چون بهبهاني

د مقيم عراق مانند البته برخي از روحانيون ارش.بردندطباطبائي در بازداشت خانگي بسر مي

وآيت - با فتواي عدم اطاعت از دولت- مازندراني، با دولت كودتااهللاآيت اهللا خراساني

 هدف دولت را از طريق نظامي، روشنفكران از شركاي ديگر بورژوازي.مخالفت ورزيدند

جنبشدر.ندكرد نيروهاي دولتي را از شهر اخراج، در تبريز، روشنفكران.حمله قرار دادند

و روحانيون نوانديش از روشنفكران حمايت كردند، اما زمينداران در  تبريز بورژوازي ترقيخواه

از.ن غايب بودندآ و در عين8تا7بهرحال اين جنبش بعد  ماه مقابله با نيروهاي دولتي

را خواهان رشت نتوانستند،تاثيرگذاري بر مشروطه و اصفهان در تصرف تهران، جنبش رشت

با-روشنفكران رشتي تحت رهبري كميته ستار.هي كنندهمرا كه افرادي چون برادران محبي

درگخاست از- جاده قزوين-ن عضويت داشتندآاه زمينداري به مثابه مسير انتقال كاال  رشت

و از طريق نبرد.دندكردر ازاي اعاده مشروطيت مسدود را روسيه آنها به كمك زمينداران

.د جنبش اصفهان را در تصرف تهران حمايت نمايند مسلحانه توانستن

تغييرات دولت مشروطه دوم در مقايسه با دولت اول،: مشروطه به عنوان دولت دوم-4

و. را به خود ديديبيشتر  ساختاري به اين تغييرات توجه در سطور زير، در سطوح شخصي

:شودمي

و به دليل جامعه ايرا با پيروزي جنبش دوم،: رابطه شخصي)الف ن با حفظ نهاد سلطنت

كه دو عنصر اصالح،پايين بودن سن احمد ميرزا طلب در وضعيت نايب السلطنگي قرار گرفت

و از مانند عضد الملك .ندگرفتن را بر عهدهآتصدين ناصر الملك،آبعد

مستوفي سپهدار، پذيرفت،صورت معرفي نخست وزير همانند دوره قبل در اين مرحله،

والمما نخست وزيران دولت مشروطه دوم سردار اسعد كه همگي خاستگاه اشرافي داشتند، لك
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اي، اشراف با تكيه به اقشار روستائي سطح پارلمان، با برگزاري انتخابات دو مرحلهدر بودند،

كه بيشآها گوياين خود سازند، برخي بررسيآهاي پارلماني را توانستند بيشتر كرسي ن است

–درصد نمايندگان دولت24بدون احتساب-به تصرف اشرافها كرسيدرصد30از
در مد،آدر درصد مجلس دوم25 درصد بود،19- بدون محاسبه روحانيون-نآسهم بورژوازي

هر حال دولت همانند دوره قبلهب.)255، 1372، شجيعي( هم داراي تحصيالت دانشگاهي بودند

.و بورژوازي بود) قدرت بيشتربا( در مجموع ائتالفي از اشراف

يا: سطح ساختار)ب ؛ در زمينه سياسي،فتدر اين دوره، رويكردهاي پيشين پارلمان ادامه

و آزادي هاي شهروندي، حدايگونهبه،از نظر گستره، وسعت يافت حقوق 250كه اقشار در

. شركت نماينديابات پارلمانپيدا كردند در انتخ هاي ديني اجازههمچنين اقليتو تومان در آمد

و نه در زمينه اقتصادي به جز الغاي تيولداري در دوره گذشته، نه بهره مالكانه حذف شد

به.توزيع اراضي صورت پذيرفت و تبريز دست  هر چند به صورت محدود شوراهاي رشت

 ضمن آنكه حزب.گرديد ولي اين امر موجب اعتراض دولت. حذف بهره مالكانه زدند

در دموكرات به رغم طرفداري از اصالحات ارضي نتوانست به دليل ائتالف با نيروهاي زميندار

 انقالب مشروطيت در مقايسه با انقالب،بنابراين. سازمان دولت، پيگير اجراي اين طرح باشد

به دليل تداوم ائتالف بورژوازي با اشراف، آزادي به لحاظ زماني فرانسه هاي سياسي بيشتر را

در؛تجربه كرد به خاطر مقابله بورژوازي اين در حالي بود كه انقالب فرانسه نيمه راه خويش

و فراگير سوق يافت اما در زمينه اقتصادي، انقالب. با اشراف، به سوي ديكتاتوري خشن

بهره مالكانه نسبت به انقالب مشروطيت داشت، زيرا در اين انقالب،يفرانسه تحوالت بيشتر

ب و شدحذف . خشي از اراضي زمينداران بزرگ ميان دهقانان ضعيف تقسيم

و جهت گيري هاي انقالب روش-2  ها
و،انقالب مشروطيت در روند عمل به ساز  دستاوردهاي سياسي متفاوت نظير اتكا بيشتر

و آزاديكارهاي مسالمت هاي سياسي با تداوم زماني، از خود بر جاي آميز، حكومت قانون

مينشانه اينها هم خود. گذاشت در سطور باشد،هايي بر دموكراتيك بودن انقالب مشروطيت

مي كنيم  به موارد فوق نگاه : زير

به ساز وكار هاي مسالمت) الف انقالب مشروطيت چه در سطح جنبش: آميزميزان اتكا

به سازوكارهاي مسالمت چه در سطح دولت، و نشينيبستآميز مانند تظاهرات خياباني،و ها

انتخابات توجه بيشتر نشان داد، اگر در فرآيند كار، خشونت تزريق شد، اين امر بيش از هر 

و نبود  پيش نيازهاي الزم براي دموكراتيزاسيون سياسي چيزي محصول زود رس بودن انقالب

و قوي، طبقه بورژوازي  ها، دامنتازه آن خشونت. بود ...مانند نهادهاي مدني تاريخي
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شدرا نظر مانند انقالب فرانسه، هاي دموكراتيك موردانقالب بر. فرا گرفته بودتبه  مزيد

هاي اجتماعي كه از هاي انقالبهاي مورد بحث در مقام مقايسه با خشونتآن، خشونت

مي قداست آن در و عمل دفاع مينظر  تصاوير مراحل انقالب مشروطيت،. نمودشود، محدودتر

و عرفي(مي سازد؛ در جنبش اول، هوا خواهان مشروطه را منعكساين وضعيت ) گرامذهبي

و زور وآتش(هرگز از قهر عليه دولت استفاده نكردند، ...) سوزي اماكن، جنگ مسلحانه، ترور

و روحانيون(چه بسا رهبران فكري  خود از خشونت براي نيل به مقاصد خويش) روشنفكران

 هر حال انقالب مشروطيت در مرحله اول يك انقالبهب.)118؛ 1382كسروي(با داشتندا

و شهر،نشيني بود كه مخالفان دولت براي مصونيت خويشبست  بست در اماكن مذهبي در قم

و اجبار دولت، هم تقابل و در برابر قهر و سفارت انگليس در تهران را انتخاب كردند ري

ميكار قرار نداند، نظامي را در دستور  در دولت اول،،گيري از خشونترسد عدم بهرهبه نظر

را نشان داد، اما روند حوادث مرتبط با بحث متمم قانون اساسي، عمالً هوا خواهان خودنيز

كه با گروه اجتماعيون سوسياليست  دموكرات انقالب را تحت تاثير مشروطه خواهان راديكال

بهروسيه  و السلطان نخست وزير تبع آن چند ترور مانند ترور اميننزديكي داشتند، قرار داد

را،ومحمد علي شاه صورت پذيرفت، ضمن آنكه اين امر و كميته ملي  مشروطه خواهان

به ابزار سالح تجهيز بدين و پارلمان، خود را كه براي دفاع از مشروطيت سو سوق داد

اما در جنبش دوم، اين ابزار در پيروزي،نمايند، هر چند آنها در عمل، از آن بهره نگرفتند

خواهان تدافعي بود د، اگرچه كار مشروطهكرمشروطه خواهان، در برابر كودتا نقشي مهم ايفا 

به گونهولي در برخي موارد از قاعده عدول مي در بدو كار در شهر رشت حاكم كه آنهاايشد،

و در تبريز اماكن  . دندكرهواداران دولت را طعمه حريق محلي را به قتل رساندند

به رغم جنگ نظامي دو طرف به جز چند نفر در دولت دوم، اساساً از مجازات اعدام

 در ازاي عدم-محمد علي شاه كودتاچي با مقرري ساالنه صد هزار تومان استفاده نشد،

به تصاحب قدرت م هم تبعيد–وسوسه حدود وبال گرديد، اما تاكتيك خشونت به صورت

ميارتباطكه در اين خواهانگردن انقالب گرديد؛ مشروطه خواهان عليه مشروطه به، توان

يكي از منسوبين تقي اله بهبهاني توسط مشروطه خواهان عرفيترور آيت زاده در مقابل قتل

 دستور خلع دولت مشروطه هم در برابر اين ترورها،. توسط طرفداران روحانيون اشاره كرد

. سالح بخشي از مبارزان را صادر كرد

و تحديد قدرت حاكم)ب مشروطيت با شعار قانون خود را مطرح ساخت: حكومت قانون

و تصويب قانون اساسي براي نيل،  و در سالهاي بعد از انقالب، هواخواهان مشروطه از وضع

يار بزرگ بين رژيم اهداف خويش استفاده كردند، در واقع حكومت قانون، نقطه تمايز بس

و دولت مشروطه بود، زيرا در حكومت قاجار، قانون موضوعه محلي از اعراب نداشت . قاجار
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و روحانيون قانونگرايي در روند مراحل استقرار دولت، مورد مخالفت طرفداران سلطنت مطلقه

به رغم آن، اين امر تغييرات دريسنتي راديكال بود، و ساختار سياسي مهم را در جامعه ايران

كه افراد بر اساس قانون اساسي برخوردار از نخستبوجود آورد، زيرا براي  ين بار پذيرفته شد

در)هامالكيت، آزادي بيان، حق عضويت در تشكل(يكسري حقوق  و در همه عين حال باشند

و اعتدالي  راقبال قوانين دولتي برابر باشند، امري كه روحانيون سنتي راديكال آنها. برنتافتند آن

: 1382آجوداني(گذاشتندميو نا مسلمانان در حوزه كيفري صحه) شيعه(بر نابرابري مسلمانان 

151-133(.

ها مانند انتخابات پارلماني، مندي افراد از حقوق شهروندي، در برخي از حوزهولي بهره

دهمه افراد را تحت پوشش قرار نمي  تومان 1000ر آمدي زير داد؛ در دولت اول افرادي كه

به حضور در رقابت- تومان تغيير يافت250كه در دولت دوم-داشتند هاي پارلماني قادر

و راي، همينطوردنبودن دهنده در زنان هيچگاه اين فرصت را پيدا نكردند كه به عنوان كانديدا

.انتخابات شركت نمايند

جاد كرد، اين امر تا حدود زياد به ضرر شاه تمام قانون اساسي تحولي در ساختار سياسي اي

و شوراهاي(گرا شد، بر اين اساس، اختيارات شاه به نفع نهادهاي مردم كاهش يافت،) پارلمان

و قبول نخست و تاييد اختيارات و رد وزير صالحيت يافت شوراهاي پارلمان در وضع قوانين

و واليتيااي« .م محلي گرديدند بر حكايداراي نقش نظارت» لتي

هاي آزاديي،با پيروزي انقالب مشروطيت، جامعه استبدادزده ايران: هاي سياسيآزادي)ج

ها، آزادي مطبوعات بود، قانون، مطبوعات را مقيد سياسي را تجربه كرد؛ يكي از اين آزادي

ب كه در عين نقد به مسائل جامعه، موازين اسالمي را مراعات نمايند، با ر قراري آزادي كرد

به طوري به فزوني گذاشتند، به 1907نها در سالآكه تعداد مطبوعات، نشريات رو  مورد90،

. هاي قبل از انقالب نمودي نداشت، امري كه در سال)127: 1380براون  ( رسيد

با داشتن عناصري(المتين، صور اسرافيل ول، نشرياتي مانند حبلابه رغم آن، در دولت

و مساوات، با نقد آفريني)ند دهخدامان  در دولت دوم، ايران نو، ارگان. تعطيل شدندراديكالي،

 هيچگاه در دوران انقالب،با اين حال. حزب دموكرات هم در محاق تعطيلي فرو رفت

. مشروطيت، نشريات از فعاليت باز نايستادند

دآزادي احزاب سياسي يكي ديگر از آزادي كه در هاي سياسي مطرح ر قانون اساسي بود

و تشكلقالب آزادي فعاليت جمعيت بيني شده پيش- گيري از ابزار قهر بدون بهره–ها ها

به زور–اين قاعده. بود هاي پيشرفته براي احزاب سياسي وجود در دموكراسي-عدم توسل

به از انقالب، همانند هاي اول بعددر سال.دارد و جز سازماندوران قبل از انقالب، -محفل ها
و ها، خبري از احزاب سياسي نبود، به جاي آن، نوعي جناح گرايي جانبدارانه از ليبراليرم
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. ين احزاب سياسي مانندنخست در دولت دوم مشروطه، براي.محافظه كاري شكل گرفت

و حزب اعتداليون بوجود زاده تقيها با داشتن رهبراني مانند دموكرات مد،آحزب دموكرات

مياز سرمايه...  - لي اعتداليون با برخورداري از رهبراني مانند آيتو،دكردنداران صنعتي دفاع
به اقوال مختلف، اعتداليون.داري تجاري بودندهللا بهبهاني مدافع سرمايها نفر64يا53 بنا

درر بود،نف35يا27نماينده در مجلس داشتند، ولي تعداد نمايندگان دموكرات در حد  آنها

.)213: 1379؛ آفاري91: 1371بهار ( مجلس شوراي ملي مبارزه فراكسيونيستي راه انداخته بودند 

 نتيجه
ازبيانقالب مشروطيت در ايران را بايد انقال  دموكراتيك فرض كرد، اين وضعيت نشان

كه ايران در زمينه دموكراسي خواهي از بسياري كشورهاي جنوبآ .باشدمي جلوترن دارد

 قرار گرفته شايد بتوان گفت ايران در اين زمينه در زمره سه يا چهار كشور جنوب است

. است

و مدل- به فرضيه به) مور( نگارنده در اين راستا كوشيده است موضوع را با تكيه

و بيان رويدادهاي. اثبات برساند براي اين كار، پس از بازگوئي مباحث نظري

و اشراف در سياسي و اقتصادي دوران قاجار، متغير مستقل يعني نقش بورژوازي

به عنوان متغيير تابع مراحل مختلف شكافته شد، آنگاه دستاوردهاي سياسي انقالب

مورد بحث قرار گرفت، مشخص شد انقالب مشروطيت با داشتن رهبري بورژوازي 

و روحانيون( ازو اشراف زمي) با همراهي فكري روشنفكران و حمايت  ندار

و قانونگرايي آزادي . با انقالب دموكراتيك نزديكي داشته است ...وهاي سياسي

و مĤخذ : منابع
 فارسي. الف

و محمد، ايران بين دو انقالب،)1377(آبراهاميان، يرواند.1 .نينشر: ابراهيم فتاحي، تهرانترجمه احمد گل محمدي
د،)1376(----- ---.2  شيرازه: ترجمه سهيال ترابي، تهرانر جامعه شناسي سياسي ايران، مقاالتي
.اختران:، تهرانمشروطه ايراني،)1382(آجوداني، ماشااله.3
.دماوند:، تهرانانديشه هاي طالبوف،) 1363(آدميت، فريدون،.4
.روشنگران:، تهرانايدئولوژي نهضت مشروطه ايران،)ت.ب(----- ------.5
.بيستون:، ترجمه رضا رضائي، تهرانانقالب مشروطيت ايران،)1379( ژانت آفاري،.6
و انقالب هاي اجتماعي،)1376(اسكاچ پل، تدا.7 .سروش:، ترجمه روئين تن، تهراندولت
.زمينه:، تهرانموانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجار،)1359(اشرف، احمد،.8
م.9 .اميركبير:، ترجمه كاظم انصاري، تهرانانقالب مشروطيت ايران،) 1354(س.ايوانف،

.كوير:، ترجمه مهدي قزويني، تهرانانقالب مشروطيت ايران،)1380(بروان، ادوارد.10
.اميركبير:، جلد اول، تهرانتاريخ مختصر احزاب سياسي،)1371(بهار، ملك الشعرا. 11
.سفير:، ترجمه مادرشاهي، تهرانسي معاصرمنتقدين سيا،)1380(پارخ، بيخو. 12
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م. 13 .اميركبير:، ترجمه احمد منشادي، تهرانسه مقاله درباره انقالب مشروطه،) 1357(ديگران. پاولويچ،
و مشروطيت در ايران،)1364(حائري، عبدالهادي. 14 .اميركبير:، تهرانتشيع
.ارت امور خارجهوز:، تهرانانقالب چين،)1375(شاهنده، بهزاد. 15
و اقتصاد كره،)1379(-------- ----. 16 و علوم سياسي دانشگاه تهران:، تهرانسياست .دانشكده حقوق
.سخن:، تهران2، جلد نخبگان سياسي،)1372(شجيعي، زهران. 17
.مدبر:، تهرانايران دوره قاجار،)1374(شميم، علي اصغر. 18
س،)1360(فشاهي، احمد. 19 .گوتنبرگ:، تهرانرمايه داري در ايرانتكوين
.رسا:، ترجمه احمد تدين، تهرانمقاومت شكننده،)1377(فوران، جان. 20
ها،)1382(---------. 21 .ني:، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهراننظريه پردازي انقالب
.ني:، ترجمه احمد تدين، تهرانناسيوناليسم در ايران،)1378(كاتم، ريچارد. 22
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