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ست و از مھمـترين انقالبھـاي اجتمـاعي خاورمیانـه قرن بیســتم ا محسـوب  انقالب مشروطه مھمترين تحول اجتماعي در ايـران در آغـاز 
گذار در جنبشـھاي ضـد  و به گونــه. شود مي ً پھلـوي و ھمچنیــن تأثیر يه و بعضـا يران، در اواخـر عصـر قاجار حور تحـوالت اجتمـاعي ا اي م

ايـن انقـالب . ذكـر شـده اســت) 81ـ82:م1951ش ـ 1330پاولويچ، (استعماري جھان به ويژه آسیا به خصوص در ھندوستان و افغانستان 
 .ھمانند انقالبھاي روسیه، چین و مكزيك جزئي از نھضت جھاني انقالبات در اوايل قرن بیستم نیز به شمار مي آيد 

  
با توجه به اھمیت اين انقالب و میزان تاثیرگذاري آن درتحوالت بعدي جامعه ايران در ابعاد مختلف سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فكـري 

پر واضح است كه نیروھاي اجتماعي  ـ فرھنگي بررسي و شناخت نقش عوامل مؤثر در شكل گیري آن ضروري مي باشد و در اين میان
شكل گـیري و . اند نقشي تعین كننده در روند انقالب مشروطه داشته حال اين پرسش مطرح است كه كدام نیروھاي اجتماعي در روند 

تدوام انقالب مشروطه مؤثر بوده و ھر يك چه میزان تاثیرگذار بوده است؟ اين تحقیق در واقع پاسخي به اين پرسش مي باشد كه ابتـدا 
به شرايط اجتماعي و تركیب اقشاري جامعه ايران با ذكر برخي ويژگیھاي برجسته آن به صورت اختصار پرداخته شده و سپس نیروھـاي 

ني  تداوم انقالب مورد بررسي قرار مي مؤثر به طور اخص در شكل گیري و تا حدودي گیرد و نھايتا ًحاصل تحقیق تحـت عنــوان ســخن پايا
 . شود ارائه مي

  
 قشربندي اجتماعي انقالب مشروطیت

 . پردازيم تري از اين دوره به عنصر جمعیت و مختصات اجتماعي آن مي در ابتدا براي ارائه تصوير روشن 
يران را  جمعیت ايران در عصر مشروطیت بین نه تا ده و نیم میلیون برآورد شده است كه در اوايل قرن بیستم بیش از . 1 نصف جمعیـت ا

شكیل مي مي از شھرنشـینان نـیز بـه كـار كشـاورزي  دھقانان، يك چھارم آن را ايالت و يك پنجم را شھرنشینان ت دادنـد كـه بخـش اعظ
 .اشتغال داشتند؛ به اين ترتیب مي توان گفت ايران يك كشور فالحتي بود

 :ويژگیھاي عمده جمعیت ايران در دوره مشروطیت عبارت است از 
 . است  بوده اما از ھوش و درايت بااليي برخوردار بوده  غالب جمعیت كشور فاقد سواد و تحصیالت –
 . جمعیت شھري كم و عمده جمعیت كشور در روستاھا زندگي مي كنند –
 . مؤثر بوده است   مردم مذھبي و شیعه ھستند و گرايشھاي ديني در تحركات اجتماعي –
 .  شده نبوده است  ھاي اجتماعي مشخص و تعريف در آغاز جنبش، مطالبات توده –
 . روحانیت گروه اصلي و مرجع در بسیج گروھھاي اجتماعي بوده است –
 ايالت و عشاير. 2

شاير اطاعـت  بیش از دو میلیون نفر از جمعیت ايران ايالت و عشاير بودند كه بر اساس مناسبات جامعه عشیره اي از رؤساي ايـالت و ع
سي و . پذيري محض داشتند كي از بـازيگران مھـم تحـوالت سیا به ي اين وضعیت موجب توانمندي خاص رؤساي ايالت گرديــده و آنـان را 

 . اجتماعي عصر مشروطه تبديل نمود
لت . 3 كارگزاران دولتي، اعضاي وزارت خارجه و عناصر تحصیلكرده اي كه از نخبگان حكومتي و مؤثردر اداره كشور بودند، گروھي كه از دو

ً موضع كردند اما متاثر از تحوالت غرب بودند و حقوق دريافت مي  .  مخالف حكومت داشتند   خواھان تغییر در كشور و عمدتا
 . شوند روشنفكران و عناصر تحصیلكرده و متأثر از پیشرفتھاي دنیاي غرب كه به دو گروه وابسته و غیروابسته تقسیم مي. 4
از . اين طبقه اجتمـاعي از دوران محمــد شـاه در ايـران شــكل گرفتـه بـود): دالل: كمپرادور(سرمايه داران و تجار غیروابسته و وابسته .  5

گروه پشـتیباني مــالي مــي شـدند. قدرت اقتصادي رو به تزايدي برخوردارند ين  سط ا یس تو و انجمنھـاي . افراد متحصن در سفارت انگل
 . فرستادند  را خريداري و براي علماي نجف ميحبل المتینمخفي را مورد حمايت مالي قرار مي دادند و 

 . از گروھھاي ديگر زنان ھستند كه در طیف كامالً گسترده و چشمگیري فعالیت مي كنند. 6
حوالت .  7 نات و ت از ديگر گروھھاي اجتماعي مؤثر در انقالب مشروطیت علما ھستند که در داخل و خارج از ايران به نحوي درگیر بـا جريا

 . اين دوره بوده اند
دو دولت استعمارگر روسیه و انگلیس نیز توانسته بودند در بین اقشار يا گروھھاي صاحب نفوذ و مؤثــر در انقـالب مشـروطیت عوامـل .  8

 .نفوذي را جذب و از آنھا در راستاي اھدافشان در شرايط مختلف استفاده نمايند
  

 نیروھاي مرجع در انقالب مشروطیت 
 :در بررسیھايي كه در رابطه با نقش نیروھاي اجتماعي مؤثر در انقالب مشروطیت انجام شده اظھارنظرھاي متفاوتي وجود دارد 

ماركسیستھاي اصول گراي ايراني . چون سايكس نقش روشنفكران را در انقالب مشروطه برجسته مي دانند برخي صاحب نظران غربي
و قدرتھاي اند كه توسط طبقه بازرگانان كه طبقات زمیندار  و روسي در تفسیرھايشان انقالب مشروطیت را انقالب بورژواي معرفي نموده

 )329: 1377فوران،. (ديدند رھبري شدند خارجي را سد راه دموكراسي مورد نظر خويش مي
  

بر نقـش انديشـه ماني در آثارشـان  سالم كر ھا بـه ويــژه مفــاھیم غربـي در  برعكس اين جماعت مورخان ايراني مثل كسروي و ناظم اال
كنند و تاريخنگاراني مثل كدي و لمبتون كه در مقوله تحلیل ماركسیسـتي  مشروطه خواھي و قانون اساسي و ناسیو نالیسم تأكید مي
 . قرار نمي گیرند معتقد به اتحاد طبقاتي در انقالب مشروطه اند

  
به عنوان نیروھاي اجتماعي مؤثر در انقـالب مشــروطه » دو طبقه متوسط«ديدگاه آبراھامیان كه به بینش ماركسیستي نزديكتر است از 

كن«شـدند و اينھـا  نام برده است كه يكي از اين دو شامل بازاريان سنتي، بازرگانان، پیشه وران و روحانیون مي قه متوســط متم را » طب
شتند . تشكیل مي دادند و ديگري را روشنفكران جديد تشكیل مي دادند كه به اعتقاد وي طبقه اول بیش از طبقــه دوم قــدرت و نفـوذ دا

 ) 61 :1377فوران،(
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سید محمـد طباطبـايي و سـید عبـدهللا بھبھانـي  ھده علمـاي تھـران و در رأس آن آيـت هللا  شروطیت را در ع برخي نیز رھبري جنبش م
 .  اند دانسته

  
 نیروھاي دخیل در انقالب مشروطیت

 علما و روحانیت
يه مي. روحانیت از اواسط دوره صفوي نفوذ سیاسي فراواني يافت مد و  به طوري كه مقدس اردبیلي شاه عباس اول را باني ملـك عار نا

تا حدودي از نفوذ آنھا كاسته ) سقوط صفوي تا ظھور قاجارھا(در دوران فترت . خواند مي» كلب آستان علي«شاه عباس با تواضع خود را 
مت  بعد از آن با كوشش سالطین قاجار كه از داشتن ريشه. شد براي حكو ند،  ھاي عمیق ملي ـ مذھبي در اين سرزمین بي بھـره بود

 .به علما شدند  و تكريم بسیار نسبت  تازه تأسیس خويش به اين بسط قدرت كمك كردند و موجب احترام
  

یان نیروھــاي اجتمـاعي در دوره مشــروطه بـا زمینـه ھم  اما به نظرمي رسد علما وروحانیت توانستند از م ھا و تمھیـداتي كـه از قبــل فرا
اي داشته باشند و تعدادي از آنھا در شمار رھــبرا ن مشـروطه بـه حسـاب   كننده تر و نقش تعیین گرديده بود مشاركت و فعالیت برجسته

ساخت نقـش رھبريـت . آيند كه آنھـا را قـادر  مي بــود  اعتقادات مذھبي مردم ونفوذ روحانیت در بین اقشار مختلف جامعه؛ دو عامـل مھ
ند قالب ايفـا كن ستبداد صـغیر نقـش . بسیج گر را در ان ند و حـداقل تــا پايـان ا خارج تاثیرگـذار در انقـالب مشــروطیت بود آنھـا از داخـل و 

یت بــه طـور صـريح يـا . محوريشان در بسیج مردم و پیشبرد روند انقالب غیر قابل انكــار اســت خالفین روحان ايـن واقعیـت را مــوافقین و م
به . تلويحي اذعان نموده اند شروطه از مشـروطه خواھـان  قالب م آن دسته از روحانیون بزرگي كه در خارج از ايران بودند از ھمان آغاز ان

جات پـايین تـر و . كردند ويژه رھبران روحاني آن ھواخواھي و حمايت مي باال تـا در حانیون از مجتھـدان رده  واقعیت آن اســت كـه اكـثر رو
يدئولوژيكي و انگیزه ھاي جوان انگیزه طلبه لف انقـالب نداشــتند و داليـل ا حل مخت ساني در مرا ھاي اجتمـاعي در  ھا و داليل واحـد و يك

 .جانبداري و يا مخالفت آنھا از انقالب در مراحل مختلف خاصه در مراحل اولیه آن دخیل بوده است
   

 روشنفكران 
ً متأثر از پیشرفتھاي دنیاي غرب بوده است و عوامل متعددي در شكل . گیري و تداوم آن مؤثر بوده اسـت جريان روشنفكري در ايران عمدتا

ــر  ــي آنھــا تحــت تأثی ــه قول ــد و ب ــده بودن ــد از مــذھب روي گردان ــرب روي كــرده بودن ــه بــه غ ــي ك ــه میزان ً ب ــا ــن عصــر غالب روشــنفكران اي
ير ســؤال مي خواھي، ناسیو نالیسم و سكوالريسـم؛ گذشـته را رد مي مشروطه بردنـد و در جسـتجوي نگـرش نوينــي  كردنـد و حــال را ز

 ) 103:  1379آبراھامیان ،. (نسبت به آينده بودند
  

سي گفتـه مـي شــود. در مصداق روشنفكر تعاريف مختلف است يران بــه ك سد روشـنفكر در ا عالـي  كـه تحصـیالت ريچارد كاتم مي نوي
 .  صاحبان مشاغل تخصصي را شامل مي گردد و تمامي طبقه داشته باشد

  
كار اسـت بـه خصـوص در  بھره حضور جريان روشنفكري در شكل گیري و تداوم و حتي   گیري از ثمرات انقالب كامالً ملموس و غیر قابل ان

، كه در آنجا نقش روشنفكران چشمگیرتر از ساير مناطـق )تبريز(نشر انديشه و مفاھیم مشروطه خواھي و به ويژه در منطقه آذربايجان 
شه و آن بدان جھت بوده كه منطقه آذربايجان. حتي به قولي از تھران بوده است تأثر از اندي في م  ھاي انقالبـي و قـانون به طـرق مختل

قالب مشـروطه تبريزيـان جلوتــر از . ھاي ھمجوار يعني روسیه و عثماني بوده است خواھي كشور كه در ان برخي را اعتقاد بـر آن اسـت 
 . و تبريزيھا مفاھیمي مثل قانون و مشروطه را كه از آن سوي مرزھا گرفته بودند به انقالبیون تھران القاء نموده اند تھرانیھا بودند

  
سته و غـیر وابسـته تقسـیم مي مت . شـوند روشنفكران به لحاظ وابستگي سیاسي به دو گروه واب شنفكري در خد خش رو ھمچنیـن ب

به   آنھا از لحاظ خانوادگي، فرھنگي و خدمت شـغلي. سلطنت طلبان مستبد را عده اي از مقامھاي عالیرتبه دولتي تشكیل مي دادند
شـاھزاده عبدالحسـین مــیرزا تحصـیلكرده . كار و بعضي در مجلس و كابینه بودند از اينھا نیز عده اي در حزب محافظه. دربار وابسته بودند

مت كرمـان در سـال . بود اروپا و بزرگ خاندان اشرافي فرمانفرما و داماد مظفرالدين شاه يكي از افراد اين دسته  او در دوران تصــدي حكو
شتیبان ) 32 : 1379آبراھامیـان ، . (كمك ارزشمندي به مشــروطیت كـرده بـود 1286ـ1285 شنفكران، كـه ھـوادار و پ عده اي ديگـر از رو

 . انقالب مشروطه بودند
  

صي  ھا در نقش سردبیر و روزنامه   به طور كلي جريان روشنفكري، در روزنامه نگار، شاعر و مترجم، استاد، معلم و صاحبان مشــاغل تخص
لف بـه انقـالب كمـك كردنـد) پزشكان و مھندسان ( لق بــه ايــن گروھھـا . و بعضي از اعضاي ديوانساالري به انحاء مخت بخـش اعظـم متع

شرو و نـیز تـاْمین نمودند و بیشتر انديشه صمیمانه از انقالب جانبداري مي بود ھاي راھــبر و پی . كادرھـاي مشـروطیت از ھمیـن گروھھـا 
نه نظامنامه  الدوله و برادرانش در تدوين روشنفكراني چون صنیع ھاي  ي مجلس و ايفاي نقش نمايندگي و درصدي كمتر در نخستین كابی

سروي، ناظم. كننده داشتند مشروطیت، نقش ابزاري تعیین االسـالم،  در خصوص وزن گروه روشنفكري اظھارات مختلفي اسـت از نظـر ك
شه شـده نقــش روشـنفكران برجســته زاده ملك قش اندي شان داده شــده  و غربیاني مثل سايكس كه در برداشتھاي آنھا تأكید بـر ن تر ن

فوران، . (دانند كه نقش فعالي در رھبريت جنبش دركنار روحانیون داشته اند فوران آنھا را از طبقه خرده بورژوا مي برخي ھم چون. است
1377 : 329( 

  
نان مي   عدم  برخي چون ريچارد كاتم نقش اين گروه را ناچیزتر از دو گـروه ديگــر يعــني روحـانیون و بازرگا ست سـنت  داننـد، وي معتقــد ا

 ) 39 -40:  1371ريچارد كاتم ، . ( تري ايفا كنند مشاركت در سیاست مانع از آن شد تا در انقالب نقش مھم
  

شعار و خواست قانون، آزادي و مساوات بسیار مھم و مثبت در انقالب مشروطیت  گفتني است در اينكه نفس حركت روشنفكران و طرح
سبت قي ن شناخت عمی به  بوده است، شكي نیست اما نمي توان اين نكته را ھم ناديده گرفت كه بسیاري از اين روشنفكران خود از 

 . دادند منافع شخصي را بر منا فع ملي ترجیح مي  نبودند و يا در بسیاري از موارد  برخوردار  خواستند آنچه مي
  

 بازرگانان 
 خـود را  كارانه روحیه محافظه شان در نتیجه سیاستھاي اقتصادي دولت مورد تھديد واقع شده بود بازرگانان كه در اين مقطع منافع شغلي

قوي يد از دست داده بودند و اتحاديـه صـنفي  صادي آنھـا گرد لت اجتمـاعي و اھمیـت اقت كه موجــب منز جود آوردنـد  آنھـا از . اي را بــه و
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براي ســرمايه اعطاي مزاياي تعرفه كردند و بسیاري نیز با سیاست ورشكستگي دولت ناراضي و از امنیت مالكیت طرفداري مي داران  اي 
كار نويــني در  از طرفي ارتباط قشر بازرگان با دول خارجي و آشنايي با تمدن. خارجي و بانكھاي بیگانه مخالفت داشتند جب اف جديـد مو

 .به اين ترتیب مؤثر در شكل گیري و تداوم انقالب مشروطیت بودند. و انتقال آن به ساير بخشھاي جامعه مي شد  بین آنھا
  

 :باشند قابل تفكیك مي  قشر بازرگانان با توجه به ھمدلي به اين طرف يا آن طرف مبارزه به دو دسته موافق و مخالف مشروطه
  
ند داران و يا تجار وابسته كه از دوران محمد شاه در ايران شــكل مي سرمايه    يدي برخـوردار بود قدرت اقتصــادي رو بــه تزا ايـن . گیرد و از 

به نظـر مي دسته از بازرگانان عمده و آنھايي كه به سرمايه به مخالفـت بـا  داري خارجي وابسته بودند  به شــدت  رسـد از ھمـان اوايــل 
 ) 272ـ 273 : 1377فوران، . (مشروطیت برخاستند

  
نیز در مجلـس  گروه ديگري از بازرگان نیز بودند كه نقش مھمي در روند انقالب مشروطیت ايفا كردند و در جريان سه بار بست نشـیني و 

ايـن گـروه قـرار  متحصـنین در بـاغ سـفارت و انجمنھـاي مخفـي مـورد حمايـت مـالي . اول حضورشان بیش از ساير طبقات و گروھھا بـود
صه عالوه بر اين بازرگاناني كه در داخل بودند عده اي از بازرگانان. داشتند خارج خا شتیبانان  تبريزي مقیم  نیز از پ اسـتانبول بودنـد آنھـا 

ین بازرگانـان روزنامـه . رفتند نھضت مشروطیت به شمار مي جف المتین حبـلتوسط عده اي از ھم مي شـد و بـراي علمـاي ن  خريـداري 
تا از انقـالب احسـاس خطـر كننـد و تغییــر  اما پايگاه اقتصادي بازرگانان به عنوان نخبگان ثروتمند، سرانجام. فرستاده مي شد باعث شد 

ند موضع دھند كه در اين میان ند بعضـي از آنھـا. بازرگانان میان حال احتماالً مدت طوالني تري از انقالب حمايـت كرد به پـیروي از  ھـر چ
ــت ــد و عــده روحانی ــه انقــالب پیوســته بودن ــه خــاطر بي ب ــیز ب ــاتي سیاســي و اقتصــادي اي ن ــاره گرفتنــد و  ثب حاصــل از انقــالب از آن كن
 )272-273 : 1377فوران ، . (بازرگانان حمايت خود را از انقالب پس گرفتند بخش اعظم سرانجام

  
 . ماركسیستھاي اصولگراي ايراني و روسي ھم انقالب مشروطه را انقالب بورژوايي دانسته كه رھبري آن را بازرگانان داشتند 

  
  وران و اصناف پیشه

ند : پیشه وران و اصناف كه شامل حال پیــدايش بود كارگران شــھري در  خرده پــا و طبقـه  صنعتگران و وردستھا و شاگردھا و دكان داران 
مت در برابــر روسـھا تھران 1285پشتوانه توده اي انقالب تلقي شده اند و آنھا از بست نشیني بزرگ  يز در تا مقاو ھمـه جـا   1290در تبر

به بازرگانـان 105كرسي به  32در مجلس اول . اند پیشگام انقالب بوده صاص داشـت  صنف و ده كرسي  لس دوم تعــداد . اخت امـا در مج
يز. كرسیھاي اصناف كاھش يافت و ھمین امر موجب شد كه از تندرويھاي مجلس دوم كاسته شود ش ھجـده 1290در سركوب مردم تبر

به كـه در  ساير عناصـر نخ ً در نتیجـه ائتـالف رؤسـاي ايـالت و  نفر از سي نفر تبريزي اعدام شده، صنعتگر و مغازه دار بودند و اينھا نھايتـا
 )272-273 : 1377فوران، . (آخرين مراحل انقالب به صحنه آمدند كنار نھاده شدند

  
نان بــه  در خصوص كارگران ھم مي   قرن بیسـتم در ايـران، سـیر مھـاجرت دھقا غاز  توان گفت با روند گرايش فزاينده به شھرنشیني در آ

مداد مي. گیرنده به تھران و ساير شھرھاي بزرگ ادامه يافت صورت يك جريان دائم و شتاب شـدند كـه  اين مھاجرين تحت عنوان كارگر قل
ماھر و . اغلب آنھا شغلھاي موقت و غیر تخصصي داشتند به كـارگران  سبت  نش سیاسـي ن به طـور معمـول از لحـاظ بی چنین افـرادي 

كنند و در مرز رسیدن به آگاھي سیاسي ھستند در سطح پايین تري قرار دارند، اما نســبت بـه  ھا كار مي اي كه در كارخانه ديده آموزش 
سمت برخوردار مي گذشته از افق ديد بازتري ین حـال فاقـد ھـر گونــه  اند و  گیري سیاسـي باشند و نفوذ و تاثیر بیشتري ھم دارنـد در ع

ته   اين دسته كارگران تنھا به ھنگام. كنند كسان ديگر آنھا را رھبري مي سي خـود انگیخ كمبود نان و بلواي ناشي از آن به فعالیت سیا
ھا،  شده ين بلوا توان گفـت كـارگران غـیر مــاھر در ا اند و چون اين نوع بلواھا در ھر دو رژيم استبدادي و مشروطیت روي داده است مي 

 . اند گیري خاص سیاسي نداشته نسبت به استبداد يا مشروطه جھت
  

يت . پديد آمد و با افول آن از میــان رفــت  جنبش كارگري در ايران با ظھور انقالب مشروطیت عداد محـدود بودنــد امـا حما كـارگران از نظـر ت
شه گسترده ند پی ند اي از انقالب داشتند و به علت ھمین محـدويت نتوانسـتند ھمان قاطعي ايفـا كن حانیون و بازرگانـان نقـش  . وران، رو

 )274:   1377فوران، (
  

بینیم كه بــه  پس برخالف نظر ماركسیستھا مي. چندان تاثیري در آن نداشتند  تعداد اندك  آنھا اگر چه از حامیان انقالب بودند اما به دلیل
ھاي رو به زوال ما قبل سـرمايه داري  اي و شھري رو به رو ھستیم كه طبقه جاي انقالب بورژوايي با يك حركت مردمي، دموكراتیك، توده

: 1377فوران ،. (گیري آن شركت داشتند در شكل) دار سرمايه  طبقه خرده... (و روشنفكران و كارگران و تا حدودي دھقانان و) وران پیشه(
272( 

  

 زنان 
شروطیت بـود  از جمله  ايراد سخنرانیھاي آتشین و جنگیدن در كنار داوطلبان مبارز و گـاه نـیز در جنگھـا زنـان . فعالیتھاي زنـان بـه نفـع م

ھا بیسـت. جستند شركت مي لق بـه زنـاني بـود كـه  در يكي از جنگھاي آذربايجان وقتي درگیري پايان يافت در میان كشته  جسـد متع
ماعي و ھمچنیـن در  و البته پس از مشروطه به تدريج حضور زنان در عرصـه) 285 :1377فوران، . (لباس مردان را پوشیده بودند  ھاي اجت

ش ھزاران زن كفن به تن كردنـد و ھمـراه 1290به طوري كه در پي اولتیماتوم روسیه . دفاع ازمنافع ايران در مقابل بیگانگان پررنگ تر شد
سیه پايـداري . مردان آمادگي خود را براي دفاع اعالم كردند سیصد زن مسلح به مجلس رفتند و بـه نماينــدگان توصـیه كردنـد در برابـر رو

 . كنند
  

ْنان را از مشاركت در آموزش سیاسي و ساير اشكال فعالیت مثل تأسیس مدرسه «: فوران مي نويسد محروم كردنشان از حق رأي نیز آ
تاريخ ايــن  نمونه) 276: 1377فوران، . (»خاص خود را برپا كردند  باز نداشت، زنان دھھا انجمن و روزنامه ھاي زيادي از فعالیتھـاي زنـان در 

 .دوره ثبت شده است
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زنان ابتدا به خاطر مجلس، قانون . سپھساالر انجام مي گرفت و گاھي سالح نیز ھمراه داشتند اجتماعات زنان به طور معمول در مسجد

عال شــدند اساسي و سپس جمع آوري وجوه بانك ملي و تحريم پارچه ھي در . ھاي خارجي در نھضت ف بل توج عداد قا له ت در ايـن مرح
ھدفھاي اولیه انقالب حاصل شد ائتـالف گروھھـا دسـتخوش   و درخواست روحانیون به مبارزه پرداختند و به محض آنكه پشتیباني مردان

براي زنــان و مخالفـت بـا جنبـه. تزلزل گرديد ھايي از  مباحث بحث انگیز پیرامون تحصیل زنان، قانون جديد انتخابات و خواستاري حــق رأي 
 . ھا و انجمنھاي مختلف طرح و دنبال شد جامعه سنتي مردساالري از طريق نشريه

  
شرفت و آزاديھـاي زنـان ويژگي تقید ديني را در نوشته غالب زنان فعال در اين دوره لي پی شتند، و در ممالـك  ھا و اظھار نظرھاي خـود دا

در داخل اين انجمنھا گرايش واحدي وجود . باشد خارجه را نمونه و الگو ذكر مي كردند اين نكته نشان خاستگاه طبقاتي اين زنان نیز مي
ً دفاع مي اتحاديه غیبي نسوان مسائل اقتصادي سیاسي كشور را نقد مي. نداشت كرد و اينھـا از  كرد و از حقوق زنان طبقه پايین عمدتا

طالق مـي پرداختنـد .كردند روحانیون محافظه كار حمايت مي . برخي به بحث در مورد فرھنگ مردساالري، حجاب، چند ھمسري و حق 
شان مي ھا و گزارشھاي روزنامه ھا، مقاله بررسي نامه شروطیت ن براي حقـوق زن ھاي دوره انقالب م بارزه  كه نھضـت م ً   دھـد  تا عمد

 .مشروطیت دارد  ريشه در انقالب
  

 ايالت و عشاير دھقانان
حدود يــك . ايالت و عشاير دھقانان گروه ديگري از جمعیت ايران را شامل بودند در اين دوره بیش از دو میلیون نفر ايالت و عشايرند يعني 

پذيري محـض از رؤسايشـان . چھارم جمعیت ايران را تشكیل مي دادند در جامعـه ايالتـي بـر مبنـاي مناسـبات عشـیريي مـردم اطاعـت 
سران  داشتند و از سويي داشتن نیروي مسلح ازضروريات زندگي ايلي بوده است و در اختیار داشتن اين دو مؤلفه دو اھرم قدرت براي 

بود كـه در آن شــرايط  جبي  صر  ايالت و عشاير فراھم نموده و اين توانمنــدي مو سي و اجتمـاعي ع بازيگران مھـم تحـوالت سیا آنھـا از 
 . مشروطه گردند

  
فاداري . وجود دارد برخي از اينھا چادرنشین و شبانكاره بودند و برخي در روستاھا اسكان يافته بودند كه میان آنھا تفاوت زيادي  آنھا در و

شم مي نسبت به دولت در يك طیف متنوعي قرار مي به چ یف  . خـورد گیرند به طوري كه خصومت شديد تا وفـاداري صـادقانه در ايـن ط
 )53 :1371ريچارد كاتم، (
  

تاج  محمدعلي شاه با كمك نیروي تعدادي از ھمین قبايل علیه مشروطه خواھان تبريز و ھمچنین بعد از سقوط  به منظور باز پس گیري 
به يــك قـدرت ملــي 1288از سويي بختیاريھاي ايالت اصفھان در سال . و تخت خويش اقدام كرد شتیباني از مشـروطیت  به جھـت پ ش 

اند اما در عین حال دوستي با بريتانیا وتصمیم به تضعیف  داشته ھاي آزاديخواھانه در معدود مواردي رھبران بختیاريھا انگیزه. تبديل شدند
براي جنگیـدن بـه نفـع يكـي از دو . نفوذ روسیه نیز در اين میان مد نظر بوده است خالصه اينكه قبايل و ايالت ضمن اينكه انگیزه چنداني 

صله ســالھاي  طرف شور در فا كردن اوضـاع ك يني داشـته1290ـ1284نداشتند، اما در بي ثبات  يش  ش نقــش آفر بر افزا ين امـر  اند و ا
 )280 :1377فوران، . (مشكالت داخلي تأثیر نھاد و اوضاع را براي مداخله قدرتھاي بزرگ و ضد انقالب آماده ساخت

  
ند. در اوايل قرن بیستم كشور ايران يك كشور فالحتي بود مي داد . در برآوردھاي انجام شده بیش از نصف جمعیت را دھقانـان تشــكیل 

برخـي . توانستند بر ھر روند اجتماعي تأثیرگذار باشـند درصد جمعیت ايران را تشكیل مي دادند و اين جمعیت بزرگ مي 80كه با عشاير 
يت اند كه دھقانان در انقالب مشروطیت مداخله بر اين عقیده ازحضـور آنھـا دارد از جملـه مـوارد ذكـر  اي نداشتند اما وقايع ثبت شده حكا

به تشــكیل انجمـن 1284شده روستايیان در سال  ش، خارجیان و مأموران مالیاتي را از چند روستا اخراج كردند، در چندين روستا دست 
ساير اھـالي از  )52: 1375اتحاديه، (كردند، در جاھايي از پرداخت بھره مالكانه امتناع مي ورزيدند  زدند و مالیات جمع مي با  و يا ھمـراه 

) 246 : 313، گزارش باركلي در مورد اھالي سیستان، ش 1377اسناد وزارت امور خارجه انگلیس، . (پرداخت مالیات خودداري مي كردند
 . انبارھاي اربابي را مصادره كردند  و در پاره اي مناطق شمالي

  
يالت در محاصـره تبريـز در سـال   يرا ايـن ا مت مــي كردنـد ز ش 1287گاه نیز دھقانان اطراف شھر تبريز در برابر ايالت طرفدار شــاه ، مقاو

بش پیوسـتند.  روستاھا را مورد تاخت و تاز قرار مي دادند شخص . و گیالن تنھا ايالتي بود كه دھقانانش عمالً به جن پـس ايــن حركتھـا م
سر ايـران . اي نداشتند صحیح نیست مي كند اين نظر كه دھقانان در انقالب مشروطیت مداخله اين نظر شايد در خصوص دھقانـان سرا

ھايي ذكـر شـد مـواردي از رويـدادھاي  در يك جنبش دھقاني سراسري مصداق داشته باشد اما بايد تأكید داشت ھمانطوري كـه نمونـه
محلي حاد وجود داشته است كه دھقانان به طور جدي درگیر آنھا بوده اند پس اين قشر در برخي مناطق بـه شـكل فعـالي وارد جريـان 

از جمله ايـن داليـل ســلطه . مشروطیت شدند اما بنا بر داليلي چند نتوانستند به طور عمومي حضور فعالي در اين انقالب داشته باشند
بودن منـافع آنھـا در سـطح ملـي و شخص ن سازماندھي آنـان و م لـذا ... مالكان بر روستاھا، جـدايي و پراكنـدگي روسـتاھا، مشــكالت 

ھات ) 281 :1377فوران، . (نتوانستند اقدامھايي بیش از عملیات پراكنده جسته گريخته انجام بدھند و شايد ھم روستايیان و ســاكنان د
و قصبات كوچك و ايالت و عشاير از مشروطه چیزي ندانسته اما به داليل جنگ و اغتشاشات ناشي از انقالب به ورطه سیاسي كشیده 

 )52 :1375اتحاديه،. (شدند به طور كلي نقاطي كه در معرض جريانھاي سیاسي قرار داشتند، آگاھي بیشتري برخوردار بودند
  

 اردوي ضد مشروطیت
يان،  طیف گسترده ثر بـود فقـرات اصـلي آن را خـانواده و دودمـان قاجـار و دربار اي كه مي توان گفت در اردوي ضد مشروطیت دخیل و مؤ

مه . دادند وزيران نھادھاي كلیدي خاصه نیروھاي مسلح تشكیل مي يه، ھ خالصه اينكه در رأس دولت، حكـام ايالتھـا، شــاھزادگان قاجار
.  بگیران و حدود دو ھزار درباري بودند كه وسیله معیشت ھمگي بر اثر قطع بودجه كالن دربار از سوي مجلس محدود مي شد مستمري

كل  بزرگترين متحدان دولت در برابر انقالب مشروطیت كه بخـش عمـده . كشـور بودنـد›› اعیـان‹‹طبقات زمیندار و در  اشـرافیت زمینـدار 
عي خانـدان سـلطنتي قاجـار مي سده بیستم دادند، در اوايل روشنفكران را نیز فرزندان اينھا تشكیل مي ست و در  خود را متحـد طبی دان

بیش از حد معمول نماينده در نظر گرفته بودند اما باز اكثريت بـا زمینـداران يـا وكـالي مـورد  مجلس اول با وجود اين كه براي تھران و تبريز
 . حمايت آنھا بود

  
شروطیت موقعیتشـان را تھديـد  اشرافیت زمیندار كه در آن مقطع در آستانه تشكل و سازماندھي بود متوجه شد چه خطري از جانـب م
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ظام ھسـتند لــذا قــانون  مي كند و چون توان مقاومت را در خود نمي ھان تغیــیر ن ديد و از سويي متوجه شد كه روحانیـت و بازرگانـان خوا
اساسي را پذيرفت و سعي كرد با حضور در مجلس شوراي ملي از ھر نوع اقدام افراطي كه خطري را متوجه مقام و موقعیت اشـرافیت 

ند كل طبقـه زمینـدار از ) 49: 1371ريچـارد كـاتم، . (مي كرد جلوگیري ك لس اول  سط مج لداري تو پس از ممنوعیـت تیو بـه طـوري كـه 
شدند ند ديوانـي در وزارت منصــوب  سوي دربـار بــه مقامھـاي بل فرادي از اينھـا از  شدند و ا يه مقامھـاي . مشروطیت دور  در دوره قاجار

 . درصد تعداد نمايندگان مجلس اول را تشكیل مي دادند 40تا  27حكومتي كه اغلب مالكان بودند ، بین 
  

ش زمینداران حتي تا رھبري مشروطیت ارتقا پیدا كردند؛ سپھدار تنكابني يكي از شاخص ترين آنھاست كه به عنوان وزيـر  1288از سال 
بي  و نخست وزير جنگ عداد . مشـروطیت كاسـت نظام مشروطیت تعیین شد و تا حـد زيــادي از ظرفیـت انقال لس دوم نسـبت ت در مج

 )281-282: 1377فوران، . (درصد افزايش داشت 68قاجار به كل نمايندگان تا   ساالري زمیندار نمايندگان، رؤساي قبايل و ديوان 
  

 روسیه و انگلیس
م بین روسیه و انگلیس و تقسیم ايران به دو منطقه نفـوذ 1907احتماالً مھمترين دلیل قطع حمايت فعال انگلیس از انقالب پیمان مخفي 

ً  بازرگاني، میدانھاي پر ارزش نفـت جنـوب منافع مادي بريتانیا در ايران مناسبات. بوده است  بین اين دو دولت و يك منطقه بي طرف قويـا
خود در ھندوستان  در آسیا بود تضمین شد و بريتانیا بدان وسیله خواست مستملكات›› مصالحه ي تاريخي‹‹بر اثر اين قرارداد كه نوعي 

باز بگـذارد كانون انقـالب  ترين  يران، يعــني عمـده  ين قـرارداد . را حفظ نموده درعوض دست روسیه را در شمال ا قع بـا امضـاي ا و در وا
شه پايان بر حمايت جدي خود از انقـالب زده و مخالفـت مھر سیه را كنــار نھـاد با نق گزارشـھاي متعـدد .  ھاي ضـد مشـروطه خواھـي رو

ــران وانقــالب مشــروطیت اســت  ــال اي ــت از ھمكــاري و مواضــع مشــترك آنھــا در قب ــه اســناد . ن ك(مــأموران انگلیــس از آن پــس حكاي ب
 .دولت روسیه در سراسر دوران انقالب مشروطیت به مخالفت علني و عملي با آن پرداخت) 1377خارجه انگلیس،  وزارت

  
 گیري نتیجه

عه  بودن جام مذھبي  سوادي اقشـار عمومـي، فقـدان احـزاب سیاسـي، و  شرايط اجتماعي ايران در دوره مشروطیت، كم سوادي و بی
ً به دو يا سه گروه مشخص محدود مي  گروھھاي مرجع را تداري كـه داشـتند نقـش  مشخصآ با نفــوذ و اق كرد كه در بیـن آنـان روحـانیون 

شتري  در میان. اي در بسیج عمومي و مخالفت با رژيم حاكم ايفا مي كردند عمده شیخیه و اصـول گرايـان نمـود بی روحانیت دو گـرايش 
فت بـا  داشتند و از ھر دو گروه، در دو طیف موافقان و مخالفان مشروطه فعالیت داشتند، روحانیـت يا مخال قت  يـك كلیـت واحـد در مواف

یك مـي شـد فق مشـروط تفك گـروه دوم . مشروطه نبود و در مراحل مختلف انقالب مشروطه به طیفھاي مختلف موافق، مخالف و يا موا
شدند مي  فان مشـروطه، در خصـوص وزن و . فعال در مشروطه روشنفكران بودند كه به دو بخش متمايز دســته بنـدي  مدافعان و مخال

سھم روشنفكران در مشروطه ديدگاھھاي متفاوت و متعارضي وجود دارد اما اكثر محققان بر نقش آنھا به عنوان يكي از سه گروه مرجع 
خود تلقـي . در كنار روحانیان و بازرگانان تأكید و توافق دارند بازرگانان غیر وابسته كه سیاستھاي اقتصادي دولت را تھديدي بــراي منــافع 

به صـف مقابــل انقـالب پیوسـته و بـه . مي كردند از ديگر گروھھاي مؤثر در انقالب مشروطه بودند قالب  ند ان تدريج و بـا رو اين گـروه بـه 
يژه اي . مخالفت پرداختند سي و سیت سیا سي و يــا حسا قد آگـاھي سیا ضاي شــرايط اجتمـاعي ايــن دوره فا اغلب زنان گرچه به اقت

ھستند اما به دلیل سھم آنان در بنیاد خانواده و ماھیت ديني و ضد استبدادي مبارزه نقش مؤثري در كشاندن مردان به انقالب و تـداوم 
ماعي و بـه ويـژه . حضور آنان ايفا مي كنند آنھا گرچه حق رأي در مشروطه نیافتند اما منشأ حركتھـاي جديـدي در ابعـاد سیاسـي و اجت

ً ريشــه در  قوق زن عمـدتا فرھنگي در اين دوره گرديدند به طوري كه مي توان از اسناد اين دوره استنباط نمود كه نھضت مبـارزه بـراي ح
ھـاي آنــان  انقالب مشروطیت دارد و ايالت و عشاير و نیز دھقانان از گروھھاي ديگر اجتماعي مؤثر بر انقالب مشروطه بوده اند كـه انگیزه

يالت بـود ند. تأثیرپذير از ديگر گروھھاي اجتماعي و يا سمت گـیري سـران ا شروطیت دول روس و انگلیــس بود قالب م گر بــازيگران ان . دي
شتیباني خـود را در تـداوم انقـالب  1907انگلستان به رغم حمايت اولیه از انقالب مشروطیت با انعقاد قرارداد  و اجراي مصالحه تاريخي پ

اين . قطع نمود و به نوعي ھمگرايي با سیاست ھاي روسیه در سراسر دوران انقالب مخالفت علني و عملي با مشروطیت بوده تن داد
 . ھمگرايي براساس تضمین منافع اين كشور در مناطق مد نظرش توسط رقیب ديرينه اش بود

  
  

 __________________________________ 
  

 منابع و مآخذ
 .  ، تھران، نشر تاريخاز مشروطه تا پايان قاجاريه  مجلس و انتخابات) : 1375( ، منصوره، )نظام مافي(اتحاديه 

 . ، ترجمه رضا رضايي تھران، بیستونش1290ـ1285/م1911ـ 1906انقالب مشروطیت ايران ): 1379( آفاري، ژانت، 
 . ، ترجمه احمد گل محمدي ـ ابراھیم فتاحي، تھران نشر ني، چاپ پنجمايران بین دو انقالب ): 1379( آبراھامیان، يرواند، 

 . ترجمه م، ھوشیار، تھران، نقش جھان): ش1330-م1951(ايرانسكي، .تريا ـ س-و-م.پاولويچ 
 . ، تھران، كومشتاريخ جنبشھاي مذھبي در ايران): 1375(حقیقت، عبدالرفیع، 

 . ، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمينقش علما در انجمنھا و احزاب): 1380(جواھري، مريم 
، تھـران انتشـارات مازيـار، )اسناد وزارت خارجه ي انگلیس ـ كتابھاي آبي به روايت(انقالب مشروطه ايران ): 1377( رضازاده ملك، رحیم، 

 . انتشارات معین
پس از انقـالب اسـالمي(مقاومت شكننده ): 1377( فوران، جان،  ھاي  سال  تا  مد )تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه  ، ترجمـه اح

 . تدين، تھران، خدمات فرھنگي رسا
 . ، ترجمه احمد تدين؛ با مقدمه ي حاتم قادري، تھران، كويرناسیونالیسم در ايران): 1371(  كاتم، ريچارد، 

 . 2و1، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمي، جلد تاريخ سیاسي معاصر ايران): 1361(مدني، جالل الدين، 
  .، تھران امیركبیر، چاپ ششمتاريخ بیداري ايرانیان): 1381(بن علي،  ناظم االسالم كرماني، محمد
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