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چكيده
قرن گذشته بسيار مهم بـوده انـد، نظريـه هـاي سهاز آنجا كه انقالبها در تاريخ جهان طي 

جامعه شناسان تاريخي تبيين شده است و انقـالب مشـروطهدر اين باره توسط گوناگوني 
ست زيـرا سـاختار سياسـي كشـور را تغييـر داد وايران يكي از نقاط عطف تاريخ ايران ا

تاثيرات آن تا به كنون وجود دارد. تدا اسكاچپول از جمله جامعه شناسان معاصر در آمريكا
است كه انقالب هاي اجتماعي در آسيا و اروپـا را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت. ايـن

اسكاچپول بـا انقـالب تبييني، ميزان انطباق مدل –پژوهش برآن است تا با روش توصيفي
مشروطه را تبيين كند. براساس فرضـيه اسـكاچپول، انقـالب اجتمـاعي محصـول تالقـى
تصادفى عوامل ساختارى است. به نظر وي انقالب اجتماعي در يك كشور زراعتي و غير
استعماري به وجود مي آيد و عوامل آن فشار بين المللي بـه دولـت، شـورش دهقـاني و

شيه اي است. در قرن نوزدهم، ايران كشوري زراعتي و غيراستعماريمشاركت نخبگان حا
بود و هر سه عوامل مورد نظر اسكاچپول در ايجاد انقالب مشروطه نقش داشت اما عوامل
ديگري همچون شورش هاي شهري و شرايط نيمه استعماري نيز موثر بود. در واقع فشار

مت قاجار بـراي تقويـت بخـش نظـاميبين المللي از جنگهاي با روسيه آغاز شد و حكو
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كشور نيازمند درآمد مالي و مالياتي بود. بنابراين دولت به سياست هاي تمركزگرايانه روي 
آورد كه در پي آن فشار هاي اقتصادي بر طبقات مختلف ايجاد شد. در واكنش به آن، همه 

به ثمر رسيدن طبقات اجتماعي به نوسازي و اصالحات اقتصادي دولت اعتراض كردند اما 
اين اعتراضات به جايگاه و نفوذ و حمايت عوامل خارجي بستگي داشت. انقالب مشروطه 
در شرايط ضعف قدرت روسيه و حمايت سياست مدارانه ي انگلستان از مشروطه اتفـاق  
افتاد ولي با ائتالف روسيه و انگليس، قدرت سياسي طبقـات اجتمـاعي از بـين رفـت. در     

ه منجر به قدرتمنـد شـدن ايـران نگرديـد. بنـابراين تطبيـق انقـالب        نتيجه انقالب مشروط
مشروطه با نظريه اسكاچپول، در زمينه هاي انقالب تقريباً مطابقت دارد امـا بـا پيامـدهاي    
انقالب هاي اجتماعي مورد نظر اسكاچپول در تضاد اسـت زيـرا ايـران در شـرايط نيمـه      

  استعماري قرار داشت. 
  انقالب اجتماعي، نظريه اسكاچپول، دهقانان، استعمار، مشروطه. ها: واژهكليد

  
  .مقدمه 1

درباره تطبيق انقالب مشروطه ايران با تئوري هاي انقالب، پژوهش هاي اندكي انجام شـده  
پـژوهش هـايي صـورت     1357است و عمدتاً در ارتباط با انقالب اسالمي ايـران در سـال   

مشروطه، اولين انقالب ايران و قاره آسيا در قـرن نـوزدهم   گرفته است در حالي كه انقالب 
محسوب مي شود كه در آن ساختار سياسي و اجتماعي ايران تغييرات اساسي كـرد. دربـاره   
انقالب هاي مختلف از جمله انقالب مشروطه ايران، مدل ها يا فرضـيات جامعـه شناسـان    

ين، چارلز تيلي، برينگتون مور و تدا مانند ماركس، وبر، دوتوكويل، چالمرز جانسون، والرشتا
اسكاچپول مي تواند مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. در ميان پژوهش هـاي اخيـر؛ نظريـه    
هاي ماركس، چارلز تيلي و جانسون در رابطه با انقالب مشروطه مورد بررسي قرار گرفتـه  

صـر در آمريكـا   جامعه شناسـان تـاريخي معا  ) نيز از theda skacpolاست و تدا اسكاچپول(
است كه نظريه انقالب هاي اجتماعي وي در ايران مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. وي در    
كتاب دولت ها و انقالب هاي اجتماعي با نگاهي ساختاري علل و پيامدهاي انقـالب هـاي   
چين، روسيه و فرانسه را مورد بررسي قرار داده است، با اينحال اسكاچپول دربـاره انقـالب   

، پس از »دولت رانتير و اسالم شيعي در انقالب ايران«مقاله اي با عنوان  1357سال  ايران در
؛ منتشر كـرد و در آن مقالـه اذعـان كـرد كـه      »دولتها و انقالب هاي اجتماعي«انتشار كتاب 

 او هاي ديدگاه در واقعبه لحاظ نظري در نظريه اش نمي گنجد.  1357انقالب ايران در سال 
است. يكي اينكه به جاي جامعه ديـوان سـاالر   سه تغيير و تحول عمده اي دار اين مقاله در
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كشاورزي محور از عبارت دولت هاي تحصيل دار استفاده مـي كنـد. دوم آنكـه بـه جـاي      
شورش هاي دهقاني به نقش اساسي طبقات متوسط شـهري تاكيـد دارد و سـوم اينكـه تـا      

گيرد و در آن تاكيد دارد كه انقالب حدي از موضع ساختاري و جبرگرايانه خود فاصله مي 
اسالمي آگاهانه توسط يك نهضت اجتماعي ساخته شده است و  نقش ايدئولوژي و رهبري 

اين در حالي است كه بررسي انقالب مشروطه نسبت به انقالب اسالمي را نيز مهم مي داند. 
هـاي مـورد    با مدل اسكاچپول مطابقت بيشتري دارد زيرا شرايط اجتمـاعي آن بـا انقـالب   

بررسي او يعني كشورهاي روسيه، چين و فرانسه نزديك تر است و از اين جهـت شايسـته   
بنـابراين مسـاله اصـلي     است كه نظريه اسكاچپول در مورد انقالب مشروطه بررسي گـردد. 

پژوهش اين است كه فرضيه اسكاچپول درباره انقالب مشروطه مورد آزمايش قـرار گيـرد.   
ي از اين دست مطرح مي شود كه آيا عوامل مورد نظـر اسـكاچپول در   به اين ترتيب سواالت

وجود آمدن برنامه نوسازي دولت و همچنين انقالب مشروطه موثر بـود؟ واكـنش طبقـات    
اجتماعي در مقابل اصالحات مورد نظر دولت چگونه بود؟ شرايط نيمه استعماري ايران چه 

منجر به قدرتمند شدن ايران و صـادر  اثري در جنبش مشروطه داشت؟ آيا انقالب مشروطه 
شدن انقالب گرديد؟ و همچنين جايگاه شورش هاي دهقاني و پيوند آنها با نخبگان حاشيه 

تبييني بـه دنبـال آن    - اي در انقالب مشروطه چگونه است؟ اين پژوهش با روش توصيفي 
ايش است كه ميزان كارآمدي مـدل اسـكاچپول در انقـالب مشـروطه ايـران را مـورد آزمـ       

  دهد.   قرار
  
 . مدل اسكاچپول2

با تفاوت قائل شدن بـين انقـالب   » دولت ها و انقالب هاي اجتماعي«كتاب  اسكاچپول در
سياسي و انقالب اجتماعي در پي آن است كه علل وقوع انقالب هاي اجتمـاعي و نتـايج و   
پي آمدهاي آنها را بيان كند. از نظر وي يك انقالب سياسي با تغيير حكومت بدون تغيير در 

ر آن منازعات طبقاتي و دهقاني نقش ندارند اما يـك  ساختارهاي اجتماعي همراه است و د
انقالب اجتماعي عبارت است از انتقال سريع و اساسي دولت و ساختارهاي طبقـاتي يـك   

 55:   1392جامعه كه با اغتشاشات طبقاتي از پايين جامعه همراهي مي شود (اسـكاچپول ، 
و ايـدئولوژي مسـلط را   ). انقالب هاي اجتماعي؛ سـازمان هـاي دولتـي، سـاختار طبقـاتي      

دگرگون و باعث پيدايش ملل جديدي مي شود كه قدرت و استقالل آنهـا بـه نسـبت قبـل     
بيشتر بوده و به كشورهاي ديگر صادر مي شود. به طور مثال فرانسه با انقـالب بـه قـدرت    
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 برتر اروپا بدل شد و تمام اروپا تحت تاثير اين انقالب قرار گرفت و روسيه  نيز با انقـالب 
:  1376به ابر قدرت نظامي و صنعتي را تبديل شد و انقالبش را صـادر كـرد ( اسـكاچپول،    

19  .( 

هـا و   دولـت «در كتـاب   اسكاچپول كه از نظريه پردازان ساختارگرا درباره انقالب است،
هـا   انقالب« . به اين ترتيبداند ارادي بودن وقوع انقالب را مردود مي» هاي اجتماعي انقالب
ي افراد  انقالب ربطي به تصميم آگاهانه . به نظر او،»آيند شوند، بلكه به وجود مي ميساخته ن

، شكل گرفته از فضاي بين المللي بحران سياسي دولت ندارد و اين تالقي تصادفي سه شرط
مي شود. به نظر  اي است كه باعث وقوع انقالب شورش از پايين و مشاركت نخبگان حاشيه

در مقام برخورد با اتفاقات، رهبران انقالبي چاره اي جز اتخـاذ شـيوه   وي فرآيند انقالب و 
هاي نو ندارند. در واقع با قلع و قمع ژان كوبيسم و لنينيسم و مائو، نقش رهبري و عامليت 
در انقالب ها زير سوال مي رود. البته اسكاچپول اعتقاد دارد كه رهبران سياسي، نقش به ثمر 

و احتماالً آنها همان نخبگان حاشيه اي هستند كه پـس از شـورش   رساندن انقالب را دارند 
دهقاني با موج همراه مي شوند. نكته اي ديگري كه وي دراينباره اشاره دارد اين اسـت كـه   
رهبري در سه انقالب چين، فرانسه و روسيه از ميان افراد شاخص تحصيلكرده و وابسته به 

از انقالب شكل گرفته بـود. سـوابق رهبـران    دستگاه اداري و تشكيالتي حكومت هاي قبل 
انقالبي به حكومت قبل ارتباط پيدا مي كرد و بسياري از آنها خواسـتار تغييـرات  و منتقـد    

  ).  196، 193، 198: 1376دولت بودند ( اسكاچپول، 
دليل انتخاب سه كشور روسيه و چين و فرانسه از سوي اسكاچپول به علـت اشـتراكي   

دارند. جوامع كشاورزي محور، زير سلطه اسـتعمار نبـودن، تشـكيالت    است كه با يكديگر 
متمركز و روبرو شدن با رقابت بين المللي نظامي وجه مشترك اين سه كشور است. رقابت 
بين المللي و فشار نظامي آنها را با سه نوع بحران روبرو كرد : عدم توانايي و قدرت دولـت  

وسيع طبقات پايين جامعه به ويژه روسـتاييان و   مركزي براي اداره كشور، شورش و طغيان
كشاورزان و اتحاد و يكپارچگي رهبران گروههاي سياسي مختلف. به نظر اسكاچپول نقطـه  
شروع انقالب ورود يك كشور ديوانساالر كشاورزي محور به رقابـت نظـامي بـين المللـي     

كومتي وقت قادر بـه  است. در واقع بحران هاي انقالبي هنگامي رشد كردند كه نظامهاي ح
تطبيق با تحوالت فزاينده بين المللي در خارج از مرزهـاي خـود نبودنـد. حكومـت هـاي      
سلطنتي در آن زمان در معرض تهديد هاي جديد و رقابتهاي شـديد از سـوي همسـايگان    
قوي و توسعه يافته خود قرار داشتند. گرفتاري هاي حاصل از فشارهاي نظام طبقاتي داخل 
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جتماعي بين المللي همه و همه باعث شدند شـيرازه نظـام حكـومتي و ارتـش     و تحوالت ا
حامي آن از هم پاشيده شود و راه براي تحوالت انقالبي كه از طبقات پايين جامعـه نشـات   

). به نظر اسكاچپول، روند اصـالحات در   64:  1376مي گرفت، هموار شود ( اسكاچپول ،
سه و چين اتفاق افتاد كامالً متفاوت بـود. فرانسـه و   ژاپن و پروس با آنچه در روسيه و فران

چين و روسيه وارد مرحله انقالب اجتماعي شدند ولي ژاپن و پروس با اعمال يك سلسـله  
اصالحات از باال به پايين مانع بروز انقالب در كشورهاي خود شـدند. از تفاوتهـاي عمـده    

فئودالهـا در حاكميـت    حكومت هاي ژاپن و پروس با حكومتهاي مـذكور، نقـش كمرنـگ   
سياسي كشور بود. به همين علت، حكومت بدون مقابله و مخالفـت جـدي بـا ايـن گـروه      
قدرتمند در جامعه قادر بود دست به اعمال اصالحاتي بزند كه با منـافع فئودالهـا در تضـاد    
بود. همين امر نيز باعث شد تا اين دو كشور با بحرانهاي جـدي انقالبـي كـه اصـالحات و     

). از نظر اسكاچپول پيامد هر  132رات پايين به باال را در پي دارد روبرو نشوند ( همان، تغيي
دولت متمركز، بوروكراتيك و توده گير بـا تـوان    –سه انقالب اجتماعي، پيدايش يك ملت 

قدرتمند بيشتري در عرصه بين المللي بود. باالخص روابط طبقاتي ارضي دگرگـون شـد و   
ت مركزي و بر طبقه دهقان از بين رفت. در نتيجه نظارت بروكراتيك نفوذ اشراف در حكوم

   ). 120 : 1392از باال و مشاركت مردمي از پايين، هردو افزايش يافت ( اسميت، 
  

  المللي و چالش نوسازي در ايران فشار بين .3
فشار بين المللي در قرن نوزدهم به دو گونه حاكمان ايران را براي نوسازي تحت فشار قرار 
داد. يكي از طريق رقابت در تحوالت سياسي و اقتصادي جهان و ديگري وقـوع شكسـت   
هاي نظامي بود. احمد كسروي در كتاب تاريخ انقالب مشروطه، بر تكـان خـوردن دنيـا و    

وسيه و انگليس در بيـداري ايرانيـان تاكيـد دارد ( كسـروي،     شكست هاي نظامي ايران از ر
). منظور از تكان خوردن دنيا همان تحوالت دمكراتيـك در منـاطق مختلـف از     10:  1385

م. و 1908جمله در بين همسايگان ايران بود. انقـالب هـاي ناتمـامي در عثمـاني در سـال      
لين انقالب مشروطه در آسيا در سال م. روي داده بود و پيش از آن در ژاپن او 1905روسيه 
م. اتفاق افتاده بود. در اين ميان شكست روسيه تزاري از حكومت مشروطه ژاپـن در   1868

) اما شكست هاي نظامي ايران از روسيه به  61:  1379ايران تاثير مستقيمي داشت ( آفاري،
مـه داشـت. در   دوران حكومت فتحعليشاه باز مي گشت كه پيامدهاي آن تـا مشـروطيت ادا  

واقع دو شكست پي در پي از روسيه منجر به تضعيف مالي و معنـوي دولـت قاجـار شـد.     
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براي جبران اين شكست ها فرآيند اصالحات نظامي آغاز شد اما بار ديگر در مساله هرات، 
شكستهاي نظامي از انگليس نصـيب ايـران شـد. بنـابراين حكومـت قاجـار بـراي جبـران         

ال اصالحات اقتصادي بود. تقريباً از دوره ي ناصرالدين شاه، لـزوم  شكستهاي نظامي به دنب
انجام اصالحات، مورد اتفاق طبقات اجتماعي و گـروه هـاي سياسـي بـود امـا اينكـه ايـن        
اصالحات از كجا شروع بايد كرد چالش جدي حكومت بود. مسلماً منافع صنفي و طبقاتي 

ار و دهقانـان يكسـان نبـود. در دولـت هـاي      پنج طبقه؛ ديوانيان، زمينداران، روحانيون، تجـ 
قاجاريه از زمان فتحعليشاه تا مشروطه، نوسازي هاي مختلفي صورت گرفت كه حداقل بـا  
يكي از منافع طبقات مختلف در تضاد بود. هر يك از اين طبقات داراي قدرت منحصر بـه  

بودنـد كـه وظيفـه    فردي بودند. طبقه ديوانيان شامل شاه و شاهزادگان و حكام و درباريـان  
اجرايي و مستقيمي در اداره كشور داشتند. اين طبقه يا گروه، قدرتمندترين طبقه محسـوب  
مي شد. طبقه دوم يعني زمينداران بزرگ به عنوان شاهان كوچك داراي قـدرت زيـادي در   
منطقه خود بودند. طبقه سوم، روحانيون همواره مورد رجوع مردم بودند و به تبع در زندگي 

مي و مدني مردم داراي نفوذ و اختيارات خاصي داشتند. طبقه تجار و بازاريان با توجـه  عمو
به اينكه وابسته چنداني به دولت نداشتند و پيوند خوبي با روحانيون داشتند، نقش مسـتقلي  
در تحوالت سياسي در ايران ايفا مي كردند. طبقه دهقانان، اكثريت جامعه ايراني را در بر مي 

  به لحاظ قدرت سياسي، ضعيف بودند و بار مالياتي كشور بر دوش آنها بود. گرفت اما
هر چند تفكر اصالح و نوسازي نظامي از دوره صفويه و افشاريه به وجود آمده بود اما  

از آغاز دوره قاجاريه با توجه به فضاي آشوب و جنگ سراسري كه كل اروپا  و بخشـي از  
رگرفته بود، توسعه و پيشرفت نظامي يك ضرورت جدي آسيا را پس از انقالب فرانسه درب

تلقي مي شد. نوسازي هاي نظامي كه عباس ميرزا در جهت جبران شكسـت از روسـيه در   
نظر داشت، با مخالفت برخي از شاهزادگان و روحانيون و كارشكني روس و انگليس همراه 

فـت كردنـد و در ايـن    شد. در واقع برخي از شاهزادگان با نوسازي هاي عباس ميـرزا مخال 
رابطه به دنبال حمايت روحانيون در اين رابطه بودند كه بعضـاً موفـق مـي شـدند ( الگـار،      

). محمد شاه نيز با صدارت ميرزا آقاسي براي انجام نوسازي به دنبال سياسـت  112:  1355
تمركزگرايي و تقويت دولت بود. در زمان صدارت آقاسي، اسـتفاده از لبـاس متحدالشـكل    

اميان مورد تاكيد قرار گرفت و همچنين با سپردن دعاوي محاكم شرع به محـاكم عـرف   نظ
كوشيد كه حوزه عمل عرف را گسترش دهد و بـا از ميـان بـردن بسـت نشـيني بـه دنبـال        

). همچنين برنامه هاي ماليـاتي   172:   1355تضعيف جنبه ديگر قدرت علماء بود ( الگار، 
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نش تيولداران مواجه گشت. آنان ماليات جديد را زياده ستاني ميرزا تقي خان اميركبير با واك
). اصـالحات   70: 1391براي تقويت دولت به هزينه اياالت قلمداد مي كردند ( آبراهاميان ،

اميركبير گسترده بود و به تبع مخالف طبقات مختلف و همچنين ضديت انگليس و روسـيه  
ان سپهساالر هم با مخالفت برخي رجال در را در برداشت. برنامه اصالحاتي ميرزا حسين خ

دربار و دولت و روحانيون و دولت روسيه روبرو شد و در نتيجه امتياز رويتر كه بـه نـوعي   
). در صـدارت   361: 1385دعوت سرمايه داران خارجي در ايران بود لغو گرديد ( آدميت ،

يسي داده شد تا از اين طريق از امين السلطان نيز امتياز انحصار تنباكو به يك سرمايه دار انگل
يك طرف درآمد دولت افزايش پيدا كند و از سـوي ديگـر دسـت دالالن و واسـطه گـران      

). اين امتياز هرچند ظاهراً به نفع طبقه دهقانان بود امـا   48:  1376كاهش پيدا كند ( براون، 
بقيه طبقـات   حمايتي از سوي دهقانان صورت نگرفت زيرا اين مساله شديداً مورد اعتراض

اجتماعي و همچنين دولت روسيه بود. اصالحات گمرگي نوژ بلژيكي نيز با نارضايتي همه 
طبقات روبرو شد. اصالحات نوژ، درآمد دولت را بيشتر مي كرد ولي چون اين درآمد خرج 
سفرهاي شاه به اروپا بود مورد اعتراض عمومي قرار گرفت. تاسيس مدارس به سبك جديد 

فت دربار و همچنين روحـانيون روبـرو گرديـد زيـرا اقتـدار علمـاء را در امـور        نيز با مخال
). بنابراين هر زمان، نوسـازي توسـط دولـت     56: 1379تعليماتي كاهش مي داد. ( آفاري ، 

آغاز مي شد موج نارضايتي يك يا چند از طبقات را در بر مي گرفت. اصالحاتي موفق بود 
ي داشته باشد. براساس نظـر اسـكاچپول در صـورتي كـه     كه بتواند مخالفت كمتري را در پ

طبقه اشراف قدرت كمتري داشته باشد راه براي نوسازي آسان تر است و در نتيجه انقالب 
به معناي تغيير رژيم هم انجام نمي شود. در ايران عصر قاجار، اشراف و زمينداران به علـت  

: 1391د داشته باشـند ( آبراهاميـان ،  رقابت هاي گروهي، در مقابل دولت نمي توانستند اتحا
). در واقع همه طبقات، قدرت شكننده اي در مقابل دولت داشتند و تنها راه پيروزي بر  44

دولت، اتكا به يك عامل قدرتمند خارجي بود. به اين ترتيب چنانچـه خواسـته اي آنهـا بـا     
  لت مي شد.حمايت سفارت انگليس يا روسيه همراه مي شد، منجر به عقب نشيني دو

 

  . شورش دهقاني4
وضعيت اجتماعي دهقانان در ايران و اروپا تفاوت هايي زيادي با هم دارد ولي به طور كلي 

   Barringtonطبقه دهقان همواره ضعيف و كم قدرت بوده است. بـه نظـر برينگتـون مـور(    

Moore( ه صنعت، كه اسكاچپول نظريه اش براساس نظرات او استوار است؛ دهقانان به انداز
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عامل انقالب و تحول تاريخي بوده اند، اما تاثير انقالبي آنها در همه جا يكسان نبوده است. 
در واقع در  مورد چين و روسيه و فرانسه اين تاثير اساسي و تعيين كننده بود امـا در ژاپـن،   

مي رسـد   ). بنابراين به نظر 40:  1369هند، آلمان و انگليس، دهقانان اهميتي نداشتند( مور،
با توجه به فقر مالي دهقانان، تحوالت اقتصادي به ندرت اوضاع زنـدگي دهقانـان را تغييـر    
داده است. در واقع، بدترشدن تدريجي اوضاع اقتصادي را معموالً دهقانان به عنوان جزيـي  

) مور مي گويد دهقانان به تنهـايي هرگـز    56:  1369از وضعيت عادي مي پذيرند. ( مور، 
را به انجام نرسانده اند و دهقانان بايستي از ميان ساير طبقات رهبرانـي بـراي خـود     انقالبي

) اسكاچپول نيز تحت تاثير مور به جنبشهاي دهقاني اهميت زيـادي   60پيدا كنند. ( همان : 
  مي دهد و آنها را در مرحله بسيج همگاني موثر مي داند. 

ي داشت، دهقانان صرفاً روستاي خود در ايران تحمل ظلم از سوي دهقانان روش ميانبر
را ترك مي كردند و به جاي ديگري نقل مكان مي كردند زيرا آنان مانند دهقانـان اروپـايي   

). روستاييان علي رغـم   79:  1384تحت سيطره فئوداليسم وابسته به زمين نبودند( شاكري، 
ورت گروهي ارباب اينكه هميشه استثمار مي شدند، به ندرت شورش مي كردند. آنها به ص
). با اينحال  46: 1391خود را ترك مي كردند و به ارباب ديگري پناه مي بردند ( آبراهاميان،

در آستانه انقالب مشروطه، شورش هاي دهقاني مهمي در برخـي از منـاطق بـه خصـوص     
مناطقي شمالي كشور اتفاق افتاد. نقاط شمالي ايران از مراكز پرتب و تاب انقالب  دهقـاني  
بود. روابطي كه ميان انقالبيون روسيه و ايران برقرار بود به رشـد و تحكـيم انقـالب در دو    

). اتحاد دهقانان با شهرنشينان نيز زماني  134:  1376سوي كمك مي كرد ( پناهي سمناني، 
كه دولت با اخذ ماليات ظالمانه يعني دوبار در يك سال به دهقانان فشـار آورد، محكـم تـر    

داخت ماليات خودداري  كردند و حتي انجمـن هـاي محلـي تشـكيل دادنـد (      شد و از پر
). در گيالن، همدان و تبريز جنبش دهقاني انسجام بيشتري داشت  15:  1330پاولويچ، تريا، 

و به كمك مشروطه طلبان آمد. آنها به وسيله مالكان خود رهبري مي شـدند ولـي از خـود    
دليل هيچ گاه خواست عدالت اجتماعي و اقتصـادي  قدرت و استقاللي نداشتند و به همين 

).  با اينكـه در مشـروطه تيـول     105:  1385بيشتر براي روستاييان مطرح نشد ( كاتوزيان، 
داري لغو شد و سلطه زمينداران از دهقانان برداشته شد اما سلطه دولت جـايگزين آن شـد.   

د بـا اينحـال دهقانـان پـس از     در واقع جايگاه دهقانان به لحاظ مالي تفـاوت چنـداني نكـر   
مشروطه نيز در تبريز با ستارخان همكاري كردنـد و در برپـايي دوبـاره مشـروطيت نقـش      
داشتند. بنابراين دهقانان يك سرمايه اجتماعي بزرگي بودند اما مشـروطه طلبـان از آن بهـره    
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انسـتند در  سياسي زيادي نبردند در حالي كه با در نظر گرفتن منافع طبقاتي دهقانـان مـي تو  
  بسيج عمومي و قدرتمند شدن كشور در مقابل بيگانگان بهره ببرند.

  
  اي در انقالب مشروطه نقش نخبگان حاشيه .5

اى اسـت. آنـان    سومين شرط اسكاچپول جهت سقوط رژيم قديم، وجود نخبگـان حاشـيه  
، از توانند جنبشهاى محلى دهقانى را در سطح ملى سازمان دهند و با سقوط رژيم حاكم مى

سازان رژيم جديد باشند. پيش از حكومت مشروطه، فضاي سياسي دولـت در   جمله دولت
ايران حالت دو قطبي؛ روسي و انگليسي بود. همواره در طبقـه ديوانيـان كـه بخشـي از آن     
همان نخبگان حاشيه اي در نظريه اسكاچپول است، در مـوارد مختلفـي بـا نوسـازي هـاي      

مخالفت مي كردند. يك گروه طرفدار روسيه و يك گـروه  دولت با تحريك عوامل خارجي 
طرفدار انگليس بود و تحريكات اين دو كشور در برپايي و خاموشـي جنبشـها مـوثر بـود.     
علماء و روحانيون نيز به عنوان شخصيتهاي مهم غيردولتي از يك سوي جزوي از نخبگـان  

ر دولتي را مـورد حمايـت   حاشيه اي بودند و از سوي ديگر نخبگان حاشيه اي دولتي و غي
قرار مي دادند. بنابراين نخبگان حاشيه اي در دولت براي رسيدن به قدرت بيشتر در اتحاد و 
پيوند با روحانيون و عوامل خارجي بودند. اين مساله از زمان نوسازي هـاي عبـاس ميـرزا    

دستور ناپلئون آشكار شد. اصالحات نظامي عباس ميرزا با اعزام گاردان فرانسوي به ايران به 
آغاز شد اما با صلح فرانسه با روسيه در پيمان تيلسيت اين برنامه از بـين رفـت امـا عبـاس     
ميرزا همچنان به دنبال نوسازي نظامي بود كه عمدتاً شاهزادگان قاجاري براي آنكـه عبـاس   

از ميرزا را در جنگهاي با روسيه تضعيف كنند به دنبال از بين بردن مشروعيت عباس ميـرزا  
طريق علماء و روحانيون با نفوذ بودند. البته عباس ميـرزا نيـز بـراي جلـوگيري از افـزايش      
قدرت برخي از درباريان، مخالف نقش انگليسها در نوسازي ارتش بود. در زمان محمدشاه 
نيز نوسازي ارتش با حضور فرانسويان در دستور كار قرار گرفت اما با مخالفـت روسـيه و   

). بنـابراين از يـك طـرف     23،  14( تاريخ ارتش نوين ايـران، بـي تـا :    انگليس روبرو شد
نوسازي در ارتش تقريباً با مخالفت برخي از نخبگان حاشيه اي و عاملين خـارجي روبـرو   
بود اما از طرف ديگر نوسازي ضرورتي بود كه در دوره ناصرالدين شاه به صورت تدريجي 

ه جاي تغييرات سريع نظامي به دنبال تغييرات آرام و آرام پيگيري شد. به اين ترتيب دولت ب
  و محدود مانند تاسيس مدارس نظامي زير نظر معلمان روسي را دنبال كرد. 
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در دوره ناصرالدين شاه، علت بركناري وزيران، مانند ميرزا تقـي خـان اميركبيـر، ميـرزا     
ن قطـب بنـدي   آقاخان نوري، ميرزا حسين خان سپهساالر و امين السلطان بـر اسـاس همـي   

رجال درباري با حمايت هاي روسيه و انگليس بود. به طور مثال با كاهش يـافتن حمايـت   
انگلستان از ميرزا آقاخان نوري، موجب هماهنگي نزديكتري بين عناصر مخالف در عرصـه  
سياسي دولت قاجار گرديد، كه همه بي تاب براي جلـب حمايـت دول خـارجي بـر ضـد      

). بركناري ميرزا حسين خان سپهساالر نيز به  460: 1383امانت،دشمن مشترك خود بودند (
علت نارضايتي روس و انگليس از امتياز رويتر و همچنين مخالفت برخي از درباريان بـا او  

). جنبش تنباكو نيز براساس مخالفت برخي وزيـران ماننـد    361، 359:  1385بود ( آدميت،
نه و همچنين روسها عليه صدراعظم امـين السـلطان   امين الدوله و مشيرالدوله و اعتمادالسلط

). در دربار مظفرالدين شاه نيز اختالف امين السلطان و حكيم الملك  19: 1358بود ( كدي، 
نشات گرفته از وابستگي به انگليس و روسيه بود. حكيم الملك وزير دربار طرفدار انگليس 

ه و جايگزيني شـعاع السـلطنه بـود.    بود و گفته مي شد با حمايت انگليس به دنبال خلع شا
پيش از آن اختالف ميرزا ملكم خان و امين السـلطان در زمـان ناصـرالدين شـاه در همـين      

). دسـته   113و  106،   50:  1376بـراون   -  31،  30: ص 1385چارچوب بود (كسروي، 
ر بندي هاي درباري موجب بركناري امين السلطان شد و به جاي او عـين الدولـه روي كـا   

آمد. در دوره صدارت عين الدوله هم اين دسته بندي هاي نخبگان شدت پيدا كرد. محمـد  
عليشاه وليعهد به علت اينكه شايعه شده بود كه عين الدوله براي جانشـيني شـاه بـه دنبـال     
شعاع السلطنه است، به ناچار از مشروطه حمايـت كـرد. سـيد عبـداهللا بهبهـاني نيـز كـه از        

: 1385به شدت مخالف عين الدوله و طرفدار مشروطه شد( كسـروي،   طرفداران اتابك بود
186 ،113 ،34 .(  

  
  شرايط نيمه استعماري انقالب مشروطه در .6

همانطور كه پيش از اين اشاره شد شكست هاي نظامي و تحوالت دمكراتيك در خـارج از  
ي از چـالش  كشور منجر به فشار بين المللي جهت نوسازي در دولت قاجار گرديد امـا يكـ  

هاي نوسازي، دخالت عوامل خارجي به خصوص روسيه تزاري بود. قرارداد تركمانچاي بار 
اقتصادي و سياسي سنگيني بر دوش دولت قاجار گذاشته بود. يكي از راههـاي دولتمـردان   
براي مقابله با قدرت و نفوذ روسيه، استفاده از قدرت انگلستان بود. به طور مثال ناصرالدين 

يدوار بود كه با كمك انگليس و فرانسه كه در آن زمان با روسيه در جنگ هاي كريمه شاه ام
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). امـا از   212:   1389در حال نبرد بودند؛ موجب لغو عهدنامه تركمانچاي شـود ( شـميم،   
دوره حكومت مظفرالدين شاه، فعاليت روسها در ايران شدت بيشتري پيدا كرد. به طور مثال 

فت امتياز در حوزه استخراج معادن در قراچه داغ با دولت ايران وارد تجار روسي براي دريا
مذاكره شدند و دولت روسيه امتياز ساخت يك برج دريايي در انزلـي را بـه دسـت آورد (    

گمركـي بسـيار    - در واقع روسها موفق شدند قرارداد هـاي تجـاري    ). 208:  1386بويل، 
خش عمده اي از گمركات شمالي تحت سيطره سودمندي با حكومت ايران منعقد نمايند و ب

روسها و بانك استقراضي قرار گرفت. روسها به دنبال بهره گيري از حمايت هاي مالي بانك 
استقراضي توانستند حكومت و دربار ايران را تحت نفوذ بگيرند و به تبع آن نيـروي قـزاق   

الي بانك استقراضي قرار ايران كه در واقع منظم ترين قشون فعال كشور بود، تحت سيطره م
گرفت كه حقوق خود را مستقيماً از آن بانك دريافت مي كرد. اين سياست به حدي كارگر 
افتاد كه انگليسيها در طي سال هاي نخست سده بيستم احساس مي كردنـد روسـيه تـزاري    

اقتصادي ايران به دست آورده اسـت و در مقابـل آنـان    - قدرت بالرقيبي در عرصه سياسي 
 156:   1381هر گونه عرض اندامي را در مقابل روسها از دست داده اند (شـاهدي،   قدرت

م. 1889). در واقع به لحاظ اقتصادي شرايط تغييـر پيـدا كـرده بـود بـه طوريكـه از سـال        
ميليون فرانـك بـود امـا در سـال      50ميليون و روسها  75معامالت انگلستان و هند با ايران 

ميليون فرانك  96ميليون كاهش و صادرات روس به  59عادل م صادرات انگليس به م1902
). به اين ترتيب بـا توجـه بـه ايـن فضـاي اقتصـادي و        237:  1361افزايش يافت ( اوبن، 

سياسي، نهضت ضد روسي در آستانه انقالب مشروطه شكل گرفت كه عمدتاً بـا تحريـك   
تاثير انقالب هاي سياسي  انگلستان و نخبگان حاشيه اي و يا روشنفكران سوسياليست تحت

ضد تزار به وجود آمده بود. شورش هـاي دهقـاني در شـمال كشـور تحـت تـاثير همـين        
جنبشهاي سوسياليستي بود اما شورشهاي شهري عمـدتاً بـا تحريـك انگلسـتان و نخبگـان      

 حاشيه اي به وجود آمده بود. 

ايي موثر بود بنابراين بحث دخالت خارجي در روند شورش و قيام هاي شهري و روست
اما اين به معناي وجود كامل استعمار در ايران نبود. يكـي از ويژگـي هـاي انقـالب هـا در      
كشورهاي مورد نظر اسكاچپول، عدم وجود استعمار است. ايران در زمان قاجـار مسـتعمره   
نبود اما حاكمان قاجاري براي استمرار قدرتشان وابسته به حكومت روسيه و انگليس بودند 

ستگي به دولت روسيه از عصر ناصري شدت بيشتري گرفتـه بـود. در واقـع يكـي از     و واب
موانع نوسازي دولت، رقابت روس و انگليس بود. به طور مثال وقتي روسها مـي ترسـيدند   
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كه راه آهن در جنوب، انگليسي ها و آلماني ها را قادر مي سازد تا ايران را پر از كاال هـاي  
د و با روسيه به رقابت برخيزند. به همين علت، دولت روسيه ارزان و مرغوب خودشان كنن

تمام قدرتش را به كار انداخت تا در ايران ماننـد عثمـاني از پـروژه هـاي راه آهـن سـازي       
). به همين دليل انگليسيها كه از سياست يك جانبه  280: 1388جلوگيري نمايد ( عيسوي : 

ي نبودند، با نشر و توزيع روزنامه هاي آزاديخواه و نفوذ بي اندازه روسيه در دربار ايران راض
كه در خارج از كشور چاپ مي شد، حس نفرت  به درباريان طرفدار روسيه را بيشـتر مـي   

). در اين ميان شكست روسـيه از ژاپـن انعكـاس عظيمـي در      318:  1385كردند (مهدوي،
ترين عوامل مشروطيت ايران داشت و انقالبات داخلي روسيه و ايجاد دوماي روس از موثر

  ).  60:  1379در ايران بود ( تقي زاده، 
در واقع وقتي روسيه در حال جنگ با ژاپن بود، ذخاير مـالي و صـنعتي و نظـامي آنهـا     
صرف جنگ با ژاپن شد و ديگر ممكن نبود روسيه بتواند ميليون ها روبل در ايـران خـرج   

به همين دليل آن دولت به آزاديخواهان  كند يا خود را در خطر زد و خورد با انگليس افكند
). به نظـر انگليسـيها    436:   1371فرصت داد تا در منظور خود كامياب شود ( كاظم زاده، 

وقت آن رسيده بود كه اوضاع ايران تغييرات اساسي نموده و زمام امور كشور از دست شاه 
طه در مقايسه با روسيه و دولت هاي روسوفيلي خارج شود زيرا انگليسيها تا پيش از مشرو

در كسب امتيازات موفق نبودند. انگليسيها پيش از اين اميدوار بودند كه با كشيدن راه آهـن  
بتوانند نفوذ خود را در ايران مستقر كنند اما ساختن راه آهن به تعويق افتاد و قـرارداد رژي  

نداشـت و حتـي    يك شكست كامل بود. كشتيراني در رود كارون نيز سودهايي قابل انتظار
:  1371بانك شاهنشاهي قادر به پايداري در برابر رقابت جدي با روسها نبـود ( كـاظم زاده،   

). بريتانيا كه در جريان قرارداد تالبوت نقش مخالف با مردم را ايفا كرده بود در جريان  440
ودند، مشروطه با گروههايي همچون بازرگانان و روحانيون كه خواهان كاهش نفوذ روسيه ب

متحد شد. خاصه آنكه انگلستان از نظام مشروطه سلطنتي برخوردار بود و به همين دليل مي 
). البته همراهي انگلستان با  270:  1392توانست اعتماد مشروطه طلبان را جلب كند( فوران،

انقالب مشروطه با منافع و ايدئولوژي آنها سازگاري داشت : بـه ايـن صـورت كـه هـم در      
ماتيك بر ضد روسيه پيشروي مي كرد، كه به طور فزاينـده دامنـه نفـوذ خـود را     عرصه ديپل

دربار ايران گسترش داده بود و هم از آرمان آزادي و دموكراسي جانبداري مي كرد كه آن را 
وجه مشخصه نظام خود مي دانست. روشنفكران ايراني نيز در آن زمان، از همين ديدگاه بـه  

). به همين دليل در سفارت انگلستان،  104:   1388عيسوي،  نقش انگليس مي نگريستند (
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تحصن بزرگي به نفع مشروطه شكل گرفت تا فرمان مشروطه صادر شد. البته در ايـن بـين   
روسها از اينكه معترضين به سفارت انگليس پناهنده شدند ناراضي بود و حتي درصدد بـود  

نده سازند تا از اين طريق خود را كه به صورت ساختگي چند نفر را در سفارت روس پناه
جزو سهم برهاي نهضت قرار دهند اما در اين مسأله توفيقي به دسـت نياوردنـد.( تفرشـي    

  ).  35: 1351حسيني، 
بنابراين انقالب مشروطيت يك جنبش ملي بـود كـه مـي خواسـت اسـتعمار روس را       

). در واقـع    8:  1350بيرون راند و سرمايه ملي كشور را تقويت و حمايت كند ( مـومني،  
يكي از عوامل آغاز نهضت مشروطه نفرت مردم از روسها بود. اعتراض مـردم بـه سـاختن    
بانك استقراضي روس به روي قبرستان مسلمانان يكي از جرقه هاي نهضت مشروطه بود ( 

). همچنين پيش از اين جنگهاي مسـلمانان و ارامنـه در قفقـاز و     57،  56:  1385كسروي، 
ق. و كشته شدن بسياري از مسـلمانان، نفـرت    1322و  دامن زدن روسها در سال   تحريك

» انجمـن اسـالميه   « مردم از آنها  را شدت بخشيده بود. به دليـل نفـرت مـردم از روسـها،     
كوشش كرد از فزوني كاالهاي روسي جلوگيري كنند به طوري كه حتي مـردم در نشسـت   

).  بنابراين انقالب مشـروطه   152،  148، 147:  هاي خود چاي روسي نمي دادند ( همان 
در شرايطي روي داد كه دولت روسيه از يك سوي مانع نوسـازي دولـت و منـافع طبقـات     
اجتماعي محسوب مي شد و از سوي ديگر به تدريج علـت مشـكالت داخلـي در شـرايط     

  ت كرد. ضعف قرار گرفت و انگلستان نيز براي نفوذ سياسي و اقتصادي از مشروطه حماي
  

  اسكاچپول تطبيق فرضية .7
همانطور كه در بخش هاي قبلي اشاره شد اسكاچپول در تحليل انقـالب، نگـاه سـاختاري    
دارد و به بحث اراده يا عامليت اعتقاد چنداني ندارد. به نظر مي رسد در مشروطه نيز مساله 
ساختار بيش از عامليت اثر داشته است. در واقع رهبران مشروطه براساس آنچه كه كسروي 

رهبـران  آگاهي چنداني نداشـتند و در واقـع بـا مـوج همـراه شـدند.        مي گويد از مشروطه
روحاني مانند بهبهاني و طباطبايي با حمايت از مشروطه به تقويت دولـت و حتـي كـاهش    
قدرت روحانيون همراه شدند و كساني مانند شيخ فضل اهللا نوري پس از چندي دسـت از  

دگان به دنبـال مشـروطه مشـروعه     حمايت مشروطه برداشت و تنها با حمايت شاه و شاهزا
بود كه توفيقي نيافت. رهبران غير ديني مانند ستارخان هم به تدريج حذف شدند و يا مانند 
تقي زاده وابسته به قدرت هاي خارجي و يا دولتمردان شدند. بنـابراين بـه نظـر مـي رسـد      
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ار عمـومي بـا   هيچكدام از رهبران مشروطه توانايي قابل مالحظه اي جهت همراه كردن افك
خودشان را نداشتند بلكه براي پيشبرد تفكرات سياسـي خـود، بـا دولتمـردان و يـا عوامـل       

  خارجي همراه مي شدند.
به نظر مي رسد كه در تحليل انقالب مشروطه بخشي از عوامل سـاختاري اسـكاچپول،   
كم و بيش در انقالب مشروطه وجود داشـت. در مرحلـه اول، ايـران كشـوري كشـاورزي      

ر بود و هنوز جمعيت شهري بر روستاها غلبه نكرده بـود. بـا شكسـت هـاي ايـران از      محو
روسيه و انگليس و پيشرفت صنعتي سريع غـرب، فشـار نوسـازي بـر دولـت ايجـاد شـد.        
نوسازي و پيشرفت نظامي براي دولت ضرورت داشت و اين مسـاله بـدون پشـتوانه مـالي     

ي را براي افزايش درآمد مالي انجـام داد امـا بـا    ميسر نبود. بنابراين دولت برنامه هاي مختلف
واكنش طبقات اجتماعي روبرو شد. شورش هاي شهري و روسـتايي بـا حمايـت نخبگـان     
حاشيه اي اتفاق افتاد و دولت را به عقب نشيني وادار كرد و در پايان به انقـالب مشـروطه   

ب مشروطه مطابقـت  منجر شد. همانطور كه مشخص است تقريباً فرضيه اسكاچپول با انقال
دارد اما يك مساله مهم در فرضيه اسكاچپول در نظر گرفتن شرايط نيمـه اسـتعماري ايـران    
است و همانطور كه پيش از اين بحث شد نفوذ و قدرت روسـيه و انگلـيس در رقـم زدن    
وقايع اهميت به سزايي داشت. وضعيت شبه استعماري ايران در عصر قاجار، نه تنها قدرت 

سي و اقتصادي را از دولتمردان گرفت بلكه طبقات اجتماعي هم با تكيه بر عامـل  مطلق سيا
خارجي توانايي حركت اعتراضـي گسـترده را داشـتند. بـه ايـن ترتيـب دولتمـردان در راه        
نوسازي با دو مانع روبرو بودند: يكي طبقات اجتماعي و يكي عامل خارجي. هرگاه منـافع  

رجي همسو بود نوسازي هاي مورد نظر دولت عقيم مـي  طبقات اجتماعي با منافع عامل خا
ماند. در آستانه انقالب مشروطه، شورش هـاي شـهري و روسـتايي بـا منـافع اسـتراتژيك       
انگلستان عليه روسيه همخواني داشت در نتيجه انقالب مشروطه صورت گرفت اما پـس از  

منافع طبقات اجتماعي به يكديگر نزديك شدند و  1907چندي انگليس با روسيه از قرارداد 
كه در آغاز مشروطه مطرح بود، در سايه مخالفت روسيه و انگليس كمرنـگ شـد. بـه ايـن     
ترتيب در انقالب مشروطه، تغييرات خاصي به لحاظ رجـال سياسـي در دولـت و دربـار و     
حتي در مجلس دوم به بعد به وجود نيامد. قدرت دولت با توجه به تشكيل مجلس شوراي 

هاي ايالتي محدود شد اما چندي نگذشت كه اختيارات دولت بـا توجـه بـه     ملي و انجمن
انحالل انجمن هاي ايالتي و تشكيل نشدن مجلس سنا و تعطيلـي طـوالني مـدت مجلـس     
شوراي ملي بيشتر شد. رويكرد تمركزگرايي منجر به لغو تيول داري شد و  قدرت اشـراف  
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درت و اختيارات مدني روحانيون را بـه  و زمينداران كاهش يافت و همچنين اين رويكرد، ق
تدريج كاهش داد. با اين حال اين اقدامات به نفـع طبقـات اجتمـاعي نبـود زيـرا وظـايف       
روحانيون و زمينداران به دولت واگذار شد و در نتيجه به تدريج حمايت قشرهاي اجتماعي 

نيروهـاي   از مشروطه كاهش يافت. در واقع با پايان جنگ جهـاني اول و خـروج تـدريجي   
نظامي روسيه و انگليس منجر به غلبه دولت بر طبقات اجتماعي شد به طوري كـه در دوره  
حكومت پهلوي، فشردگي نيروهاي اجتماعي ايجاد گرديد. در اين دوره نيروهاي اجتمـاعي  

). در واقع افزايش ماليـات   375: 1392زير فشار دولت قادر به ابراز وجود نبودند ( فوران ، 
آمدهاي نفتي، فاصله بين دولت و مردم را بيشتر كرد و اين روند در دهه هاي بعدي ها و در

  با توجه به درآمدهاي بي سابقه نفتي و ديگر مواد خام طبيعي بيشتر از قبل نيز گرديد. 
  

  گيري نتيجه .8
ايران در قرن نوزدهم عمدتاً در روستاها سكونت داشتند و عموم مردم به امـور كشـاورزي   
مشغول بودند. ايران كشوري مستعمره نبود امـا بـا شكسـتهاي نظـامي در مقابـل روسـيه و       
انگليس به كشوري وابسته تبديل شد و تحت فشار بين المللي دست به اقـدامات مختلفـي   

نجام داد. بر اساس نظريـه اسـكاچپول، كشـور كشـاورزي     جهت نوسازي و تقويت دولت ا
محور بر اثر فشار بين المللي ناچار به انجام نوسـازي اسـت. اگـر دولتمـردان تحـت نفـوذ       
اشراف باشند هزينه نوسازي را به جاي طبقه اشراف بايد دهقانـان بپردازنـد و در نتيجـه بـا     

دهقانان  روبرو خواهند شد كه  مخالفت و شورش دهقانان و حمايت نخبگاني حاشيه اي از
اين منجر به انقالب اجتماعي مي شود اما اگـر اشـراف در حكومـت نفـوذ نداشـته باشـند       

  نوسازي و اصالحات با فشار به اشراف به آساني صورت خواهد گرفت. 
همانطور كه اشاره شد ايران در زمان قاجار يك كشور زراعتي بود و بر اثر شكست هاي 

نوسازي بود. هزينه اصالحات را همه طبقات را در بر مي گرفت و طبقـات   نظامي به دنبال
اجتماعي ايران به تنهايي و با اتحاد يكديگر توانايي مبارزه با نوسازي هاي دولت را نداشتند. 
نوسازي هاي كه دولت در نظر داشت در جهت تقويت دولت و به زيـان طبقـات مختلـف    

انان و زمينداران و تجار بايد ماليات بيشتري مي دادند و بود. براساس برنامه هاي دولت، دهق
مواجب و اختيارات برخي از علماء و درباريان و شاهزادگان نيز كمتر مي شد. در اين بـين،  
اعتراض تجار و بازرگانان و شاهزادگان و زمينداران بزرگ با توجه بـه اينكـه بعضـاً تحـت     

ستند دولت را تحت فشار قرار دهند. فشـار  حمايت عوامل خارجي قرار مي گرفتند مي توان
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مالي به دهقانان نيز منفعت خاصي براي دولت نداشت زيرا دهقانان فقير بودند و آنها بـراي  
رهايي از فشار مالياتي متوسل به زمينداران قدرتمند و يا نخبگان حاشيه اي مـي شـدند. بـه    

راه بود. دولـت پـس از ايـن    همين دليل نوسازي و اصالحات مورد نظر دولت با ناكامي هم
ناكامي ها، فشار بيشتري را از سوي طبقات اجتماعي به روي  خود احساس كرد. در واقـع  
انقالب مشروطه نيز با توجه به فشار هاي همزمـان بـين المللـي و نخبگـان حاشـيه اي  و      
همچنين شورش هاي روستايي و شهري در كانون رقابت روسيه و انگليس شـكل گرفـت.   

ه به ضعف روسيه، دولت انگلستان از مشروطه حمايت كرد تا قدرت سياسي روسيه با توج
را كاهش دهد اما چندي از مشروطه نگذشت كه با ائتالف روسيه و انگليس عليه مشروطه، 
دستاوردهاي قشرهاي اجتماعي به تدريج از بين رفت. بنابراين شكل گيري و يـا سـركوب   

توجه به شرايط نيمه استعماري قابل تحليل است به  جنبش هاي اجتماعي در عصر قاجار با
همين علت پيامد انقالب مشروطه در ايران، بـه نفـع طبقـات اجتمـاعي نبـود و بـرخالف       
پيامدهاي انقالب هاي اجتماعي مورد نظر اسكاچپول، انقالب مشروطه ايران به كشـورهاي  

به قبل ضعيف تـر و   ديگر صادر نشد و قدرت دولت با وجود بيشتر شدن اختيارات نسبت
  وابسته تر شد.
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