درس سوم
زمینه های نهضت مشروطه
مقام معظم رهبرى ،حضرت آیت اهلل خامنه اى:

«باید به مشروطه افتخار بکنیم و مشروطه را جزو نقاط عطف تاریخ ایران بدانیم.

خواستة علما در مشروطه ،عدالت خواهى بود .تحصن ها ،فداکارى ها ،ایستادگى ها و

مقابله هایى که با دستگاه استبداد صورت گرفت ،فقط یک درخواست اخالقى محض

نبود .عدالتى که آنها مى خواستند ،عدالت در زمینة مسائل حکومتى بود…»

1

نهضت مشروطه یکی از حوادث بزرگ تاریخ معاصر ایران است ،که تأثیر عمیق و پایداری در
جامعه ما گذاشته است.
تحوالت فکری و سیاسی
ٔ
در بررسی ریشه های پیدایش این نهضت ،عواملی چند قابل تأمل اند که به تشریح آنها می پردازیم.
 . ١از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران

وسىله
ىکى از دالىل نارضاىتى مردم از حکومت قاجار ،از دست رفتن سرزمىن هاىى بود که به ٔ
دولت هاى استعمارگر روس و انگلىس از اىران جدا شده بودند.
منطقه
قسمت هایی که توسط روسىه از ایران جدا شد عبارت بودند از :کل قفقاز در شمال   غربى و
ٔ
ماوراء النهر در شمال شرقی (شامل کشورهای قزاقستان ،تاجیکستان و ترکمنستان کنونی) به اىن  ترتىب،
در شرق و غرب درىاى خزر ،مناطق و اىالت هاى وسىع و زرخىزى از اىران جدا شد.
سرزمىن هایی که توسط انگلستان از ایران جدا شد عبارت بودند از :اىالت هاى هرات و قندهار؛
و بخش بزرگی از بلوچستان.
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اىران در دورۀ قاجارىه

 .٢غلبۀ استعمار بر مملکت

کشور های استعمارگر اروپایی از قرن شانزدهم میالدی شروع به اشغال سرزمین هایی در آسیا،
سلطه
آفریقا ،و قاره آمریکا کردند و تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهای متعددی را زیر ٔ
ویژه جغرافیایی و برخورداری از منابع سرشار مواد اولیه،
خود درآوردند .ایران نیز به دالیل موقعیت ٔ
مورد توجه کشورهای استعمارگر قرار گرفت.
سلطه بیگانگان بر مملکت
زمینه
ٔ
ضعف حکومت قاجار و طمع ورزى و فساد مالى دربارىانٔ ،
نتىجه اىن وضعىت ،امتىازهاى متعددى بود که به خارجىان داده مى شد.
را فراهم کرده بود .بارزترىن ٔ
سلطه بیشتر
عالوه بر آن قرض هایی که شاهان قاجار از کشورهای بیگانه می گرفتند موجب
ٔ
عالقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا ،انگىزه و مىزان درىافت وام از
استعمارگران بر مملکت شد.
ٔ
بىگانگان را افزاىش داد .ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرض هایی از روس و انگلىس درىافت کردند
هزىنه کارهاى اساسى کنند آن را ،خرج سفرهاى خود به اروپا کردند.
و به جاى اىنکه اىن پول را ٔ
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عهدنامه ترکمانچاى برقرار شد و
دادن امتیازات ،گرفتن وام و  اعمال حق کاپىتوالسىون که از
ٔ
همچنىن دخالت های دولت هاى بىگانه در امور داخلی ایران احساسات ملّى را جرىحه دار کرده بود.
فکر کنید و پاسخ دهید :

موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟

 .٣استبداد دستگاه حاکم

اراده او متمرکز بود .مردم
حکومت قاجار بر بنىاد استبداد متکى بود و قدرت در دست شاه و ٔ
اىران هىچ گونه تضمىنی براى حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادى نداشتند .1شاه
و بستگانش هر کارى که ماىل بودند ،انجام مى دادند و هر بالىى که مى خواستند ،بر سر مردم مى آوردند.
در اىالت ها (استان) وضع بدتر از مرکز حکومت بود .حاکمان ایالت ها از مىان شاهزادگان انتخاب
درمنطقه خود مانند ىک شاه عمل مى کردند .روش انتصاب حاکمان ایالت ها به اىن طرىق
مى شدند و
ٔ
بود که اىن اىالت ها در ازاى درىافت مالىات هاى سنگىن ثابت سالىانه ،به طور کامل در اختىار شاهزادگان
قرار مى گرفتند .این نوع واگذاری شبیه به فروش ایالت ها بود؛ بدىن گونه فشار مالىاتى کمرشکنى بر
مردم تحمىل مى شد .به این دلیل مردم از حکومت قاجار ناراضی بودند.
   .٤مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار

توجه مردم مسلمان اىران به آموزه هاى دىن اسالم نظىر امر به معروف و نهى از منکر ،عدالت خواهى
ّ
سىره معصومىن به آن پرداخته شده است ،موجب می شد نسبت
و لزوم دفع ظلم که در آىات قرآن کرىم و ٔ
به این آموزه ها احساس تکلىف کنند .از سوى دىگر مکتب شیعه قدرت مطلق سالطین را نامشروع
می دانست و مشروعیت نسبی قدرت حکّام ،مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت
ارضی کشور بود .مرجعیت شیعه در جریان نهضت تحریم تنباکو خط بطالنی بر مطلق بودن قدرت شاه
 .1ىک روز در بازگشت ناصرالدىن شاه از زىارت حضرت عبدالعظىم (ع) ،سربازهاىى که پرداخت حقوقشان ماه ها عقب افتاده بود،

مى خواستند عرىضه اى به شاه تقدىم کنند امّا از طرف همراهان او ،با ضرب و شتم پس رانده شدند .آن ها نىز از شدّ ت ناراحتى چند تکه سنگ

کالسکه شاه خورد و اسب ها رمىدند .به دستور ناصرالدىن شاه ،سربازان شاکى را
به سوى نوکرهاى شاه پرتاب کردند .ىکى از اىن سنگ ها به
ٔ

که ده نفر بودند ،با دستان بسته به شهر آوردند و همگى آن ها را در حضور او ،با طناب خفه کردند( .ن.ک :شىخ االسالمى ،افزاىش نفوذ روس

و انگلىس در اىران ،ص .)15
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علمیه شیعه به استحکام و انسجام
آستانه نهضت مشروطیت ایران ،روحانیون و حوزه های
کشید .در
ٔ
ٔ
نتیجه یک قرن مبارزه و بیدارگری ،ارتباط منظمی میان علما و
سیاسی و مبارزاتی رسیده بودند .در
ٔ
زمىنه پىداىش حرکتى فکرى به رهبرى عالمان دىنى فراهم شد .گسترش اىن حرکت
مردم به وجود آمد و ٔ
زمىنه مسائل اعتقادى و دىنى شد و باورهاى مذهبى و فرهنگى
فکرى موجب افزاىش آگاهى مردم در ٔ
ثمره اىن فعالىت ها،
جامعه را در مقابل آىىن هاى ساختگى و دسىسه هاى بىگانگان تقوىت کردّ .اولىن ٔ
پىروزى در نهضت تنباکو بود که عالوه بر لغو قرارداد توتون و تنباکو ،قدرت و رهبرى روحانىون
صحنه سىاسى کشور آشکار کرد و آسىب پذىرى استبداد داخلى و استعمار خارجى را در
شىعه را در
ٔ
دوره سلطنت
دوره ناصرالدىن شاه به ٔ
اراده ملّت نشان داد .اىن جرىان فکرى و اعتراض آمىز از ٔ
برابر ٔ
مظفرالدىن شاه منتقل شد و به تدرىج به نهضتى عظىم به رهبرى روحانىون تبدىل گردىد که آىت اللّه
سىد  عبداللّه بهبهانى و آىت اللّه شىخ فضل اللّه نورى در داخل اىران و
سىد ّ
  محمد طباطباىى ،آىت اللّه ّ
ّ
محمد کاظم خراسانى ،آىت اللّه شىخ عبداللّه مازندرانى و آىت اللّه حاج میرزا
مراجعى همچون آىت اللّه ّ
حسین فرزند میرزا  خلیل تهرانی در نجف اشرف آن را رهبرى مى کردند .اساس اىن نهضت بر مبارزه
با استعمار خارجى و استبداد داخلى و تالش براى برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت ،تا با اىجاد
عدالت خانه و «دارالشورا» قدرت و اختىارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانىن اسالمى
از لجام گسىختگى آنها جلوگىرى کند.
 . ٥ورود اندىشه های جدىد

سلسله قاجار با خودکامگى بر مردم حکومت مى کردند ،دوران تحول هاى
عصرى که در آن ،شاهان
ٔ
فکرى و آزادى خواهى در قسمت هایی از جهان بود ،و در تعدادی از کشورها ،حکومت «مشروطه» برقرار
شده بود .از سال  1238تا سال  1290ش کشورهاى انگلىس ،اىتالىا ،دانمارک ،اترىش ،مجارستان،
آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،روسىه ،چىن و مصر به حکومت مشروطه و یا جمهوری دست ىافتند 1.اىرانىان نىز
به طور مستقىم و ىا غىرمستقىم ،تحت تأثىر اىن نهضت ها و روىدادهاى فراگىر قرار داشتند.
زمىنه هاى ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران ،به شکل هاى مختلف نظىر اعزام
دانشجو به خارج ،سفرهاى دربارىان و سىاستمداران به خارج ،و مهاجرت برخى از اىرانىان
به کشورهاى مختلف فراهم شد.
دستاورد معاشرت ها ،مسافرت ها و مأمورىت هاى مهاجران ،دانشجوىان ،جهان گردان و
 .1حائری ،تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق ،دیباچه ،ص.١
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دىپلمات هاى اىرانى که با کشورهاى پىشرفته در تماس بودند ،از راه انتشار روزنامه ها و چاپ کتاب ها،
و در خالل نامه ها و سخنان آنان ،به جامعه منتقل مى شد.
دوره قاجار سبب اىجاد تحولى بزرگ در مردم
الف ـ روزنامه ها  :ىکى از عامل هاىى که در ٔ
شد ،انتشار روزنامه ها بود .در آن زمان روزنامه هاى فارسى زبان دو دسته بودند :داخلى و خارجى.
دسته روزنامه هاى «دولتى» و «غىردولتى» تقسىم مى شدند«.کاغذ اخبار»،
روزنامه هاى داخلى خود به دو ٔ
روزنامه اىران
«وقاىع اتفاقىه»« ،شرف» و «شرافت» از جمله روزنامه هاى دولتى بودند« .کاغذ اخبار» اولىن
ٔ
بود که توسط مىرزا صالح شىرازى انتشار ىافت« .تربىت» و«ادب» از معروف ترىن روزنامه هاى غىردولتى
چاپ اىران بودند« .عروة الوثقى»« ،اختر»« ،قانون»« ،حبل المتىن»« ،حکمت» و «ثرىا» از مشهورترىن
روزنامه های فارسی زبان بودند که در خارج از کشور چاپ و وارد اىران مى شدند.
فکر کنید و پاسخ دهید :

چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟

ب ـ آثار روشنفکران

 .1سفرنامه هاّ :اولىن نشانه هاى اندىشه هاى نوىن ،در سفرنامه هاى عهد قاجار مشاهده مى شود.
سفرنامه مىرزاصالح شىرازى ــ از ّاولىن دانشجوىان اعزامى به خارج ــ از معروف ترىن اىن آثار است.
ٔ
سفرنامه خود به روشنى از اندىشه هاى نوىن غربى ،به وىژه نظام حکومت
میرزا صالح شیرازی در
مشروطه
ٔ
ٔ
نامه ابراهىم بىگ اثر حاج زىن العابدىن مراغه اى ،ىکى
انگلىس ،تعرىف و تمجىد کرده است .سىاحت ٔ
دىگر از اىن آثار است .در اىن سفرنامه ،اوضاع نابسامان کشور به زبان ساده بىان گردیده و در مقابل،
از وىژگى هاى مثبت تمدن غرب سخن گفته است.
 .2کتاب ها و آثار دىگر :نوشته هاى مىرزاملکم خان ،مىرزاىوسف خان مستشارالدوله،
عبدالرحىم خان طالبوف و مىرزا فتحعلى آخوند زاده معروف ترىن آثارى هستندکه در پىداىش
مشروطه خواهى مؤثر بودند .پذىرش اندىشه هاى غربى و شىفتگى و خودباختگى بى چون   و چرا در
برابر فرهنگ بىگانه ،از وىژگى هاى بارز افکار اىن افراد بود .آنان نهضت مشروطه طلبى مردم اىران را
که بر مبناى عدالت   خواهى و نفى استبداد و استعمار بود ،با عقاىد برخاسته از اندىشه هاى وارداتى و
غربى خود درآمىختند.
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پرسش های نمونه

 .1چه عواملى زمىنه هاى نهضت مشروطه را فراهم کرد؟
اندىشه سىاسى اسالم و فعالىت عالمان دىنى چه نقشى در پىداىش مشروطه خواهى داشت؟
.2
ٔ
دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی
 .3نهضت تحت رهبری روحانیون در ٔ
استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟
دوره قاجار اندىشه هاى سىاسى جدىد از چه طرىقى به اىران راه ىافت؟
 . ٤در ٔ
دوره قاجار ،به چه مسائلى توجه شده است؟
 . ٥در آثار روشنفکران اىرانى ٔ

اندىشه و جست و جو

تهىه کنىد و
.1
ٔ
سفرنامه ىکى از اىرانىانى را که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کردهّ ،
بخش هاىى از آن را در کالس بخوانىد.
تهىه کنىد.
 .2در مورد ىکى از روزنامه هاى زمان ناصرالدىن شاه ،مطلبى ّ
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درس چهارم
آغاز حرکت مردم علىه استبداد
و پىروزی نهضت مشروطه
در این درس با سیر حوادث و رویدادهایى که به پیروزى نهضت مشروطه انجامید،

آشنا مى شوید و به ماهیت آن بیشتر پى مى برید.

مظفرالدىن شاه

دوره سلطنت ناصرالدىن شاه ،مردم ،رفته رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار
در اواخر ٔ
نمونه اىن نارضاىتى عمومى بود .او پادشاهى خودکامه
را آشکار کردند .ترور ناصرالدىن شاه ،آخرىن ٔ
بود که در طى حکمرانى پنجاه ساله اش ،با شىوه هاى استبدادى ،از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگىرى
مى کرد .جانشىن او ،مظفرالدىن شاه ،فردى سست عنصر ،بى اراده و بىمار بود و تواناىى سروسامان
دادن به امور کشور را نداشتّ .اما در عىن حال ،رئوف و مهربان بود .مظفرالدىن شاه ،عىن الدوله را
1
اداره مملکت را به او سپرد.
که فردی مستبد بود ،به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و ٔ
مظفرالدىن شاه نىز مانند پدرش ،سه بار به اروپا سفر کرد .پىامد اىن سفرها ،هزىنه هاىى سنگىن
2
بود که دولت با گرفتن وام از بىگانگان ،آن را تأمىن مى کرد.
3
هم زمان ،در روزنامه ها ماجراهاىى از اىن سفرها درج مى شد و خشم عمومى را برمى انگىخت.
خشونت هاى عىن الدوله و حاکمان اىالت ها ،همراه با فقر عمومى و رکود شدىد اقتصادى نىز ،بر اىن
آستانه ىک شورش سراسرى قرار مى داد.
نارضاىتى ها مى افزود و کشور را در
ٔ
محرم سال  1323ق /فروردىن  1284ش مناسب ترىن فرصت را براى اعتراض هاى مردمى فراهم
 .١مرآت الوقایع مظفری و یادداشت های ملک المورخین ،کتاب دوم ،صص  ٥٢ ،٤٩ــ ٦٥ ،٦٤ ،٥٨ ،٥٤و .٦٨

 .٢ن.ک :سفرنامه فرنگستان (سفر ّاول مظفرالدین شاه) ،صص  89و 217ــ  229؛ ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج ،١صص

12٨ــ.١٣١
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 .٣ن.ک :محیط مافی ،مقدمات مشروطیت ،صص      82و .83

کرد .روحانىون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى حضرت اباعبداللّه الحسىن علىه السالم،
جنبه ستم ستىزى قىام آن حضرت ،پىام عدالت خواهى را بىن مردم تبلىغ مى کردند .از
ضمن تکىه بر ٔ
اىن تارىخ تا  14جمادى الثانى  1324ق 14 /مرداد  1285ش سلسله حوادثى رخ داد که سرانجام به
پىروزى نهضت مشروطه انجامىد 1.در ادامه با مهم ترین حوادثی که منجر به پیروزی این نهضت شد،
آشنا می شوید.
 .١ماجرای نوز بلژىکى

دهنده جنبش مشروطیت ماجرای نوز بلژیکی بود .این واقعه واکنشی در
یکی از حوادث شتاب ٔ
برابر توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران به شمار می رود ،که آغازگر یک جنبش عمومی شد.
اروپاىىانى که در تهران بودند ،در مراسم سال نو محفلى مى آراستند و در آن ،با پوشىدن لباس هاى
مختلف و زدن صورتک (ماسک) بر چهره ،جشن بالماسکه برپا مى کردند .در مراسم سال 1283ش
موسىو نوز بلژىکى ،که طبق قرارداد گمرکى اىران و روسىه (1280ش) کارگزار روس ها در امور گمرک
اىران بود ،با لباس روحانىان و در حالى که قلىان به دست داشت ،عکس گرفت .اىن عکس در محرم
1323ق 1283 /ش در مىان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد؛ زىرا بلژىکى ها که از سال
اداره گمرک هاى اىران را به دست گرفته بودند ،با بدرفتاری ،افکار عمومى را بر   ضد
1315ق 1276 /ش ٔ
خود تحرىک کرده بودند.
جرقه
سىدعبداللّه بهبهانى به عهده داشت .در    واقع این اولىن ٔ
رهبرى اىن حرکت را آىت اللّه ّ
سىدعبداللّه بهبهانى آغاز
نهضت مشروطه بود .پس از آن ،طرفداران نهضت تالش کردند حرکتى را که ّ
کرده بود ،بدون نتىجه رها نشود .به اعتقاد آنان ،اىن گام اگر با موفقىت به پىش مى رفت ،قدم هاى مهم تر
2
محمد طباطباىى متحد
سىد ّ
سىدعبداللّه بهبهانى با آىت اللّه ّ
پشت سر آن برداشته مى شد .بنابراىن ،آىت اللّه ّ
3
شد .اىن اتحاد ،تا پاىان حرکت مذکور ،ادامه ىافت.
سىد روحانى ،مردم ستم دىده و آزادى خواهى را که از ّمدت ها قبل در «انجمن هاى
همکارى اىن دو ّ
آماده
مخفى» تشکّل هاى کوچکى فراهم آورده بودند ،امىدوار ساخت ،تا از گوشه و کنار سر برآورند و ٔ
ادامه اىن جرىان و هم زمان با سفر سوم مظفرالدىن شاه به اروپا ،عده اى از بازرگانان در
قىام شوند .در ٔ
 .١ناظم االسالم کرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان ،بخش اول ،مقدمه ،صص ٢6٦ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،١٣١ــ٢٨٠ ،٢٧٣ــ.٢٩٣

 .٢ن .ک :اعظام قدسی ،خاطرات من ،ج  ،١صص   127و   .128
 .٣رضوانى ،انقالب مشروطىت ،صص  7٦و .7٧
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آیت اللّه طباطبایی

آیت اللّه بهبهانی

حرم حضرت عبدالعظىم (ع) تحصن کردند.

1

 .2نارضایتی مردم ایالت ها

در اىالت ها نىز حادثه هاىى رخ داد که نشانگر فراگىر بودن نارضاىتى مردم بود .معروف ترىن اىن
فرقه «شىخىه» در اىن شهر
حوادث ماجراى شالق خوردن سه تن از علماى کرمان بود که براى مقابله با ٔ
قىام کرده بودند .اىن سه ،پس از آن که به فلک بسته شدند ،از شهر اخراج گردىدند.
در ماه رمضان سال  ١٣٢٣ق ،به وىژه اىّام عزادارى امىرالمؤمنىن (ع) ،محور اصلى سخنرانى
تشىع در برابر فرقه هاى ساختگى
واعظان تهران،
ِ
موضوع توهىن به اىن عالمان بود که براى حفظ ّ
2
به پا خاسته بودند.
در دىگر اىالت ها و شهرها نىز شراىط نامساعد بود؛ شعاع السلطنه ،حاکم فارس ،با ستمگرى هاى
 .1آبراهامىان نوشته است :نخستىن اعتراض به صورت ىک راهپىماىى آرام در جرىان مراسم عزادارى ماه محرم بود .حدود دوىست

تن از مغازه داران و وام دهندگان ،خواستار عزل موسىو نوز بلژىکى و بازپرداخت وام هاىى شدند که دولت از آن ها گرفته بود ( .اىران بىن دو
انقالب ،ص ).104

 .2ن.ک :ناظم االسالم کرمانی ،همان ،بخش اول ،صص 312ــ324؛ ملک زاده ،تاریخ انقالب مشروطىت اىران ،صص      8٠ــ.8٦
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خود ،موجب نارضایتی مردم شده بود .مردم خراسان از ستمگرى هاى غالمرضا خان آصف الدوله
به جان آمده بودند.
بیشتر بدانید
در قم ،فردى که امتىاز جابه جاىى مسافران تهران ــ قم را به دست آورده بود ،آشکارا به خودسرى
مى پرداخت .او که به «عسکر گارىچى» شهرت داشت ،با بى احترامى به ىک زن پاک دامن ،عالمان قم
دامنه اعتراض ها
را به واکنش واداشتّ ،اما دولت به سادگى از کنار اىن حوادث گذشت .درنتىجهٔ ،
1
بىشتر گسترش ىافت.

 .٣ماجرای بانک استقراضى روس

با وجود مخالفت عمومى ،روس ها در محل ىک قبرستان متروک ،ساختمان بانک استقراضى
شدت با اىن کار مخالفت کرد .مردم نىز از این اقدام
دمحمد طباطباىى به ّ
سى ّ
روس را بنا نهادند .آىت اللّه ّ
روس ها ،ناخشنود بودند .بنابراىن ،ىک اعتراض عمومى شکل گرفتّ ،اما روس ها ،با بى اعتناىى ،به
کار خود ادامه دادند .تا اىنکه موضوع به اطالع مراجع تقلىد نجف رسىد.
سىدعبداللّه بهبهانى و روحانى دىگرى به نام مىرزا مصطفى آشتىانى،2
سى ّ
دمحمد طباطباىى و ّ
آىت اللّه ّ
3
به همراه مردم تهران در ىک شورش عمومى ،ساختمان مذکور را با خاک ىکسان کردند.
 .٤فلک شدن بازرگانان

در دوران قاجاریه برخی از کاالهای مورد نیاز مردم مانند نفت ،کبریت و قند از روسیه وارد
می شد .در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزایش یافت 4و شعله هاى اعتراض مردم را برافروخت.
بیشتر بدانید
اشاره او ،عالء الدوله ،حاکم
عىن الدوله گران شدن قند را بهانه کرد تا از مردم ،زهر چشم بگىرد .به
ٔ
تهران ،بازرگانانى را که در ماجراى نوز بلژىکى به حرم حضرت عبدالعظىم پناهنده شده بودند ،احضار
کرد و برخى از آنان ،از جمله حاج سىدهاشم ،تاجر خوش نام قند ،را به فلک بست .به همىن سبب ،شهر

 .1اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١صص 128ــ.132

 .2او پسر کوچک مىرزا حسن آشتىانى معروف بود که در نهضت تنباکو نقشى ف ّعال داشت.

 .3جهت اطالع بیشتر ن.ک :ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،١صص 324ــ .327
 .4ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج ،2ص .332
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به هم رىخت؛ بازارها بسته شد و مردم در
«مسجد شاه» گرد آمدند .در پى اىن تجمع،
مردم نىرو گرفتند و کشمکش بىن طرفداران
استبداد و عدالت خواهان ،شدت گرفت.
دولت به وحشت افتاد و با پا در مىانى حاج
مىرزا ابوالقاسم امام جمعه ،به طور موقت،
قضىه فىصله ىافت .حاج مىرزا ابوالقاسم،
داماد مظفرالدین شاه بود .او از جانب شاه به
جمعه تهران منصوب شده بود و از وى
امامت ٔ
و دربار ،پشتىبانى مى کرد.

عبدالمجید میرزای عین الدوله

توطئه امام
تجمع ،با
ٔ
به دنبال آزار و اذیت بازرگانان ،در مسجد شاه ،مجلسى بزرگ برپا شد .اىن ّ
جمعه دربارى و عوامل او که پشتىبان نظام استبدادى بودند ،به تش ّنج کشىده شد و مأموران ،با چوب و
چماق به جان مردم افتادند .درپى اىن حادثه ،اجتماع هاى بزرگى در منزل هاى علما برپا شد .به پىشنهاد
دمحمد طباطباىى ،روحانیون و مردم ،با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت
سى ّ
آىت اللّه ّ
1
عبدالعظىم تحصن کردند.
ٰ
صغری
 .  ٥مهاجرت

مهاجرت روحانیون و مردم به شهر ری و تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم به مهاجرت
صغری مشهور است.
ٰ
عده اىن مهاجران افزوده
اىن مهاجرتّ ،اولىن
مرحله اتحاد نىروهاى ّ
ٔ
ضد استبداد بود .هر روز بر ٔ
متوسل شد ،نتىجه نگرفت 2.از آنجا
مى شد .عىن الدوله براى بازگرداندن علما و مهاجران ،به هر شىوه که ّ
 .1اعظام قدسی ،همان ،ج  ،١ص 134؛ ناظم االسالم کرمانی ،همان ،ج  ،2صص 275ــ.281
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 .2کسروی ،تارىخ مشروط ٔه اىران ،ص .66

که دربارىان فاسد ،مانع از رسىدن خبرهاى صحىح به مظفرالدىن شاه بودند ،مهاجران مجبور شدند سفىر
توسط او ،خواسته هاى خود را به گوش شاه برسانند.
عثمانى را واسطه قرار دهند و ّ
مهم ترىن آن خواسته ها به شرح ذىل بود:
همه شهرها ،براى رسىدگى به شکاىت هاى مردم و برقرارى عدالت در جامعه.
ــ اىجاد عدالت خانه در ٔ
1
ــ عمل به قانون اسالمى ،به طور دقىق و به دور از مالحظه هاى شخصى.
مظفرالدین شاه و عىن الدوله اعالم کردند که با خواسته هاى مهاجران موافق هستند .بنابراىن،
اىن مهاجرت ،پس از ىک ماه ،خاتمه ىافت.
ٰ
کبری
 .  ٦مهاجرت

وعده دروغىن
هنوز ّمدت زىادى از بازگشت مهاجران نگذشته بود که معلوم شد عىن الدوله به آنان ٔ
داده و در پى آن است که با اىجاد اختالف در مىان آنان و دستگىرى ،تبعىد و زندانى کردن رهبران قىام،
جلوى حرکت هاى انقالبى دىگر را بگىرد .آىت اللّه طباطباىى چند بار به مظ ّفرالدىن شاه نامه نوشت و
خواسته هاى مردم و بى اعتناىى عىن الدوله را به او ىادآور شدّ .اما اىن نامه ها ىا به دست شاه نرسىد و
محمد واعظ را داد ،بىن مردم و
ىا به آنها توجه نکرد .وقتی عىن الدوله دستور دستگىرى و تبعىد شىخ ّ
سربازان درگىرى پىش آمد و درنتىجه ،چند نفر مجروح شدند و طلبه اى به نام سىد عبدالحمىد ،به شهادت
سىد را به مسجدى در مرکز شهر رساندند.
رسىد .اىن حادثه ،خشم مردم را برانگىخت و آنان
جنازه ّ
ٔ
2
عىن الدوله به سخت گىرى بىشتر پرداخت و تهران حالت حکومت نظامى به خود گرفت.
عىن الدوله از علما خواست که به خانه هاىشان بروند تا خواسته هاى آنان عملى شودّ .اما رهبران مردم،
مقدس قم
پس از بحث و تبادل نظر ،تصمىم گرفتند اىن بار در اعتراض به اقدام هاى دولت ،به شهر ّ
کبرى» معروف شد.
مهاجرت کنند .اىن مهاجرت که گسترده تر از مهاجرت قبل بود ،به «مهاجرت ٰ
تحصن در سفارت انگلىس
ّ

عده اى در باغ سفارت انگلىس گرد آمدند و به بَست نشستند.
به موازات مهاجرت عدالت خواهان به قمّ ،
تحصن که از دىرگاه در اىران معمول بود ،بیشتر در مساجد و زىارتگاه ها و اماکنی
سنـتِ «بست نشىنى» و ّ
صورت مى گرفت که مورد احترام مردم قرار داشت و با باورهاى دىنى آن ها سازگار بود .مشروطه خواهان،
 .1براى درىافت اطالعات بىشتر ن.ک :کسروی ،همان ،ص 71؛ ناظم االسالم کرمانى ،همان ،ج    ،2ص .296

 .2حاکم نظامى ،محمد ولى تنکابنى بود :ن.ک :ملک زاده ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،ج١ــ ٣در یک مجلّد ،ص .357
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بـدون پناهنـدگى بـه سفارت
انگلستـان ،مىتـوانستنـد بـه
خواسته هاى خود دست ىابند.
دولت انگلستان بر خالف دولت
روسىه که از دربار حماىت
مى کرد ،به ظاهر پشتىبان نهضت
مشـروطـه بـود .انگلستـان،
براى نىل به مقاصد و منافع
استعماری اش این سیاست را
در پىش گرفته بودّ .اما کسانى
دیگ های غذا در سفارت انگلیس برای مشروطه خواهان
پىچىده استعمار
که از سىاست
ٔ
انگلستان درک روشنى نداشتند
تجربه جنبش تنباکو ،درس و عبرت الزم را نگرفتند.
و نسبت به غرض هاى بىگانگان غافل بودند ،از
ٔ
از اىن رو ،سفارت انگلستان در تهران که آرزوىى جز اخراج طرفداران روسیه را از دربار نداشت ،عده اى از
1
شده خود را در بین آزادى خواهان وارد و مردم را به تحصن در سفارتخانه تشوىق کرد.
عامل هاى شناخته ٔ
پىروزی نهضت و تشکىل مجلس شورای ملّى

همراه با مهاجرت علماى تهران به قم ،عالمان ساىر شهرستان ها و مراکز اىالت ها نىز وارد مىدان
شدند و نهضت مردمى به اوج خود رسىد .بخصوص ،حضور شىخ فضل اللّه نورى ،روحانى طراز اول
تهران ،در کنار آیت اللّه بهبهانی و آیت اللّه طباطبایی ،بر استحکام قىام افزود.
با اوج گىرى نهضت ،حکومت براى شنىدن خواسته هاى معترضان اعالم آمادگى کرد.
مهم ترىن اىن خواسته ها عبارت بودند از:
 .1برکنارى عىن الدوله از صدارت
 .2فراهم کردن زمىنه براى بازگشت مهاجران به تهران
 .3اىجاد عدالت خانه
ص .76
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سرى در انقالب مشروطىت ،ص  .89همچنىن ن.ک :نامور ،برخى مالحظات پىرامون تارىخ انقالب مشروطىت،
 .1رائین ،انجمن هاى ّ

دارالشورا (مجلس نماىندگان)
 .4تشکىل
ّ
مظفرالدىن شاه تسلیم خواسته هاى مردم شد .او عىن الدوله را عزل کرد و فرمان تشکىل مجلس
شوراى ملى را در  14مرداد  1285صادرکرد .هفت روز بعد ،علما ،با استقبال پرشکوه مردم ،از قم
دوره مجلس شورای ملّی با
بازگشتند .شهر چراغانى و جشن شادى به پا شد و در  28مرداد ،اولین ٔ
عده اى از سىاستمداران مشروطه خواه ،به تدوىن قانون اساسى
حضور نماىندگان تهران تشکىل گردىدّ .
پرداختند .1آنان با عجله آن را نوشتند و به امضاى مظفرالدىن شاه رساندند .شاه ،ده روز پس از امضاى
زده ما ،با بهره گىرى از اندىشه هاى سىاسى
قانون اساسى ،درگذشت .به اىن ترتىب ،کشور استبداد ٔ
عالمان بزرگ دىنى ،کوشش فرهىختگان جامعه و مجاهدت مردم ،به حکومتى دست ىافت که مى باىست
براساس قانون اداره مى شد.

کبری
بازگشت علما از مهاجرت
ٰ

فکر کنید و پاسخ دهید :

به نظر شما چرا نماىندگان مجلس شوراى ملى در نوشتن قانون اساسى مشروطه
شتاب داشتند؟
نامه
معىن شدىم نظام ٔ
 .1هداىت (مخبرالسلطنه) نوشته است« :صنىع الدوله ،محتشم السلطنه ،مشىرالملک ،مؤتمن الملک و نگارندهّ ،
انتخابات را بنوىسىم( ».خاطرات و خطرات ،صص  141و ).142
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صغرى چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟
 .1پىش از جرىان مهاجرت
ٰ
 .2علل جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی را توضیح دهید.
صغرى چه خواسته هاىى داشتند؟
 .3مهاجران در مهاجرت
ٰ
 .4منظور از س ّنت بست نشىنى چىست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از اىن
سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟
کبرى ،چه خواسته هاىى مطرح شد؟
 . 5به هنگام مهاجرت ٰ
 .6مظفرالدىن شاه در راستاى خواسته هاى مشروطه خواهان چه اقداماتى انجام داد؟

اندىشه و جست و جو

تهىه کنىد.
 .1در مورد مهاجرت مشروطه خواهان به قم ،مطلبى ّ
 .2با راهنماىى معلم خود ىکى از کتاب هاىى را که در زمان مشروطه نوشته شده و جرىان
تهىه کنىد و بخش هاىى از آن را در کالس بخوانىد.
مشروطه خواهى در آن وجود داردّ ،
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