بررسي عوامل ظهور و افول انقﻼب مشروطه در ايران
حسين صفري

نژاد١

چكيده:

اگرچه بسياري ،تغييرات بنيادين ﻋﺼر پهلوي را نقطه ﻋطفي در تاريخ ﻣﻌاصر ايران ﻣيدانند؛ اﻣا
يقينا ،بايد ريشهي اين تحوﻻت را در دوران قاجار و انقﻼب ﻣشروطه جستجو نمود .انقﻼبي كه
پس از سالها جاﻣﻌهي خفته ايران را بيدار كرد و همه گروه ها از ﻣردم كوچه و بازار گرفته تا
نخبگان اﻋمّ از روحانيت و روشنفكران را دوشادوش يكديگر قرار داد و با شـﻌارهايي چون
ﻣجلس ،جمهوري و قـانون اساسي براي نخستين بار پايه هاي حكوﻣت ﻣوروثي ايران را به لرزه
در آورد؛ ﻣردم را در تﻌيين سرنوشت خويش سهيم نمود و الگويي براي جريان اﻋتراضات ﻣردﻣي
سالهاي بﻌد گرديد .اﻣّا چرا سرنوشت انقﻼب ﻣشروطه با چنين ابﻌاد گسترده و اقبال همگاني به
سرانجاﻣي نافرجام ختم گرديد؟ در نوشته حاضر به دو جريان تاثير گذار يﻌـني ﻋواﻣل بيروني و
ﻋواﻣل دروني از آغاز تا پايان ﻣشـروطه اشاره ﻣيشود و در پاسخ به ﻋلل ناكاﻣي انقﻼب
ﻣشروطه ،ﻣواضع فكري و ﻋملكرد ﻋلما و نقش رهبري بيگانگان در دو ﻣقطع زﻣاني شكل گيري
نهضت ﻣشروطيت و پس از آن ﻣورد بررسي قرار ﻣي گيرد.
واژگان كليدي :ايران ،قاجار ،ﻣشروطيت ،روحانيت ،بيگانگان.
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 ١ـ نگاهي گذرا به احوال ايران در عصر قاجار:

٢٢

ايران ِاﻣروز ،بيش و كم ﻣحﺼول تحوﻻت ﻋﺼر قاجارست .آقا ﻣحمد خان پس از چـيرگي
بر بيشتر نقاط ايران ،تهران را به سال ) ١١٧٥هـ ..ش( به پايتختي برگزيد .فتحﻌلي شاه،
دوﻣين شاه قاجار ،در دهه هاي اول قرن نوزدهم ﻣيﻼدي به واسطه دو شكست پياپي از
روسيه تزاري و پذيرفتن قراردادهاي ننگين گلستان )١٨١٣م( و تركمنچاي )١٨٢٨م(
بخشهاي قابل توجهي از زﻣينهاي شمال غربي ايران آن روز را از دست داد .بر اساس
ﻣفاد اين دو ﻣﻌاهده ،ايران حق حاكميت روسيه را در ﻣنطقه گرجستان و كليه
سرزﻣينهاي شمال رود ارس )ارﻣنستان و آذربايجان اﻣروزي( به رسميت شناخت .در
ﻣيانه قرن نوزدهم ﻣيﻼدي ،ناصرالدين شاه ،چهارﻣين پادشاه قاجار ،تحت فشار بريتانيا
سرزﻣين هرات در شرق ايران را نيز به كشور افغانستان اﻣروزي واگذار كرد .درست
شﺼت سال پس از تأسيس سلسله قاجار ،ﻣساحت ايران از هر زﻣاني در تاريخ اين
سرزﻣين كمتر شد .به سلطنت رسيدن فتحﻌلي شاه ) ١٧٩٧م( همزﻣان با ﻣوج انقﻼب
فرانسه و كشور گشايي هاي ناپلئون بناپارت بود .تابستان سال ١٧٩٨م ،ارتش ناپلئون
قاهره را اشغال كرد .تﺼرف سرزﻣين ﻣسلمانان ،نقطه ﻋطفي در تاريخ روابط دنياي غرب
و تمدن اسﻼﻣي بود .از اين زﻣان نفوذ سياسي و فرهنگي قدرتهاي غربي در كشورهاي
ﻣسلمان روز به روز بيشتر ﻣي شد و كشور ايران نيز از اين قاﻋده ﻣستثني نبود .ﻣواجهه
ايران با تمدن غرب در دوران قاجار ،ﻣيراث دوگانه اي براي ايرانيان برجاي گذاشت .از
يك سو ،تمايل شاهان قجري به پياده كردن الگوهاي غربي بويژه پس از سفرهاي
ناصرالدين شاه به اروپا و اشتياق آنان براي اﻋزام دانش آﻣوز به آنجا ،ﻣوج جديدي به راه
انداخت كه در بازگشت ،انديشه تجددطلبي را به همراه ﻣي آورد و راه ورود دستاوردهاي
انقﻼب صنﻌتي را به ايران هموار ﻣيكرد .اﻣا از سوي ديگر ،روي خوش شاهان قجر به
ﻣظاهر دنياي غرب وابستگي روزافزون ايران را نيز در پي داشت .سپردن اختيار گمركات
يا راه آهن ايران به خارجي ها را به هدف ساﻣان بخشي به اوضاع نابساﻣان اقتﺼاد ،ﻣي
توان نمونه اي از آن دانست .البته در نگاه ﻋاﻣه ايرانيان ،دربار قاجار با اﻋطاي اﻣتيازهاي
گوناگون به قدرتهاي خارجي ،چوب حراج به سرﻣايه هاي كشور زده بود .ترور ناصرالدين

شاه در ارديبهشت  ١٢٧٥ش و جنبش تنباكو در آغاز پادشاهي ﻣظفرالدين شاه نشانه
هاي روشني از لبريز شدن كاسه صبر بخشي از جمﻌيت ايران بود كه ارتباط روزافزون
دربار قاجار و اروپا را ﻣايه خيانت به دين و سرزﻣين ﻣيدانستند.
در دوران صد و سي ساله حكمراني قاجاريان ،روابط ﻋلماي شيﻌه و شاهان ،فراز و فرود
بسياري داشت .با اين همه ،ﻋﺼر قاجار را ﻣيتوان ﻋﺼر احياي روحانيت و تثبيت نهاد
ﻣرجﻌيت شيﻌه دانست.
برخﻼف اديان ديگر كه قلمرو اصلي شان ﻋموﻣاً در رابطهي فرد با خالق خﻼصه ﻣيشد؛
اسﻼم بويژه ﻣذهب شيﻌه داﻣنه وسﻌت خود را وارد قلمرو روابط اجتماﻋي ﻣيگرداند .از
نظر شيﻌه حكوﻣت تنها در صورتي ﻣشروﻋيت پيدا ﻣيكرد كه ﻣُرتبط با اﻣام ﻣﻌـﺼوم
باشد .از اين رو حـكوﻣتهايي كـه به نام اسﻼم فرﻣانروايي ﻣيكرده اند؛ كمتر ﻣورد تاييد
شيﻌيان بوده اند .اﻣّا در ﻋﺼر صفويه ،اولين بار در ايران تشيّع ،حكوﻣتي فراگير تشكيل
ﻣيدهد .حكوﻣت پادشاهان صفوي به چند دليل چندان با ﻣشكل ﻋدم ﻣشروﻋيت رو به
رو نميگردد .نخست آنكه شيخ صفي الدين اردبيلي ﻣوسس فرﻣانروايي صفويه از پدر به
اﻣام ﻣوسي كاظم )ع( ﻣيرسيد .دوّم آنكه فرﻣانروايان و رهبران اوليه صفوي جدا از
رهبري سياسي طوايف و قبايل خود ،پيشواي ﻣذهبي آنان نيز به شمار ﻣيآﻣدند و
سرانجام اينكه برخي از ﻋلماي شيﻌه خود جزئي از كارگزاران حكوﻣت بودند .البته هرج
و ﻣرج بﻌد از سقوط صفويه بر وضـﻌيت اين ﻋالمان نيز اثر ﻣيگـذارد .به ﻋﻼوه سيـاست
سردي كه نادرشاه نسبت به شـيﻌه اﻋـمال ﻣيكند؛ سبب ﻣهاجرت بسياري از ﻋلماي
طراز اول ايران به نجف و ﻣناطق شيﻌه نشين اﻣپراطوري ﻋثماني )ﻋراق فﻌلي( ﻣيگردد.
اﻣّا با پايان گرفتن اين اوضاع و به قدرت رسيدن سلسلة قاجار ،به سه دليل ،ﻋلما
بتدريج بخشي از نفوذ و قدرت گذشته خود را بازيافتند .نخستين ﻋلّت بي ريشگي
ﻣذهبي شاهان و فرﻣانروايان قاجار بود .برخﻼف سﻼطين صفوي ،حُكام قاجار نه از
ﻣشروﻋيت خاصي برخوردار بودند و نه پيشواي ديني قبايل و پيروان خود به شمار ﻣي
آﻣدند .آنچه حاكميت شان را برقرار ﻣينمود؛ ضرب شمشير در اطراف و اكناف ﻣـملكت
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 ٢ـ نگاهي به جايگاه روحانيت در عصر قاجار:
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بود .بنابراين آنان ﻣجبور بودند كه با تكريم از ﻋلما ،ﻣشروﻋيتي براي خود دست و پا
كنند.
ﻋاﻣل دوم شروع جنگهاي ايران و روس بود .ﻋلما با صدور فتواي جهاد و تشويق و
ترغيب ﻣردم براي پيوستن به جنگ نقش با اهميتي از نظر حكوﻣت پيـدا كرده بودند.
بـراي نمونه فتحﻌليشاه به ﻋلما ﻣتوسل ﻣيگردد تا فتوايي از آنها در ﻣورد جهاد بگيرد:
» در اين سالها كه لشكر اسﻼم را ﻣحاربات با روسيه واقع بود ...ﻣسألهاي چند ﻋارض
ﻣيشد كه تمييز و تشخيص اين حروب با غزا و جهاد ﻣشكل ﻣينمود و خار اين انديشه
نيز بر داﻣن دلها آويخت كه آيا تحمل اين ﻣشقت درين زحمت بينهايت و تضييع جانها
در باختن سرها و روانها در بارگاه الهي ﻣثمر سﻌادتي و باﻋث ايثار رحمتي است ،يا
ﻣحض صيانت ﻣلك يا ﻣجرد دفاع يا رﻋايت سد رخنهي بيگانه است)«.دنبلي:١٣٨٣ ،
 (.٢٢١و يا ﻋباسﻣيرزا نايبالسلطنه براي گرفتن فتواهاي جهاديه ،ﻋلماي ايران را به
ﻋتبات ﻋاليات فرستاد .براي نمونه حاجي باقر سلماسي و صدرالدين ﻣحمّد تبريزي را
براي استفتا و حل ﻣسايل و تحقيق ﻣدﻋا از شيخ جﻌفر نجفي به ﻋتبات ﻋاليات ﻋرض
درجات روانه نمودند .پس از اينكه ﻋلماي ايران براي گرفتن فتوا به ﻋتبات رفتند؛ ﻣراجع
نجف نيز در رسالههاي جهاديه خود تﺼريح نمودند » :كه اﻣروز ﻣحاربات با جماﻋت
روسيه جهاد است و هر چه به قانون شرع شريف خارجﻣابي از رﻋايا گرفته :رف اين راه
شود ،حﻼلست و ﻣباشرات اﻣور جهاد به شرط ديانت و اﻣانت ،از كاتب تا سررشتهداران
نظام شهيدند ...بر صغير و كبير و وضيع و شريف ﻣمالك ﻣحروسه واجب است كه به ﻋزم
جهاد و براي تقويت دين و اﻋﻼي كلمهي حق و حفظ اسﻼم ،تهيه حرب سازند«.
)همانجا(.٢٢٢ ،
اﻣّا ريشه ﻋاﻣل سوم از درون خود روحانيت ﻣيروييد .رويارويي و رقابت دو نحله فكري
اصولي و اخباري و تﻼش اصوليان با غلبه بر رقباي اخباري خود ،ﻋاﻣل ديگري براي
نزديك شدن ﻋلما به حكوﻣت شد .اصولي ها بر خﻼف اخباريه ها ،بر آن بودند كه ﻋلما
به كمك تفسير و برداشت از اصول ،ﻣيتوانند به ﻣوازين تازه تري دست يابند و در
صورت نياز ،احكام جديد صادر نمايند .پيروزي ﻣشرب اصولي نتايج بلند ﻣدّت ﻣهّمي
براي اين ﻋالمان به دنبال داشت كه از جمله ﻣهمترين آنها پيدايش نهاد ﻣرجﻌيّت تقليد

بود .پيدايش اين نهاد باﻋث نفوذ بيشتر ﻋلما در ﻣيان ﻣردم كه به طور ﻋموم ﻣقلّدان آنان
بودند و قدرت شان گرديد؛ بخﺼوص آنكه ﻣقلّدان ﻣكلّف ﻣيشدند تا ﻣالياتهاي شرﻋي
خود را تنها به ﻣرجع تقليدشان بپردازند.
اﻣّا با اين وجود باز هم ﻋلما تمايل چنداني به نزديكي در قدرت و سياست دربار قاجار
نشان نميدادند و چون شاهان قاجار نيز حاكميت خود را استوار ﻣيديدند؛ اندك اندك
نياز كمتري به ﻋلما احساس ﻣيكردند .حتي برخي از آنها نظير ناصرالدين شاه ،آشكارا
سﻌي در دور نگه داشتن ﻋلما از دخالت در اﻣور جاريه ﻣملكت ﻣينمودند .در ﻣجموع
ﻋلما در ﻋﺼر قاجار بيشتر سرگرم درس و بحث بودند .اﻣا با گسترش اوضاع نابساﻣان اين
دوره از يك سو و نُضج افكار و انديشه هاي جديد اصﻼح طلبانه در كشور از سوي ديگر،
ﻋلما نيز به ﻣبارزات سياسي كشانيده شدند .آنان گاه خود رهبري اين ﻣبارزات را به
دست ﻣيگرفتند و گاه به همراه ديـگر نيروها در آن شـركت ﻣيكردند .فتواي ﻣيرزاي
شيرازي را ﻣيتوان نقطهي ﻋطف ﻋﺼر جديد در زندگي سياسيـ اجتماﻋي روحانيت
دانست .از اين تاريخ به بﻌد روحانيت كم و بيش به صورت جزء جدايي ناپذيري از
ﻣبارزات سياسي جاﻣﻌه درﻣيآيد.
از ديدگاه سياسي ،شايد كمتر تحولي در تاريخ دو سه قرن گذشته ايران به اهميت
جنبش ﻣشروطه شكل گرفته باشد .انديشه تجددطلبي نخبگان اﻋم از ﻣذهبي و
غيرﻣذهبي در كنار ﻣوج ﻣردﻣان خسته از استبداد ايران ،ﻣظفرالدين شاه قاجار را وادار
كرد تا در تابستان ١٢٨٥شمسي فرﻣان ﻣشروطيت سلطنت را صادر كند .در هر حال به
طـور كلي زﻣـينههاي وقوع انقﻼب ﻣـشروطه در چهار بُﻌد قابل بررسي است.
 ٣ـ  ١ـ علل فكري و فرهنگي:
ـ آگاهي سياسي در جاﻣﻌه ايران به دليل تﻼشهاي فكري روحانيون و روشنفكران.
ـ افزايش ارتباطات فرهنگي با جهان خارج.
ـ انتشار روزناﻣهها كه روز به روز بر تﻌدادشان افزوده ﻣيشد.
ـ انتشار غير رسمي ولي گسترده آثار سياسي ـ انتقادي.
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 ٣ـ مشروطه در ايران:

ـ آشنايي ﻣردم با ﻣفاهيمي چون ﻣجلس ،ﻣشروطيت و آزادي.
ـ استناد ﻣراجع نجف از جمله ﻣيرزاي نائيني به ﻣتون ﻣذهبي جهت ﻣخالفت با نفوذ
بيگانه و استبداد قاجاري.
ـ ﻣهاجرت ايرانيان به كشورهاي همسايه براي كار و رشد آگاهي سياسي آنان.
 ٣ـ  ٢ـ علل سياسي:

ـ بيكفايتي شاهان و ﻣديران قاجاري.
ـ فساد حاكم بر دربار و ساختار سياسي كشور ،تا آنجا كه ﻣناصب را خريداري ﻣيكردند.
ـ نفوذ بيگانگان در ساختار سياسي و تسليم دولت در برابر آنان كه با حضور روز افزون
اتباع خارجي همراه شد.
ـ ﻋقد قراردادهاي استﻌماري ﻣانند :گلستان ،تركمانچاي و دادن اﻣتيازات اقتﺼادي.
ـ تحميل كاپيتوﻻسيون.
ـ ظلم و تَﻌَّدي حاكمان تا آنجا كه گاه ﻣردم از ترس ﻣأﻣوران ﻣالياتي خانه و كاشانه خود
را رها ﻣيكردند.
 ٣ـ ٣ـ علل اقتصادي:

٢٦

ـ آغاز بحران اقتﺼادي دولت قاجار بﻌد از شكست در جنگهاي ايران و روس.
ـ از دست رفتن ﻣناطق حاصلخيز با ﻋهدناﻣههاي تركمانچاي و گلستان.
ـ اﻋطاي اﻣتيازات تجاري خاص به بيگانگان كه سبب انحطاط سريع اقتﺼادي داخلي
گرديد.
ـ واردات بيرويه كاﻻها كه سبـب از بين رفتن صـنايع كوچك داخـلي ﻣيگرديد .ﻣثـل
 :صنﻌت نساجي كه با ورود پارچههاي انگليسي از بين رفت.
ـ ﻋدم حمايت دولت از صنايع داخلي.
ـ ﻋدم رونق كشاورزي به دليل فقدان راههاي ﻣطمئن ،سختي ﻣبادله اقتﺼادي و كاهش
قيمت اين ﻣحﺼوﻻت.
ـ ترغيب انگليسي ها به كاشت ترياك به جاي ﻣحﺼوﻻت كشاورزي.

ـ قحطي هاي ﻣتﻌدد كه هر چند سال يكبار تﻌدادي از ﻣردم را به كشتن ﻣيداد .ﻣانند
قحطي ١٨٧١م كه صدها هزار نفر را به كام ﻣرگ كشيد.
ـ ﻣشكل نان در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه و دوران سلطنت ﻣظفرالدين شاه.
ـ كاهش ارزش پول ايران به دليل ضﻌف دولت و كاهش ارزش جهاني نقره.
ـ كاهش بهاي ﻣواد خام صادراتي ايران.
ـ افزايش ﻣاليات جهت تأﻣين هزينهها.
ـ اﻋطاي اﻣتيازات و استقراض از بانكهاي خارجي.
ـ تشريفات دربار و سفرهاي پر هزينه شاه در چنين شرايطي.
در سال ١٩٠٤م بين روسيه ـ به ﻋنوان يكي از قدرتهاي بزرگ زﻣان ـ و ژاپن ـ قدرت
اﻣپرياليستي تازه نفسي كه كره را تحت الحمايه خود داشت ـ جنگ بزرگي رخ داد.
هدف اين جنگ تقسيم دو كشور ﻋقب ﻣانده كره و ﻣنچوري بود .اين ﻣوضوع بهانه
جنگ بين دو قدرت شد و نتيجه آن شكست تزارها در طي نبرد ﻣﻌروف » پرت آرتور «
در  ٢٠دساﻣبر  ١٩٠٤م گرديد .اين شكست در كشورهاي در حال توسﻌه آسيا و نيز
خود روسيه و ايران تأثير ژرف نهاد .از ديد بيشتر ﻣردم شرق  ،پيروزي ژاپن ،پيروزي يك
ﻣلت غير سفيد پوست برخوردار از قانون اساسي و تكنولوژي غربي ،بر اروپائيان سفيد
پوست بود .اين جنگ سرآغاز پيروزي نهايي شرق به پا خاسته بر غرب اﻣپرياليست
تﻌبير شد و نشان داد كه غلبه بر استبداد و استقرار رژيمهاي ﻣشروطه در كشورها اﻣكان
پذير است .پس از اين شكست و انقﻼب ١٩٠٥م روسيه انقﻼبهاي آزادهخواهانه ﻣهمي در
جهان رخ داد .از ﻣهمترين آنها ﻣيتوان به جنبش ﻣلي هند ﻋليه بريتانيا ،انقﻼب تركهاي
جوان در ﻋثماني ،انقﻼب ﻣكزيك ،انقﻼب چين و باﻻخره انقﻼب ﻣﻌروف ﻣشروطيت در
ايران اشاره نمود.
 ٣ـ  ٤ـ  ١ـ ارتباط انقﻼب مشروطه ايران با انقﻼب  ١٩٠٥روسيه

در جريان انقﻼب روسيه ،شكلهاي جديدي از دﻣوكراسي ﻣستقيم زاده شد كه ناﻣهايي
چون ساويت )شورا( كميته ،جمﻌيت و انجمن داشتند .به تبﻌيت از چنين انجمنهايي،
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 ٣ـ  ٤ـ شرايط خاص روسيه:

شوراهاي ﻣردﻣي در نقاط ﻣختلف از ايران پديد آﻣد كه از شوراهاي دهقانان و كـارگران
انقﻼب روسيه ،سرﻣشق ﻣيگرفتند .به دنبال اين انقﻼب در باكو فرقه اجتماﻋيون ﻋاﻣيون
شكل گرفت كه شﻌبههايي در بﻌضي از شهرهاي ايران از جمله تهران و تبريز داشت.
حتي نريمان نريمانوف ـ رييس فرقه اجتماﻋيون ﻋاﻣيون ـ برناﻣه حزب سوسيال
دﻣوكرات كارگري روسيه را به زبان آذري ترجمه ﻣيكرد و روشنفكر ديگري به نام
ﻣحمد اﻣين رسول زاده ـ كه از قفقاز به ايران آﻣده بود ـ به تشكيل حزب دﻣوكرات در
تهران كمك كرد .به هر حال وقوع انقﻼب در همسايه قدرتمند شمالي ايران خواه ناخواه
بر ايران اثر گذاشت و اين ﻣورد از جمله ﻋلل ﻣهم وقوع انقﻼب ﻣشروطيت در ايران به
شمار ﻣيرود.
 ٤ـ نقش علما در شكل گيري و ظهور نهضت مشروطيت:
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نهضت ﻣشروطيت كه با ﻣشاركت اقشار و طبقات ﻣختلف اجتماﻋي و با ديدگاه هاي
گوناگون فكري و اهداف ﻣتفاوت شكل گرفت؛ ريشه در ﻋلل و ﻋواﻣل ﻣختلف داخلي و
خارجي داشت .سلطنت ناصرالدين شاه قاجار )١٢٢٥ـ ١٢٧٥هـ..ش (.ﻣوجبات ناتواني
بُنيه ﻣالي و ﻋقب ﻣاندگي شديد اقتﺼادي ،سياسي ،اجتماﻋي ،فرهنگي را فراهم ساخته؛
در نتيجه استبداد ﻣطلقه داخلي و گسترش روزافزون دخالت قدرتهاي خارجي را در
كشور سبب گرديده بود » :اين ﻋواﻣل در كنار آشنايي برخي ايرانيان با بﻌضي از ﻣتون و
آراي روشنفكران اروپايي ،ﻋاﻣل افزايش شكل گيري انجمنها ،انديشه ها ،اقداﻣات
اصﻼحي و نوگرايانه گروهي از نيروهاي ﻣذهبي و آگاهان نهضت ﻣشروطيت به رهبري
روحانيت و روشنفكران گرديد )«.آجوداني؛  (. ٦٥ -٦ :١٣٨٣هر دو نيروي ﻣزبور كه از
نخبگان جاﻣﻌه بودند؛ بهتر از ديگران ﻣيدانستند؛ سرچشمه بحران ﻣوجود ـ يﻌني ﻋقب
ﻣاندگي ايران و استيﻼي بيگانه بر آن ـ از كجاست .البته » :روشنفكران در جريانات
ﻣبارزات ضد استبدادي ،در ﻣقايسه با روحانيت از پايگاه فكري گسترده اي در ﻣيان
جاﻣﻌه برخوردار نبودند)« .اكبرزاده؛  » :( .٣٢ :١٣٨٠باور ﻋموﻣي آگاهان به تاريخ ايران
به درستي آن است كه ﻣهمترين نيروي پشتيبان انقﻼب ﻣشروطيت ،همانا ﻋلما بودند.
اگر آنان انقﻼب را تاييد نمي كردند ﻣسلما در نطفه خفه ﻣي شد) «.حايري؛ :١٣٦٠
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ديباچه( ادوارد براون نيز ﻣﻌتقد است » :يكي از جنبه هاي بارز انقﻼب ايران ـ زيرا قطﻌاً
در خور نام انقﻼب است ـ آن است كه روحانيون خود را در طرفي قرار داده اند كه
پيشرو و آزادي خواه است .فكر ﻣيكنم كه اين اﻣر تقريبا در تاريخ جهان بي بديل است.
«) براون؛  (. ١٢٨ :١٣٧٦همچنين شكل گيري يك سلسله حوادث و دستاويزهاي
سياسي و فرهنگي در آستانه انقﻼب ﻣشروطيت و اقداﻣات نابخردانه ﻣظفرالدين شاه
قاجار و صدراﻋظم وقت )ﻋبدالمجيدخان ﻋين الدوله( ﻣوجب گسترش ﻣبارزات ﻣذهبي
ﻋليه حكوﻣت قاجار و زﻣينه هاي تداوم نقش سنتي ﻋلمـاي ديني در رهـبري ﻣبارزات
ﻣـردﻣي بر ضد حكوﻣت گرديـد .براي نمونه » انتشار تﺼويري از نوزبلژيكي ـ رئيس
گمرك ايران ـ كه وي را در يكي از ﻣجالس رقص در حالي كه لباس روحانيت بر تن
پوشيده بود ؛ نشان ﻣي داد )«.ناظم اﻻسﻼم كرﻣاني؛  (.٢٦٨ :١٣٧٥و يا » اقدام حاكم
كرﻣان ـ شاهزاده ظفرالسلطنه ـ در دستگيري و شﻼق زدن و تبﻌيد حاج ﻣيرزا
ﻣحمدرضا ﻣجتهد در پي درگيريهاي فرقه شيخيه و ﻣتشرﻋه در كرﻣان«) دولت آبادي؛
 (.٦ :١٣٧١و اصلي ترين ﻋلّت » دستگيري و شﻼق زدن تﻌدادي از تُجّار به بهانه گراني
قند« ) ناظم اﻻسﻼم كرﻣاني؛  (. ٣٢٤ :١٣٧٥در سال ١٢٨٤ش به دليل جنگ روسيه و
ژاپن  ،واردات قند ايران كه اكثراً از روسيه تأﻣين ﻣيشد؛ بشدت كاهش يافته و قند در
تهران كمياب و گران شده بود .ﻋﻼء الدوله ـ حاكم تهران ـ اين ﻣوضوع را بهانه قرارداد و
دوتن از تجّار قند را ـ كه يكي از آنان تاجر ﻣُسن و خوشناﻣي به نام حاج سيّد هاشم
قندي بود ـ در بازار تهران به دليل احتكار و گرانفروشي در روز روشن در ﻣﻸ ﻋام فلك
نمود .روابط نزديك ﻋلما و تجّار بر كـسي پوشـيده نبود .انگـيزه دولت نـيز روشـن بود.
از يـك سو ﻣيخواست كمبود قند و ﻣشكﻼت به وجود آﻣده را به گردنِ تجّارِ ﻣخالفت
حكوﻣت ،بيندازد و از سوي ديگر با اين تنبيه به ﻣتحدان آنان يﻌني روحانيون نيز ضربه
اي وارد سازد .اين اﻣر هرچه بود نتيجه اي بر خﻼف انتظارات دولت به وجود آورد؛ زيرا
ﻣوجب ائتﻼف گسترده تر گروه هاي ﻣخالف دربار به ويژه روحانيون و بازاريان به رهبري
ﻋلمايي چون آقاسيد ﻣحمد طباطبايي و آقا سيد ﻋبداﷲ بهبهاني شد » :حمايتي كه
توسط حداقل سه تن از ﻣجتهدان اصلي كربﻼ و نجف از نهضت ﻣشروطه به ﻋمل آﻣد و
تكفير ﻋملي شاه توسط آنها ،كاﻣﻼً ﻣشهور و ﻣﻌلوم است )« .براون؛ (.١٣٣ :١٣٧٦
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ﻣﻌترضان ضمن اداﻣه ﻣخالفت خود » با تجمع در ﻣسجد شاه ،اهداف خود را ﻣبني بر
ﻋزل ﻋﻼءالدوله ـ حاكم تهران ـ و انﻌقاد ﻣجلسي از سوي پادشاه جهت رسيدگي به
ﻋرايض ﻣردم خواستار شدند) «.ﻣحمد ناظم اﻻسﻼم كرﻣاني؛  (.٣٣٤ :١٣٧٥به دنبال اين
اقداﻣات در شوال  ١٣٢٣ه .ق در ابتدا ،گروهي از روحانيون و طﻼب به رياست ﻋلمايي
نظير بهبهاني و طباطبايي و سپس قريب به دو هزار نفر از ﻣردم در اﻋتراض به استمرار
ﻣظالم حكوﻣت وقـت در آستانه حـضرت ﻋبدالﻌظيم )ع( به تحﺼن پرداختند » :آنان
خواستار تاسيس ﻋدالت خانه در ايران و اجراي احكام اسﻼم درباره آحاد جاﻣﻌه و ﻋزل
ﻋﻼءالدوله از حكوﻣت تهران ،ﻋزل نوزبلژيكي از سرپرستي گمرك ،ﻋزل ﻋسگر گاريچي،
بازگشت ﻣحترﻣانه حاج ﻣيرزا رضا كرﻣاني به كرﻣان ،باز گرداندن ﻣدرسه خان ﻣروي به
حاج شيخ ﻣرتضي و ﻣوقوف نمودن توﻣان دهشايي كسري ﻣواجب و ﻣستمريات ﻣردم
بودند ) «.كسروي؛  (.٦٧ :١٣٧٠و سرانجام با افزايش اﻋتراضات ﻣردﻣي » ﻣظفرالدين شاه
قاجار در ذي القﻌده  ١٣٢٣هـ..ق دستور بررسي و پذيرش درخواست ﻣتحﺼنين را در
زﻣينه تاسيس ﻋدالتخانه ﻣطابق قوانين شرع و براي اجراي احكام شرع :ادر كرد و بدين
سان بهبهاني و طباطبايي و ساير ﻋلما و ﻣتحﺼنان با احترام و اسـتقبال گروهي از ﻣردم
به تهران بازگشتند ) «.آجوداني؛  (. ٧٠-٧٢ :١٣٨٣اﻣا با فرا رسيدن سالروز ايام شهادت
حضرت فاطمه )س( در سال  ١٣٢٤هـ..ق و برپايي ﻣجالس ﻋزاداري و سخنراني در
ﻣساجد و گسترش ﻣبارزات ﻋلما و ﻣردم ﻋليه دولت ،به دستور حاكم تهران ،حاج شيخ
ﻣحمد واﻋظ ـ از روحانيون ﻣخالف دولت ـ در تاريخ  ١٨جمادي اﻻول بازداشت گرديد
كه اين اﻣر ﻣنجر به درگيري ﻣيان ﻣردم و نيروهاي دولتي و كشته شدن طلبه جواني به
نام سيدﻋبدالحميد شد .بدين سبب در ابتدا جمﻌي از ﻋلما از جمله شيخ فضل اﷲ نوري
در ﻣسجد جاﻣع تهران اجتماع )براي اطﻼع بيشتر ر.ك كسروي؛  :١٣٧٠ص- ١٠٩
 (.١٠٥ -١٠٦و سپس ﻣهاجرت كبراي آنان به قم آغاز گرديد و » چند روز پس از
ﻣهاجرت ﻋلما و گروهي از ﻣردم به قم ،گروه هاي ديگري از ﻣردم تهران كه بيشتر تحت
تاثير روشنفكران ﻣشروطه طلب بودند در سفارت انگليس ﻣتحﺼن شدند) «.همانجا :
 (١١٩ديرزﻣاني از اين گونه اقداﻣات نگذشته بود كه » در تاريخ  ١٤جمادي الثاني
 ١٣٢٤ق سرانجام ﻣظفرالدين شاه اولين دستخط خود ﻣبني بر تشكيل ﻣجلس از

ﻣنتخبين شاهزادگان ،ﻋلما ،قاجاريه ،اﻋيان ،اشراف ،ﻣﻼكين ،تُجّار ،اصناف و ﻣنتخبان
طبقات ﻣرقوﻣه را در دارالخﻼفه طهران صادر كرد ) « .ﻣلك زاده؛  (.٣٧٣ :١٣٦٣اﻣا
ﻣتحﺼنين ،فرﻣان شاه را به دليل اينكه ناﻣي از توده ﻣلت در آن برده نشده بود ،ناكافي
دانسته و شاه ناچار در  ١٦جمادي الثاني فرﻣان تشكيل ﻣجلس شوراي اسﻼﻣي را صادر
كرد و بدين طريق ﻋلماي ﻣهاجر و ﻣتحﺼن در قم به تهران بازگشتند .گرچه در تاريخ
 ١٨جمادي الثاني شاه ﻣجدداً به دنبال درخواست ﻣتحﺼنين در سفارت انگليس فرﻣاني
صادر و ﻣجلس شوراي اسﻼﻣي به ﻣجلس شوراي ﻣلي تغيير يافت .سرانجام نهضت با
برخي اختﻼفات در انديشه ها و آرﻣانها بين روحانيون و ﻣشروطه طلبان به پيروزي
رسيد .در اين ﻣيان ﻋلماي ايراني ﻣقيم نجف ،همچون آيات ﻋظام تهراني ،خراساني و
ﻣازندراني نقش ﻣوثري در حمايت از نهضت ﻣشروطه بر ﻋهده داشتند .براي نمونه آخوند
خراساني در يكي از ناﻣه ها ،كه به ايران ارسال ﻣي كند اهداف خود را در حمايت از
نهضت ﻣشروطه اين گونه بيان ﻣي دارد » :هدف در حمايت از ﻣشروطه اين است كه
براي ﻣردم زندگي راحت بياورند ،ستم را از سرشان بردارند و از ستم ديدگان پشتيباني و
به كساني كه گرفتار هستند كمك كنند و قانون خدايي را اجرا و كشور اسﻼﻣي ايران را
از حمله كفار نگاهباني كند) « .حائري؛(١٢٣ :١٣٦٠
روحانيت و ﻋالمان ديني با ﻣحور قرار دادن فﻌاليتهاي فرهنگي و فكري ،سﻌي در طرح
يك فرهنگ سياسي ﻣستقل در ﻣيان ﻣردم به ﻋنوان الگوي جايگزين داشتند .در اين
ﻣيان از ابزارهاي گوناگوني براي جاﻣﻌه پذيري سياسي بهره ﻣيجستند كه ﻣهمترين آنها
ﻋبارت بود از:
 ٥ـ  ١ـ مرجعيت ديني:
يكي از كارهاي ﻣهم روحانيت ،رهبري و هدايت ديني ﻣردم و استنباط احكام اسﻼﻣي
بود كه اين نقش ،يك رابطه ناگسستني را در تمام ﻣراحل زندگي بين ﻣردم و روحانيت
سبب ﻣيگرديد .روحانيت با استفاده از اين ابزار سﻌي در برقراري ارتباط با ﻣردم و گروه
هاي ﻣختلف سني داشتند و با طرح حكوﻣت اسﻼﻣي ،الگوي جديدي را ﻣطرح ﻣيكردند.

٣١

 ٥ـ ابزارهاي جامعه پذيري سياسي علما :

 ٥ـ  ٢ـ رهبري سياسي:
نقش روحانيت شيﻌه در ﻣسايل سياسي و اجتماﻋي كاﻣﻼً در زﻣانهاي ﻣختلف ﻣشهود
است .اين نقش به پايگاه اجتماﻋي روحانيت ،ﻣوقﻌيت و فضاي ذهني ﻣردم و نظام
سياسي بر ﻣيگشته است »:تَﻌَلُّق آنان به جنبش بيشتر به طرفداري از بينش اجتماﻋي و
يا اصول اﻋتقادي خاص ﻣربوط ﻣيشد كه همانا اﻋتقادات شيﻌه و تبﻌيت آنان از ﻣراجع
بوده است كه بر اساس آن براي ﻣشاركت در فﻌاليتهاي سياسي آﻣاده ﻣيشدند)« .
زهيري؛ (.٢٩٠ - ٩١ :١٣٧٩
 ٥ـ  ٣ـ مساجد ،منابر و مجالس وعظ و خطابه:
از ﻣهمترين راه هاي ارتباط روحانيت با ﻣردم ﻣساجد بود .زيرا ﻣسجد ﻣكان ويژه اي
براي ترويج ،تبليغ و تبيين ﻣباني فرهنگ اسﻼم در زﻣينه هاي ﻣختلف از جمله فرهنگ
سياسي اسﻼم به حساب ﻣيآﻣد .روحانيت به ﻋنوان نيروهاي اصلي و ﻣحوري ﻣساجد،
هدايت ﻣذهبي ،اجتماﻋي و حتي سياسي را بر ﻋهده داشتند » .يك جنبه ﻣهم رشد
حركت انقﻼبي ،ﻣشاركت دايمي و فزاينده سازﻣانهاي شيﻌي ﻣذهب ايرانيان در جنبش
بوده است .در كشور  ٣٥ﻣيليوني ايران ،تقريبا هشتاد تا نود هزار ﻣسجد و  ١٨٠تا
دويست هزار روحاني وجود دارد ،سريﻌترين و ﻣطمئن ترين راه براي رساندن پيام از
شهري به رهبران شهر ديگر از طريق شبـكه ﻣسجد انجام ﻣيگـرفت كه توسـط
روحانيون رده باﻻ صورت ﻣيگرفت ) «.استمپل؛ ( .٦٨ :١٣٧٨
 ٦ـ عوامل افول انقﻼب مشروطه:

٣٢

اگر چه با صدور فرﻣان ﻣشروطيت ،گروه هاي ﻣختلف ﻣذهبي و روشنفكران به ﻣنظور
فراهم ساختن ﻣقدﻣات افتتاح ﻣجلس شوراي ﻣلي و تدوين نظام ناﻣه انتخاباتي به تكاپو
برخاستند و اختﻼفات بالقوه در ﻣيان رهبران جناحهاي درگير انقﻼب ،ﻣبدل به
اختﻼفات بالفﻌل گرديد و سرانجام قانون اساسي ﻣطابق ﻣيل و آرزوي آزادي خواهان،
تنظيم و به صـحّه پادشاه رسيد؛ اﻣّا در اداﻣه ﻋواﻣلي ،ﻣراحل رشد و تـحقّق انقﻼب
ﻣـشروطه را كُنـد و كُندتر ﻣينمود؛ كه ﻣيتوان آن را به دو دسته دروني و بيروني

تقسيم كرد؛ يﻌني ﻣسائلي از داخل كشور كه پايه هاي اين انقﻼب نو پا را سست نمود و
آنچه كه از بيرون كشور بر روند سريع تر شدن اين نابودي تأثير گذارد.

الف ( عوامل دروني

پس از ﻣرگ ﻣظفرالدين شاه وليﻌهد او ﻣحمد ﻋلي ﻣيرزا به شاهي رسيد .او بر خﻼف
پدر ،از همان آغاز ،به ﻣخالفت با ﻣشروطه و ﻣجلس پرداخت .ﻣشكل ﻣحمد ﻋلي شاه با
ﻣجلس در جزئيات يا برداشتهاي ﻣتفاوت از ﻣشروطه نبود .اگرچه او بظاهر و بﻌضاً تحت
فشارهاي ﻣردم ﻣشروطه را پذيرفت؛ اﻣّا با بند بند آن ﻣخالف بود .وقتي ﻣتمّم قانون
اساسي را براي اﻣضا به نزد وي بردند ،با نگاهي به اختيارات وسيع ﻣجلس و سلب يا
ﻣحدود شدن اختـيارات و قـدرت خود ،اين ﻣخالفـت را بيشتـر نشان ﻣـيدهد .او كه
خـود را ظلّ اﷲ ،قبله ﻋالم و ...ﻣيدانست؛ در اين قوانين جز اﻣضا ،هيچ ﻣسوليت ديگري
نداشت .البته ﻣخالفتهاي ﻣردم بويژه تبريز كه با اﻋتﺼاب ﻋموﻣي ،تﻌطيلي بازارها :نفها
و ...همراه بود؛ شاه را ﻣجبور به ﻋقب نشيني ﻣيكند .اﻣّا از همان فرداي اﻣضاي ﻣتمّم
قانون اساسي ،ﻣخالفت خود را البته اين بار با احتياط بيشتري آغاز ﻣي نمايد .او اين بار
به جانبداري از روحانيون ﻣخالف ﻣشروطه پرداخت .اﻣّا ترور صدر اﻋظم اﻣين السلطان،
به دست جواني به نام ﻋباس فدايي و برگزاري ﻣراسم باشكوه چهلم او در تهران )براي
اطﻼع بيشتر ر.ك كسروي؛  ( .٤٦٤ :١٣٧٠ﻣوج جديدي از ﻣخالفت را ﻋليه ﻣحمد ﻋلي
شاه به راه انداخت و او را براي بار دوّم نيز در ﻣقابل ﻣشروطه ﻣجبور به ﻋقب نشيني
كرد .اﻣّا شاه باز هم آرام ننشست و سرانجام ده ﻣاه بﻌد در دوّم تير  ١٢٨٧براي بار سوّم
به ﻣجلس و ﻣشروطه يورش برد و آن را در آستانه دوﻣين سالگردش به توپ بست و
ﻣشروطه خواهان را در بند يا ترور و يا تبﻌيد نمود .فروپاشي اقتﺼادي ايران پس از
انقﻼب ﻣشروطه و برخي از لوايح  ،دستاويزي بود كه شاه توانست از آن ﻋليه ﻣجلس
بهره كافي بگيرد .يكي از نخستين ﻣﺼوبات ﻣجلس ﻻيحه اي بود كه براساس آن ﻣقرّري
اركان سلطنت ،كاهش يا اساساً قطع ﻣيشد و كاهشِ بودجهِ دربار يا قطعِ آن سبب ﻣي-
گرديد؛ هزاران كشاورز و حقوق بگير كه در اﻣﻼك خالﺼهي دربار در جنوب تهـران كار

٣٣

 ٦ـ الف ـ  ١ـ مخالفتهاي محمد علي شاه:

ﻣيكردند؛ نيز بدون حقوق بمانند و شـاه با اين بهانه كه ﻣجلس ،بودجه دربـار را قطع
كرده است ؛ از پرداخت آن ﻣقداري كه در تـوانش بود نيز خودداري كرد .در نتيجه
هزاران نفر كه در اطراف و اكناف ﻣملكت در آﻣدشان كاهش يافته يا اساساً قطع شده
بود به جمع ﻣخالفان ﻣجلس در آيند .در اين ﻣيان ،هرج و ﻣرج سياسي هم بر وضﻌيت
اثر گذار بود.كمبود ارزاق ،گراني نان و ...سبب گرديد كه بسياري از اقشار كم در آﻣد نيز
به صف ﻣخالفان ﻣشروطه و ﻣجلس بپيوندند و بدين ترتيب شاه ﻋرصه را بر ﻣجلسيان
تنگتر نمود.
 ٦ـ الف ـ  ٢ـ منازعات فكري كه خود به دو جريان تقسيم ميشود:
 ٦ـ الف ـ  ٢ـ ١ـ اختﻼف ايدئولوژيكي ليبرالها ،سوسياليستها با روحانيت:

٣٤

در ﻋﺼر ﻣشروطه ﻋموﻣاً سه جريان فكري در جاﻣﻌه به چشم ﻣيخورد كه اگرچه در
اصل قانون ﻣداري ،ﻣحدوديت قدرت حكوﻣت ،آزادي ،آشنايي با ﻋلوم و صنﻌت جديد و...
با يكديگر ﻣشترك بودند؛ اﻣّا در نهايت اختﻼف ﻣيان آنان ،ضربات جبران ناپذيري بر
پيكره انقﻼب وارد ﻣيكند .جريان نخست ﻋبارت بود از تفكّراتي كه ﻣتأثر از فلسفه
لبيراليزم و دﻣكراسي غرب بود و افرادي چون طالبوف ،تقي زاده ،ﻣلكم خان و...
پرچمداران آن بودند .جريان دوّم كه اصطﻼحاً آن را چپ ،راديكال يا سوسياليست ﻣي-
گفتند كه در پرتو انقﻼب فرانسه در اروپا نضج گرفته و در انگلستان و آلمان رواج يافته
بود و از طريق انقﻼبيون روسي كه در آن كشورها تبﻌيد بودند به روسيه وارد شد و از
آنجا به واسطه حضور ايرانيان كه جهت كار در قفقاز به سر ﻣيبردند؛ به ايران راه
يافت)براي اطﻼع بيشتر ر .ك اتحاديه؛  ٦ : ١٣٦١ـ  (.٦٥و افرادي چون نريمان نريمانف
) ﻣﻌلّم ( ،ﻣحمد اﻣين رسول زاده ) روزناﻣه نگار ( و حيدرخان ﻋمو اوغلي ) نخستين
ﻣهندس برق ايران ( را تحت تأثير خود قرار داد و سرانجام جريان سوّم كه آرا و انديشه
هايي بودند كه از زبان شريﻌتمداران اﻋمّ از ﻋلما ،روحانيون و حتي افراد غير روحاني
بيان ﻣيشد كه از نمايندگان آن ﻣيتوان به طباطبايي ،شيخ فضل اﷲ ،سيد جمال و...
اشاره نمود .درباره رابطه دو جريان نخست با ﻣذهب و نگرششان نسبت به آن ﻣيتوان
گفت شماري از آنان ضد شريﻌت بودند و شماري بيشتري به روحانيت و افكار و نگرش

اجتماﻋي اين طبقه اﻋتراض داشتند .بسياري از آنان خواهان ﻋدم دخالت روحانيون در
اﻣور سياسي يا به اصطﻼح جدايي دين از سياست بودند .به زﻋم آنان همان طور كه در
غرب با كنار گذارده شدن ﻣذهب ،جاﻣﻌه راه پيشرفت و ترقي را پيموده بود؛ ايران نيز
براي خاتمه دادن به ﻋقب ﻣاندگي و ﻋبور از شاهراه ترقّي ﻣيبايد چنين ﻣسيري را طي
نمايد .جريان سوم با چنين انديشه يي ﻣخالفت ﻣيورزيد و ضﻌف را به پاي اسﻼم نمي-
گذاشت .اين گروه ريشه ﻋقب ﻣاندگي ،نفوذ خارجي ها  ،فساد حاكم بر ﻣملكت و ضـﻌف
بنيه اقتﺼادي را ناشي از ظـلم و بي قانـوني از ناحيه حكوﻣت ﻣيدانست .نگراني جريان
سوم از بابت رواج جريان غير ﻣذهبي چندان بي ﻣورد نبود .در ﻣاه هاي اوليه ﻣشروطه و
به دنبال فضاي نسبتاً آزاد ،ده ها روزناﻣه ﻣتولد شدند كه برخي از آنها از خرده گيري
نسبت به باورهاي ديني و انتقاد از روحانيون خودداري نميكرد .به ﻋنوان نمونه » برخي
از ﻣطالب روزناﻣه صوراسرافيل ﻋليه ﻣذهب آنچنان تند و گستاخانه بود كه طباطبايي نيز
از آن اظهار ناخرسندي ﻣيكرد) « .انﺼاري؛ (.١٩٨ :١٣٦٩
 ٦ـ الف ـ  ٢ـ ٢ـ اختﻼف نظر ميان روحانيون مشروطه خواه با روحانيون

همزﻣان با تدوين ﻣتمم قانون اساسي ،كشمكش بﻌضي از ﻋلماي شريﻌت طلب به
رهبري شيخ فضل اﷲ نوري با جبهه ﻋلماي ﻣشروطه طلب جلوه تندتر و آشكارتري
يافت .به ﻋبارت ديگر ،به رغم اشتراك ﻣواضع و همكاري اوليه روحانيون در لزوم ﻣحدود
كردن سلطنت استبدادي ﻣطلقه ،پس از استقرار ﻣشروطيت و تشكيل ﻣجلس شوراي
ﻣلي و بويژه همزﻣان با تدوين ﻣتمم قانون اساسي ﻣيان آنان اختﻼف و جدايي افتاد.
گروهي از ﻋلماي ﻣشروطه طلب ،به دليل ﻋدم تباين ذاتي ﻣيان ﻣباني نظري و كاركرد
ﻋملي نظام ﻣشروطيت و ﻣجلس شوراي ﻣلي با ﻣباني نظري و احكام شريﻌت اسﻼم ،به
پشتيباني خود از ﻣشروطه و ﻣجلس اداﻣه دادند ،اﻣّا گروهي ديگر تحت ﻋنوان جناح
روحاني ﻣشروطه ﻣشروﻋه خواه به رهبري شيخ فضل اﷲ نوري ،ضمن اﻣتناع از همراهي
با ﻣشروطيت ،با آن به ﻣخالفت برخاستند .شيخ فضل اﷲ ،با اﻋتقاد به تﻌارض بﻌضي از
اصول ﻣتمم قانون اساسي با قوانين و احكام اسﻼﻣي ـ به ويژه اصل آزادي بيان ،قلم،

٣٥

مشروطه مشروعه خواه:
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ﻣطبوﻋات و ﻣذهب ،اصل ﻣساوات حقوقي همه ﻣردم ايران و اديان ﻣختلف و اصل ﻋرفي
كردن دستگاه قضائي كشور و رسيدگي به ﻣحاكم شرﻋيه در شرﻋيات و ﻣحاكم ﻋدليه در
ﻋرفيات ـ واكنش نشان داد و طرحي را ﻣبني بر لزوم نظارت ﻣجتهدان طراز اول بر
ﻣﺼوبات ﻣجلس در جهت ﻣطابق بودن آن ﻣﺼوبات با قوانين شرع ،تهيه نمود كه با
تغييراتي چند به ﻋنوان اصل دوم ﻣتمم قانون اساسي تﺼويب شد .ﻣدتي از تﺼويب طرح
پيشنهادي شيخ فضل اﷲ نوري نگذشته بود كه بار ديگر ايشان و برخي ديگر از ﻋلما به
بهانه ﻣخالفت با ﻣشروطيت و ﻣجلس ،اجتماﻋي برپا و در اﻋتراض به ﻣشروطيت همراه با
طرفداران خود در حرم حضرت ﻋبدالﻌظيم )ع( تحﺼن كردند .تحﺼن شيخ فضل اﷲ
نوري و همراهانش واكنشهاي ﻣختلفي را به دنـبال داشت .به طـوري كه آيت اﷲ سيـد
كاظم يزدي ـ از ﻣراجع ايراني ﻣقيم نجف ـ و بﻌضي از ﻣردم و ﻋلماي تهران به حمايت
از ﻣواضع ايشان پرداختند .ﻣتحﺼنان نيز با انتشار اﻋﻼﻣيه هايي به تشريح ﻣواضع و ﻋلل
ﻣخالفت خود با ﻣشروطيت و ﻣجلس شوراي ﻣلي پرداخته ،خواستار اسﻼﻣي بودن
ﻣجلس شدند .آنان سرانجام پس از ﻣدتي تحﺼن ،به تهران بازگشتند .اﻣا ﻣدت كوتاهي
از بازگشتشان نگذشته بود كه ﻣباحث ﻣطروحه در ﻣجلس دربارهي ﻣسايل حقوقي و
قضايي كه بر كاهش قدرت و اختيارات قضايي روحانيون تاكيد ويژه اي داشت؛ شيخ
فضل اﷲ را به اداﻣه ﻣخالفت با وضﻌيت ﻣوجود ﻣجبور ساخت .در اين زﻣان به دستور
پادشاه ـ ﻣحمدﻋلي شاه ـ قواي حكوﻣتي به اجتماع ﻣيدان توپخانه حمله كردند و شيخ
فضل اﷲ و همراهانش به ﻣدرسه ﻣروي رفته ،در آنجا ﻣتحﺼن شدند كه حاكم تهران ـ
ظفرالسلطنه ـ به دستور شاه ،اجتماع ﻣشروطه طلبان ﻣشروﻋه خواه را در ﻣدرسه ﻣروي
نيز سركوب و آنان را از ﻣدرسه اخراج كرد .به هر حال در برابر اين گونه اقداﻣات
حكوﻣت ،شيخ فضل اﷲ نوري ـ در ﻣقام ﻣجتهد احكام شرع ـ به حرﻣت شرﻋي
ﻣشروطيت فتوا صادر كرد) .براي اطﻼع بيشتر ر .ك آجوداني؛  :١٣٨٠ص  (. ٨٠ -٨٥در
هر حال ﻋلي رغم اينكه ﻋلما در نفي استبداد ﻣطلقه و رهبري قاطع در جنبش ﻣردﻣي و
ضد استبدادي ﻋﺼر ﻣشروطيت تﻼش فراواني داشتند؛ اﻣّا با ايجاد شكاف ﻣيان ﻋلما و
تقسيم بندي آنان به دو گروه ﻋلماي ﻣشروطيت ﻣشروﻋه به رهبري شيخ فضل اﷲ نوري
و ﻋلماي ﻣشروطه طلب به رهبري طباطبايي و بهبهاني ،آخوند خراساني و ﻣﻼﻋبداﷲ

ﻣازندراني ،اختﻼف تفسير نيز درباره ﻣشروع يا ناﻣشروع دانستن نظام ﻣشروطيت به
وجود آﻣد .از يك سو ﻋلماي ﻣشروطه طلب ،هيچگونه تضادي ﻣيان نظام ﻣشروطيت و
شيوه فﻌاليت ﻣجلس شوراي ﻣلي با اسﻼم نمي يافتند و يا در صورت ﻣشاهده تضادي آن
را قابل سازش و درخور اغماض ﻣيدانستند .اﻣّا ﻋلماي ﻣشروطه ﻣشروﻋه طلب به رهبري
شيخ فضل اﷲ نوري با برداشتي كه از ﻣشروطيت و خطرات آن داشت ،آن را به ﻣراتـب
افزونتـر از خطراتي ﻣي دانست كه حكوﻣت استبدادي قاجار براي ﻣسلمين ﻣيتوانست
داشته باشد .لذا به ﻣخالفت با آن برخاست و خواستار تحقق نظام ﻣشروطه ﻣشروﻋه در
كشور شد .لكن حوادث و تحوﻻت پس از دوران استبداد صغير و فتح تهران توسط
نيروهاي ﻣشروطه طلب كه با اﻋدام شيخ فضل اﷲ نوري و قتل بهبهاني همراه بود و
همچنين اختﻼفات بسيار بين سردﻣداران نهضت ،ﻣوجبات ﻋدم تحقق انقﻼب ﻣشروطيت
را در كشور فراهم آورد.
ب( عوامل بيروني

اگرچه انقﻼب ﻣشروطه به سلسله  ١٣٠ساله قاجار و حكوﻣت ﻣستبدانه آنها خاتمه
بخشيد ،اﻣّا نتوانست ﻣانع دخالت بيگانگان بويژه دو كشور روسيه و انگليس و اجراي
سياستهاي دوگانه آنها در اﻣور ايران شود .به نحوي كه شايد بتوان گفت كه اگر دخالت
آنان در انقﻼب ﻣشروطه وجود نداشت ،سرنوشت انقﻼب نيز تغيير ﻣيكرد.
ﻣحمدﻋلي شاه كه در جواني شاهد اقتدار و نفوذ ﻣهيب روسيه تزاري بود؛ از آنها بسيار
حساب ﻣي برد .وي گويا حتّي تحت تاثير شاپشال ـ ﻣربي سوار كاري ،ﻣﻌلم زبان و
ﻣشاور روسي اش ـ قرار داشت و در دوران وليﻌهدي در تمام اﻣور با او ﻣشورت ﻣي كرد:
»گرايش او به روسيان تا آنجا رسيد كه پيكره اي ) ﻋكس ( با رخت قزاقي از خود
برداشته و بي باكانه آن را به دست ﻣردم ﻣي داد) «.ﻣﻌتضد؛  (٥١٢ :١٣٨٤از اين رو اين
كشور يكي از بزرگترين بازيگردانان صحنه سياسي ايران در انقﻼب ﻣشروطه به شمار
ﻣيآيد .روسيه از يك سو ﻣيكوشيد با دست يابي به آبهاي خليج فارس ،ﻋليه ﻣنافع
بريتانيا در هند اﻋمال فشار نمايد .اﻣّا انقﻼب كه حركتي به سوي حكوﻣت ﻣلي

٣٧

 ٦ـ ب ـ ١ـ جايگاه استعمار روسيه در افول انقﻼب مشروطه:

٣٨

دﻣوكراتيك ﻣحسوب ﻣيشد ،ﻣنافع آنان را در ايران تهديد ﻣيكرد و از سوي ديگر تﻼش
ﻣيكرد با اﻋطاي واﻣهاي چند ﻣيليوني ايران را ﻣستﻌمره خويش و اقتﺼاد آن را تضﻌيف
كند .به همين سبب به پشتيباني از ﻣستبدين و ﻣخالفان ﻣشروطهخواهي برخاست» :
پشتيباني از بازگشت ﻣحمد ﻋلي شاه ،اﻋﻼن اولتيماتوم جهت اخراج ﻣورگان شوستر،
ﻣخالفت آشكار با اصﻼحات ﻣشروطهخواهان ،ايجاد اختﻼل ،نااﻣني و بيثباتي سياسي را
ﻣيتوان نمونه هايي از اين ﻣخالفتها با انقﻼبيون دانست ) «.كاظمزاده؛  (.٦٤٨ :١٣٧١كه
در نهايت ﻣخالفتهاي آنها با به توپ بستن ساختمان ﻣجلس توسط سرهنگ لياخوف
روسي به اوج خود رسيد .بدين ترتيب ﻣجلس اول ﻣشروطه تنها دو سال پس از شروع
در  ١٢٨٧توسط نظاﻣيان روس و به ياري حكوﻣت وقت به توپ بسته شد .البته طي
سالهاي بﻌد نيز خﺼوﻣت روسيه نسبت به انقﻼب ﻣشروطه تداوم يافت و در نهايت
هنگاﻣي كه ﻣشروطهخواهان تﺼميم گرفتند؛ جهت تقويت خود در برابر تهديدات آشكار
و پنهان روسيه و بريتانيا و ﻋناصر داخلي آنان ،از برخي ﻣستشاران خارجي در تنظيم
اﻣور كشور استفاده نمايند؛ با اولتيماتوﻣي سه بخشي ﻣبني بر ﻋزل ﻣورگان شوستر ،تﻌهد
بر اينكه هيچ ﻣشاور خارجي بدون ﻣوافقت روس و انگليس استخدام نشود و پرداخت
غراﻣت به قواي روس و سپس اقدام روسها به اشغال انزلي و رشت ﻣواجه شدند »:قﺼور
دولت ايران نيز در اجابت اين خواستهها طي  ٤٨ساﻋت ،ﻣنجر به اشغال قسمت ﻋمده
كشور توسط نيروهاي روس و انگليس گرديد و دوره دوم ﻣجلس نيز در ٢٤
دساﻣبر ١٩١١به پايان آﻣد و همراه با آن ﻋﺼر انقﻼب ﻣشروطيت نيز به سر رسيد) « .
ﻣتين؛ (. ٨٧ :١٣٨٢
 ٦ـ ب ـ ٢ـ جايگاه استعمار انگليس در افول انقﻼب مشروطه:

انگليس بزرگترين بازيگردان ﻣيدان ﻣشروطيت بود .اين كشور به دليل حفظ ﻣنافع خود
در هند ،از هر حربهاي سود ﻣيجست و از آنجا كه در جريان انقﻼب ﻣشروطه ،روسيه از
ﻣوقﻌيت بهتري در ايران برخوردار بود؛ انگليس ﻣيكوشيد با تظاهر به حمايت از
ﻣشروطهخواهان ،آتش انقﻼب را در ايران شﻌلهور سازد تا از اين رهگذر بتواند روسيه را
از صحنه سياسي ايران خارج كند .بدين ترتيب رفتار ﻣزوّرانه انگليسيها سبب گرديد كه

٣٩

در اوايل تابستان  ١٢٨٥ﻋدهاي كه تﻌداد آنها در ﻋرض  ١٠روز تا  ٢٠هزار نفر افزايش
يافت؛ در داخل ﻣحوطه سفارت انگليس ﻣتحﺼن شوند و ﻣورد استقبال سفارت انگليس
قرار گيرند .سر دنيس رايت سفير سابق انگليس در ايران در خاطرات خود در ﻣوارد
ﻣتﻌددي به برناﻣهريزي دولت ﻣتبوع اش براي تبديل كردن سفارتخانه و كنسولگريهاي
كشور خويش در ايران به » ﻣأﻣن « و » پناهگاه « ﻣشروطهخواهان جهت پياده كردن
ﻣقاصد اصلي خود اشاره كرده است ) .براي اطﻼع بيشتر ر.ك رايت؛  ٣٨٤ :١٣٦٥ـ
 » (.٣٧٢به هر روي پس از ﻣدتي كه انگليسيها به ﻋمق اﻣيال آزاديخواهانه و
ﻣليگرايانه ﻣشروطهخواهان پي بردند ،به ﻣخالفت با آنان پرداختند .بدين ترتيب بريتانيا
با همكاري سرﻣايهداران وابسته ،زﻣينداران ،سياستمداران و خوانين وابسته با كمك
لژهاي فراﻣاسونري ،ﻣشروطيت را به ﻣسيري ديگر هدايت نمود) «.رواساني؛ ] بيتا[ ٩ :ـ
 (.٨٧همچنين دولت انگليس در  ٣١اوت  ١٩٠٧به ﻋقد قراردادي با روسيه پرداخت و
ايران را به سه قسمت تقسيم نمود .قسمت شمالي شاﻣل شهرهاي پُر جمﻌيت و ﻣراكز
ﻋمده تجاري از خط فرضي بين قﺼرشيرين ،اصفهان ،يزد ،خواف و ﻣرز افغانستان،
ﻣنطقه نفوذ روسيه شناخته شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوقالجيشي براي
دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندرﻋباس ،كرﻣان ،بيرجند ،زابل و ﻣرز افغانستان
ﻣنطقه نفوذ انگلستان و قسمت سوم كه شاﻣل كوير و بيابانهاي بيآب و ﻋلف و فاقد
اهميت بود ،ﻣنطقهي بيطرف ﻣتﻌلق به دولت ايران شناخته شد .آن هم بدين ﻣنظور كه
دو دولت تا حدودي با هم فاصله بگيرند و از برخوردهاي احتمالي و اختﻼفاتشان در اين
ﻣنطقه جلوگيري شود .قرارداد  ١٩٠٧در شرايطي به اﻣضاي لندن و ﻣسـكو رسيد كه در
ايران اركان حكوﻣت ﻣشروطه به خاطر ﻣبـارزات ﻣردﻣي شكل گرفته و فرﻣان برقراري
حكوﻣت ﻣشروطه در ﻣرداد  ١٢٨٥صادر شده بود .اولين ﻣجلس شورا در تاريخ ايران در
ﻣهر همان سال تشكيل و اولين قانون اساسي ايران در دي ﻣاه همان سال تنظيم و
تدوين شده بود .بنـابراين انﻌقاد قرارداد  ١٩٠٧در شرايطي كه انقﻼب ﻣشروطيت در
ايران به پيروزي رسيده و ظاهر ًا انگليس از انقﻼب حمايت ﻣينمود ،اين واقﻌيت را آشكار
ساخت كه براي بريتانيا و همچنين روسيه تنها ﻣنافع استﻌماري از اهميت بهسزايي
برخوردارست.

نتيجهگيري:
هرچند جنبش ﻣشروطه به واسطه شرايط زﻣان و نياز جاﻣﻌه ـ بويژه بﻌد از شكست
روسيه و انقﻼب در آن ـ با حضور و ﻣجاهدتهاي ﻣردم و رهبري و هدايت ِروشنفكران،
بخﺼوص روحانيت بساط استبداد سلطنتي را برچيد و قانون اساسي و ﻣتمم آن را كه در
بردارنده اصول ﻣترقي بسياري ﻣربوط به حاكميت ﻣلي ،دﻣكراسي ،قانون ﻣداري و حقوق
اساسي ﻣلت بود؛ به تﺼـويب رساند؛ اﻣا پيش از آنكه پايه هاي دولت و ﻣجلس ﻣلي
استوار شود و رابطه ﻣلت و دولت بر ﻣوازين جديد تنظيم و برقرار گردد؛ تحت تأثير
ﻋواﻣل ﻣخرب دروني از جمله ﻣخالفتهاي پياپي ﻣحمد ﻋلي شاه با ﻣجلس و ﻣنازﻋات
فكري و سياسي جريان ﻣذهبي با غير ﻣذهبي حاكم بر جاﻣﻌه و ﻋواﻣل بيروني يﻌني
دخالت قدرتهاي خارجي بويژه دولتين روسيه و انگليس در اﻣور داخلي ايران قرار گرفت
و ضربات شديدي بر پيكره نو پاي اين جنبش انقﻼبي وارد آﻣد .البته در اين ﻣيان با
وجود اختﻼف رهبران ﻣشروطيت ،ﻣشكﻼت و ﻣوانع ايجاد شده توسط قدرتهاي خارجي
در ﻣقابل اين انقﻼب ،بسيار جدي تر بود تا آنجا كه ﻣيتوان ادﻋا نمود؛ رد پا و نقش
ﻋواﻣل بيروني در ناكاﻣي ﻣشروطه به ﻣراتب بيشتر و سرنوشت ساز تر از ﻋواﻣل داخلي
ﻣيباشد و اين دولتهاي استﻌمارگر بودند كه توانستند در كنار ضﻌف ،تشتت ،پراكندگي
و فقدان يك برناﻣه شفاف ،بيشترين بهره را گرفته؛ ﻋموم زحمات ،كوششها و فداكاري
هاي ﻣردم را در به ثمر رساندن اين انقﻼب بر باد دهند.
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ـ اتحاديه ،ﻣنﺼوره ) نظام ﻣافي ( ،(١٣٦١)،پيدايش و تحول احزاب سياسي ﻣشروطيت،
تهران ،گستره.
ـ استمپل ،جان .دي ،(١٣٧٨ )،درون انقﻼب ايران) ،ترجمه ﻣنوچهر شجاﻋي( ،تهران،
ﻣؤسسه خدﻣات فرهنگي رسا.
ـ اكبرزاده ،فريدون ،( ١٣٨٠)،نقش رهبري در نهضت ﻣشروطه ،ﻣلي نفت و انقﻼب
اسﻼﻣي ،تهران ،ﻣركز اسناد انقﻼب اسﻼﻣي.
ـ انﺼاري  ،ﻣهدي  ،(١٣٦٩)،شيخ فضل اﷲ نوري و ﻣشروطيت ) رويارويي دو انديشه (،
تهران ،اﻣيركبير.
ـ آجوداني ،لطف اﷲ  ،(١٣٨٣)،ﻋلما و انقﻼب ﻣشروطيت در ايران و نقش ايرانيان ﻣقيم
ﻋراق ،تهران ،اختران.
ـ براون ،ادوار ،(١٣٧٦ )،انقﻼب ﻣشروطيت ايران ) ،ترجمه ﻣهري قزويني( ،تهران ،كوير.
ـ حايري ،ﻋبدالهادي ،(١٣٦٠)،تشيع و ﻣشروطيت در ايران ،تهران ،اﻣيركبير.
ـ رايت ،دنيس  ،( ١٣٦٥ )،ايرانيان در ﻣيان انگليسيها) ،ترجمه كريم اﻣاﻣي( ،تهران،
نشر نو.
ـ دنبلي  ،ﻋبدالرزاق ،(١٣٨٣ )،ﻣآثر سلطانيه ) ،تﺼحيح غﻼﻣحسين زرگرينژاد( ،تهران،
روزناﻣه ايران.
ـ دولت آبادي ،يحيي ، (١٣٧١)،حيات يحيي ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات ﻋطار و
فردوسي.
ـ زهيري ،ﻋليرضا ،( ١٣٧٩ )،ﻋﺼر پهلوي به روايت اسناد ،قم ،دفتر نشر و پخش ﻣﻌارف.
ـ رواساني ،شاپور] )،بيتا[ ( ،دولت و حكوﻣت در ايران در دوره تسلط استﻌمار
سرﻣايهداري ،تهران ،شمع.
ـ كاظمزاده  ،فيروز ،(١٣٧١ )،روس و انگليس در ايران )،ترجمه ﻣنوچهر اﻣيري( ،تهران،
آﻣوزش انقﻼب اسﻼﻣي.
ـ كسروي ،احمد  ،(١٣٧٠ )،تاريخ ﻣشروطه ايران ،تهران ،اﻣيركبير.

٤١

منابع:

ـ ﻣتين ،پيمان ،(١٣٨٢)،انقﻼب ﻣشروطيت) ،ترجمه اي از ﻣقاﻻت دانشناﻣه ايرانيكا(،
تهران ،اﻣيركبير.
ـ ﻣﻌتضد  ،خسرو  ،(١٣٨٤ )،قﺼه هاي قاجار ،تهران ،قطره.
ـ ﻣلك زاده ،ﻣهدي ،(١٣٦٣)،تاريخ انقﻼب ﻣشروطيت ايران ،تهران ،ﻋلمي.
ـ ناظم اﻻسﻼم كرﻣاني ،ﻣحمد ،(١٣٧٥)،تاريخ بيداري ايرانيان ،به كوشش ﻋلي اكبر
سﻌيدي سيرجاني ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.
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