
 

 

  
  
  
  

  بررسي عوامل ظهور و افول انقالب مشروطه در ايران

 ١حسين صفري نژاد

  چكيده:
 امادانند؛ مي ايران معاصردر تاريخ نقطه عطفي پهلوي را  ن عصرتغييرات بنيادي، بسيارياگرچه 
انقالبي كه  .و انقالب مشروطه جستجو نمود در دوران قاجار را تحوالتاين  يريشه بايد يقينا،

ي خفته ايران را بيدار كرد و همه گروه ها از مردم كوچه و بازار گرفته تا پس از سالها جامعه
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 

يين سرنوشت خويش سهيم نمود و الگويي براي جريان اعتراضات مردمي در آورد؛ مردم را در تع
امّا چرا سرنوشت انقالب مشروطه با چنين ابعاد گسترده و اقبال همگاني به سالهاي بعد گرديد. 

به دو جريان تاثير گذار يعـني عوامل بيروني و  حاضر هدر نوشت سرانجامي نافرجام ختم گرديد؟
شود و در پاسخ به علل ناكامي انقالب پايان مشـروطه اشاره مي عوامل دروني از آغاز تا

در دو مقطع زماني شكل گيري بيگانگان مواضع فكري و عملكرد علما و نقش رهبري مشروطه، 
  .مي گيردنهضت مشروطيت و پس از آن مورد بررسي قرار 

 ، روحانيت، بيگانگان.مشروطيتقاجار،  ايران،واژگان كليدي: 

  

                                                           
   yahoo.com55Hosin_safari@دانشكده آموزش عالي احرار رشت كارشناس ارشد و مربي  ١
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  ـ نگاهي گذرا به احوال ايران در عصر قاجار: ١
 يرگيـآقا محمد خان پس از چعصر قاجارست.  بيش و كم محصول تحوالت ،امروز ِايران

 ،به پايتختي برگزيد. فتحعلي شاه . ش)ـ.ه ١١٧٥(به سال  بر بيشتر نقاط ايران، تهران را
از  به واسطه دو شكست پياپي دومين شاه قاجار، در دهه هاي اول قرن نوزدهم ميالدي

) م١٨٢٨و تركمنچاي () م١٨١٣گلستان ( ننگين قراردادهايو پذيرفتن  روسيه تزاري
. بر اساس بخشهاي قابل توجهي از زمينهاي شمال غربي ايران آن روز را از دست داد

كميت روسيه را در منطقه گرجستان و كليه دو معاهده، ايران حق حا مفاد اين
در . سرزمينهاي شمال رود ارس (ارمنستان و آذربايجان امروزي) به رسميت شناخت

ميانه قرن نوزدهم ميالدي، ناصرالدين شاه، چهارمين پادشاه قاجار، تحت فشار بريتانيا 
درست  د.سرزمين هرات در شرق ايران را نيز به كشور افغانستان امروزي واگذار كر

سيس سلسله قاجار، مساحت ايران از هر زماني در تاريخ اين أشصت سال پس از ت
م) همزمان با موج انقالب  ١٧٩٧به سلطنت رسيدن فتحعلي شاه ( .سرزمين كمتر شد

، ارتش ناپلئون م١٧٩٨فرانسه و كشور گشايي هاي ناپلئون بناپارت بود. تابستان سال 
نقطه عطفي در تاريخ روابط دنياي غرب  ،سرزمين مسلمانانتصرف . قاهره را اشغال كرد

و تمدن اسالمي بود. از اين زمان نفوذ سياسي و فرهنگي قدرتهاي غربي در كشورهاي 
مواجهه . كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نبودو  مسلمان روز به روز بيشتر مي شد

براي ايرانيان برجاي گذاشت. از  ايران با تمدن غرب در دوران قاجار، ميراث دوگانه اي
بويژه پس از سفرهاي به پياده كردن الگوهاي غربي  قجرييك سو، تمايل شاهان 
، موج جديدي به راه آنجابراي اعزام دانش آموز به  آناناشتياق  ناصرالدين شاه به اروپا و
 اوردهايو راه ورود دست انديشه تجددطلبي را به همراه مي آورد ،انداخت كه در بازگشت

روي خوش شاهان قجر به  اما از سوي ديگر، .كردانقالب صنعتي را به ايران هموار مي
سپردن اختيار گمركات . مظاهر دنياي غرب وابستگي روزافزون ايران را نيز در پي داشت

مي  ،به هدف سامان بخشي به اوضاع نابسامان اقتصاد را يا راه آهن ايران به خارجي ها
در نگاه عامه ايرانيان، دربار قاجار با اعطاي امتيازهاي  البته از آن دانست.توان نمونه اي 

ترور ناصرالدين . گوناگون به قدرتهاي خارجي، چوب حراج به سرمايه هاي كشور زده بود
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ش و جنبش تنباكو در آغاز پادشاهي مظفرالدين شاه نشانه  ١٢٧٥شاه در ارديبهشت 
كه ارتباط روزافزون  بخشي از جمعيت ايران بوداز لبريز شدن كاسه صبر  روشني هاي

  . دانستنددربار قاجار و اروپا را مايه خيانت به دين و سرزمين مي
  ـ نگاهي به جايگاه روحانيت در عصر قاجار: ٢

فراز و فرود  ،در دوران صد و سي ساله حكمراني قاجاريان، روابط علماي شيعه و شاهان
توان عصر احياي روحانيت و تثبيت نهاد عصر قاجار را مي ،با اين همه. بسياري داشت

  .مرجعيت شيعه دانست
شد؛ ي فرد با خالق خالصه ميبرخالف اديان ديگر كه قلمرو اصلي شان عموماً در رابطه

گرداند. از اسالم بويژه مذهب شيعه دامنه وسعت خود را وارد قلمرو روابط اجتماعي مي
كرد كه مُرتبط با امام معـصوم تي مشروعيت پيدا مينظر شيعه حكومت تنها در صور

كرده اند؛ كمتر مورد تاييد باشد. از اين رو حـكومتهايي كـه به نام اسالم فرمانروايي مي
امّا در عصر صفويه، اولين بار در ايران تشيّع، حكومتي فراگير تشكيل  شيعيان بوده اند.

دان با مشكل عدم مشروعيت رو به دهد. حكومت پادشاهان صفوي به چند دليل چنمي
گردد. نخست آنكه شيخ صفي الدين اردبيلي موسس فرمانروايي صفويه از پدر به رو نمي

رسيد. دوّم آنكه فرمانروايان و رهبران اوليه صفوي جدا از امام موسي كاظم (ع) مي
آمدند و رهبري سياسي طوايف و قبايل خود، پيشواي مذهبي آنان نيز به شمار مي

سرانجام اينكه برخي از  علماي شيعه خود جزئي از كارگزاران حكومت بودند. البته هرج 
گـذارد. به عالوه سيـاست و مرج بعد از سقوط صفويه بر وضـعيت اين عالمان نيز اثر مي

كند؛ سبب مهاجرت بسياري از علماي سردي كه نادرشاه نسبت به شـيعه اعـمال مي
  گردد. ناطق شيعه نشين امپراطوري عثماني (عراق فعلي) ميطراز اول ايران به نجف و م

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 

وي، حُكام قاجار نه از مذهبي شاهان و فرمانروايان قاجار بود. برخالف سالطين صف
مشروعيت خاصي برخوردار بودند و نه پيشواي ديني قبايل و پيروان خود به شمار مي

نمود؛ ضرب شمشير در اطراف و اكناف مـملكت آمدند. آنچه حاكميت شان را برقرار مي
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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. 

: گردد تا فتوايي از آنها در مورد جهاد بگيردميشاه به علما متوسل فتحعليبـراي نمونه 
اي چند عارض اسالم را محاربات با روسيه واقع بود... مسألهدر اين سالها كه لشكر « 
نمود و خار اين انديشه شد كه تمييز و تشخيص اين حروب با غزا و جهاد مشكل ميمي

نهايت و تضييع جانها نيز بر دامن دلها آويخت كه آيا تحمل اين مشقت درين زحمت بي
تي و باعث ايثار رحمتي است، يا در باختن سرها و روانها در بارگاه الهي مثمر سعاد

: ١٣٨٣دنبلي، (».ي بيگانه استمحض صيانت ملك يا مجرد دفاع يا رعايت سد رخنه
، علماي ايران را به ي جهاديههاالسلطنه براي گرفتن فتواميرزا نايبعباسو يا .) ٢٢١

را حاجي باقر سلماسي و صدرالدين محمّد تبريزي . براي نمونه عتبات عاليات فرستاد
براي استفتا و حل مسايل و تحقيق مدعا از شيخ جعفر نجفي به عتبات عاليات عرض 

مراجع  ؛به عتبات رفتند ادرجات روانه نمودند. پس از اينكه علماي ايران براي گرفتن فتو
كه امروز محاربات با جماعت  « هاي جهاديه خود تصريح نمودند:نجف نيز در رساله

مابي از رعايا گرفته: رف اين راه ه قانون شرع شريف خارجروسيه جهاد است و هر چه ب
داران شود، حاللست و مباشرات امور جهاد به شرط ديانت و امانت، از كاتب تا سررشته

نظام شهيدند... بر صغير و كبير و وضيع و شريف ممالك محروسه واجب است كه به عزم 
 ».الم، تهيه حرب سازندي حق و حفظ اسجهاد و براي تقويت دين و اعالي كلمه

  ).٢٢٢جا، همان(
روييد. رويارويي و رقابت دو نحله فكري امّا ريشه عامل سوم از درون خود روحانيت مي

اصولي و اخباري و تالش اصوليان با غلبه بر رقباي اخباري خود، عامل ديگري براي 
دند كه علما نزديك شدن علما به حكومت شد. اصولي ها بر خالف اخباريه ها، بر آن بو

توانند به موازين تازه تري دست يابند و در به كمك تفسير و برداشت از اصول، مي
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 
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ن نهاد باعث نفوذ بيشتر علما در ميان مردم كه به طور عموم مقلّدان آنان بود. پيدايش اي
شدند تا مالياتهاي شرعي بودند و قدرت شان گرديد؛ بخصوص آنكه مقلّدان مكلّف مي

  خود را تنها به مرجع تقليدشان بپردازند. 
ر قاجار امّا با اين وجود باز هم علما تمايل چنداني به نزديكي در قدرت و سياست دربا

ديدند؛ اندك اندك دادند و چون شاهان قاجار نيز حاكميت خود را استوار مينشان نمي
كردند. حتي برخي از آنها نظير ناصرالدين شاه، آشكارا نياز كمتري به علما احساس مي

نمودند. در مجموع سعي در دور نگه داشتن علما از دخالت در امور جاريه مملكت مي
قاجار بيشتر سرگرم درس و بحث بودند. اما با گسترش اوضاع نابسامان اين علما در عصر 

دوره از يك سو و نُضج افكار و انديشه هاي جديد اصالح طلبانه در كشور از سوي ديگر، 
علما نيز به مبارزات سياسي كشانيده شدند. آنان گاه خود رهبري اين مبارزات را به 

كردند. فتواي ميرزاي ر نيروها در آن شـركت ميگرفتند و گاه به همراه ديـگدست مي
ـ اجتماعي روحانيت ي عطف عصر جديد در زندگي سياسيتوان نقطهشيرازي را مي

دانست. از اين تاريخ به بعد روحانيت كم و بيش به صورت جزء جدايي ناپذيري از 
 آيد. مبارزات سياسي جامعه درمي

  در ايران:مشروطه ـ  ٣
شايد كمتر تحولي در تاريخ دو سه قرن گذشته ايران به اهميت  از ديدگاه سياسي،

از مذهبي و اعم  جنبش مشروطه شكل گرفته باشد. انديشه تجددطلبي نخبگان
را وادار  در كنار موج مردمان خسته از استبداد ايران، مظفرالدين شاه قاجار غيرمذهبي

به . در هر حال ر كندشمسي فرمان مشروطيت سلطنت را صاد١٢٨٥كرد تا در تابستان 
  است. بررسي قابلعد در چهار بُ شروطهـوقوع انقالب مي هاينهـور كلي زمـط
  علل فكري و فرهنگي: ـ  ١ـ  ٣
  .ن و روشنفكرانوسياسي در جامعه ايران به دليل تالشهاي فكري روحاني آگاهيـ 
  .فرهنگي با جهان خارج افزايش ارتباطات ـ
  .شدها كه روز به روز بر تعدادشان افزوده ميانتشار روزنامه ـ
   .انتقادي ـ انتشار غير رسمي ولي گسترده آثار سياسي ـ
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   .مجلس، مشروطيت و آزادي ي چونمردم با مفاهيم ييآشنا ـ
مخالفت با نفوذ  جهتميرزاي نائيني به متون مذهبي  استناد مراجع نجف از جمله ـ

   .قاجاري استبداد و بيگانه
  آنان.آگاهي سياسي  و رشدكشورهاي همسايه براي كار  مهاجرت ايرانيان به ـ

  علل سياسي: ـ  ٢ـ  ٣
  .مديران قاجاري كفايتي شاهان وبي ـ
  .كردندخريداري مي مناصب را تا آنجا كه سياسي كشور، ارساخت و فساد حاكم بر دربار ـ
دولت در برابر آنان كه با حضور روز افزون سياسي و تسليم  نفوذ بيگانگان در ساختار ـ

  .شد اتباع خارجي همراه
  .امتيازات اقتصادي و دادن گلستان، تركمانچاي :عقد قراردادهاي استعماري مانند ـ
  .تحميل كاپيتوالسيون ـ
كاشانه خود  گاه مردم از ترس مأموران مالياتي خانه و تا آنجا كهدي حاكمان عَّظلم و تَ ـ

  دند. كررا رها مي
  علل اقتصادي:ـ  ٣ـ ٣
 .آغاز بحران اقتصادي دولت قاجار بعد از شكست در جنگهاي ايران و روس ـ
 .هاي تركمانچاي و گلستاننامهخيز با عهددست رفتن مناطق حاصل از ـ
تجاري خاص به بيگانگان كه سبب انحطاط سريع اقتصادي داخلي  اعطاي امتيازات ـ

 .گرديد
 لـمث .گرديدلي ميـنايع كوچك داخـب از بين رفتن صـكاالها كه سبرويه بي واردات ـ
  .هاي انگليسي از بين رفتورود پارچه صنعت نساجي كه با :
 .عدم حمايت دولت از صنايع داخلي ـ
دليل فقدان راههاي مطمئن، سختي مبادله اقتصادي و كاهش ه رونق كشاورزي ب عدم ـ

  .محصوالت اين قيمت
  .ها به كاشت ترياك به جاي محصوالت كشاورزي ترغيب انگليسيـ 
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 مانند داد.متعدد كه هر چند سال يكبار تعدادي از مردم را به كشتن مي هاي قحطيـ 
  .م كه صدها هزار نفر را به كام مرگ كشيد١٨٧١ قحطي

 .الدين شاهالدين شاه و دوران سلطنت مظفرناصر مشكل نان در اواخر سلطنت ـ
 .دولت و كاهش ارزش جهاني نقره ران به دليل ضعفكاهش ارزش پول اي ـ
 .كاهش بهاي مواد خام صادراتي ايران ـ

   .هاتأمين هزينه جهت افزايش مالياتـ 
   .اعطاي امتيازات و استقراض از بانكهاي خارجيـ 
  در چنين شرايطي.تشريفات دربار و سفرهاي پر هزينه شاه  ـ

  شرايط خاص روسيه:ـ  ٤ـ  ٣
ژاپن ـ قدرت  و از قدرتهاي بزرگ زمان ـ روسيه ـ به عنوان يكي بين م١٩٠٤در سال 

جنگ بزرگي رخ داد.  امپرياليستي تازه نفسي كه كره را تحت الحمايه خود داشت ـ
منچوري بود. اين موضوع بهانه  هدف اين جنگ تقسيم دو كشور عقب مانده كره و

»  پرت آرتور«  معروف نبردجنگ بين دو قدرت شد و نتيجه آن شكست تزارها در طي 
اين شكست در كشورهاي در حال توسعه آسيا و نيز  .گرديدم  ١٩٠٤دسامبر  ٢٠در 

خود روسيه و ايران تأثير ژرف نهاد. از ديد بيشتر مردم شرق ، پيروزي ژاپن، پيروزي يك 
و تكنولوژي غربي، بر اروپائيان سفيد  اساسي قانون ملت غير سفيد پوست برخوردار از

پيروزي نهايي شرق به پا خاسته بر غرب امپرياليست  پوست بود.  اين جنگ سرآغاز
تبداد و استقرار رژيمهاي مشروطه در كشورها امكان تعبير شد و نشان داد كه غلبه بر اس

خواهانه مهمي در آزاده روسيه انقالبهايم  ١٩٠٥شكست و انقالب پس از اين .پذير است
جنبش ملي هند عليه بريتانيا، انقالب تركهاي  توان بهمهمترين آنها مي از .جهان رخ داد

انقالب معروف مشروطيت در  هو باالخر انقالب چين انقالب مكزيك، جوان در عثماني،
  .ايران اشاره نمود

  روسيه ١٩٠٥ارتباط انقالب مشروطه ايران با انقالب ـ  ١ـ  ٤ـ  ٣
، شكلهاي جديدي از دموكراسي مستقيم زاده شد كه نامهايي روسيه انقالب در جريان

جمن داشتند. به تبعيت از چنين انجمنهايي، كميته، جمعيت و ان) چون ساويت (شورا
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 ارگرانـمختلف از ايران پديد آمد كه از شوراهاي دهقانان و ك شوراهاي مردمي در نقاط
 گرفتند. به دنبال اين انقالب در باكو فرقه اجتماعيون عاميونانقالب روسيه، سرمشق مي

داشت.  تبريز و تهران هايي در بعضي از شهرهاي ايران از جملهشكل گرفت كه شعبه
حزب سوسيال  برنامه رييس فرقه اجتماعيون عاميون ـ نريمان نريمانوف ـ حتي

 كرد و روشنفكر ديگري به نامترجمه مي زبان آذري به  كارگري روسيه را دموكرات
 به ايران آمده بود ـ به تشكيل حزب دموكرات در قفقاز زاده ـ كه ازمحمد امين رسول 

 به هر حال وقوع انقالب در همسايه قدرتمند شمالي ايران خواه ناخواه تهران كمك كرد.
 بر ايران اثر گذاشت و اين مورد از جمله علل مهم وقوع انقالب مشروطيت در ايران به

  رود. شمار مي
  نهضت مشروطيت: و ظهور نقش علما در شكل گيريـ  ٤

و با ديدگاه هاي  نهضت مشروطيت كه با مشاركت اقشار و طبقات مختلف اجتماعي
ريشه در علل و عوامل مختلف داخلي و  ؛فكري و اهداف متفاوت شكل گرفت گوناگون

موجبات ناتواني  )هـ..ش.١٢٧٥ـ ١٢٢٥خارجي داشت. سلطنت ناصرالدين شاه قاجار (
را فراهم ساخته؛  سياسي، اجتماعي، فرهنگي ،نيه مالي و عقب ماندگي شديد اقتصاديبُ

در  را و گسترش روزافزون دخالت قدرتهاي خارجياستبداد مطلقه داخلي در نتيجه 
آشنايي برخي ايرانيان با بعضي از متون و  اين عوامل در كنار« : گرديده بود سبب كشور
اقدامات  ،انديشه ها ،افزايش شكل گيري انجمنها عامل فكران اروپايي،روشنآراي 

نهضت مشروطيت به رهبري  آگاهاني و اصالحي و نوگرايانه گروهي از نيروهاي مذهب
هر دو نيروي مزبور كه از  .) ٦٥ -٦: ١٣٨٣؛ آجوداني (».روحانيت و روشنفكران گرديد

يعني عقب  ـ سرچشمه بحران موجود ؛دانستندبهتر از ديگران مي ؛نخبگان جامعه بودند
روشنفكران در جريانات  «البته: از كجاست.  ـ ماندگي ايران و استيالي بيگانه بر آن

از پايگاه فكري گسترده اي در ميان  در مقايسه با روحانيت مبارزات ضد استبدادي،
باور عمومي آگاهان به تاريخ ايران  «: ) .٣٢ :١٣٨٠ ؛اكبرزاده(». جامعه برخوردار نبودند

همانا علما بودند.  ،به درستي آن است كه مهمترين نيروي پشتيبان انقالب مشروطيت
: ١٣٦٠ ؛حايري( ».گر آنان انقالب را تاييد نمي كردند مسلما در نطفه خفه مي شدا
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 زيرا قطعاً ـيكي از جنبه هاي بارز انقالب ايران  «ادوارد براون نيز معتقد است:  ديباچه)
آن است كه روحانيون خود را در طرفي قرار داده اند كه  ـ در خور نام انقالب است
 .كنم كه اين امر تقريبا در تاريخ جهان بي بديل است. فكر ميپيشرو و آزادي خواه است

همچنين شكل گيري يك سلسله حوادث و دستاويزهاي  ). ١٢٨: ١٣٧٦ ؛براون (»
سياسي و فرهنگي در آستانه انقالب مشروطيت و اقدامات نابخردانه مظفرالدين شاه 

مبارزات مذهبي قاجار و صدراعظم وقت (عبدالمجيدخان عين الدوله) موجب گسترش 
بري مبارزات ـاي ديني در رهـعليه حكومت قاجار و زمينه هاي تداوم نقش سنتي علم

رئيس ـ انتشار تصويري از نوزبلژيكي  « گرديـد. براي نمونهردمي بر ضد حكومت ـم
كه وي را در يكي از مجالس رقص در حالي كه لباس روحانيت بر تن  ـ گمرك ايران
اقدام حاكم « .) و يا ٢٦٨: ١٣٧٥ ؛ناظم االسالم كرماني (».نشان مي داد ؛ پوشيده بود

در دستگيري و شالق زدن و تبعيد حاج ميرزا ـ  شاهزاده ظفرالسلطنهـ كرمان 
 ؛دولت آبادي (»هاي فرقه شيخيه و متشرعه در كرمانمحمدرضا مجتهد در پي درگيري

ار به بهانه گراني جّن تعدادي از تُدستگيري و شالق زد« و اصلي ترين علّت  .)٦ :١٣٧١
ش به دليل جنگ روسيه و ١٢٨٤در سال .)  ٣٢٤ :١٣٧٥ ؛ناظم االسالم كرماني (» قند

شد؛ بشدت كاهش يافته و قند در ژاپن ، واردات قند ايران كه اكثراً از روسيه تأمين مي
بهانه قرارداد و  تهران كمياب و گران شده بود. عالء الدوله ـ حاكم تهران ـ اين موضوع را

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 مأل عام فلك 
. نمود. روابط نزديك علما و تجّار بر كـسي پوشـيده نبود. انگـيزه دولت نـيز روشـن بود

خواست كمبود قند و مشكالت به وجود آمده را به گردنِ تجّارِ مخالفت از يـك سو مي
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 خالف انتظارات دولت به وجود آورد؛ زيرا

ده تر گروه هاي مخالف دربار به ويژه روحانيون و بازاريان به رهبري موجب ائتالف گستر
حمايتي كه  «علمايي چون آقاسيد محمد طباطبايي و آقا سيد عبداهللا بهبهاني شد: 

توسط حداقل سه تن از مجتهدان اصلي كربال و نجف از نهضت مشروطه به عمل آمد و 
 ).١٣٣ :١٣٧٦ ؛براون (» .مشهور و معلوم است تكفير عملي شاه توسط آنها، كامالً
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با تجمع در مسجد شاه، اهداف خود را مبني بر  «معترضان ضمن ادامه مخالفت خود 
و انعقاد مجلسي از سوي پادشاه جهت رسيدگي به  ـ حاكم تهرانـ عزل عالءالدوله 

دنبال اين به  .)٣٣٤: ١٣٧٥ ؛محمد ناظم االسالم كرماني(» .عرايض مردم خواستار شدند
گروهي از روحانيون و طالب به رياست علمايي  ،ق در ابتدا .ه ١٣٢٣اقدامات در شوال 

نظير بهبهاني و طباطبايي و سپس قريب به دو هزار نفر از مردم در اعتراض به استمرار 
آنان «  :ضرت عبدالعظيم (ع) به تحصن پرداختندـت در آستانه حـمظالم حكومت وق

ت خانه در ايران و اجراي احكام اسالم درباره آحاد جامعه و عزل تاسيس عدال خواستار
عالءالدوله 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 

ي مواجب و مستمريات مردم حاج شيخ مرتضي و موقوف نمودن تومان دهشايي كسر
مظفرالدين شاه «  و سرانجام با افزايش اعتراضات مردمي .)٦٧ :١٣٧٠ ؛كسروي ( ».بودند

ق دستور بررسي و پذيرش درخواست متحصنين را در ـ..ه ١٣٢٣قاجار در ذي القعده 
زمينه تاسيس عدالتخانه مطابق قوانين شرع و براي اجراي احكام شرع: ادر كرد و بدين 

تقبال گروهي از مردم ـساير علما و متحصنان با احترام و اس طباطبايي و بهبهاني و سان
ما با فرا رسيدن سالروز ايام شهادت ا .) ٧٠-٧٢:  ١٣٨٣ ؛آجوداني » (به تهران بازگشتند.

ق و برپايي مجالس عزاداري و سخنراني در هـ.. ١٣٢٤حضرت فاطمه (س) در سال 
مردم عليه دولت، به دستور حاكم تهران، حاج شيخ  مساجد و گسترش مبارزات علما و

 گرديد جمادي االول بازداشت ١٨در تاريخ  ـ از روحانيون مخالف دولت ـمحمد واعظ 
كه اين امر منجر به درگيري ميان مردم و نيروهاي دولتي و كشته شدن طلبه جواني به 

ه شيخ فضل اهللا نوري نام سيدعبدالحميد شد. بدين سبب در ابتدا جمعي از علما از جمل
 - ١٠٩: ص١٣٧٠ ؛كسروي ع بيشتر ر.كال(براي اط در مسجد جامع تهران اجتماع

چند روز پس از « و سپس مهاجرت كبراي آنان به قم آغاز گرديد و .) ١٠٥ -١٠٦
مهاجرت علما و گروهي از مردم به قم، گروه هاي ديگري از مردم تهران كه بيشتر تحت 

(همانجا : » ه طلب بودند در سفارت انگليس متحصن شدند.تاثير روشنفكران مشروط
جمادي الثاني  ١٤در تاريخ  « ديرزماني از اين گونه اقدامات نگذشته بود كه )١١٩

ق سرانجام مظفرالدين شاه اولين دستخط خود مبني بر تشكيل مجلس از  ١٣٢٤
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اصناف و منتخبان  ،ارجّتُ ،مالكين ،اشراف ،اعيان ،قاجاريه ،علما ،منتخبين شاهزادگان
اما .) ٣٧٣ :١٣٦٣ ؛ملك زاده ( » طبقات مرقومه را در دارالخالفه طهران صادر كرد.

ناكافي  ،متحصنين، فرمان شاه را به دليل اينكه نامي از توده ملت در آن برده نشده بود
جمادي الثاني فرمان تشكيل مجلس شوراي اسالمي را صادر  ١٦دانسته و شاه ناچار در 

گرچه در تاريخ  .بدين طريق علماي مهاجر و متحصن در قم به تهران بازگشتندكرد و 
به دنبال درخواست متحصنين در سفارت انگليس فرماني  جمادي الثاني شاه مجدداً ١٨

سرانجام نهضت با  .صادر و مجلس شوراي اسالمي به مجلس شوراي ملي تغيير يافت
روحانيون و مشروطه طلبان به پيروزي برخي اختالفات در انديشه ها و آرمانها بين 

خراساني و  علماي ايراني مقيم نجف، همچون آيات عظام تهراني، در اين ميانرسيد. 
آخوند براي نمونه  .مازندراني نقش موثري در حمايت از نهضت مشروطه بر عهده داشتند

كه به ايران ارسال مي كند اهداف خود را در حمايت از  ،خراساني در يكي از نامه ها
هدف در حمايت از مشروطه اين است كه «  :گونه بيان مي دارد نهضت مشروطه اين

براي مردم زندگي راحت بياورند، ستم را از سرشان بردارند و از ستم ديدگان پشتيباني و 
را و كشور اسالمي ايران را به كساني كه گرفتار هستند كمك كنند و قانون خدايي را اج

  )١٢٣: ١٣٦٠؛حائري(»  از حمله كفار نگاهباني كند.

  :ابزارهاي جامعه پذيري سياسي علما ـ  ٥
عالمان ديني با محور قرار دادن فعاليتهاي فرهنگي و فكري، سعي در طرح و روحانيت 

اين يك فرهنگ سياسي مستقل در ميان مردم به عنوان الگوي جايگزين داشتند. در 
جستند كه مهمترين آنها ميان از ابزارهاي گوناگوني براي جامعه پذيري سياسي بهره مي

  از:  بود عبارت
  مرجعيت ديني: ـ  ١ـ  ٥

مهم روحانيت، رهبري و هدايت ديني مردم و استنباط احكام اسالمي هاي يكي از كار
ردم و روحانيت يك رابطه ناگسستني را در تمام مراحل زندگي بين م، كه اين نقش بود

د. روحانيت با استفاده از اين ابزار سعي در برقراري ارتباط با مردم و گروه يگردسبب مي
  كردند. ميهاي مختلف سني داشتند و با طرح حكومت اسالمي، الگوي جديدي را مطرح 
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  رهبري سياسي:ـ  ٢ـ  ٥
در زمانهاي مختلف مشهود  ل سياسي و اجتماعي كامالًينقش روحانيت شيعه در مسا 

است. اين نقش به پايگاه اجتماعي روحانيت، موقعيت و فضاي ذهني مردم و نظام 
ق آنان به جنبش بيشتر به طرفداري از بينش اجتماعي و لُّ عَتَ «:گشته استسياسي بر مي

شد كه همانا اعتقادات شيعه و تبعيت آنان از مراجع يا اصول اعتقادي خاص مربوط مي
( ». شدنداست كه بر اساس آن براي مشاركت در فعاليتهاي سياسي آماده مي بوده

    .)٩٠٢ - ٩١ :١٣٧٩ ؛زهيري
  مساجد، منابر و مجالس وعظ و خطابه:ـ  ٣ـ  ٥
مسجد مكان ويژه اي  زيرا بود.از مهمترين راه هاي ارتباط روحانيت با مردم مساجد  

تبليغ و تبيين مباني فرهنگ اسالم در زمينه هاي مختلف از جمله فرهنگ  ،براي ترويج
. روحانيت به عنوان نيروهاي اصلي و محوري مساجد، آمدبه حساب ميسياسي اسالم 
يك جنبه مهم رشد «  اجتماعي و حتي سياسي را بر عهده داشتند. ،هدايت مذهبي

شيعي مذهب ايرانيان در جنبش حركت انقالبي، مشاركت دايمي و فزاينده سازمانهاي 
تا  ١٨٠ميليوني ايران، تقريبا هشتاد تا نود هزار مسجد و  ٣٥بوده است. در كشور 

دويست هزار روحاني وجود دارد، سريعترين و مطمئن ترين راه براي رساندن پيام از 
ط ـرفت كه توسـگكه مسجد انجام ميـشهري به رهبران شهر ديگر از طريق شب

  ) .٦٨: ١٣٧٨ ؛استمپل ( »گرفت.باال صورت مي روحانيون رده
  : ـ عوامل افول انقالب مشروطه ٦
با صدور فرمان مشروطيت، گروه هاي مختلف مذهبي و روشنفكران به منظور  اگر چه 

فراهم ساختن مقدمات افتتاح مجلس شوراي ملي و تدوين نظام نامه انتخاباتي به تكاپو 
ميان رهبران جناحهاي درگير انقالب، مبدل به برخاستند و اختالفات بالقوه در 

 ،اختالفات بالفعل گرديد و سرانجام قانون اساسي مطابق ميل و آرزوي آزادي خواهان
امّا در ادامه عواملي، مراحل رشد و تـحقّق انقالب  ؛ه پادشاه رسيدحّـتنظيم و به ص

توان آن را به دو دسته دروني و بيروني نمود؛  كه ميمـشروطه را كُنـد و كُندتر مي
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تقسيم كرد؛ يعني مسائلي از داخل كشور كه پايه هاي اين انقالب نو پا را سست نمود و 
  آنچه كه از بيرون كشور بر روند سريع تر شدن اين نابودي تأثير گذارد.

  الف ) عوامل دروني 
  مخالفتهاي محمد علي شاه:  ـ ١ ـ الف ـ ٦

دين شاه وليعهد او محمد علي ميرزا به شاهي رسيد. او بر خالف پس از مرگ مظفرال
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 

د آن مخالف بود. وقتي متمّم قانون فشارهاي مردم مشروطه را پذيرفت؛ امّا با بند بن
اساسي را براي امضا به نزد وي بردند، با نگاهي به اختيارات وسيع مجلس و سلب يا 

دهد. او كه محدود شدن اختـيارات و قـدرت خود، اين مخالفـت را بيشتـر نشان مـي
وليت ديگري دانست؛ در اين قوانين جز امضا، هيچ مسخـود را ظلّ اهللا، قبله عالم و... مي

لي بازارها: نفها نداشت. البته مخالفتهاي مردم بويژه تبريز كه با اعتصاب عمومي، تعطي
كند. امّا از همان فرداي امضاي متمّم ... همراه بود؛ شاه را مجبور به عقب نشيني ميو

ر نمايد. او اين با قانون اساسي، مخالفت خود را البته اين بار با احتياط بيشتري آغاز مي
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 

موج جديدي از مخالفت را عليه محمد علي  . )٤٦٤: ١٣٧٠ ؛كسروياطالع بيشتر ر.ك 
براي بار دوّم نيز در مقابل مشروطه مجبور به عقب نشيني شاه به راه انداخت و او را 

براي بار سوّم  ١٢٨٧كرد. امّا شاه باز هم آرام ننشست و سرانجام ده ماه بعد در دوّم تير 
به مجلس و مشروطه يورش برد و آن را در آستانه دومين سالگردش به توپ بست و 

فروپاشي اقتصادي ايران پس از  مشروطه خواهان را در بند يا ترور و يا تبعيد نمود.
انقالب مشروطه و برخي از لوايح ، دستاويزي بود كه شاه توانست از آن عليه مجلس 
بهره كافي بگيرد. يكي از نخستين مصوبات مجلس اليحه اي بود كه براساس آن مقرّري 

-شد و كاهشِ بودجهِ دربار يا قطعِ آن سبب ميسلطنت، كاهش يا اساساً قطع مي اركان

ي دربار در جنوب تهـران كار گرديد؛ هزاران كشاورز و حقوق بگير كه در امالك خالصه
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كردند؛ نيز بدون حقوق بمانند و شـاه با اين بهانه كه مجلس، بودجه دربـار را قطع مي
كرده است ؛ از پرداخت آن مقداري كه در تـوانش بود نيز خودداري كرد. در نتيجه 

و اكناف مملكت در آمدشان كاهش يافته يا اساساً قطع شده هزاران نفر كه در اطراف 
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 

رتيب شاه عرصه را بر مجلسيان به صف مخالفان مشروطه و مجلس بپيوندند و بدين ت
   تنگتر نمود.

  شود:منازعات فكري كه خود به دو جريان تقسيم مي ـ ٢الف ـ ـ  ٦
  اختالف ايدئولوژيكي ليبرالها، سوسياليستها با روحانيت:ـ  ١ـ ٢ـ الف ـ  ٦

خورد كه اگرچه در در عصر مشروطه عموماً سه جريان فكري در جامعه به چشم مي
مداري، محدوديت قدرت حكومت، آزادي، آشنايي با علوم و صنعت جديد و... اصل قانون 

با يكديگر مشترك بودند؛ امّا در نهايت اختالف ميان آنان، ضربات جبران ناپذيري بر 
كند. جريان نخست عبارت بود از تفكّراتي كه متأثر از فلسفه پيكره انقالب وارد مي

ي چون طالبوف، تقي زاده، ملكم خان و... لبيراليزم و دمكراسي غرب بود و افراد
- پرچمداران آن بودند. جريان دّوم كه اصطالحاً آن را چپ، راديكال يا سوسياليست مي

گفتند كه در پرتو انقالب فرانسه در اروپا نضج گرفته و در انگلستان و آلمان رواج يافته 
ه روسيه وارد شد و از بود و از طريق انقالبيون روسي كه در آن كشورها تبعيد بودند ب

بردند؛ به ايران راه آنجا به واسطه حضور ايرانيان كه جهت كار در قفقاز به سر مي
و افرادي چون نريمان نريمانف   .)٦٥ـ  ٦:  ١٣٦١ ؛ع بيشتر ر. ك اتحاديهال(براي اطيافت

( 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 

توان به طباطبايي، شيخ فضل اهللا، سيد جمال و... شد كه از نمايندگان آن ميبيان مي
توان ره رابطه دو جريان نخست با مذهب و نگرششان نسبت به آن ميدربا .اشاره نمود

گفت شماري از آنان ضد شريعت بودند و شماري بيشتري به روحانيت و افكار و نگرش 
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اجتماعي اين طبقه اعتراض داشتند. بسياري از آنان خواهان عدم دخالت روحانيون در 
ان طور كه در ند. به زعم آنان همامور سياسي يا به اصطالح جدايي دين از سياست بود

غرب با كنار گذارده شدن مذهب، جامعه راه پيشرفت و ترقي را پيموده بود؛ ايران نيز 
بايد چنين مسيري را طي براي خاتمه دادن به عقب ماندگي و عبور از شاهراه ترقّي مي

- الم نميورزيد و ضعف را به پاي اسنمايد. جريان سوم با چنين انديشه يي مخالفت مي

گذاشت. اين گروه ريشه عقب ماندگي، نفوذ خارجي ها ، فساد حاكم بر مملكت و ضـعف 
دانست. نگراني جريان بنيه اقتصادي را ناشي از ظـلم و بي قانـوني از ناحيه حكومت مي

مشروطه و  سوم از بابت رواج جريان غير مذهبي چندان بي مورد نبود. در ماه هاي اوليه
نسبتاً آزاد، ده ها روزنامه متولد شدند كه برخي از آنها از خرده گيري به دنبال فضاي 

برخي « كرد. به عنوان نمونه نسبت به باورهاي ديني و انتقاد از روحانيون خودداري نمي
از مطالب روزنامه صوراسرافيل عليه مذهب آنچنان تند و گستاخانه بود كه طباطبايي نيز 

   .)١٩٨: ١٣٦٩ ؛(انصاري»  كرد.از آن اظهار ناخرسندي مي
اختالف نظر ميان روحانيون مشروطه خواه با روحانيون  ـ ٢ـ ٢ـ الف ـ  ٦

  مشروطه مشروعه خواه:
همزمان با تدوين متمم قانون اساسي، كشمكش بعضي از علماي شريعت طلب به 
رهبري شيخ فضل اهللا نوري با جبهه علماي مشروطه طلب جلوه تندتر و آشكارتري 

به عبارت ديگر، به رغم اشتراك مواضع و همكاري اوليه روحانيون در لزوم محدود  .يافت
كردن سلطنت استبدادي مطلقه، پس از استقرار مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي 
ملي و بويژه همزمان با تدوين متمم قانون اساسي ميان آنان اختالف و جدايي افتاد. 

م تباين ذاتي ميان مباني نظري و كاركرد گروهي از علماي مشروطه طلب، به دليل عد
عملي نظام مشروطيت و مجلس شوراي ملي با مباني نظري و احكام شريعت اسالم، به 

گروهي ديگر تحت عنوان جناح  امّاپشتيباني خود از مشروطه و مجلس ادامه دادند، 
اهي روحاني مشروطه مشروعه خواه به رهبري شيخ فضل اهللا نوري، ضمن امتناع از همر

با مشروطيت، با آن به مخالفت برخاستند. شيخ فضل اهللا، با اعتقاد به تعارض بعضي از 
به ويژه اصل آزادي بيان، قلم، ـ  اصول متمم قانون اساسي با قوانين و احكام اسالمي
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مطبوعات و مذهب، اصل مساوات حقوقي همه مردم ايران و اديان مختلف و اصل عرفي 
و رسيدگي به محاكم شرعيه در شرعيات و محاكم عدليه در  كردن دستگاه قضائي كشور

واكنش نشان داد و طرحي را مبني بر لزوم نظارت مجتهدان طراز اول بر  ـ عرفيات
با  نمود كه تهيه ،مصوبات مجلس در جهت مطابق بودن آن مصوبات با قوانين شرع
ي از تصويب طرح تغييراتي چند به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي تصويب شد. مدت

پيشنهادي شيخ فضل اهللا 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 اهللا 

د ـوري كه آيت اهللا سيـبال داشت. به طـواكنشهاي مختلفي را به دننوري و همراهانش 
و بعضي از مردم و علماي تهران به حمايت  ـ از مراجع ايراني مقيم نجفـ  كاظم يزدي

با انتشار اعالميه هايي به تشريح مواضع و علل  نيز از مواضع ايشان پرداختند. متحصنان
خواستار اسالمي بودن  ،ي پرداختهمخالفت خود با مشروطيت و مجلس شوراي مل

مجلس شدند. آنان سرانجام پس از مدتي تحصن، به تهران بازگشتند. اما مدت كوتاهي 
ل حقوقي و يمسا ياز بازگشتشان نگذشته بود كه مباحث مطروحه در مجلس درباره

شيخ  ؛ي روحانيون تاكيد ويژه اي داشتيي كه بر كاهش قدرت و اختيارات قضايقضا
به دستور  در اين زمان . را به ادامه مخالفت با وضعيت موجود مجبور ساختفضل اهللا
و شيخ  كردند قواي حكومتي به اجتماع ميدان توپخانه حمله ـ محمدعلي شاهـ پادشاه 

 ـدر آنجا متحصن شدند كه حاكم تهران  ،فضل اهللا و همراهانش به مدرسه مروي رفته
روطه طلبان مشروعه خواه را در مدرسه مروي اجتماع مش ،به دستور شاه ـ ظفرالسلطنه

نيز سركوب و آنان را از مدرسه اخراج كرد. به هر حال در برابر اين گونه اقدامات 
به حرمت شرعي  ـ در مقام مجتهد احكام شرع ـشيخ فضل اهللا نوري  ،حكومت

در  .) ٨٠ - ٨٥ : ص١٣٨٠ ؛آجودانيع بيشتر ر. ك ال(براي اط مشروطيت فتوا صادر كرد.
رغم اينكه علما در نفي استبداد مطلقه و رهبري قاطع در جنبش مردمي و  علي هر حال

با ايجاد شكاف ميان علما و  امّا ؛ضد استبدادي عصر مشروطيت تالش فراواني داشتند
تقسيم بندي آنان به دو گروه علماي مشروطيت مشروعه به رهبري شيخ فضل اهللا نوري 

ي طباطبايي و بهبهاني، آخوند خراساني و مالعبداهللا و علماي مشروطه طلب به رهبر
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نامشروع دانستن نظام مشروطيت به  يادرباره مشروع  نيزاختالف تفسير  ،مازندراني
وجود آمد. از يك سو علماي مشروطه طلب، هيچگونه تضادي ميان نظام مشروطيت و 

شاهده تضادي آن شيوه فعاليت مجلس شوراي ملي با اسالم نمي يافتند و يا در صورت م
طلب به رهبري  مشروعه علماي مشروطهامّا دانستند. را قابل سازش و درخور اغماض مي

ب ـشيخ فضل اهللا نوري با برداشتي كه از مشروطيت و خطرات آن داشت، آن را به مرات
توانست ر از خطراتي مي دانست كه حكومت استبدادي قاجار براي مسلمين ميـافزونت

ا به مخالفت با آن برخاست و خواستار تحقق نظام مشروطه مشروعه در داشته باشد. لذ
كشور شد. لكن حوادث و تحوالت پس از دوران استبداد صغير و فتح تهران توسط 
نيروهاي مشروطه طلب كه با اعدام شيخ فضل اهللا نوري و قتل بهبهاني همراه بود و 

عدم تحقق انقالب مشروطيت موجبات  ،همچنين اختالفات بسيار بين سردمداران نهضت
  را در كشور فراهم آورد.

  ب) عوامل بيروني
ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه  ١٣٠به سلسله  همشروطاگرچه انقالب 

و اجراي  روسيه و انگليس امّا نتوانست مانع دخالت بيگانگان بويژه دو كشوربخشيد، 
كه اگر دخالت  گفت. به نحوي كه شايد بتوان شودايران  امور در سياستهاي دوگانه آنها

  كرد. تغيير مي در انقالب مشروطه وجود نداشت، سرنوشت انقالب نيز آنان
  جايگاه استعمار روسيه در افول انقالب مشروطه: ـ١ـ  بـ  ٦

بسيار  آنهااز ؛ در جواني شاهد اقتدار و نفوذ مهيب روسيه تزاري بودكه  محمدعلي شاه
معلم زبان و  ،مربي سوار كاري ـ تحت تاثير شاپشال ي گويا حّتي. وحساب مي برد

: قرار داشت و در دوران وليعهدي در تمام امور با او مشورت مي كرد ـ مشاور روسي اش 
گرايش او به روسيان تا آنجا رسيد كه پيكره اي ( عكس ) با رخت قزاقي از خود «

از اين رو اين  )٥١٢ :١٣٨٤ ؛معتضد(» داد. بي باكانه آن را به دست مردم مي برداشته و
صحنه سياسي ايران در انقالب مشروطه به شمار  بازيگردانان يكي از بزرگترينكشور 

 عليه منافع، آبهاي خليج فارس ا دست يابي بهكوشيد بمي روسيه از يك سوآيد. مي
 حركتي به سوي حكومت ملي امّا انقالب كه بريتانيا در هند اعمال فشار نمايد.
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و از سوي ديگر تالش  كردميايران تهديد  را در آنانشد، منافع دموكراتيك محسوب مي
خويش و اقتصاد آن را تضعيف  مستعمره را اعطاي وامهاي چند ميليوني ايرانكرد با مي

«  :خواهي برخاستمشروطه به همين سبب به پشتيباني از مستبدين و مخالفانكند. 
اولتيماتوم جهت اخراج مورگان شوستر،  علي شاه، اعالن پشتيباني از بازگشت محمد

را ثباتي سياسي اختالل، ناامني و بي خواهان، ايجادآشكار با اصالحات مشروطه تمخالف
كه  .)٦٤٨ :١٣٧١ ؛زادهكاظم ( ».توان نمونه هايي از اين مخالفتها با انقالبيون دانستمي

 سرهنگ لياخوف توسطتمان مجلس ساخ مخالفتهاي آنها با به توپ بستن در نهايت
بدين ترتيب مجلس اول مشروطه تنها دو سال پس از شروع  به اوج خود رسيد. يروس
طي . البته نظاميان روس و به ياري حكومت وقت به توپ بسته شد توسط ١٢٨٧در 

در نهايت  خصومت روسيه نسبت به انقالب مشروطه تداوم يافت و نيز سالهاي بعد
آشكار  جهت تقويت خود در برابر تهديدات ؛خواهان تصميم گرفتندههنگامي كه مشروط

تنظيم  و پنهان روسيه و بريتانيا و عناصر داخلي آنان، از برخي مستشاران خارجي در
تعهد  با اولتيماتومي سه بخشي مبني بر عزل مورگان شوستر، ؛امور كشور استفاده نمايند

 و انگليس استخدام نشود و پرداخت  روسبر اينكه هيچ مشاور خارجي بدون موافقت 
قصور   «:غرامت به قواي روس و سپس اقدام روسها به اشغال انزلي و رشت مواجه شدند

ساعت، منجر به اشغال قسمت عمده  ٤٨ها طي در اجابت اين خواسته نيز ايران دولت
 ٢٤نيروهاي روس و انگليس گرديد و دوره دوم مجلس نيز در  كشور توسط

(  » همراه با آن عصر انقالب مشروطيت نيز به سر رسيد. به پايان آمد و ١٩١١دسامبر
  ). ٨٧: ١٣٨٢ ؛متين

  جايگاه استعمار انگليس در افول انقالب مشروطه: ـ ٢ـ  بـ  ٦
منافع خود  حفظ به دليل بزرگترين بازيگردان ميدان مشروطيت بود. اين كشور نگليسا

در جريان انقالب مشروطه، روسيه از  از آنجا كهو  جستاي سود ميدر هند، از هر حربه
كوشيد با تظاهر به حمايت از ميانگليس ؛ در ايران برخوردار بود موقعيت بهتري

از اين رهگذر بتواند روسيه را  تاور سازد در ايران شعله خواهان، آتش انقالب رامشروطه
كه  گرديدها سبب انگليسيرانه رفتار مزوّ بدين ترتيب كند. از صحنه سياسي ايران خارج
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هزار نفر افزايش  ٢٠روز تا  ١٠عرض  اي كه تعداد آنها درعده ١٢٨٥ل تابستان يدر اوا
مورد استقبال سفارت انگليس  در داخل محوطه سفارت انگليس متحصن شوند و ؛يافت

خاطرات خود در موارد  دنيس رايت سفير سابق انگليس در ايران در قرار گيرند. سر
سفارتخانه و كنسولگريهاي  براي تبديل كردن اش ريزي دولت متبوعبه برنامهمتعددي 

پياده كردن  خواهان جهتمشروطه»  پناهگاه «و »  مأمن «ش در ايران به خوي كشور
ـ  ٣٨٤: ١٣٦٥ ؛رايت( براي اطالع بيشتر ر.ك  مقاصد اصلي خود اشاره كرده است.

خواهانه و به عمق اميال آزادي هابه هر روي پس از مدتي كه انگليسي « .)٣٧٢
بدين ترتيب بريتانيا  .پرداختند آنانمخالفت با  خواهان پي بردند، بهگرايانه مشروطهملي

وابسته، زمينداران، سياستمداران و خوانين وابسته با كمك  دارانبا همكاري سرمايه
 ـ ٩]: تابي [ ؛رواساني( »را به مسيري ديگر هدايت نمود. لژهاي فراماسونري، مشروطيت

قراردادي با روسيه پرداخت و  به عقد ١٩٠٧اوت  ٣١همچنين دولت انگليس در  ).٨٧
جمعيت و مراكز  رشمالي شامل شهرهاي پُ ايران را به سه قسمت تقسيم نمود. قسمت

خواف و مرز افغانستان، ، يزد، اصفهان، عمده تجاري از خط فرضي بين قصرشيرين
الجيشي براي داراي ارزش سوق شناخته شد و قسمت جنوبي كه منطقه نفوذ روسيه

بيرجند، زابل و مرز افغانستان  دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندرعباس، كرمان،
آب و علف و فاقد بيابانهاي بي منطقه نفوذ انگلستان و قسمت سوم كه شامل كوير و

ته شد. آن هم بدين منظور كه شناخ طرف متعلق به دولت ايراني بياهميت بود، منطقه
برخوردهاي احتمالي و اختالفاتشان در اين  دو دولت تا حدودي با هم فاصله بگيرند و از

سيد كه در ركو ـشرايطي به امضاي لندن و مس در ١٩٠٧قرارداد . منطقه جلوگيري شود
 مردمي شكل گرفته و فرمان برقراري ارزاتـايران اركان حكومت مشروطه به خاطر مب

اولين مجلس شورا در تاريخ ايران در . صادر شده بود ١٢٨٥حكومت مشروطه در مرداد 
ايران در دي ماه همان سال تنظيم و  مهر همان سال تشكيل و اولين قانون اساسي

كه انقالب مشروطيت در  شرايطي در ١٩٠٧ابراين انعقاد قرارداد ـتدوين شده بود. بن
نمود، اين واقعيت را آشكار حمايت مي گليس از انقالبايران به پيروزي رسيده و ظاهرًا ان

سزايي به منافع استعماري از اهميت و همچنين روسيه تنها ساخت كه براي بريتانيا
  برخوردارست.
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  :گيرينتيجه
ه بعد از شكست ژبه واسطه شرايط زمان و نياز جامعه ـ بوي هرچند جنبش مشروطه

اهدتهاي مردم و رهبري و هدايت ِروشنفكران، با حضور و مج ـ  روسيه و انقالب در آن
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 

مجلس ملي  اساسي ملت بود؛ به تصـويب رساند؛ اما پيش از آنكه پايه هاي دولت و
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 

دولتين روسيه و انگليس در امور داخلي ايران قرار گرفت دخالت قدرتهاي خارجي بويژه 
و ضربات شديدي بر پيكره نو پاي اين جنبش انقالبي وارد آمد. البته در اين ميان با 
وجود اختالف رهبران مشروطيت، مشكالت و موانع ايجاد شده توسط قدرتهاي خارجي 

ان ادعا نمود؛ رد پا و نقش تودر مقابل اين انقالب، بسيار جدي تر بود تا آنجا كه مي
عوامل بيروني در ناكامي مشروطه به مراتب بيشتر و سرنوشت ساز تر از عوامل داخلي 

باشد و اين دولتهاي استعمارگر بودند كه توانستند در كنار ضعف، تشتت، پراكندگي مي
و فقدان يك برنامه شفاف، بيشترين بهره را گرفته؛ عموم زحمات، كوششها و فداكاري 

  هاي مردم را در به ثمر رساندن اين انقالب بر باد دهند. 
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