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  شماري جنبش مشروطيت ايران گاه
  ∗عبداهللا عطايي

ميانة قرن نوزدهم ميالدي، گسترش ارتباط ميان ايران و كشورهاي غربي، انديشة  از
اصالح را در سرنخبگان ايراني پرورانده بود و اقدامات بزرگاني چون قائم مقام، 

  .ه بوداميركبير، و سپهساالر باب تغييرات نوگرايانه را در ايران باز كرد
بسياري از كساني كه در مراحل مختلف انقالب مشروطه از محدودكردن سلطنت 

كردند نخبگاني بودند كه دوراني را در كشورهاي غربي گذرانده، از آن  حمايت مي
  .الگوبرداري كرده بودند

و » سلطنت مشروطه«، »قانون اساسي«هاي مدرني همچون  اصول مترقي و واژه
علي  ز آثار متجدداني چون ميرزا ملكم خان، آقا خان كرماني و فتحبرآمده ا» عدالتخانه«

هايي براي  دنبال راه هاي بسياري در خارج از ايران گذرانده و به آخوندزاده بود كه سال
  .ايجاد تحول در ايران بودند

 ماندگي ايران را پيگيري اصول سكوالريسم از سويي، امثال آخوندزاده، راه حلّ عقب
اُف  دانستند و از سوي ديگر، تجددخواهاني مانند طالب يري از سنّت و دين ميگ و كناره

دنبال راهي براي  و مستشارالدوله ايجاد تغييرات در چارچوب دين را ممكن دانسته، به
  .توجيه اصالحات در بستر اسالم بودند

  »تنباكو جنبش«خواهي ايران را شايد بتوان  اما اولين مقدمة جنبش مشروطه
واگذاري امتياز تجارت تنباكو  مخالفت با. دانست) ميالدي ١٧٩٦/ خورشيدي١٢٧٥(
همراهي مردم  اي شد تا براي نخستين بار تجددخواهان و روحانيون با بيگانگان زمينه به

                                                   
  ).ايران(عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان   ∗
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شكلي ديگر و حدود  در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي قيام كنند؛ ائتالفي كه به
  .مجدداً بارز گشت» جنبش مشروطه« از هاي يك دهه بعد در برهه

  نظام مالياتي و نارضايي تجار
بدون . تر از هميشه بود هاي آغازين قرن بيستم ميالدي، خزانة دربار قاجار خالي در سال

هاي محلّي در گوشه و كنار  ناآرامي پول، دولت مركزي توانايي الزم براي برخورد با
  ميالدي ايران جمعاً مبلغي معادل ١٩٠٢ تا ١٩٠٠هاي  در فاصلة سال. كشور را نداشت

كه تغييري  استقراض كرده بود بدون آن) در قالب دو وام( ميليون پوند از روسيه ٣
  .شرايط نابسامان اقتصادي كشور نمايان شود در

وزارت كلّ گمركات شايد تنها گام نسبتاً موفق در  انتخاب مسيونوز بلژيكي به
 سال درآمدهاي مالياتي دولت ٥د كه در فاصلة حدود راستاي اصالحات اقتصادي بو

ايران را حدوداً سه برابر كرد، درآمدي كه موجب نارضايي بسياري از تجار و بازاريان 
  .گرديد و كوتاه زماني بعد گريبان شاه قاجار را گرفت

هايي در تهران و  انجمن. ها پيش جريان داشت شدت گرفت نارضايي كه از مدت
ميرزا علي اصغر خان اتابك اعظم از . هايي انتشار يافت  تشكيل شد و شبنامهها شهرستان

  .جاي وي منصوب شد الدوله به صدارت معزول و عين
تجار تهران از مسيونوز و سعدالدوله وزير تجارت شكايت كردند كه بيشتر از آنچه 

نيد اما وي جواب الدوله رسا عين سعدالدوله شكايت را به. ستاند تعرفة گمركي است مي
  .تجار فرستاد تندي به

خورشيدي عكسي از رئيس گمركات ايران، مسيونوز بلژيكي،  ١٢٨٣در اسفند 
روحانيون اقدام . ها باال گرفت اعتراض. منتشر شد كه در آن عبا و عمامه بر تن كرده بود

  .آميز خوانده، خواستار استعفاي او شدند نوز را توهين
   در فرنگپيمان دو مجتهد؛ شاه
  :نويسد نگاران مشروطه مي ترين تاريخ احمد كسروي، از مهم

 ١٢٨٤در روزهاي نخست سال ) بهبهاني و طباطبايي(همراهي ميان دو سيد ”
  .“خورشيدي بوده و آغاز جنبش مشروطه را از آن روز بايد شمرد
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ن كند، موافقت دو مجتهد برجستة تهران در آ آن همراهي كه كسروي از آن ياد مي
هاي  دوران يعني سيد عبداهللا بهبهاني و سيد محمد طباطبايي براي مقابله با سياست

  .ويژه تجار و بازاريان، بود صف مخالفان، به حكومت و پيوستن به
نشيني  جز بست خورشيدي در پايتخت به ١٢٨٤هاي اول سال  اساساً در ماه

. نداد نرسيده بود، حادثة مهمي رخجايي  شان از مسيونوز به روزة تجار كه شكايت چند
  .ها ادامه داشت ويژة شيراز و كرمان نارضايي اما در شهرهاي ديگر ايران به

سفر فرنگ رفت و چهار ماه در كشور  در اين بين مظفرالدين شاه براي بار سوم به
ار تج او به. السلطنه شد تهران آمد و نائب محمد علي ميرزا وليعهد از تبريز به. نبود

محض بازگشت شاه از فرنگ مسيونوز  متحصّن در حضرت عبدالعظيم پيغام داد كه به
  .تحصّن خود پايان دادند شود؛ و تجار به عزل مي

ها،  الدوله صدر اعظم، براي ارعاب مردم و فرونشاندن آشوب در غياب شاه، عين
 در اين چند ماه از ها شمار باز داشت شدگان برخي روايت بنا به. اي را توقيف كرد عده

  .هزار نفر گذشت
  بانك روس و قضية گورستان

ويژة كرمان،  ها، به هاي شهرستان خورشيدي موضوع شلوغي ١٢٨٤اگرچه در آغاز پاييز 
مخالفت  روكرده بود، اما دو واقعة ديگر در پايتخت به بحران روبه دوباره حكومت را با

» مدرسة چال«تمان بانك روس و گورستان اول ماجراي ساخ: اي بخشيد مردم ابعاد تازه
  .و بعد فلك شدن تجار قند

زاده سيد  اي را نزديك امام بانك استقراضِي روس، مدرسة مخروبه و قبرستان كهنه
اما طباطبايي . اهللا نوري صادر شده بود اجازة خريد از طرف شيخ فضل. ولي خريد

هاي زني در هنگام كار  ستخوانوقتي خبر رسيد كه ا. فروش قبرستان مخالفت كرد با
تحريك علما  به. اند، جنجال بزرگي برپا شد چاهي ريخته ها پيدا شده و آن را به روس

  .آنجا ريختند و ساختمان با خاك يكسان شد انبوهي از مردم به
علّت جنگ روسيه و ژاپن واردات قند كاهش يافت و قيمت قند  از سوي ديگر به

الدوله، حاكم تهران، شماري از تجار را احضار كرد و رماه عالءدر نيمة دوم آذ. باال رفت
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چون او زير . قيمت سابق بفروشد از سيد هاشم قندي خواست كه تعهد بدهد قند را به
  .فلك بسته شدند دو پسرانش و چند تن ديگر به بار نرفت، با

ند و عزل تجار نزد علما رفت. اين اقدام بازار تهران تعطيل شد در اعتراض به
تجار  بد رفتاري با الدوله وزير تجارت در اعتراض بهسعد. الدوله را خواستار شدندعالء

  .گيري كرد از كار خود كناره
  فلك كردن تجار و تحصّن

خورشيد، در پي فلك شدن تجار قند، جمع كثيري از علما و تجار  ١٢٨٤در اواخر آذر 
توصية سيد ابوالقاسم امام جمعه   واعظ بهسيد جمال. در مسجد شاه اجتماع كردند

فراشان او را . منبر رفت، ولي در حين ايراد نطق مورد اعتراض امام جمعه قرارگرفت به
  .هم خورد زدند و از منبر پايين آوردند و مجلس به كتك

الدوله مردم  شدت عمل عين. الدوله قيام كردند در سراسر كشور مردم و علما بر عين
آشوب بر ضد دولت باالگرفت و سيد محمد طباطبايي و سيد عبداهللا . تر كرد را جري

در ) روايات مختلف  هزار به١٠ تا ٢(چند هزار نفر . تحصّن گرفتند بهبهاني تصميم به
  .نشستند حضرت عبدالعظيم بست

مردم . هاي خود را اعالم كنند نشينان پيام داد كه خواست بست مظفرالدين شاه به
ها  برخي از اين خواسته. دست شاه رساندند واسطة سفير عثماني به ها را با تهخواس

  :عبارت بودند از
 ).طلبه مشهور بود بد رفتاري با كه به(تنبيه و يا بيرون كردن عسكر گاريچي از قم  .١
 .در همه جاي ايران» عدالتخانه«بنياد  .٢
 .برداشتن مسيونوز بلژيكي از گمرك و ماليه .٣
  .دوله از حكمراني تهرانال برداشتن عالء .٤

شهر ري فرستاد تا  شاه ضمن موافقت، امير بهادر جنگ را با كالسكة سلطنتي به
در روز . الدوله حاكم تهران از سمت خود عزل شداندكي بعد عالء. آوردند علما را باز

از طرف مظفرالدين شاه صادر » عدالتخانه«خورشيدي دستخط تأسيس  ١٢٨٤ دي ٢٠
  .نشيني خود پايان دادند بست ز بعد علما بهشد و دو رو
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  خواهيم عدالتخانه مي
اي جز برخي  خورشيدي حادثه ١٢٨٥هاي اول بهار  خورشيدي تا ماه ١٢٨٤از زمستان 

 وجود كنندگان با هاي تحصّن نداد و خواسته ويژه در مشهد، رخ هاي پراكنده، به نارضايي
  .موافقت شاه همچنان معطل مانده بود

الدوله،  عين هايي به خورشيدي سيد محمد طباطبايي نامه ١٢٨٥ ارديبهشت ١٥در 
اما در . شان را يادآوري كند هاي عمل نكرده آنها وعده شاه نوشت تا به صدر اعظم، و به

الدوله بود نه مظفرالدين شاه، با مجتهد تهران  باور بسياري نوشتة خود عين اي كه به نامه
  .سردي برخورد شد به

الدوله دستور داد كه هركس سه ساعت از شب گذشته در خيابان  چندي بعد عين
شامگاه » هاي ديگران را بترساند كه چشم براي اين«گفتة كسروي  باشد دستگير شود و به

خورشيدي تعدادي از منتقدان سرشناس از جمله ميرزا حسن رشديه  ١٢٨٥ خرداد ٢٥
) نگاران عصر مشروطه از پركارترين روزنامه(ني و مجداالسالم كرما) گذار دبستان بنيان(

 پيش از رسيدن تابستان، در مراسم روزهاي درگذشت دختر گرامي. را دستگير و تبعيدكرد
  :گفت او. كرد كه در نوع خود اهميت زيادي داشت ، طباطبايي نطقي)ص(پيامبر اسالم

درد مردم  بهدر آن باشند و مجلسي كه جمعي … خواهيم ما تنها عدالتخانه مي”
  .“و رعيت برسند

 ١٢٨٥داشت كه در تيرماه  ها نارضايي روزافزون مردم را در پي ماندن خواسته معطل
 شدن سلطنت پذيرش مشروطه اوج خود رسيد و حكومت قاجار را وادار به خورشيدي به

  .مطلقه كرد
  غوغاي كشته شدن طلبه

تبريز يكپارچه .  گرفتالدوله صدر اعظم در شهرهاي بزرگ اوج شورش بر ضد عين
  .الدوله و برقراري مشروطيت بود خواست مردم عزل عين. هيجان آمد به

يافت و عموم مردم خواستار  هاي سري مخالف حكومت افزايش شمار انجمن
اي از رجال را تبعيدكرد و دستور دستگيري شيخ  الدوله عده عين. مشروطيت شدند

  .محمد واعظ را صادر نمود
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خورشيدي، شيخ محمد واعظ كه هر روز در محلّة سرپوكل تهران  ١٢٨٥ير  ت٢٠در 
رهبري سيد عبداهللا بهبهاني او را از چنگ قزّاقان  رفت دستگير شد، ولي مردم به منبر مي

  .نام سيد عبدالحميد كشته شد تيراندازي كشيد و يكي از طالب به كار به. بيرون آوردند
هزاران نفر در مسجد . يد بازار تهران تعطيل شدسبب كشته شدن سيد عبدالحم به

خان تنكابني حاكم تهران مسجد را محاصره كرد و مانع  محمد ولي. شاه گردآمدند
تيراندازي آغاز . مردم از مسجد بيرون ريختند. ها نشوند خروج مردم شد تا وارد خيابان

  .شد و يكصد نفر كشته و زخمي شدند
. عتبات شدند ان خواستار خروج از ايران و رفتن بهكشتار تهر علما در اعتراض به

خورشيدي علما عازم قم شدند و  ١٢٨٥ تير ٢٤در روز . الدوله گفت راه باز است عين
آنان  هاي معاصر حدود دو هزار تن از بازرگانان و اصناف و روحانيون به روايت بنا به

  .پيوستند
  صدور فرمان مشروطه

سفارت بريتانيا خواستار  اي به قم، در نامه  عزيمت بهسيد عبداهللا بهبهاني پيش از
اطالع شاه  طلبان شد و از سفير خواست كه خواست مردم را به حمايت از مشروطه

قم، اولين دستة مردم در باغ سفارت بريتانيا  سه روز پيش از عزيمت علما به. برساند
  .شد نشينان افزوده مي تحصّن كردند و همة روزه بر شمار بست

. كرد شاه منتقل نشينان را به  هاي بست گرانت دانا، شارژ دافر بريتانيا، اولين خواسته
الدوله، تشكيل مجلس  تهران، عزل عين بازگشت علما به: ها عبارت بود از اين خواسته

. تهران شوراي ملّي، قصاص قاتالن سيد عبدالحميد، بازگردانيدن تبعيدشدگان به
الدوله صدر اعظم  خورشيدي عين ١٢٨٥ مرداد ٧ حكومت، در روز افزايش فشارها بر با

نشينان قصد ترك سفارت را  الدوله برخي از بست با بركناري عين. از كار بركنار شد
  .نشيني ادامه پيدا كرد مخالفت رهبران مواجه شدند و بست داشتند كه با

خواهان   اما مشروطهشد، فرمان مشروطيت صادر. شاه خواسِت متحصّنان را پذيرفت
كه پنج روز بعد،  نخستين فرمان مظفرالدين شاه را مبهم دانستند و نپذيرفتند تا اين

وگوي تجار و  گزارش كسروي و پس از گفت خورشيدي، به ١٢٨٥ مرداد ١٣يكشنبه 
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از سوي » مجلس شوراي ملّي«صدر اعظم مشيرالدوله، اجازة تشكيل  سران جنبش با
  .شاه صادر شد

  روطة اولمش
خورشيدي مجلس اول در تهران و انجمن تبريز گشوده شدند تا  ١٢٨٥ مهر ١٥در 

  .هاي خود برسد يكي از مهمترين خواسته جنبش مشروطه به
خورشيدي قانون اساسي كه در واقع نظامنامة مجلس شوراي ملّي  ١٢٨٥ دي ٩در 
 ١٨تاريخ   چند روز بعد بهالدين شاه قاجار آن را امضاكرد و مظفر. تصويب رسيد بود به

  . سال حكومت بر ممالك محروسة ايران درگذشت١١دي و پس از 
تهران آمده بود  خورشيدي محمد علي شاه كه پيشتر از تبريز به ١٢٨٥ دي ٢٩در 

دعوت نكردن از اكثر نمايندگان مجلس  جاي پدر بر تخت نشست و از همان آغاز با به
  .د را با مشروطيت آشكاركردگذاري مخالفت خو براي مراسم تاج

اهللا نوري و  شيخ فضل خورشيدي مردم تبريز در اعتراض به ١٢٨٦ ارديبهشت ٧در 
درست در . اعتصاب عمومي زدند پيشنهاد او براي تجديدنظر در قانون اساسي دست به

، اسرافيل صور، و يك ماه پس از آن روزنامة المتين حبلهمين زمان در تهران، روزنامة 
  .كردن مردم در دوران مشروطه داشتند سزا در آگاه اين دو روزنامه سهمي به. شدند منتشر

اهللا نوري سرانجام بر سر متمم  خورشيدي مجلس و شيخ فضل ١٢٨٦ خرداد ٢٣در 
اما يك ماه طول نكشيد كه مجتهد مخالف مشروطه . قانون اساسي مصالحه كردند

  .شستن معترض شده، در حرم حضرت عبدالعظيم بست
هاي روسيه و بريتانيا  خورشيدي در آخرين روز اوت، دولت ١٢٨٦ شهريور ٩در 
دو بخش  ميالدي امضاكردند كه عمالً ايران را به ١٩٠٧پيمان  اي معروف به معاهده

  .كرد تحت نفوذ اين دو كشور تقسيم مي
. تصويب رسيد خورشيدي متمم قانون اساسي ايران در مجلس به ١٢٨٦ مهر ١٥در 

ر واقع اين متمم واقعي بود و آنچه پيشتر نوشته شده بود نظامنامة مجلس بود كه آن را د
مجلس رفت تا  محمد علي شاه به)  آبان٢١(پنج هفته بعد . خواندند قانون اساسي مي

  .حفظ قانون اساسي يادكند سوگند به
  


