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  مقدمه 
كشور گرفتار آشوب و هرج و مرج شد و بيش از يك دهه نـاامني و اغتشـاش سراسـر    مشروطيت بعد از انقالب 

جنگ قدرت و اختالفات عقيدتي ميان پيشروان نهضـت مـانعي جـدي بـراي رسـيدن بـه       . كشور را دربر گرفت
در عقايـد و باورهـاي خـود      -يا نخواسـتند  -پيشروان نهضت نتوانستند . هاي مختلف بود تسامح و تعامل گروه

خواسـتند هـر چـه     هـا مـي   ه هر يك از اين گرو. ديلي ايجاد كنند و همگام با يكديگر جنبش را به پيش ببرندتع
كه نتوانستند وضعيت موجود را  غربگراطلبان  زودتر عقايد و نظرات خود را در جامعه عملي كنند به ويژه اصالح

كـه   در حـالي . بـا آن بيگانـه بودنـد    گفتنـد كـه اكثريـت مـردم     آنها از تحوالت و اصولي سخن مـي . درك كنند
  انديشيدند آيا جامعه مستعد چنين دگرگوني است؟  نمي

خواسـتار ايجـاد    تجـددخواهان  .هاي صنعتي و علمي آنها بود در الگوسازي از غرب پيشرفت تجددخواهانهدف 
. آهن و غيره بودنـد  هاي مختلف علمي و توسعة توليدات صنعتي با ايجاد كارخانه و ساختن راه  مدارس در زمينه

و سياق زنـدگي   هاي علمي و صنعتي را همراه با الگوسازي از سبك در اين ميان گروهي هم  بودند كه پيشرفت
  .خواستند غربيان مي

سـواي   طلبـان،  تا قبل از پيروزي انقالب مشروطه و تاسيس مجلس شوراي ملي نخبگان سياسي و ساير اصـالح 
با يكديگر براي از ميان بردن استبداد و برقراري عدالت كوشيدند و توانسـتند  صدا  عقايد و باورهاي متفاوت، هم

  . هاي مردم نهضت را به پيش برند و شاه را به قبول مشروطه وادارند با حمايت گستردة توده

. اوت ميان نخبگان اين نهضت خام و نارس باقي مانـد فهاي مت اما بعد از تاسيس مجلس به علت باورها و ديدگاه
اكنـون ديگـر تحمـل عقايـد      تـالش كـرده بودنـد   اكثريت مردمي كه براي برقراري عدالت و از ميان بردن ظلم 

در مجلس دوم نيز تفرقه . بار تعطيل شد چند در كمتر از يك دهه مجلس شوراي ملي. دگرانديشان را نداشتند
ايـن اختالفـات كـه ريشـه در     . هاي مختلف شد تر ميان گروه باعث ايجاد شكافي عميقو دو دستگي نمايندگان 

  .بودعقايد نخبگان سياسي دورة قاجار داشت بزرگترين جالش دورة مشروطيت 

اكثر اين كتابهـا يكـي از   . دربارة انگيزه و علل و چگونگي  اين انقالب كتابها و مقاالت بسياري نوشته شده است
آنها بـراي از  . شد هاي مردم را ظلم و ستمي دانستند كه از سوي حكومت بر مردم تحميل مي علل خيزش توده

كوتـاه مـدتي بعـد از شـروع     . خانـه شـدند   ميان بردن ظلم و برقراري عدالت بپاخاستند و خواستار ايجاد عدالت
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در . ه شـدند جنبش لفظ مشروطه و قانونمندي كشور بـر سـر زبانهـا افتـاد و مـردم خواهـان برقـراري مشـروط        
آگاه از تحوالت جهـان روزگـار را    خبر و نا سواد بودند و بي مردم آن بي% 97اي با بافت سنتي كه بيش از  جامعه

مردمـي   ؟ چه عواملي سبب شد اعتراض.شدند خواه سال مشروطه كردند چگونه در مدت كمتر از يك سپري مي
و اجتماعي و فرهنگي كشـور را دگرگـون كنـد؟ در    عليه ظلم و ستم تبديل به انقالبي شود كه ساختار سياسي 

اين پژوهش سعي بر آن است پاسخي مستدل براي سواالت  مطرح شده بيابيم و علـل اصـلي و انگيـزة واقعـي     
  .  هاي مردم  را مورد بحث و نقد قرار دهيم خيزش توده

  هاي بيداري مردم قبل از انقالب مشروطه   زمينه
  سوادآموزي و گسترش معارف 

اولين كسي كه از خانـدان شـاهي نسـبت بـه     . سواد بودند جمعيت ايران بي% 97قبل از انقالب مشروطه تقريبا 
او ريشـة عقـب مانـدگي    . اه بودش العمل نشان داد عباس ميرزا وليعهد فتحعلي هاي مردم عكس سوادي توده بي

ژوبـر كـاردار سـفارت فرانسـه گفتـه       اي معروف كه بـه  او در جمله. دانست ايران را در جهل و ناآگاهي مردم مي
گويد علت پيشرفت و ترقـي   او به ژوبر مي. سوادي گستردة مردم بيان كرده است دلتنگي و نگراني خود را از بي

شما هنـر  . افتاده هستيم ايد ولي ما هنوز كشوري عقب شما چيست؟ چرا شما تا اين اندازه به تمدن نزديك شده
دانيد در حالي كه بـه نظـر    هنر فعليت بخشي به تمام توانايي هاي انسان را مي فرمانروايي و هنر كشورگشايي و

چنين تفكري عباس ميرزا را بر آن داشت تا بـراي از   1ميرسد ما محكوم به زندگي در جهل و بي خبري هستيم
هـاي   اما جنگ. اولين اقدام او فرستادن جواناني براي تحصيل به اروپا بود. سوادي در ايران بكوشد ميان بردن بي

از يك سو و عمر كوتاه عباس ميرزا از سوي ديگر به او اجازه نـداد بتوانـد در    روسيه تزاريمتوالي ميان ايران و 
  .اين راه گامهاي موثري بردارد

فتحعليشاه ميسيونرهاي مذهبي با اجـازة شـاه در ايـران مدارسـي       در زمان محمد شاه فرزند عباس ميرزا و نوة
دانش . آزاد شد تاحدي آموزان مسلمان به مدارس ميسيونري از زمان ناصرالدين شاه ورود دانش .تاسيس كردند

با افكـار و   به تدريج ايراني كه تقريبا تمام آنها از طبقات رجال و اعيان بودند به اين مدارس راه يافتند وآموزان 
  . هاي اروپائيان آشنا شدند عقايد و پيشرفت

. در زمان ناصرالدين شاه اميركبير با تاسيس دارالفنون گامي موثر براي سوادآموزي و تحصيل جوانـان برداشـت  
چنانكـه حكايـت شـده روزي    . ولي شاه و اكثر درباريان مخالف هر گونـه آگـاهي بخشـيدن بـه جوانـان بودنـد      

و آنها به راحتي آن را پاسخ دادنـد   ناصرالدين شاه به مدرسه دارالفنون رفت و وقتي از شاگردان سواالتي پرسيد
ايـن چـه   « شاه با خشم و ناراحتي مدرسه را ترك كرد و وقتي علت را از او پرسيدند با تغير به وزيـرش گفـت   
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اگر مردم بفهمند بلجيك چه جايي است، بعدها چـه كسـي بـه مـن و تـو سـواري       . ايد دكاني است كه باز كرده
  » 2ندك دهد و مرا شاه و تو را وزير مي مي

اما او نيز نتوانسـت  . دانست مستشارالدوله بود آموزي جوانان مي يكي ديگر از كساني كه بهبود جامعه را  در علم
او راهكار مشكالت ايران را در آزادي قلم و گسترش معارف و تاسيس . براي گسترش معارف گامي جدي بردارد

  . دانست مدارس مي

گفت تا  خواه بود كه مي او مردي روشنفكر و ترقي. الدوله به وزارت رسيد آمدن مظفرالدين شاه امين  روي كار با
خواهد و چه كاري بايد انجام دهد روي سعادت را نخواهد ديد، زيـرا از جاهـل نـادان غيـر از      ملت نداند چه مي

او . كـرد  او از جمله كساني بود كه اعتقاد داشت بايـد اول مـردم را آگـاه    3كند جهل و ناداني چيزي تراوش نمي
آموختگان به  دانست كه در آن دانش چارة اين كار  را در گسترش معارف و تاسيس مدارس به سبك جديد  مي

خواست تمـام توجـه خـود را بـه تاسـيس       او از روشنفكران مي. آموختن ساير علوم غير از علوم شرعي بپردازند
ارس و آزادي مطبوعـات تشـويق   و شـاه را بـه تاسـيس و گسـترش مـد     . مدارس و گسترش آن متمركـز كننـد  

  4.كرد مي

گفتند تاسيس مـدارس بـه    آنها مي.  الدوله مخالف بودند ها و كارهاي امين برخي از رجال و روحانيان با انديشه 
سرانجام با حمايت گروهـي از رجـال و   . 5.سبك جديد مخالف شرع و باعث ترويج و تبليغ فساد در جامعه است

الدولـه از كـار    آبادي از بيداري مردم هراسناك بود امين ت روسيه كه به گفتة دولتبرخي از روحانيون و تهديدا
    6.گري تبعيد شد بركنار و به اتهام بابي

يكي از اين روحانيان سـيد  . ديدند در آن زمان برخي از روحانيان اين مدارس را براي تربيت جوانان مناسب مي
السـلطان كـه    گسترش معارف بسيار كوشيد حتي در عزل اميناو براي تاسيس مدارس و . محمد طباطبايي بود

او معتقد بود تا ملت عالم نشوند پي به حقوق خـود نخواهنـد   . مخالف پيشرفت معارف بود نقش مهمي ايفا كرد
در آن زمان است كه كارها بـه دسـت افـراد    . برد اما اگر ملت آگاه باشند هرگز زير بار ظلم و جور نخواهند رفت

شود و ملت حقوق دولت بر خود و حقوق خود بر دولت را خواهند دانست و از حقـوق ملـي    پرده ميباكفايت س
  . او براي تاسيس و گسترش مدارس و تحصيل و آگاه كردن مردم  بسيار كوشيد.  خود دفاع خواهد كرد
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ا و روشـنفكران  كرده كه در آن زمان علم توان گفت پيشگامان انقالب مشروطه از ميان قشر تحصيل در واقع مي
جواناني كـه بـراي   . بودند، بپاخاستند و اين جنبش را رهبري كردند، ولي هر يك با نگرش و ديدگاه خاص خود

گشتند خواسـتار اصـالحاتي هماننـد كشـورهاي اروپـايي       تحصيل به خارج رفته بودند زماني كه به ايران باز مي
  .بودند

  مجالت و كتابهاي فارسي 
رسـيد و مخفيانـه    هاي فارسي كه در استانبول، مصر، هندوستان و قفقاز به چاپ مـي  روزنامهمجالت و كتابها و 

هـايي ماننـد قـانون،     روزنامه. هاي چاپ ايران در بيداري افكار بسيار موثر بود شد به همراه روزنامه وارد ايران مي
ها كه در  اين كتابها و روزنامه. وف و غيرهابراهيم بيگ و طالب  نامة هايي مانند سياحت كتاب... المتين و  ثريا، حبل

االسالم كرماني از تاثير اين كتابها بـر   ناظم. شد خشم و هيجان آنها را برانگيخت محافل آزاديخواهان خوانده مي
گويـد بعـد از خوانـدن     ابـراهيم بيـگ مـي     نامـة   او دربـارة سـياحت  . كند آزاديخواهان  حكايات بسياري نقل مي

ابراهيم بيگ در اين كتاب از . شدند افتادند و برخي ديگر بيهوش مي ن كتاب برخي به گريه ميهايي از اي قسمت
او از آوارگي ايرانياني كـه  . پريشاني، سرگرداني، بيكاري و گرسنگي و فقر جامعة آن روز قاجار سخن گفته است

دهند سخت پريشان  ذلتي مي در شهرهاي قفقاز و عشق آباد و غيره سرگردانند و براي گذران زندگي تن به هر
روية ايرانيان به كشورهاي ديگر را در عدم امنيت ، نبودكـار ، فقـر و گرسـنگي و     هاي بي او علت مهاجرت. است

به گفتة كسـروي ارزش و اهميـت ايـن كتابهـا را      7بيند مردان و رونق بازار تهمت و افترا مي ظلم و تعدي دولت
 . 8آورند اند و تكاني را كه در خواننده پديد آورده است به ياد مي خوانده دانند كه آن روزها آنها را كساني مي

  
  هاي مخفي  تشكيل انجمن

اي كـه حـاكي از آزادي و    در زمان او هر انديشه. ناصرالدين شاه مدت پنجاه سال با استبداد كامل حكومت كرد
ردي آرام و بيمـار بـود از شـدت    كـه مـ   روي كارآمـدن مظفرالـدين شـاه     بعد از.شد خواهي بود سركوب  عدالت

هاي پاياني حكومت ناصرالدين شاه در ميـان آزاديخواهـان رواج    استبداد كاسته شد و انديشة آزادي كه در دهه
آنها از عدم رضـايت  . ها براي ترويج عقايد خود در ميان مردم به فعاليت پرداختند اين گروه. يافته بود علني شد

. ستوه آمده بودند استفاده كردند و آنها را بـه قيـام عليـه اسـتبداد تشـويق كردنـد      ها كه از ظلم و ستم به  توده
گويد بعد از مرگ ناصرالدين شاه آزاديخواهان اوضاع را براي بيان عقايد خـود مسـاعد ديدنـد و     آبادي مي دولت

واب غفلت بيـدار  كردند با وجود چند نفر كه از خ آنها تصور مي. خواهان تغيير و تحول در وضعيت موجود شدند
غافـل از آن كـه در سـرماي زمسـتان     . توان يك ملت خواب زده را بيـدار كـرد   شدند و آگاهي كسب كردند مي

ملتي كه از هر صد نفر يـك نفـر   . توان هواي دشت را تغيير داد توان يك حجرة كوچك را گرم كرد ولي نمي مي
تواند مفهوم ترقي و پيشـرفت   ناآگاه است چگونه ميخبر و  هم سواد ندارد، ملتي كه از علوم عصر خود كامال بي
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امـا گروهـي از آزاديخواهـان تصـور     . 9اي فـوري و سـودمند ببـرد    را درك كند و از عزل و نصب اين و آن بهـره 
  .توانند ملت را با خود همراه كنند كردند مي مي

ي انقـالب مشـروطه بسـيار    هـا در پيـروز   ايـن انجمـن  . هاي مخفي بـود  اولين اقدام آزاديخواهان تشكيل انجمن
نـام   اي بي اسماعيل رائين در كتاب خود از كميته. هدف آنها سرنگوني حكومت استبدادي بود. 10گذار بودند تاثير

المتكلمـين و   ملـك . 11شـد  مي ش در تهران تشكيل 1280 -1278گويد كه در سال   و نشان و مخفي سخن مي
  .پس از دو سال اين كميته تعطيل شد. كميته بودند ميرزا طاهر تنكابني از سران آزاديخواه عضو اين

اعضاي اين انجمن شصت نفر بودند كه در ميان آنها روحـانيون و  . ش تشكيل شد1282انجمن ديگري در سال 
در آن زمان فعاليت ايـن  . زرتشتي و سران ايالت شركت داشتندبازرگانان و اصناف و كارمندان ادارات و دو نفر 

دين و  در زمان استبداد آزاديخواهان و روشنفكران را بي. افكار آزاديخواهي و مبارزه با ظلم بودها گسترش  گروه
هـا بـراي جلـوگيري از     به همين سبب ايـن گـروه  . 12ناميدند گونه افراد را مهدور الدم مي خواندند و اين بابي مي

   13.ت و قوانين اسالم استشان تنها در چهارچوب مقررا تهمت و افتراي اعالم كرده بودند كه فعاليت

االسـالم   او از نـاظم . ش  انجمن ديگري تحت نظارت مستقيم سيد محمد طباطبايي تشكيل شد1283در سال 
در جلسات اين انجمن دربارة چگونگي مبارزه با استبداد  14.كرماني خواست مديريت اين انجمن را برعهده گيرد

گروهي معتقـد بودنـد بايـد در    . دو ديدگاه متفاوت وجود داشتو بيدار كردن مردم و ترويج  افكار آزاديخواهي 
گفتنـد تـا    گروه ديگـر مـي  . دانستند اي براي بيداري ملت مي آنها علم و آگاهي را مقدمه. ابتدا مردم را آگاه كرد

د تواند عالم و آگاه شود اما زماني كه استبداد از ميان برود و مشروطه برقـرار شـو   استبداد حاكم است ملت نمي
در اين صورت ديگـر  . تواند تاسيس مدارس و تعليم كودكان و جوانان را بر اساس قانون اجباري كند مجلس مي
آنها با .15توانيم ملتي آگاه و عالم تربيت كنيم در آن زمان است كه مي. تواند با آن قانون مخالفت كند كسي نمي

هـاي مـردم از مفهـوم ايـن      نگويند زيـرا تـوده   يكديگر قرار گذاشته بودند از لفظ مشروطه در ميان مردم سخن
  . 16كلمات آگاه نبودند و ممكن بود براي اعضاي انجمن خطر جاني به همراه داشته باشد

بعد از تشكيل جلسات متعدد اعضاي انجمن قسم خوردند در بيداري و آگاهي مردم و رفع ستم تا آخرين نفس 
در منـابر از سـتم و اسـتبداد سـخن بگوينـد و در آگـاهي        سيد محمد طباطبايي از وعاظ خواست. مبارزه كنند
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مقصـود مـا رفـع ظلـم و     . خـواهيم  گفت ما اجراي قانون اسالم و اصالح ادارة دولـت را مـي   او مي. مردم بكوشند
  . 17استبداد است خواه به صورت جمهوري باشد يا مشروطه

  آغاز جنبش 
ش آغاز شد، يعني زماني كه رئيس كل گمركات  1282 اولين موج نارضايتي عليه دستگاه حاكمه در اوايل بهار

آنها اعالم كردند تا زماني كـه مقـررات جديـد لغـو     . انون عوارض خشم تجار را برانگيختبوشهر به علت وضع ق
  18.نشود اجازة ورود كاال به كشور را نخواهند داد

زارهـا را بسـتند و خواسـتار تعطيلـي     هاي گمرگي ناراحت و عصـباني بودنـد با   در تبريز نيز بازاريان كه از تعرفه
در آن شهر مهمانخانه و ميخانه را ارمنيان و قفقازيـان بـاز   .  هاي تبريز شدند ها و دبستان ها و مهمانخانه ميخانه

هـا بـه    طلبـه . دبستانها هم همان مدارس به سبك جديد بود كه علما و بازاريان مخـالف آن بودنـد  . كرده بودند
اين حادثه باعث ايجاد آشوب در شهر شد كـه  . ها و مدارس ريختند و آنها را غارت كردند ها و ميخانه مهمانخانه
  .19.طول انجاميد ده روز به

گـرفتن  .  هاي بعدي بودنـد ماننـد، مسـافرتهاي شـاه بـه اروپـا       ساز شورش عوامل ديگري هم در آن زمان زمينه
خوشگذراني شاه و اطرافيانش سـودي بـراي كشـور    رويه از خارجيان براي مخارج اين سفرها كه جز  هاي بي وام

السـلطنه   حكومت ظالمانة شـعاع . واگذاري امتيازات به خارجيان و فروش منافع ملي درازاي دريافت وام. نداشت
قتل و غـارت  . خوردگي در آن شهر كه رعيت ناچار بود با جان يا مالش آن را جبران كند  در كرمان و آفت ملخ

ظلم و ستم وزير اكرم در . ان كه باعث اسارت شصت دختر جوان شده بودچبه خصوص قوها در خراسان  تركمن
   20 .هاي آصف الدوله در مشهد عدالتي قزوين و بي

ش  عكسي از موسيو نوز بلژيكي رئيس گمركات ايران منتشر شد كه در آن لباس روحانيـت بـر   1283در سال 
آنها به مردم گفتند بيگانگان اسالم را بـه مسـخره   . برانگيختانتشار اين عكس خشم روحانيان را . تن كرده بود

   21.اين سخنان بر خشم و هيجان مردم افزود . اند و به علماي شما توهين كردند گرفته
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مهم ديگري كه خشم مردم را برانگيخت پيدا شدن جنازة زني در محل احداث ساختمان بانك روس بود   حادثة
زني را ديده و مردم   گويد به چشم خود جنازة در آن روز واعظي بر سر منبر مي. كه قبال قبرستان مسلمانان بود

  .. 22كند خشمگين را تحريك به تخريب ساختمان روسها مي

سرانجام در تهران هفت نفر از تجار را به دستور عالءالدوله حاكم شهر به اتهام افـزايش قيمـت قنـدو شـكر بـه      
گـذرد كـه بسـياري از     مـدت زمـاني نمـي   . شـوند  سجد شاه متحصن ميتجار به اعتراض در م. 23بندند فلك مي

روحانيون و طالب از جمله سيد عبداهللا بهبهاني و سيد محمد طباطبايي و آقـا سـيد جمـال الـدين واعـظ بـه       
ش 1323پيمان همكاري ميان بهبهاني و طباطبايي براي از ميان بردن استبداد در سال . پيوندند متحصنين مي

   24.آزاديخواهي ايران بودسرآغاز جنبش 

او بـه  . گفـت  سيد محمد طباطبايي در باالي منبر از خرابيهايي كه دولت استبدادي بوجود آورده بود سخن مي 
بايد در منابر و معابر مردم را آگاه كرد و بـه آنهـا فهمانـد رفـع ظلـم فقـط بـه دسـت         «گفت  همراهان خود مي
  .25»صفت ريشة ماردوشان را از ايران بركنندگيرد و ملت بايد كاوياني  خودشان انجام مي

اين گروه با زور و كتك مردم . به دست را به مسجد فرستاد  عين الدوله براي متفرق كردن مردم گروهي چماق 
. از مردم به همراه روحانيون از شهر خارج و در شـاهزاده عبـدالعظيم متحصـن شـدند     گروهي. را متفرق كردند
الدولـه و   اين زمان هيچ اسمي از مشروطه در ميان نبود بلكه تنها سـخن از عـزل عـين    گويد تا ادوارد براون مي

   26.برپايي عدالتخانه بود

هايي از مردم در شاهزاده عبدالعظيم متحصن بودند شـاه بـراي رفـتن بـه منـزل يكـي از        روزي كه علما و گروه
فتند و فريـاد زدنـد مـا آقايـان و پيشـوايان      در اين هنگام زنان اطراف كالسلة شاه را گر. رجال از قصر خارج شد

  . خواستند علما را به شهر بازگرداند آنها از شاه مي 27.خواهيم دين را مي

روي پيشوايان روحـاني خـود    هاي مردم تنها دنبال دهد در آن زمان توده اين حكايات و حكايت بعدي نشان مي
آنها به تبعيـت از روحانيـان بپاخاسـتند و خواسـتار     . آنها چيزي نبود جز خواست پيشوايانشان  بودند و خواست
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هـاي مـردم پيـروي از     اي شريعت مدار بود و توده آن روز قاجار جامعه  جامعة. برقراري عدالت و رفع ظلم شدند
   28.آنها براي حفظ دين از جان و مال خود دريغ نداشتند. دانستند روحانيان را از فرايض ديني خود مي

سـرانجام  .  پيوسـتند  آنها دسته دسـته بـه متحصـنين مـي    . شم و تحريك مردم شده بودمهاجرت علما باعث خ
. الدولـه موافقـت كـرد    و عـزل عـين     هاي متحصنين را پذيرفت و با برپايي عدالتخانه مظفرالدين شاه درخواست
تهـران   دست از تحصـن كشـيدند و بـه    كند ولي  دانستند شاه به پيمان خود عمل نمي بهبهاني و طباطبايي مي

خـود را تـرك     آنها دريافته بودند اگر مهاجرت طوالني شود بسياري از متحصنين  كه كار و خـانوادة . بازگشتند
هـاي خـود بـاز خواهنـد      كردند به سبب طوالني شدن تحصن و نرسيدن به اهدافشان، دلسرد و نوميد به خانـه 

شـان از آنهـا انتظـار     ش از انـدازة توانـايي  دانستند بايد مردم را كم كـم پـيش بـرد و بـي     اين دو سيد مي. گشت
. به همين سبب تصميم گرفتند قبل از آنكه ميان مردم پراكندگي ايجـاد شـود بـه تهـران بازگردنـد      29.نداشت

هـاي مـردم    پيشگامان نهضت كه در آن زمان علما و روشنفكران مترقي بودند نه تنها اميدي به همراهـي تـوده  
به همين دليل تصميم گرفتند به گفتة كسروي . ان مشروطه هم بدگمان بودندنداشتند بلكه به برخي از پيشرو

  30»اي باالتر از عدالتخانه اميد نتوانستندي بست اين زمان به نتيجه] زيرا... [آبرومندانه به شهر بازگردند « 

بعـد از بازگشـت   . رداي برپا كرد و نه عـين الدولـه را بركنـار كـ     او نه عدالتخانه. خود عمل نكرد  اما شاه به وعدة
ولـي برخـي از آزاديخواهـان از جملـه سـيد محمـد       . متحصنين به تهران در شهر حكومت نظـامي برقـرار شـد   

طباطيايي و سيد محمد واعظ در منابر به تكفير حكومت خودكامه ادامه دادنـد و از رفتارهـاي غيرانسـاني آنهـا     
هـاي خـود از اجحـافي كـه      ي در يكي از سخنرانيسيد محمد طباطباي. كردند حكايات بسياري براي مردم نقل 

  :داشتند چنين سخن گفت حكام بر مردم روا مي

بايـد هـر يـك مسـلمان قوچـاني سـه ري گنـدم        . رعايا نتوانستند زراعت به عمل آورند) ق.ه1323( پارسال « 
چون نداشتند و كسي هم به داد آنها نرسيد حاكم آن جا سيصد نفر دختر مسـلمان را در عـوض   . ماليات بدهد

بعضي از دخترها را در حالت . ندهر دختري را به ازاي دوازده من گندم به تركمانان فروخت. گندم ماليات گرفت
هـر  ... در واليات نه رعيتي مانده و نه مـالي و  ... ها راضي به جدايي نبودند خواب از مادر جدا كردند، زيرا بيچاره

اي مردم بفهميد شما بـراي دفـع   ... فهمند كه هدف ما اغراض شخصي نيست   كنيم مردم نمي چه ما فرياد مي
  » 31... ظلم وظيفه داريد 

  :گويد و در ادامه ميا
 

  237، ج اول، ص ...محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس  -  28
  همان -  29
  84همان، ص  -  30
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شما هـيچ  . شنود، نه غيرت در شما مانده نه تعصب زنيم كسي نمي اي مردم چه شده است كه هر چه داد مي« 
... هر وقت اقتضـايي دارد . گويم علوم جديد دانشش الزم است من مي... از علوم جديد اطالع نداريد . فهميد نمي

اي مـردم بيـدار   .. انسان محتاج به تمدن است ... م رياضي را بدانيد عل. شما بايد علم حقوق بين الملل را بدانيد
   32»درد خود را بدانيد و درمان را پيدا كنيد و در مقام معالجه برآييد. شويد

در ايـن  . كوشيدند به جز روحانيون و تجار ساير اصالح طلبانِ با نفود نيز براي بيداري مردم و عدالت خواهي مي
زاده، حاج ميرزا حسن رشديه و مجداالسـالم كرمـاني بسـيار     مخفي و افرادي مانند تقيهاي  ميان نقش انجمن

  .33پررنگ بود

هـدف دولـت از   . الدوله به دستگيري و سركوب مخالفان پرداخت و حكومت نظـامي در شـهر برقـرار شـد     عين 
خواست از انتشار  ن ميهمچني. برقراري حكومت نظامي آن بود كه بتواند به راحتي آزاديخواهان را دستگير كند

  34. در ميان مردم جلوگيري كند ضد حكومتيهاي  نامه شب

در يكي از اين روزها هنگام سخنراني سيد محمد واعظ ميان ماموران دولتي كه قصد دستيگري او را داشتند با 
و از آنجـا  مردم هيجان زده جسد را برداشته و به خيابانها ريختند . مردم درگيري پيش آمد و سيدي كشته شد

  . به مسجد جامع رفتند

كردند ماموران به كسي كه قرآن  آنها تصور مي. ها قرآن به دست از مسجد خارج شدند گروهي از سادات و طلبه
بقيـة مـردم   . 35اما ماموران بر آنها آتش گشودند و چند نفر كشته شدند. كنند در دست داشته باشد شليك نمي

بعد از اين حادثه برخـي از روحـانيون و تجـار و    .  يده بودند فرار كردندهم كه جنگ نديده و صداي تفنگ نشن
زيـرا بـا آن   . رفـتن علمـا باعـث خشـم شـديد مـردم شـد       . اصالح طلبان براي اعتراض به قم مهـاجرت كردنـد  

اي كه مردم به علما داشتند و آن نيازي كه در كارهاي روزمره به آنها بود هـر گـز امكـان نداشـت در      دلبستگي
خود من ديدم زني مقنعـة خـود   « گويد  كسروي به نقل از فرصت شيرازي مي. ر مهاجرت آنها ساكت بمانندبراب

كند بعد از اين دختران شما را موسيو نوژ بلژيكي بايد عقد كند، ما ديگـر علمـا    را بر سر چوبي كرده و فرياد مي
ايـن  . گلولة تفنگ آنها را سوراخ كرده بـود شد كه  هاي قرآن ديده مي در كوچه و بازار بعضي از ورقه  36»نداريم
   37چگونه ما ساكت بمانيم؟... گفتند  آنها مي. هاي گلوله خورده و مهاجرت علما مردم را هيجان زده كرد ورقه
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در . اما مردم در تهران بر جان خود بيمنـاك بودنـد  . علما به رهبري بهبهاني و طباطبايي به قم مهاجرت كردند
رفتند ولي اكنون كه علما نبودند آنها ديگر مكاني براي رفـتن   شد به خانة علما مي آنها ميگذشته اگر ظلمي بر 

اي نوشت و به مستر كرنت  االسالم كرماني آقاي بهبهاني محرمانه به سفارت انگليس نامه به گفتة ناظم. نداشتند
مـاكن مقدسـه را عـازم    ما علما و مجتهدين چون راضي نيستيم خونريزي شود لهـذا حركـت بـه ا   « دوف گفت 

مسـتر كرنـت    38»گشتيم و از آن جناب تمنا داريم كه در دفع ظلم و تعدي همراهي خود را از ما دريـغ نـدارد  
در   39»نسبت به بازماندگان و آنان كه التجا آورنـد همراهـي خواهـد شـد    « دوف، كاردار سفارت جواب داد كه 

ين اقدامي انجام نشود وگرنه مجبورم مانع از ورود آنهـا  برخي از اسناد آمده كرنت دوف گفته است اميدوارم چن
  .40ولي در عمل چنين نشد و گروهي به سفارت انگيس رفتند و در آنجا متحصن شدند. به سفارت شوم

انگليس برويـد  گويد به سفارت  كنند سيد عبداهللا بهبهاني به پيروان خود مي زماني كه علما به قم مهاجرت مي 
شود درِِِ سفارت انگـيس بـه روي    پيچد و به مردم گفته مي اين خبر به سرعت درشهر مي .و آنجا متحصن شويد

   41.شما باز است به آنجا برويد

زيرا . آنها نگران بيماري شاه و فوت او بودند. 42ها براي حفظ منافع خود با آزاديخواهان همراهي كردند انگليسي
آنهـا  . هـا نداشـت   ِخوشـي از انگلـيس   ر روسها بـود و دل جانشين مظفرالدين شاه يعني محمد علي ميرزا طرفدا

ترسيدند اگر محمد علي ميرزا با اختيارات نامحدود به سلطنت برسد قدرت انگلـيس بسـيار ضـعيف شـود و      مي
به همين سبب براي محـدود كـردن اختيـارات شـاه بـا      . منافع آنها در خليج فارس و هندوستان به خطر بيفتد

  . ندآزاديخواهان همراهي كرد

هزينة اين جمعيت انبوه كه به روايتي بيش از چهارده . شد هر روز بر تعداد بست نشينان در سفارت افزوده مي 
مـردم مصـمم بودنـد تـا كسـب      « گويـد   براون به نقل از يك شاهد عيني مي.  هزار نفر بودند بر عهدة تجار بود

ان خواستار ايجاد عـدالت خانـه و برقـراري امنيـت در     آن. 43»هاي خود در پناه بيرق بريتانيا باقي بمانند خواسته
ش  دولت انگليس رسما از دولت ايران خواسـت هـر چـه    1285در تير ماه . شهرها و بركناري عين الدوله بودند

گويد جاي شـگفتي اسـت كـه     كسروي مي.  44زودتر شورش را خاتمه دهد و به خواستهاي مردم رسيدگي كند
فرسـتاد ولـي در    خواستند در مسجد جمع شوند دولت، سربازان را براي متفرق كردن آنهـا مـي   وقتي مردم مي
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حتـي از ورود آنهـا جلـوگيري هـم     . مقابل انبوه جمعيتي كه در سفارت بست نشسته بودند هيچ اقـدامي نكـرد  
در هر گوشه جمعي كنار هم نشسـته  . اي سياسي تبديل شده بود رسهدر اين زمان سفارتخانه به مد 45.كرد نمي

مردم براي اولين بار چيزهـايي مـي شـنيدند كـه تـاكنون      . داد بودند و يكي از نخبگان سياسي آنها را تعليم مي
  .در اين زمان بود كه لفظ مشروطه بر سر زبانها افتاد. كسي جرات ابراز آن را نداشت

گروهـي از مـردم تبريـز بـراي     . انگليس پناه بردند و در آنجا متحصن شـدند  نسولگريكدر تبريز هم مردم به  
در تبريز هم مانند تهـران  . هاي تهران مجلس ختمي برگزار كردند شدگان درگيري مهاجرت علما به قم و كشته

  گويد  كسروي در اين باره مي. شنيدند براي اولين بار مردم كلمة مشروطه را مي

ديدم . دانستم ولي انگيزة آن را نمي. روز چهارشنبه بود، بازارها بسته شد. خواندم بودم، درس ميشانزده ساله « 
. خواهنـد  گفت ارزاني نان را نمي گفت نان را ارزان كردند ديگري  مي يكي مي. كنند دو نفر با يكديگر گفتگو مي

خواهنـد؟ مشـروطه،    شـروطه مـي  خواهند؟ يكي گفـت م  خواهند پس چه مي سومي گفت اگر ارزاني نان را نمي
آن مرد رفت و مـن و ديگـران هـم بـه دنبـالش      . خواهي بداني با من بيا مشروطه چيست؟ ديگري گفت اگر مي

در مسجد آخوندي معني . شنيدم و در آرزوي دانستن معني آن بودم اولين بار بود كه نام مشروطه را مي. رفتيم
ن از گرفتاري توده، ستمگري درباريـان، خـواري كشـور سـخنان     در اين ميا. گفت مشروطه را به زبان تركي مي

بعد از آن سخنرانِ ديگر دربارة كميابي نـان و گرانـي گوشـت سـخن     ... گفت و بسياري از مردم به گريه افتادند
گفت و نويد داد چون مشروطه باشد نان فراوان و ارزان و گوشت در دسترس همگان باشد و بينوايـان از نـان و   

شوند و باالي منبر انگشتان خود را پهن كرد و وجب خـود را نشـان داد و بـا همـان زبـان تركـي و        كباب سير
  » 46شد روستايي گرفت كباب به اين اندازه، اين گفتارها باعث دلداري بينوايان مي

در سـاير شـهرها نيـز    . از خمسه و زنجان نيز خبر رسيد كه مردم به علت مهاجرت علماي تهران شورش كردند
ايـن خبرهـا بـه گـوش شـاه رسـيد و او بـه ناچـار         . نند اصفهان و كردستان و غيره مردم شورش كرده بودندما

خواسـتند از   با رسيدن اين خبر به سفارت انگيس مردم بسيار شاد شدند و مـي . الدوله را از كار بركنار كرد عين
دند و به مردم گفتند هدف اصلي عزل اما آزاديخواهان خبرآورندگان را از سفارت بيرون كر. سفارت خارج شوند
اي فرستادند كه هدف بازگشايي عدالتخانـه اسـت و تـا     علما نيز از قم براي متحصنين نامه. 47عين الدوله نيست

بهبهاني و طباطبايي موقعيت را مناسب ديدند و خواست اصـلي خـود را كـه    .  آن زمان از سفارت خارج نشويد

 
  120كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص  -  45
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نامه براي شـاه نوشـتند و از او بازگشـايي مجلـس مبعوثـان را  درخواسـت        آنها دو.. 48مجلس بود آشكار كردند
  .49كردند

اين نمايندگان اصالح طلباني مانند ميرزا محمـد  . نمايندگاني از سوي اصالح طلبان براي مذاكره به دربار رفتند
يرزا محمـد صـادق و   وزير دربار با مجلس شوراي اسالمي موافق بود ولي م. بودند... صادق و آقا ميرزا محسن و 

گفتند اگر كلمة اسالمي به ملي تبديل نشود مـردم از سـفارتخانه بيـرون     بقية اصالح طلبان مخالف بودند و مي
ديني و ملحد بودن تبعيد  اي در مجلس با شما مخالفت كند او را به اتهام بي زيرا اگر فردا نماينده. نخواهند آمد

سـرانجام نماينـدگان   . 50ها وجـود نخواهـد داشـت    شود ديگر اين بهانه خواهيد كرد ولي اگر لفظ ملي بكار برده
اصالح طلب و درباريان به توافق رسيدند و از شاه فرمان مشروطيت و تاسيس مجلس شوراي ملي را درخواست 

  .  كردند

. ش فرمان مشروطيت را صادر و با تاسيس مجلس شـوراي ملـي موافقـت كـرد    1285مظفرالدين شاه در مرداد 
  .هاي مردم با وجود عدم آگاهي از مفهوم و معناي مشروطه به جشن و شادي پرداختند توده

آرايـي كردنـد و توانسـتند نظـام      آنها به پيروي از پيشگامان سياسي و مذهبي خـود در مقابـل اسـتبداد صـف     
آنهـا  . هدف اصالح طلبان محدود كـردن اقتـدار سـنتي شـاه و درباريـان بـود      . مشروطه را در ايران برقرار كنند

نهضت مشـروطه بـا   . د برقرار باشدخواهان حكومتي مبتني بر قانون بودند كه در آن مساوات و عدالت ميان افرا
هـا   طلب و مترقي و علما به پيروزي رسـيد ولـي هـر يـك از ايـن گـروه       همراهي و همگامي آزاديخواهان اصالح

هاي متفاوت ميان پيشگامان نهضت و سـخنان مختلـف آنهـا     نگرش. برداشتي خاص از مفهوم مشروطه داشتند
  . هاي مردم شده بود باعث سردرگمي توده

آوردند و  گفتند مشروطه يعني رواج شريعت اسالمي و براي سخنان خود از قرآن و احاديث دليل مي ميگروهي 
اما گروهي ديگر آن را به . كردند هدف از جنبش مشروطه برقراري شريعت اسالم است انبوهي از مردم تصور مي

آوردنـد و دگرگـوني و تحـول     ياين گروه سخناني دربارة ميهن دوستي به زبان مـ . خواستند معني اروپاييش مي
  .دانستند جامعه را در ايجاد كارخانه و صنعتي كردن كشور و كشيدن راه آهن و غيره مي

كسروي دربارة جنبش مشروطه خواهي ايران . دانستند ي مشروطه و قانون را نميهاي مردم معناي واقع اما توده
ماند مشـروطه هميشـه    گر در زير فشار خودكامگي ميايران ا. گويم مشروطه براي ايران زود بود نمي« گويد  مي

در اين هنگام پيشوايان بايد بـا گفـتن و نوشـتن، معنـاي درسـت      ... گويم جنبش خام بود براي آن زود بود، مي
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ولـي چنـين پيشـواياني    ... رسـانيد   هاي مردم مي مشروطه و راه كشورداري و گرفتاريهاي ايران را به گوش توده
  »51نبودند

نمايندگاني كه به مجلس راه يافتند از ميان شـاهزادگان، علمـا،   . ش  گشايش يافت1285مهرماه 14مجلس در 
اي  اما روستائيان در مجلس نماينـده . بودند) يك زرتشتي( وران و كسبة معمولي و زرتشتيان  تجار، اعيان، پيشه

در آن . اما به مجلس راه نيافتندزنان نيز در آن دوره گر چه در جنبش مشروطه فعاالنه شركت كردند . نداشتند
  .زمان نه تنها در ايران بلكه در هيچ كشور اروپايي زنان حق راي نداشتند

برخـي از پژوهشـگران   . شد الدوله و مخبرالسلطنه نيز در ميان نمايندگان ديده مي نام برخي از رجال مانند وثوق
گويـد ايـن گـروه تـا پيـروزي       ما كسروي  مـي ا 52.تاريخ معاصر معتقدند اين افراد به جنبش مشروطه پيوستند

كسروي معتقد است آنها بعد از پيروزي انقالب لباس مشروطه خواهي  .53جنبش هيچ حمايتي از مردم نكردند 
ايرانيان با كوشش بسيار توانستند كارها را  54».سودجويي خود به دنبال چيز ديگري نبودند«بر تن كردند و جز 

خـواهي آنهـا را    ي اكنون كه پيروز شده بودند بار ديگر درباريان با لباسي مشروطهاز دست سودجويان بگيرند ول
  55.فريفتند و بار ديگر زمام امور را  به دست گرفتند

نـويس   از افرادي آگاه به اوضاع جهـان دعـوت كردنـد تـا پـيش     خواهان  مشروطه، مشروطهفرمان بعد از امضاي 
نويس نظامنامة انتخابات كشورهاي اروپـايي و غربـي    اين گروه پيش. كنندنظامنامة انتخابات را تدوين و تنظيم 

  .ماه ترجمه كردند و بعد از تغييراتي جزئي، تعديل شدة آن را به تصويب شاه رساندند را در مدت كمتر از يك

. اب شـدند نماينده از تهران و بقيه از شهرستانها انتخـ  60نمايندة مجلس،  150بر اساس اين نظامنامه از ميان  
نفر از روحانيان و حـدود پنجـاه نفـر از ميـان      25نفر  از نمايندگان از ميان تجار و بزرگان اصناف،  60بيش از 

  . زمينداران ، اعيان محلي و رجال انتخاب شدند

  گسترش ناامني در واليات
هرها اوضـاع كـامال   ولي در ساير ش. بعد از مشروطه در تهران نمايندگان انتخاب شدند و مجلس اول تشكيل شد

در ايـن  . خبر از رخدادهاي تهران بودنـد  بيمردم  ... در تبريز و رشت و مشهد و شيراز و كرمان  و . متفاوت بود
حتي در برخي از شهرها حكام محلي با خشـونت بسـيار مـانع انتخابـات     . چنان ادامه داشت مناطق استبداد هم
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،  57يندگان مجلس و تعلل نمايندگان براي آمـدن بـه تهـران   مانع تراشي حكام محلي براي انتخاب نما 56.شدند
زيرا . سبب شد بعد از انتخاب نمايندگان تهران، مجلس بدون حضور نمايندگان شهرستانها كار خود را آغاز كند

  آزاديخواهان بيم آن داشتند كه مبادا شاه تغيير عقيده بدهد و با تاسيس مجلس مخالفت كند 
. مانع تراشي آنها براي انتخابات، خشم برخـي از نماينـدگان مجلـس را برانگيخـت     عدم همكاري حكام محلي و

آنها در مجلس آشكارا اعالم كردند دولت با ملت همراهي و همكـاري نـدارد و خودسـري و اسـتبداد همچنـان      
؟ ما كه تشكيل شده است است پرسيدند اين چه مجلسي برخي از نمايندگان با اعتراض از دولت مي. ادامه دارد

نماينـدگان  . 58ايم در حالي كه مستبدين همچنان بـه ظلـم و سـتمگري خـود مشـغولند      براي چه اينجا نشسته
خواستار آن بودند كه كارها به افرادي واگذار شود كه لياقت و استعداد آن كار را داشته باشند و بتواننـد جلـوي   

حكام محلي نبود بلكه به علت متزلزل  اما مشكل مجلس  فقط ظلم. خودسري و گردنگشي مستبدين را بگيرند
  . و آشوب و در نهايت عدم امنيت شد شدن حكومت مركزي شهرهاي ايران گرفتار هرج و مرج

اقتدار حكومـت مركـزي   . نظمي سراسر شهرهاي ايران را فرا گرفته بود بر اساس گزارشهاي آن دوره آشوب و بي
راهها ناامن و شهرها صحنة جنگ و سـيتز ميـان مسـتبدان و     .قانوني در كشور حاكم بود از ميان رفته بود و بي
گويد ناامني و آشوبي كه بعد از انقالب مشروطه كشور را فـرا گرفـت سـبب     مستوفي مي. 59مشروطه طلبان بود

گفتند مشروطه شـده اسـت يـا     هر جا آشوب و غارتگري بود مي« در آن دوره . هايي از مردم شد دلسردي گروه
اي در دست مسـتبدين   اوضاع نابسامان كشور بهانه. 60»اش رسيد  گفتند به مشروطه كرد مي اگر كسي دزدي مي

به همين سبب نه تنها بـراي برقـراري نظـم بـا مجلـس و      . بود تا مردم را عليه مشروطه و مجلس تحريك كنند
  . كردند كردند بلكه در مقابل اقدامات مجلس كارشكني هم مي هاي واليتي همكاري نمي انجمن

سراسر مملكت را آشوب و هرج و . كند سپرينگ رايس سفير انگليس اوضاع آن دورة ايران را چنين توصيف ميا
مستبدين براي رسيدن به اهدافشان سـعي در گسـترش   . شود و روز به روز اوضاع بدتر مي. مرج فرا گرفته است

افتادة خود دسـت بـه    فت حقوق عقبسربازها و مستخدمين دولتي و صرافان براي دريا. ناامني در واليات دارند
در كرمانشاه و اصفهان و شيراز . ولي كامال مشخص است اين تجمع به تحريك گروهي بوده است. اند تجمع زده

جنگ ميان طرفداران حكومت و مشروطه خواهان باعث گسترش ناامني و اغتشـاش  ..  و يزد و اردبيل و تبريز و
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راهها در تصرف دزدهـا و راهزنـان   . ن مشغول غارت و تاخت و تازنددر منطقة غرب طوايف چادرنشي. شده است
   61.است و به دليل عدم امنيت راهها تجارت از رونق افتاده است

هايي از مردم از مشروطه شده بـود امـا    گر چه ناامني و اغتشاش مملكت را فرا گرفته بود و باعث دلسردي گروه
كوشيد هر چه زودتر قانون اساسي را تدوين و بـه تصـويب شـاه     يداد و م چنان به كار خود ادامه مي مجلس هم

  .برساند

  اصالحات مجلس اول
نمايندگان . اساسي مطرح شد، اول تدوين قانون اساسي و دوم تاسيس بانك ملي در آغازِ كار مجلس، دو مسئلة 

خطر براي استقالل كشور روية شاه و سفرهاي بيهودة پرهزينة او  به خارج را بزرگترين  هاي بي مجلس ولخرجي
گرفت  هايي بود كه شاه از بيگانگان يعني روسيه و انگليس مي زيرا تامين هزينة اين سفرها از وام. 62دانستند مي

بـه همـين سـبب مجلـس بـا      . انداخت داد كه استقالل و تماميت كشور را به مخاطره مي و به آنها امتيازاتي مي
همچنين تيول و تسعير  را برانداخت و سودهاي غيـر  . شدت مخالفت كردگرفتن هر گونه وامي از بيگانگان  به 

  . آمد از ميان برد مشروع را كه از راه وصول ماليات به دست مي
گروهـي از  . و باعث گسترش فتنه و آشوب شـد   63.اين اقدامات خشم گروهي از رجال و زمينداران را برانگيخت

مجلس در اين كار عجله كرده است زيرا اين كـار باعـث مخالفـت     گفتند نمايندگان مخالف رد تيول بودند و مي
اين گروه از نمايندگان معتقد بودند نبايد مخالفان را تحريك كـرد و آنهـا را در   . تيولداران با مجلس خواهد شد

تـري ماننـد تـدوين     مقابل مجلس قرار داد بلكه اكنون زماني است كه مجلس بايد در آرامش به كارهاي اساسي
گفتنـد   گروهي ديگر از نمايندگان مي.. بپردازد... ون اساسي و عدم دريافت وام از بيگانگان و تاسيس بانك و قان

هدف از مشروطه آگاه كردن و بيدار كردن مردم بوده است و اگر قرار باشد مردم به دليل تيول از عقيـدة خـود   
آنها بر رد تيول تاكيد داشـتند و  . ل خود واگذاشتبازگردند و دوباره پذيراي ظلم و ستم شوند بايد آنها را به حا

و باعـث انسـجام و تشـكل بيشـتر مخالفـان در برابـر        64اين قانون عليرغم مخالفاني كه داشت به تصويب رسيد
  . مجلس شد

در اين قانون به هيچ عنوان از آزاديهاي فـردي  . ش به امضاي مظفرالدين شاه رسيد1285قانون اساسي در دي 
گر چه در ميان آزاديخواهان كساني بودند كه هـم  . حقوق فطري و طبيعي صحبتي به ميان نيامد و اجتماعي و

خواستند با اصرار در اين زمينه فرصت  به دموكراسي كشورهاي غربي آشنا بودند و هم طالب آن بودند ولي نمي
ودتـر قـانون اساسـي را بـه     خواسـتند هـر چـه ز    آنها مي. را از دست بدهند زيرا نگران بيماري و فوت شاه بودند
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اين موقعيـت در زمـان   . تري موارد ديگر را در قانون اساسي بگنجانند تصويب شاه برسانند و در موقعيت مناسب
. محمدعلي شاه به دست آمد و آنها توانستند با تصويب متمم قانون اساسي نواقص قوانين قبلي را جبران كننـد 

تمم قانون اساسي ميان نماينـدگان مجلـس روي داد عـدم تسـاوي     اما بزرگترين چالشي كه در زمان تصويب م
گفتند چگونه ممكن است يـك زرتشـتي و يـا     مخالفان مشروطه مي. ميان مسلمانان و پيروان ساير مذاهب بود

چنـين چيـزي مخـالف بـا قـانون      . منـد شـوند   يهود و مسيحي و يا گبر در مقابل قانون از حقوقي مساوي بهـره 
اهللا نوري  مخالفان سرسخت تساوي حقوق ميان مسلمانان و پيروان ساير اديان شيخ فضل يكي از. شريعت است

زماني كه گروهي از نمايندگان مجلس به تدوين متمم قانون اساسي مشـغول بودنـد او تجـار و كسـبه و     . 65بود
از . به تصويب نرسدبرخي از روحانيان را با خود همراه كرد و از آنها خواست مراقب باشند تا قانوني خالف شرع 

 66.اهللا مخالفت خود را با حكومت مشروطه اعالم كرد و گفت بايد حكومت مشروعه باشـد  فضل  همان زمان شيخ
سخن گفتن از تساوي و برابري ميان مسلمان و كافر در مجلس مخالفت گروهي از مردم بر عليـه نماينـدگان و   

  .مجلس را به همراه داشت

اهـالي مملكـت ايـران در مقابـل     « عقب نشيني كرد و واژة دولتي را بـه آن افـزود   مجلس در برابر اين اعتراض 
گويد قانون دولتي چه معنايي دارد معلوم  مخبرالسلطنه هدايت مي»  .قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود

ه به ظـاهر  او به همراه طرفداران خود در مسجد شا. اما اين عقب نشيني نتوانست شيخ را راضي كند 67».نيست
اهللا با گروهي از روحانيان مخـالف مشـروطه    شيخ فضل. فاطميه چادري برپا كرد  خواني و مراسم دهة براي روضه

او اعالم كرد مشروطه با اسالم سازگار نيست و مشـروطه  . به حضرت عبدالعظيم رفتند و در آنجا بست نشستند
  . بايد مشروعه باشد

هاي خود خواستار حمايت مردم از مجلس و مشروطه شد و به آنهـا   رانيسيد محمد طباطبايي در يكي  از سخن
در آن  68.گفت هر كس بگويد مشروطيت مخالف دين اسالم است دنياپرست است، به ايـن افـراد توجـه نكنيـد    

  .زمان مردم به دو دسته تقسيم شدند، طرفداران مشروطه و مخالفان آن

كردند تا بـر روي ورقـه هـايي بنويسـند مـا مشـروطه        حريك ميدر تهران بعضي از مشروطه خواهان اطفال را ت
سـپس در كوچـه و بـازار بـه دنبـال سـگها       . آويختند ها را با ريسماني به گردن سگها مي خواهيم و آن ورق نمي
ايـن كـار باعـث خشـم     . گفتند اينها دشمنان مشروطه و آزادي هسـتند  زدند و مي دويدند و آنها را كتك مي مي
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خواهند قوانيني وضع  از سوي ديگر در ميان مردم شايع شده بود كه نمايندگان مي 69.شد ه ميمخالفان مشروط
كه ما نيازي به قوانين نداريم و شريعت، قانون اسـالم و قـانون كشـور اسـت و تنهـا كسـي كـه          كنند در حالي

امدند و  ه مجلس مياز سوي ديگر مردم دسته دسته براي دادخواهي ب 70.تواند قانون وضع كند خداوند است مي
نمايندگان در مجلـس  . خواستند در مقابل دولت بايستد گفتند و از نمايندگان مي تظلمات خود را به مجلس مي

گفتند بايد كسي به مردم بفهماند مجلس و دولت بايد با يكديگر همكاري داشته باشند نه اينكـه   به اعتراض مي
  . 71ي بيان تظلمات مجلس نيست وزارت عدليه استبايد به مردم گفت جا. با يكديگر مجادله كنند

داننـد معنـي    انجمن ايالتي به مجلس نوشت هنوز در واليات مردم نمـي . در ساير واليت هم اوضاع نابسامان بود
به همين دليل آشوب و اغتشاش . 72كنند مشروطه يعني آزاد بودن و ندادن ماليات مشروطه چيست و تصور مي

هاي واليتي در شهرهاي مختلف ايران سبب وحشـت   در واقع تشكيل انجمن. شده استباعث ناامني در واليات 
ها از طرف مجلـس وظيفـه داشـتند آن منـاطق را اداره كننـد و از گسـترش        زيرا اين انجمن. دولتيان شده بود

مات ها را سد راه خود مي ديدنـد بـا اقـدا    ولي حكام محلي كه اين انجمن. آشوب و هرج و مرج جلوگيري كنند
كردند و هـم   ها وضع مي از سوي ديگر هم علما به سبب برخي از قوانيني كه اين انجمن. كردند آنها مخالفت مي

گـر چـه طبقـة    . هـا بودنـد   كردند از مخالفان سرسخت انجمن مالكين كه اين نمايندگان در كار آنها مداخله مي
هـا نتواننـد    برخي از عوامل سبب شد انجمـن  ولي. 73رفتند ها به شمار مي تجار و مردم فرودست حاميان انجمن

هاي مردم حفظ كنند يكي از اين عوامل عدم توافق ميـان نماينـدگان و مشـاجرات     پايگاه خود را در ميان توده
همچنين عدم كارايي آنها در بهبود اوضاع و برقراري نظـم و امنيـت باعـث دلسـردي     . دائمي آنها با يكديگر بود

  .ها شد مردم از انجمن

  خالفت با مشروطه م
او از . درگذشت و پسرش محمد علي ميرزا به قدرت رسيد)  1325ذيحجه (ش  1285مظفرالدين شاه در  دي 

همان آغاز با دعوت نكردن نمايندگان مجلس در مراسم تاجگذاري، خشـم و نفـرت خـود را از مجلـس و نظـام      
زيرا در آن مراسـم رجـال و اعيـان و وزراي    . ختاعتنايي خشم نمايندگان را برانگي اين بي.  مشروطه آشكار كرد

مهـري   ايران و سفراي خارجه و برخي از علماي طراز اول حضور داشتند ولي نمايندگان منتخب مردم مورد بـي 
زماني كه محمد علي شاه قدرت را در دست گرفت اوضاع كشور بسيار پريشـان و آشـفته   . شاه قرار گرفته بودند

شاه و برخي از درباريان از مجلس دلخوشي نداشـتند زيـرا آنهـا همـواره در كشـور      . دخزانة كشور خالي بو. بود
امـا اكنـون در مقابـل    . آنها پيش از ين صاحب مال و جان رعاياي خود بودنـد . رفتند قدرتي مطلق به شمار مي
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جيهاي دربار يابد و هدفش نه تنها مهار كردن ولخر ديدند كه قدرتش روز به روز افزايش مي خود مجلسي را مي
. خواهد با تدوين قانون و تصويب آن قدرت و اموال و درآمد آنها را هم تحت كنتـرل خـود درآورد   است بلكه مي

به همين سبب شاه و درباريان مصمم بودند مجلس را از ميـان بردارنـد و هماننـد گذشـته قـدرت را در دسـت       
  . بگيرند

ش  وقايع مهمي 1287تا به توپ بستن مجلس در سال  1285از زمان روي كار آمدن محمد علي شاه در سال 
شاه و مخالفت برخـي از علمـا بـا مشـروطه و محاصـرة       السلطان و سوء قصد به جان محمد علي مانند قتل امين

  . تبريز و غيره به وقوع پيوست

هـاي   تهران را جمع كردند و به آنهـا پـول دانـد تـا بـه محلـه       اي از اراذل ش طرفداران شاه عده 1286در سال 
ايـن  . 74اي را با خود همراه كنند و باعث اغتشاش و ناامني در شهر شـوند  مختلف تهران بروند و اوباش هر محله

مـا پيـرو قـرآنيم، مشـروطه     «گفتنـد   آنهـا مـي  . گروه به خيابانها ريختند و عليه دولـت مشـروطه شـعار دادنـد    
از سـوي ديگـر مخالفـان مشـروطه بـه      . آنها در ميدان بهارستان مقابل مجلس تجمع كردنـد » 75...خواهيم نمي

دهند تا در مـاه رمضـان بـا روي گشـوده و بـدون       آبادي بدكاره بودند پول مي گروهي از زنان كه به گفتة دولت
ـ  به ما آزادي دادند و ما مي«و بگويند  افتندحجاب در بازار تهران به راه  آنهـا  . »76دون حجـاب باشـيم  خواهيم ب

توانستند از خانه خـارج شـوند    اي سنتي مانند ايران كه زنان بدون اجازة شوهرانشان نمي دانستند در جامعه مي
خواستند با اين قبيل كارهـا باعـث     آنها مي. تواند باعث هيجان عمومي شود حجاب تا چه حد مي حضور زنان بي

. ديد و دو دلي گروهي ديگر نسبت به مشـروطه و آزاديهـاي آن شـوند   دلسردي و نوميدي گروهي از مردم  و تر
شـاه   خواهد و از محمدعلي گروهي ديگر نيز در خيابانها به راه افتادند و شعار دادند ملت آل محمد مشروطه نمي

در آن زمان محمدعلي شاه براي اختالل در كار مجلس و به حاشيه راندن . و مخالفان مشروطه طرفداري كردند
  . پذيرد كرد حكومت مشروطه را قبول ندارد ولي حكومت مشروعه را مي طرفداران مشروطه ادعا مي

مـردم بـه   . مشروطه خواهان و مخالفان مشروطه هر دو در مقابل مجلس در ميـدان بهارسـتان اجتمـاع كردنـد    
بـه گفتـة   . هو طرفـداران مشـروط   مخالفـان مشـروطه  . گيرنـد  صورت دو دستة مخالف روبروي يكديگر قرار مي

دادند اكنـون انبـوهي از    كسروي كساني كه ده ماه پيش در راه مشروطه خواهي آن همه شور و شوق نشان مي
وضعيت مجلس هم بسيار بـد بـود   . 77كنند آنها در برابر مخالفان مشروطه خاموش ايستاده يا با آنها همراهي مي
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از تـرس شـريعت    كـه خـواه بودنـد و گروهـي     گروهي كه شـريعت . و نمايندگان به دو گروه تقسيم شده بودند
  . پرداختند»  78رويه كاري « خواهان به 

دهـد مفهـوم مشـروطه در نـزد اكثريـت مـردم متفـاوت از مفهـومي بـود كـه            بررسي وقايع آن دوره نشان مي 
و  در آن زمان دين و مذهب نقشي اساسي در زندگي مردم داشت و علما. خواهان آن بودند غربگراطلبان  اصالح

آنها زماني كه مهاجرت علما و مخالفت آنها بـا حكومـت   . روحانيان ارزش و اعتبار خاصي در ميان مردم داشتند
تا اين زمان هيچ اسمي از مشـروطه در ميـان مـردم    . را ديدند به جنبش درآمدند و خواهان بازگشت آنها شدند

بـه  . كردنـد  آوردند معناي آن را درك نمـي  ان ميآن را به زب) نشيني در سفارت  بعد از بست( اگر هم  آنها. نبود
و باعـث    79همين دليل شور و شوق آزاديخواهي بسيار زود در ميان مردم به خصـوص در تهـران از ميـان رفـت    

كردند و خواستار برقـراري   مخالفان از مجلس و نمايندگان بدگويي مي. سردي و تزلزل پيشگامان جنبش شددل
مخالفـان مشـروطه   . گفتند مجلس و اقدامات آن با شرع اسالم سازگاري ندارد مي آنها . مشروطة مشروعه بودند

  . 80.هايي را به بازار فرستادند و از بازاريان دعوت كردند در مقابل مجلس اجتماع كنند گروه

گفتند اگر بعضي از اصول قانون  آنها مي. كردند در مجلس بعضي از نمايندگان صحبت از نقض قانون اساسي مي
گويد به آنهـا گفـتم    آبادي مي دولت. اسي نقض شود ضرري ندارد بهتر از آن است كه خون كسي ريخته شوداس

نقـض يـك قـانون    . اند هم پيوسته  داند زيرا قوانين به زند معني و مفهوم قانون را نمي كسي كه اين حرف را مي
الزم باشـد جـان خـود را هـم فـدا      بايد براي حفظ قانون اساسي كوشيد و حتـي اگـر   . ناقض ساير قوانين است

  . 81كنيم تا اين قانون براي آيندگان باقي بماند مي

مخالفان مشـروطه در بهارسـتان چادرهـايي برپـا     . كردند طلبان اسلحه به دوش از مجلس محافظت مي مشروطه
قبـول  هـايش مـورد    شاه براي مذاكره با نمايندگان گروهي را به مجلـس فرسـتاد ولـي درخواسـت    . كرده بودند

. ها و سربازها و توپخانه محاصره شـد  ش مجلس به وسيلة  قزاق1287در جمادي االول . نمايندگان قرار نگرفت
. ميدان بهارستان شبيه به ميدان جنـگ بـود  . گذاشتند كسي به مجلس وارد و يا از آن خارج شود دولتيان نمي

ن قصـد داشـتند از مجلـس و نماينـدگان     مليـو . در تيراندازي ميان مليون و دولتيان چند نفري كشـته شـدند  
اما با خـروج سـيد عبـداهللا بهبهـاني و سـيد محمـد طباطبـايي و        . محافظت كنند و در مقابل دولتيان بايستند

اما بـه جنـگ ادامـه    . 82.همراهان آنها از مجلس و رفتن آنها به باغ سپهساالر  گر چه مليون دچار ترديد  شدند
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مجلس . ولتيان چندين ساعت به طول انجاميد تا سرانجام دولتيان پيروز شدنددادند تيراندازي ميان مليون و د
هاي رجال و اعيـان و دكانهـايي    مسجد سپهساالر و برخي از خانه. به توپ بسته شد و ساختمان آن منهدم شد

  :كند دولت آبادي اوضاع آن روز را چنين توصيف مي. كه نزديكي مسجد بودند خراب شدند

ر جوالنگاه تعدي غـارتگران گشـته، مـردم پسـت فطـرت اسـباب نفـيس قيمتـي را از خانـة          مسجد سپهساال« 
هـاي گرانبهـاي    هاي اطراف و از عمارت مجلس و عمارتهاي بهارستان كه پر است از ذخيـره  السلطان و خانه ظل

و  كردنـد، درهـا   اي كـاش بـه بـردن اسـباب قناعـت مـي      . ميرزا حسين خان سپهساالر همه را به يغمـا بردنـد  
آوردنـد،   مـي  هـا را كنـده، چوبهـاي سـقف را در     سنگهاي هـزاره . بردند هاي گران قيمت را از جا كنده مي پنجره
همه ... برند  هايش را مي كندند و هر كدام بزرگ بود با سنگ آن را شكسته، تكه هاي بزرگ را از ديوارها مي آينه

  83»....نمايند را برده و هر چه بردني نيست آنها را خورد مي

ميرزا ابوالقاسم پسر بزرگ سيد محمد طباطبايي از مخالفان مشروطه بود و از همان آغاز بـا محمـد علـي شـاه     
 گفت اوضـاع كنـوني كشـور مشـروطه     او معتقد بود اهل ايران قابليت مشروطه را ندارند و  مي. كرد همراهي مي

   84.نيست بلكه آشوب و هرج و مرج است

شـود   روز بعد از بمباران مجلس بازارها باز مي 85شهر حكومت نظامي برقرار شد بعد از به توپ بستن مجلس در
شـود كـه مـا     اي بـه ديـوار زده مـي    صـبح آن روز از طـرف دولـت اعالميـه    . 86گوينـد  و مردم از مشروطه بد مي

 عفـو عمـومي  . خواستيم چند نفر مفسد را بگيريم كه آنها را دستگير كرديم و ديگر با كسـي كـاري نـداريم    مي
ميـرزا جهـانگير خـان و ملـك     . شـود  دستگيري مشروطه طلبان از روز بعد آغاز مي. شامل حال رعايا شده است

رئيس مجلس ممتازالدوله و حكيم الملـك در  . شوند المتكلمين مدير روزنامه صور اسرافيل دستگير و كشته مي
سيد عبـداهللا  . شوند ه پناهنده مياي مخفي شده و بعد از گذشت چند روز با لباس مبدل به سفارت فرانس گوشه

بـه   .شوند گير كرده و مانع رفتن او ميكنند ولي قبل از خروج  از كشور او را دست بهبهاني را به عتبات تبعيد مي
. شود به شرط آن كه با كسي رفت و آمد نداشـته باشـد   سيد محمد طباطبايي اجازة اقامت در شميران داده مي

گروهي ديگر از . شوند به سفارت انگيس پناهنده مي.. و سيد حسن حبل المتين و تقي زاده و علي اكبر دهخدا 
گروهي . شود در واليات نيز ميان مردم دو دستگي ايجاد مي. كنند آزاديخواهان متواري شده و خود را پنهان مي

بسـيار انـدكي   كنم جز گروه  گويد گمان نمي دولت آبادي مي. خوانند خود را تجدد خواه و گروهي سنت گرا مي
كننـد بـه دليـل آن     كسي بداند معني و مفهوم تجدد و سنت چيست و اگر اين دو گروه با يكديگر مخالفت مـي 
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است كه روساي ملكي و مذهبي آنها بر سر قـدرت و رياسـت بـا هـم كشـمكش دارنـد و طرفـداران آنهـا هـم          
  87.كوركورانه و به تبعيت از رهبرانشان بر ضد يكديگرند

كساني كه قسم خورده بودند حافظ مشروطه و حـامي مجلـس باشـند از     حتي بسياري ازمجلس بعد از خرابي 
  :گويد االسالم كرماني مي ناظم. ندگوي مشروطه بد مي

آجرهـاي مجلـس را همـين    . كننـد  عجب است كه باقيماندة اسباب مجلس را همين مردم غارت كردند و مـي «
قسم خورده بودند حامي و حافظ مشروطه باشـند غـارت كردنـد     هاي مردم را همين افراد كه خانه. مردم بردند
اين مردم جاهل و فاسد هستند كه نـه  . رحمي و غارت تا اين اندازه گسترش يابد ها حاضر نبودند بي واال دولتي

» 88...اينها گروهي جاهل و نادانند و هر چه كنند از جهل و نـاداني اسـت  . دانند نه دين و نه پيامبر مشروطه مي
  . گويد روز اول به ديگران گفتم جهالت مردم و عدم آگاهي آنها بزرگترين مانع براي ترقي است مي او

طلبـان   تـا ديـروز در پـي مشـروطه    ... اين ملت جاهـل و  ... « گويد االسالم كرماني با تاسف و تاثر بسيار مي ناظم
   89»دويد و امروز در پي درباريان مي

  :گويد او در ادامه مي 

ق جسد دو نفر از مقتولين مشروطه خواه را از قبر درآوردند و به استخوانهاي آنها اهانت .ه 1326ب رج 16در «
نفـاق آنهـا   . وضع امروز مردم تهران از اهل كوفه و شام هم بدتر اسـت . اهالي طهران خوب امتحان دادند. كردند

  90».جاي سخني باقي نگذاشته است

شـد و   هاي امن كمتر يافت مـي  ز تهران بود زيرا در آن نقاط مكانتر ا در واليات وضعيت مشروطه طلبان سخت
ان كشـته شـدند   به همين سبب در شهرستانها تعداد بيشتري از مشروطه طلب. شدند تر شناسايي مي افراد سريع

آبادي مشروطه در ايران ناقص و ناخالص بود به همين دليـل نتوانسـت بـه     به گفتة دولت. و اموالشان غارت شد
مشروطه خيلي زود به دست افرادي جاهـل و  . 91حقيقي خود عمل كند و حق را از باطل تشخيص دهد وظايف

توان كاري از پيش برد فقط زماني  او معتقد است تا ملت به رشد و بلوغ سياسي نرسند نمي. ناآگاه از ميان رفت
  .92كه آنها حق خود را بشناسند براي گرفتن آن قيام خواهند كرد
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طلب كـه بـه    او شايع كردند كه مردم به دنبال آرامش و امنيت هستند و از دست مشتي آشوب شاه و همراهان
شاه ادعـا كـرد اكنـون كـه     . برپا كردند و كشور را به اغتشاش كشاندند ناراضي هستند  نام مشروطه طلبي فتنه

  . اند ملت بسيار شادمان و شكرگزارند گران متواري شده مجلس خراب شده و فتنه

. هـا خـاموش شـدند    مطبوعـات تعطيـل و سـخنراني   . انهدام مجلس فعاليت مشروطه خواهان ممنوع شد بعد از
  .مشروطيت نوپا درهم شكست. استبداد و خودكامگي بار ديگر كشور را فرا گرفت

  اعاده مشروطيت
پـي  هاي محلي را بر هم زدند و هر كـس   بعد از كودتاي محمدعلي شاه و سركوب مشروطه طلبان مردم انجمن

از سـوي  .  هاي واليتي هم به دستور مركز و همكاري حكام محلي بسته شـدند  كسب و كار خود رفت و انجمن
ديگر علماي نجف شاه را تهديد كردند كه در صورت عدم گشايش مجلس همة آنهـا بـه سـوي تهـران حركـت      

عواقـب  . مايت خواهند كردخواهند كرد و فتواي حرام بودن ماليات را خواهند داد و مردم از اين حكم شرعي ح
گويد در اين زمـان  ديگـر    آبادي مي دولت. ندادن ماليات به دولت باعث خالي شدن خزانه و انحالل سلطنت بود

   93.خواهي رنگ دين و مذهب به خود گرفته بود  آزادي و مشروطه
. خواني نداشـت   همهاي سنگين محمدعلي شاه براي حفظ قدرت و از ميان بردن مشروطه با خزانة خالي  هزينه

هاي بيگانـه اعـالم    به دولت خواهان مشروطه. هاي بيگانه متوسل شد به همين سبب او براي گرفتن وام به دولت
كردند حكومت محمد علي شاه غيرقانوني است و اگر دولتي به او وام دهد ملت ضامن بازپرداخـت آن نخواهـد   

  .بود

تجمع خود قرار دادند و عليه شاه و حكومـت اسـتبداي او فعاليـت    ايرانيان تبعيد شده به خارج، پاريس را مركز 
دورة جديدي از . ساير ايرانيان نيز از كشورهاي ديگر براي حمايت مشروطه خواهان به پاريس رفتند. كردند  مي

تة اما  ايرانيان بر اساس عادت گذشـ . ها و مقاالت در اين شهر آغاز شده بود ها و تجديد حيات روزنامه سخنراني
به همـين سـبب   . اين بار هم نتوانستند با يكديگر متحد شوند 94خود و سوء ظني كه نسبت به يكديگر داشتند

آنهـا در  . ها توجه اروپا را به ايـران جلـب كـرد    ولي اين سخنراني. كرد هر گروهي مجزا از گروه ديگر فعاليت مي
  95.جدي براي از ميان بردن استبدادنوشتند اين نهضتي است مردمي و تالشي است  هاي خود مي روزنامه

هاي محرمانة سر باركلي سفير انگليس در ايران مردم به محمد علي شاه اعتماد نداشتند حتي  بر اساس گزارش
گفتنـد   آنهـا مـي  . زماني كه او قول برقراري مجدد مشروطه و مجلس را داد مردم اعتنايي به اين حرفها نكردنـد 
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م را به دادن ماليات مجبور كند ولي بعد از آن دوبـاره پيمـان شـكني خواهـد     خواهد با اين سخنان مرد شاه مي
   96.كرد

شـهر  . جنبش مشروطه خواهي در اياالت و ساير نقاط ايران سركوب شد ولي تبريز به مبارزات خـود ادامـه داد   
اجـازة ورود  طلبان تبريز را محاصـره كـرده بودنـد و     گرفتار آشوب و هرج و مرج و قحطي شده بود زيرا سلطنت

مردند ولي آزاديخواهان حاضر به تسـليم در   مردم دسته دسته از گرسنگي مي. دادند آذوفه و كاال به شهر را نمي
شاه براي سركوبي مشروطه طلبان و محاصرة تبريز نياز به پول داشت به همـين دليـل   . مقابل مستبدين نبودند

ريقـي  بـه هـر ط   به بهانة حفظ جان و مال اتباع خـود  ندخواست مي روسها. انگليس تقاضاي وام كرد از روسيه و
سربازان روسي به تبريز وارد شدند و به كشـتار و آزار مـردم پرداختنـد و باعـث     . شده محاصره را از ميان ببرند

  .شدند مردمخشم  

د بـه  طرف تقسيم كـرده بـو    كه ايران را به سه منطقة زير نفوذ روس و انگليس و بي 1907روسها طبق قرارداد 
كه چند ماه بعد از انقالب مشـروطه ميـان روس و    1907قرارداد .  تبريز وارد شدند و محاصره را از ميان بردند

گر چـه  . انگليس بسته شده بود، استقالل ايران را از ميان برد و اين كشور را ميان روسيه و انگليس تقسيم كرد
ن دو كشور ايران را زير نفوذ خود گرفتند و حاكميـت  مجلس با اين قرارداد شديدا مخالفت كرد ولي در عمل اي

  . آن را از ميان بردند

با از ميان رفتن محاصره، مليون تبريز توانستند برخي از  مناطق اطراف تبريز ماننـد مراغـه را تصـرف كننـد و      
و  مقاومت دالورانة مليونِ تبريـز سـبب شـورش در برخـي از شـهرهاي ايـران شـد       . مستبدين را شكست دهند

در اصفهان نيروهاي بختياري قدرت را در دسـت گرفتنـد و حـاكم    . هايي براي تجديد مشروطه بپاخاستند گروه
در رشت سپهدار اعظم به مليون پيوست و با تشكيل حكومت موقت مجلس ملي . محلي را از شهر بيرون كردند

. در تبريز و رشت و اصفهان و الر بـه وجـود آمـد    خواهي مشروطهش چهار مركز 1287در اواخر . را تشكيل داد
. ها با وجود نبود امكانات ارتباطي سـعي در همـاهنگي بـا يكـديگر بـراي نـابودي مسـتبدين داشـتند         اين گروه
روس و انگلـيس بـه شـاه اعـالم     . به سمت تهران حركت كردند و شعارشان اعادة مشروطه بود خواهان مشروطه

آنها از شاه خواستند تاريخ انتخابـات و  . نكند او را به حال خود واگذار خواهند كرد كردند اگر مشروطه را برقرار
مليون حاضر به سازش نبودند زيـرا  . بازگشايي مجلس را اعالم كند و از مليون هم خواستند با شاه سازش كنند

  . به شاه اعتمادي نداشتند

در جنگي كه ميان مليون و مسـتبدين روي داد گروهـي از   . ش وارد تهران شدند1288در تير  خواهان مشروطه
. زده از قـواي ملـي اسـتقبال كردنـد     مـردم تهـران هيجـان   . مستبدين فراري و گروهي ديگر به مليون پيوستند
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حمـدعلي شـاه بـه    م. گروهي از آنها به مليون پيوستند و با  در دست گرفتن سالح در شمار مليون قرار گرفتند
و رجـال و بسـياري از    رهبـران مشـروطه  العاده مجلس ملي مركـب از   اجالس فوق. سفارت روسيه پناهنده شد

در اين اجـالس خلـع محمـدعلي شـاه و بـه سـلطنت رسـيدن        . اعضاي مجلس سابق در بهارستان تشكيل شد
السـلطنه انتخـاب    عنـوان نائـب   عضدالملك رئيس ايل قاجار به. پسرش احمد شاه دوازده ساله به تصويب رسيد

ها و مجاهديني كه بعد از فتح تهـران و بركنـاري    چي شاه به گفتة مستوقي مشروطه بعد از خلع محمدعلي. شد
. انداختند مرتكب اشتباهات بسـياري شـدند  » 97مبارزه داخل ميدان بي« شاه اسلحه به دست گرفتند و خود را 

يكـي  . ت افراطي خود باعث ايجاد تفرقه و دو دستگي در ميان مردم شدندتر از مليون با اقداما اين گروه انقالبي
دار زدن او باعث شد گروهي نسبت به مشروطه بـدبين  . اهللا نوري بود از اين اقدامات افراطي دار زدن شيخ فضل

رفت و  يشمار م اهللا گر چه با مشروطه مخالفت كرده بود ولي يكي از علماي آن زمان به فضل  زيرا  شيخ. 98شوند
شدن شـيخ   نما باعث كشته به گفتة مستوفي نه تنها اين افراد آزاديخواه. در نزد گروهي از مردم قابل احترام بود

  . هاي بسياري را پديد آوردند و انقالب را به انحراف كشاندند شدند بلكه بعد از فتح تهران خرابي

نمايندگان مجلس دوم به دو . انتخابات مجلس بودعلي شاه يكي از كارهاي مهم  بعد از فتح تهران و خلع محمد
نفر بودند  28دانستند  دموكراتها كه خود را روشنفكر و متجدد مي. گروه دموكراتها و اعتداليون تقسيم شده بود

خواندنـد و   دموكراتها را تندرو و انقالبي مـي  نيز اعتداليون .ناميدند نفر بودند ارتجاعي مي 36و اعتداليون را كه 
  .كردند جرايد از آنها به شدت انتقاد ميدر 

كـه   خواهـان  مشروطه در بيرون از مجلس نيز ميان. در مجلس ميان دموكراتها و اعتداليون بحث و درگيري بود
. گروهي از آنها طرفدار اعتداليون و گروهي ديگر طرفدار دموكراتها بودنـد كشـمكش و اخـتالف وجـود داشـت     

مسـتبدين  . هرها نيز كشيده شد و پيامـد آن نـاامني و اعتشـاش و آشـوب بـود     دامنة اين اختالفات به ساير  ش
روساي عشاير جنوب كه مخـالف وزارت سـردار اسـعد    . زدند داخلي و عوامل خارجي نيز به اين آشوبها دامن مي

بودند به خصوص ايل قشقايي كه رقيب سرسخت بختياريها بودند حاضر به قبول وزارت سـردار اسـعد و سـلطة    
ايـل قشـقايي   . هاي ايلي مانعي جدي براي ايجاد وحدت و يگانگي بـود  در اين زمان نيز رقابت. اريها نبودندبختي

حسين كاشي در كاشـان  . داد براي جلوگيري از سلطة بختياريها با ايجاد آشوب در جامعه ناامني را گسترش مي
ود در منطقـة غـرب بـراي دسـتيابي بـه      ساالرالدوله بـا طرفـداران خـ   . هاي خود آشوب بپا كرده بود با غارتگري

ميرزاي علي  محمد. جنگيد و مناطق كرمانشاه و كردستان را به آشوب كشانده بود طلبان مي سلطنت با مشروطه
و شكست  براي رسيدن به قدرت به ايران بازگشت و با مليون و قواي دولتي درگير شد با حمايت روسيه مخلوع
جمعـي از تجـار و كسـبه و    . علي شاه بـا مليـون درگيـر شـدند     اندن محمددر مشهد گروهي براي بازگرد. خورد
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گروهي از مليون به رهبري ستارخان و باقرخان براي دفاع از اسالم و محافظت آن در مقابل دموكراتها انجمنـي  
و عمـل  آنها از مجلس خواستار اخراج آن گروه از نمايندگان دموكراتي بودند كه انقالبي و تندر. را تشكيل دادند

روم و دست چند نفـر   خودم مي« حتي باقر خان تهديد كرده بود اگر آنها اخراج نشوند. زاده كردند مانند تقي مي
ولي سردار اسـعد بـه آنهـا اخطـار داد بـا همراهـي       » 99.كنم گيرم و از مجلس بيرون مي از وكالي انقالبي را مي

  . واهد شدنيروي بختياري كه در اختيار دارد مانع چنين اقداماتي خ

السـلطنه بختيـاري را كـه مخـالف      اعتداليون براي رسيدن به هدفشان به علماي نجف متوسل شـدند و ضـرغام  
كردنـد ايـن    زاده بيمناك بودند و تصور مي آنها از اتحاد سردار اسعد و تقي.سردار اسعد بود با خود همراه كردند 
و بـه وزارت رسـيدن    فـات سـقوط كابينـة سـردار اسـعد     پيامد اين اختال. اتحاد به انقالبي ديگر خواهد انجاميد

  . سپهدار بود

مـردم بـه ضـديت بـا     . تر كرد اوضاع را آشفته) ش1288تير ( در اين اوضاع نابسامان ترور سيد عبداهللا بهبهاني 
زاده سـيد عبـداهللا    در ميان مردم شايع شـده بـود تقـي   . دموكراتها پرداختند و بر عليه آنها شعارهاي تند دادند

  .و او به خارج از ايران رفت كردند زاده را صادر تقي تفسيقعلماي نجف حكم . بهبهاني را كشته است

بـر  . در نتيجة اين اقدامات كابينة سپهدار هم سقوط كرد و رقابت ميان سردار اسـعد و سـپهدار از ميـان رفـت    
. زاده، سردار اسعد از او حمايتي نكرد و او ناچار به آذربايجان و از آنجا به خارج از كشـور رفـت   خالف تصور تقي

بعـد از ايـن وقـايع    . به تالفي ترور بهبهاني به دست مخالفان كشته شدند ور دموكراتهاحاميان پر شچند نفر از 
اين حكم .  او  به بهانة ترور بهبهاني دستور خلع سالح مجاهدين را صادر كرد. الممالك به وزارت رسيد مستوفي

زيرا دستور خلع سالح  .باعث اغتشاش و درگيري ميان دولتيان كه اكثريت آنها بختياري بودند با مجاهدين شد
مجاهدين براي مقابله با قشون بختياري به پارك اتابك . 100شامل نيروهاي مجاهدين به جز قشون بختياري بود

شـوند و سـتارخان مجـروح و     اي از طرفين كشته مي در درگيري ميان قواي بختياري و مجاهدين عده. روند مي
شود زيرا هم ستارخان و باقر خان در نزد  م شديد مردم ميانتشار اين خبر باعث خش. شود باقرخان دستگير مي

از . شوند اي از جوانان كه تجربة جنگي نداشتند كشته مي عدهدر اين درگيري مردم احترام بسيار داشتند و هم 
علي شاه يكي از بزرگترين حاميان خـود را از دسـت داده بـود بـا       سوي ديگر دولت روس كه بعد از خلع محمد

  . كشاند و ايجاد مانع در كار مجلس و دولت، با تحريك مستبدين كشور را به ناامني و اغتشاش ميكارشكني 

مجلس براي رفع اين بحران مستشار . اما يكي از بزرگترين مشكالت مجلس دوم بحراني مالي و نبود قشون بود
ا ايـن دو كشـور در آن زمـان    مالي خود را از امريكا و صاحب منصبان ژاندارمري را از سوئد استخدام كـرد زيـر  
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امور مـالي ايـران را   زد و  مورگان شوستر امريكايي براي امور مالي دست به اصالحات. منافعي در ايران نداشتند
امـا دو دولـت روس و انگلـيس    . رسيد اوضاع مالي ايران رو به اصالح و بهبود است سر و سامان داد و به نظر مي

مورگان شوستر بـا همكـاري مجلـس سـعي در تملـك امـالك       . كايي شدندخواستار اخراج مورگان شوستر امري
 به ايران اولتيماتوم دادش 1290در آذر  روسيه.اسلطنه داشت ولي  اموال او تحت حمايت دولت روس بود شعاع

همچنـين ايـران نبايـد بـدون موافقـت روس و انگلـيس مستشـار خـارجي         . كه بايد شوستر از ايران خارج شود
با انتشار اين خبر مردم به هيجان آمدند و بر عليه روسها دست . مجلس اين اولتيماتوم را رد كرد .استخدام كند

  . به اقداماتي زدند مانند تحريم قند روسي و عدم استفاده از ترامواي اسبي و غيره

كردنـد اگـر    آنها اعالم. به دنبال اولتيماتوم روسيه سالداتهاي روس در تبريز و رشت دست به كشتار مردم زدند
  .ايران اولتيماتوم را نپذيرد سالداتهاي روس ايران را اشغال خواهند كرد

مان بحراني نبايـد مجلـس تعطيـل    در اين اوضاع پريشان دمكراتها و گروهي از اعتداليون معتقد بودند در اين ز
جلـس ناصـرالملك   بعد از تعطيلـي م  101.ش به كار خود پايان داد1290در بهمن باالجبار مجلس دوم اما . شود

  . اولتيماتوم روسيه را پذيرفت و مورگان شوستر ايران را ترك كرد

هـا را توقيـف    روزنامـه . زيادي از نمايندگان مجلس را كه اكثريت آنها دمكرات بودند تبعيد كرد  ناصرالملك عدة
   102.هاي روس و انگليس گردن نهاد كرد و به خواست

هـا در اردبيـل و اهـر و     شاهسـون . تي و عشـاير درگيـري پديـد آمـد    در مناطق عشايري فارس ميان قواي دول 
آشوب و راهزنـي در مسـيرهاي كرمانشـاه و شـيراز و اصـفهان و      . ارسباران نيروهاي دولتي را خلع سالح كردند

كـه گرفتـار دو    ايران در حالي. دولت ايران ديگر قدرت و نفوذي نداشت. ساير راهها امنيت را از مردم سلب كرد
قدرتمند روس و انگليس شده بود با خرانة خـالي و بـدون مجلـس ملـي دورة نـاتواني و ضـعف خـود را        كشور 

)  ش1293( آغـاز جنـگ جهـاني اول      تـا  ) ش 1284( در طي يك دهه از آغـاز جنـبش مشـروطه    . گذرانيد مي
  . شدندت خارجي و مداخالهاي داخلي  بسياري از جوانان دلير و شجاع اين سرزمين قرباني اختالفات و درگيري

  نتيجه
آغاز جنگ جهاني اول اين سرزمين  1293ش تا  1284در طي يك دهه يعني از آغاز انقالب مشروطه در سال 

اي كه در آن آشوب و ناامني از يـك سـو و كوشـش     دوره. هاي قبل را تجربه كرد دورة جديدي متفاوت از دوره
ي و تدوين و تصـويب قـانون   تاسيس مجلس شوراي مل. براي قانونمند كردن كشور از سوي ديگر در جربان بود
مجلــس اول  بهتــرين و پرشــورترين و . رود شــمار مــي اساســي يكــي از مهمتــرين دســتاوردهاي آن دوره  بــه
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 17نمايندگان اين مجلـس توانسـتند در مـدت كمتـر از دو سـال،      . كارآمدترين مجلس تاريخ معاصر بوده است
نمايندگان مجلـس اول از جـان    .ه انجام برسانند،  كارهاي مهمي را ب1326جمادي االول  23تا  1324شعبان 

گذشتگاني بودند كه با وجود مخالفت شاه و درباريان و بيگانگاني مانند روسية تزاري و برخي از علما توانسـتند  
در آن زمـان هنـوز طبقـة حاكمـه     .. قوانيني را به تصويب برسانند كه در زمان خود بسيار انقالبي و پر شور بود

گر چه نهضت مشروطه به ظاهر پيروز شد ولي نتوانست بـه   . ود خود را مشروطه خواه جلوه دهدبفرصت نيافته 
هـاي   در نزد اكثريت تـوده . اهداف واقعي خود برسد و بار ديگر ظلم و استبداد جايگزين آزادي و دموكراسي شد
بـه   غربگـرا اصـالح طلبـان   . مردم انقالب مشروطه انقالبي شريعت مدار بود كه علما در آن نقش حياتي داشتند

سبب بافت سنتي و مذهبي جامعه آن روز و نفوذ روحانيت در ميان مردم، همواره بر اين نكتـه تاكيـد داشـتند    
از سـوي ديگـر   . كه اسالم حقيقي دموكراتيك است و اهداف آنها برگرفته شده از اسالم و مـذهب شـيعه اسـت   

يد همگام و همراه با مردم و ساير نخبگـان سياسـي آن روز   روحانيت نيز با وجود نفوذ و اقتدارش مي دانست با
 با وجود اختالفات عقيدتي در ابتدا به دليل منافع مشترك يعنـي  به همين سبب پيشروان جنبش. ت كندحرك

  . برقراري عدالت ناگزير مجبور به سازش شدند مبارزه با استبداد و
رايـج   هاي سنتد افكار و ديدگاههايشان را با قانون شرع و يا نتوانستن آن زمان نخواستند  غربگرا  طلبان اصالح

گراها خود را بـا   كردند اكنون وقت آن رسيده است كه علما و ساير سنت آنها تصور مي. آن زمان هماهنگ كنند
كه قشر عظيمي از مردم تـابع ديـدگاهها و نظـرات علمـا      در حالي. وضع موجود يعني تجددگرايي تطبيق دهند

نتوانسـتند شـرايط را درك كننـد و پيشـرفت و      غربگـرا  طلبان اصالح. دگرايان اقليتي بيش نبودندبودند و تجد
براي كشور به ارمغان  الب مشروطه گر چه دستاوردهاييانق. ها به پيش برند هاي توده توسعه را همگام با نگرش

با وجود قانون اساسي مدون اين كشـور بـار ديگـر    . دست يابد و غيره آورد ولي نتوانست به اهدافي مانند آزادي
الگـوبرداري   نبود احزاب سياسي، توقيف مطبوعات، عدم آزادي قلم و گفتار و. گرفتار استبداد و خودكامگي شد

بيانگر اين واقعيت است كه انقالب مشروطه نتوانست ... هاي رايج  ناديده گرفتن عقايد و سنت رويه از غرب و بي
  .اهداف واقعي خود دست يابد و به انحراف كشيده شد به
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