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درس سوم 

زمينه های نهضت مشروطه
مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى:

«بايد به مشروطه افتخار بكنيم و مشروطه را جزو نقاط عطف تاريخ ايران بدانيم. 
خواسته ى علما در مشروطه، عدالت خواهى بود. تحصن ها، فداكارى ها، ايستادگى ها و 
مقابله هايى كه با دستگاه استبداد صورت گرفت، فقط يك درخواست اخالقى محض 

نبود. عدالتى كه آن ها مى خواستند، عدالت در زمينه ى مسائل حكومتى بود…»1

نهضت مشروطه يکی از حوادث بزرگ تاريخ معاصر ايران است، که تأثير عميق و پايداری در 
تحوالت فکری و سياسی جامعه ی ما گذاشته است. 

آن ها  تشريح  به  که  تأمل اند  قابل  چند  عواملی  نهضت،  اين  پيدايش  ريشه های  بررسی  در 
می پردازيم.

ـ   از دست رفتن سرزمين هايى از چهار سوی ايران   ١
يکى از داليل نارضايتى مردم از حکومت قاجار، از دست رفتن سرزمين هايى بود که به وسيله ى 

دولت هاى استعمارگر روس و انگليس از ايران جدا شده بودند. 
شمال    غربى و  بودند از: کل قفقاز در  عبارت  ايران جدا شد  قسمت هايی که توسط روسيه از 
منطقه ی ماوراء النهر در شمال شرقی (شامل کشورهای قزاقستان، تاجيکستان و ترکمنستان کنونی) به 

اين ترتيب، در شرق و غرب درياى خزر، مناطق و ايالت هاى وسيع و زرخيزى از ايران جدا شدند. 
سرزمين هايی که توسط انگلستان از ايران جدا شد عبارت بودند از: ايالت هاى هرات و قندهار؛ 

و بخش بزرگی از بلوچستان.۲ 
www.Khamenei.ir ــ١

٢ــ  محيط مافی، مقدمات مشروطيت، ص ٢٩؛ مجتهد زاده، نگاهی به چگونگی شکل گيری مرزهای خاوری ايران، ص ٢٤ ــ٢٣.
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٢ـ غلبه ی استعمار بر مملکت
کشور های استعمارگر اروپايی از قرن شانزدهم ميالدی شروع  به اشغال سرزمين هايی در آسيا، 
آفريقا، و قاره آمريکا کردند و تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم کشورهای متعددی را زير سلطه 
خود درآوردند. ايران نيز به داليل موقعيت ويژه ی جغرافيايی و برخورداری از منابع سرشار مواد اوليه، 

مورد توجه کشورهای استعمارگر قرار گرفت.
ضعف حکومت قاجار و طمع ورزى و فساد مالى درباريان،  زمينه ی سلطه ی بيگانگان بر مملکت را 

فراهم کرده بود. بارزترين نتيجه ى اين وضعيت، امتيازهاى متعددى بود که به خارجيان داده مى شد. 
عالوه بر آن قرض هايی که شاهان قاجار از کشورهای بيگانه می گرفتند موجب سلطه ی بيش تر 
استعمارگران بر مملکت شد. عالقه ى شاهان قاجار به مسافرت به اروپا، انگيزه و ميزان دريافت وام از 
بيگانگان را افزايش داد. ناصرالدين شاه و م ظفرالدين شاه قرض هايی از روس و انگليس دريافت کردند 

و به جاى اين که اين پول را هزينه ى کارهاى اساسى کنند آن را، خرج سفرهاى خود به اروپا کردند. 

موجب  به  كه  مناطقى 
از  گلستان  عهدنامه ى 

ايران جدا شد. 

موجب  به  كه  مناطقى 
تركمانچاى  عهد نامه ى 

از ايران جدا شد. 

موجب  به  كه  مناطقى 
از  آخال  عهدنامه ى 

ايران جدا شد. 

نفوذ  تحت  مناطق 
ى  دوره  در  ايران 

فتحعلى شاه  

براساس  كه  مناطقى 
از  پاريس  عهدنامه ى 

ايران جدا شد. 

موجب  به  كه  مناطقى 
گلداسميت  قرارداد 

از ايران جدا شد. 

پيشروى  مسيرهاى 
روس ها 

درياچه آرال رود سيحون

بخارا
رود جيحون 

عشق آباد سمرقند
 مرو 

هرات 
كابل

قندهار
رود هيرمند

 بلوچستانرود سند

درياى عمان

خليج فارسبندر عباس

بوشهر
شيراز  

عربستان

اصفهان

 تهران 
تبريز

   رود ارس
باكو

 تفليس

 ايران در دوره ى قاجاريه 

قشم
تنب بزرگ و کوچک
کيش

ابوموسی

خارک
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دادن امتيازات، گرفتن وام و  اعمال حق کاپيتوالسيون که از عهدنامه ى ترکمانچاى برقرار 
شد و هم چنين دخالت های دولت هاى بيگانه در امور داخلی ايران احساسات ملى را جريحه دار 

کرده بود. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
داشته  ما  مملکت  به  استعمارگران  توجه  در  نقشی  چه  ايران  جغرافيايی  موقعيت 

است؟ 

٣ـ استبداد دستگاه حاکم
حکومت قاجار بر بنياد استبداد متکى بود و قدرت در دست شاه و اراده ى او متمرکز بود. مردم 
ايران هيچ گونه تضمين براى حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادى نداشتند.۱  شاه و 
بستگانش هر کارى که مايل بودند، انجام مى دادند و هر باليى که مى خواستند، بر سر مردم مى آوردند. 

در ايالت (استان) ها وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ايالت ها از ميان شاهزادگان انتخاب 
مى شدند و درمنطقه ى خود مانند يک شاه عمل مى کردند. روش انتصاب حاکمان ايالت ها به اين طريق 
بود که اين ايالت ها در ازاى دريافت ماليات هاى سنگين ثابت ساليانه، به طور کامل در اختيار شاهزادگان 
قرار مى گرفتند. اين نوع واگذاری شبيه به فروش ايالت ها بود؛ بدين گونه فشار مالياتى کمرشکنى بر مردم 

تحميل مى شد. به اين دليل مردم از حکومت قاجار ناراضی بودند.

ـ   مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار ٤
توجه مردم مسلمان ايران به آموزه هاى دين اسالم نظير امر به معروف و نهى از منکر، عدالت خواهى 
و لزوم دفع ظلم که در آيات قرآن کريم و سيره ى معصومين به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت 
به اين آموزه ها احساس تکليف کنند. از سوى ديگر گسترش فعاليت علماى دينى در دوره ى سلطنت 

١ــ  يک روز در بازگشت ناصرالدين شاه از زيارت حضرت عبدالعظيم (ع)، سربازهايى که پرداخت حقوقشان ماه ها عقب افتاده بود، 
مى خواستند عريضه اى به شاه تقديم کنند اما از طرف همراهان او، با ضرب و شتم پس رانده شدند. آن ها نيز از شدت ناراحتى چند تکه سنگ 
به سوى نوکرهاى شاه پرتاب کردند. يکى از اين سنگ ها به کالسکه ى شاه خورد و اسب ها رميدند. به دستور ناصرالدين شاه، سربازان شاکى 
را که ده نفر بودند، با دستان بسته به شهر آوردند و همگى آن ها را در حضور او، با طناب خفه کردند. (ن.ک.: شيخ االسالمى، افزايش نفوذ 

روس و انگليس در ايران، ص ۱۵.) 
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ناصرالدين شاه، موجب برقرارى ارتباط منظم ميان مردم و روحانيون گرديد و در نتيجه زمينه ى پيدايش 
حرکتى فکرى به رهبرى عالمان دينى فراهم شد. گسترش اين حرکت فکرى موجب افزايش آگاهى مردم 
در زمينه ى مسائل اعتقادى و دينى شد و باورهاى مذهبى و فرهنگى جامعه را در مقابل آيين هاى ساختگى 
و دسيسه هاى بيگانگان تقويت کرد. اولين ثمره ى اين فعاليت ها، پيروزى در نهضت تنباکو بود که عالوه 
بر لغو قرارداد توتون و تنباکو، قدرت و رهبرى روحانيون شيعه را در صحنه ى سياسى کشور آشکار 
کرد و آسيب پذيرى استبداد داخلى و استعمار خارجى را در برابر اراده ى ملت نشان داد. اين جريان 
فکرى و اعتراض آميز از دوره ى ناصرالدين شاه به دوره ى سلطنت مظفرالدين شاه منتقل شد و به تدريج 
به نهضتى عظيم به رهبرى روحانيون تبديل گرديد که آيت الله سيد  محمد طباطبايى، آيت الله سيد  عبدالله 
بهبهانى و آيت الله شيخ فضل الله نورى در داخل ايران و مراجعى همچون آيت الله محمد کاظم خراسانى، 
آيت الله شيخ عبدالله مازندرانى و آيت الله حاج ميرزا حسين فرزند ميرزا  خليل تهرانی در نجف اشرف 
آن را رهبرى مى کردند. اساس اين نهضت بر مبارزه با استعمار خارجى و استبداد داخلى و تالش براى 
برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ايجاد عدالت خانه و «دارالشورا» قدرت و اختيارات پادشاه 

و حکام را محدود و با اجرای قوانين اسالمى از لجام گسيختگى آن ها جلوگيرى کند.

ـ   ورود انديشه های جديد  ٥
عصرى که در آن، شاهان سلسله ى قاجار با خودکامگى بر مردم حکومت مى کردند، دوران تحول هاى 
فکرى و آزادى خواهى در قسمت هايی از جهان بود، و در تعدادی از کشورها، حکومت «مشروطه» برقرار 
شده بود. از سال ۱۲۳۸ تا سال ۱۲۹۰ ش. کشورهاى انگليس، ايتاليا، دانمارک، اتريش، مجارستان، 
آلمان، فرانسه، ژاپن، روسيه، چين و مصر به حکومت مشروطه و يا جمهوری دست يافتند.۱  ايرانيان نيز 

به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، تحت تأثير اين نهضت ها و رويدادهاى فراگير قرار داشتند. 
اعزام  نظير  مختلف  شکل هاى  به  ايران،  به  مشروطه خواهی  تفکر  ورود  زمينه هاى 
دانشجو به خارج، سفرهاى درباريان و سياستمداران به خارج، و مهاجرت برخى از ايرانيان 

به کشورهاى مختلف فراهم شد. 
و  جهان گردان  دانشجويان،  مهاجران،  مأموريت هاى  و  مسافرت ها  معاشرت ها،  دستاورد 
ديپلمات هاى ايرانى که با کشورهاى پيشرفته در تماس بودند، از راه انتشار روزنامه ها و چاپ کتاب ها، 

و در خالل نامه ها و سخنان آنان، به جامعه منتقل مى شد.
١ــ  حائری، تشيع و مشروطيت، ص١.
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ـ  روزنامه ها : يکى از عامل هايى که در دوره ى قاجار سبب ايجاد تحولى بزرگ در مردم  الف 
شد، انتشار روزنامه ها بود. در آن زمان روزنامه هاى فارسى زبان دو دسته بودند: داخلى و خارجى. 
مى شدند.«کاغذ  تقسيم  و «غيردولتى»  روزنامه هاى «دولتى»  دسته ى  دو  به  خود  داخلى  روزنامه هاى 
اخبار»، «وقايع اتفاقيه»، «شرف» و «شرافت» از جمله روزنامه هاى دولتى بودند. «کاغذ اخبار» اولين 
روزنامه ى ايران بود که توسط ميرزا صالح شيرازى انتشار يافت. «تربيت» و« ادب» از معروف ترين 
روزنامه هاى غيردولتى چاپ ايران بودند. «عروة الوثقى»، «اختر»، «قانون»، «حبل المتين»، «حکمت» 
ايران  وارد  و  چاپ  کشور  از  خارج  در  که  بودند  زبان  فارسی  روزنامه های  مشهورترين  از  و «ثريا» 

مى شدند.۱  

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟

ب ـ آثار روشنفکران
۱ــ سفرنامه ها: اولين نشانه هاى انديشه هاى نوين، در سفرنامه هاى عهد قاجار مشاهده مى شود. 
ـ از معروف ترين اين آثار است.  ـ از اولين دانشجويان اعزامى به خارجـ  سفرنامه ى ميرزاصالح شيرازىـ 
حکومت  نظام  به ويژه  غربى،  نوين  انديشه هاى  از  روشنى  به  خود  سفرنامه ی  در  شيرازی  صالح  ميرزا 
حاج زين العابدين  اثر  بيگ»  ابراهيم  «سياحت نامه ى  است.  کرده  تمجيد  و  تعريف  انگليس،  مشروطه ى 
مراغه اى، يکى ديگر از اين آثار است. در اين سفرنامه، اوضاع نابه سامان کشور به زبان ساده بيان گرديده 

و در مقابل، از ويژگى هاى مثبت تمدن غرب سخن گفته است. 
مستشارالدوله،  ميرزايوسف خان  ميرزاملکم خان،  نوشته هاى  ديگر:  آثار  و  کتاب ها  ۲ــ 
عبدالرحيم خان طالبوف و ميرزا فتحعلى آخوند زاده معروف ترين آثارى هستندکه در پيدايش مشروطه خواهى 
مؤثر بودند. پذيرش انديشه هاى غربى و شيفتگى و خودباختگى بى چون   و چرا در برابر فرهنگ بيگانه، از 
ويژگى هاى بارز افکار اين افراد بود. آنان نهضت مشروطه طلبى مردم ايران را که بر مبناى عدالت   خواهى 

و نفى استبداد و استعمار بود، با عقايد برخاسته از انديشه هاى وارداتى و غربى خود درآميختند. 
ـ  ٩٨؛ ذاکر حسين،  مطبوعات سياسی ايران در عصر مشروطيت،  ١ــ  ن. ک: موالنا، سير ارتباطات اجتماعی در ايران، ص ٩٤ ـ

ص   ٤٠ــ٤٤؛ صدر  هاشمی، تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج   ١، ص ٦٣.



٤٢

۱ــ چه عواملى زمينه هاى نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ 
مشروطه خواهى  پيدايش  در  نقشى  چه  دينى  عالمان  فعاليت  و  اسالم  سياسى  انديشه ى  ۲ــ 

داشت؟ 
۳ــ نهضت تحت رهبری روحانيون در دوره ی ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه بر چه پايه هايی 

استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟  
٤ ــ در دوره ى قاجار انديشه هاى سياسى جديد از چه طريقى به ايران راه يافت؟ 

٥ ــ در آثار روشنفکران ايرانى دوره ى قاجار، به چه مسائلى توجه شده است؟ 

۱ــ سفرنامه ى يکى از ايرانيانى را که در زمان ناصرالدين شاه به اروپا سفر کرده، تهيه کنيد و 
بخش هايى از آن را در کالس بخوانيد. 

۲ــ در مورد يکى از روزنامه هاى زمان ناصرالدين شاه، مطلبى تهيه کنيد.

ا از ک نامهى ف ۱

انديشه و جست  و جو

نهه زم امل ع چه ۱

پرسش های نمونه
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درس چهارم

آغاز حرکت مردم عليه استبداد
و پيروزی نهضت مشروطه

مشروطه  نهضت  پيروزى  به  كه  روىدادهايى  و  حوادث  سير  با  درس  اين  در 
انجاميد، آشنا مى شويد و به ماهيت آن بيش تر پى مى بريد.

مظفرالدين شاه
در اواخر دوره ى سلطنت ناصرالدين شاه، مردم، رفته رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار 
را آشکار کردند. ترور ناصرالدين شاه، آخرين نمونه ى اين نارضايتى عمومى بود. او پادشاهى خودکامه 
بود که در طى حکمرانى پنجاه ساله اش، با شيوه هاى استبدادى، از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگيرى 
مى کرد. جانشين او، مظفرالدين شاه، فردى سست عنصر، بى اراده و بيمار بود و توانايى سروسامان دادن 
به امور کشور را نداشت. اما در عين حال، رئوف و مهربان بود. مظفرالدين شاه، عين الدوله را که فردی 

مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و اداره ى مملکت را به او سپرد.۱ 
مظفرالدين شاه نيز مانند پدرش، سه بار به اروپا سفر کرد. پيامد اين سفرها، هزينه هايى سنگين 

بود که دولت با گرفتن وام از بيگانگان، آن را تأمين مى کرد.۲ 
هم زمان، در روزنامه ها ماجراهايى از اين سفرها درج مى شد و خشم عمومى را برمى انگيخت.۳ 
خشونت هاى عين الدوله و حاکمان ايالت ها، همراه با فقر عمومى و رکود شديد اقتصادى نيز، بر اين 

نارضايتى ها مى افزود و کشور را در آستانه ى يک شورش سراسرى قرار مى داد. 
ـ   ۱۸۷؛ يادداشت های ملک المورخين، ص ۵۱  ــ۵۶. ١ــ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس، ص ۱۷۴ـ

ـ  ۴۲۹؛  ۴۷۸ـ ص  السلطنه،  احتشام  خاطرات  ـ  ۲۲۹؛  ۲۱۷ـ و   ۸۹ ص  شاه)،  الدين  مظفر  اّول  (سفر  فرنگستان  سفرنامه  ن.ک:  ٢ــ 
ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج١، ص ۱۲۸ به بعد؛ خاطرات سياسی ميرزا علی خان امين الدوله، ص ۲۶۳؛ تاريخ روابط سياسی 

ـ  ۱۷۵؛ نهضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه، ص ۵۶. ايران و انگليس، ص ۱۶۰ـ
٣ــ ن.ک اعتمادالسلطنه، «يادداشت هاى روزانه ى»، ص ۱۰۳؛ خاتمى، زمينه هاى خيزش مشروطه، ص ۲۸؛ «مقدمات مشروطيت»، 

ص۸۲      ــ۸۳. 



٤٤

محرم سال ۱۳۲۳ ق /فروردين ۱۲۸۴ ش. مناسب ترين فرصت را براى اعتراض هاى مردمى فراهم 
کرد. روحانيون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى حضرت اباعبداللّه الحسين عليه السالم، ضمن 
تکيه بر جنبه ى ستم ستيزى قيام آن حضرت، پيام عدالت خواهى را بين مردم تبليغ مى کردند. از اين تاريخ تا 
۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ ق / ۱۴مرداد ۱۲۸۵ ش. سلسله حوادثى رخ داد که سرانجام به پيروزى نهضت 

مشروطه  انجاميد.۱ در ادامه با مهم ترين حوادثی که منجر به پيروزی اين نهضت شد، آشنا می شويد.
 

١ـ ماجرای نوز بلژيکى
يکی از حوادث شتاب دهنده ی جنبش مشروطيت ماجرای نوز بلژيکی بود. اين واقعه واکنشی در 

برابر توهين به مقدسات مردم مسلمان ايران به شمار می رود، که آغازگر يک جنبش عمومی شد. 
اروپاييانى که در تهران بودند، در مراسم سال نو محفلى مى آراستند و در آن، با پوشيدن لباس هاى 
مختلف و زدن صورتک (ماسک) بر چهره، جشن بال ماسکه برپا مى کردند. در مراسم سال ۱۲۸۳ش. 
موسيو نوز بلژيکى، که طبق قرارداد گمرکى ايران و روسيه (۱۲۸۰ش.) کارگزار روس ها در امور گمرک 
روحانيان و در حالى که قليان به دست داشت، عکس گرفت. اين عکس در محرم   ايران بود، با لباس 
۱۳۲۳ق / ۱۲۸۳ش. در ميان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد؛ زيرا بلژيکى ها که از سال 
۱۳۱۵ق / ۱۲۷۶ش. اداره ى گمرک هاى ايران را به دست گرفته بودند، با بدرفتاری افکار عمومى را بر 

ضد خود تحريک کرده بودند.
رهبرى اين حرکت را آيت الله سيدعبدالله بهبهانى به عهده داشت. در    واقع اين اولين جرقه ى 
نهضت مشروطه بود. پس از آن، طرفداران نهضت تالش کردند حرکتى را که سيدعبدالله بهبهانى آغاز 
کرده بود، بدون نتيجه رها نشود. به اعتقاد آنان، اين گام اگر با موفقيت به پيش مى رفت، قدم هاى مهم تر 
پشت سر آن برداشته مى شد.۲ بنابراين، آيت الله سيدعبدالله بهبهانى با آيت الله سيد محمد طباطبايى متحد 

شد. اين اتحاد، تا پايان حرکت مذکور، ادامه يافت.۳
همکارى اين دو سيد روحانى، مردم ستم ديده و آزادى خواهى را که از مدت ها قبل در «انجمن هاى 
مخفى» تشکل هاى کوچکى فراهم آورده بودند، اميدوار ساخت، تا از گوشه و کنار سر برآورند و آماده ى 

١ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ١، ص ۲۱۷ــ۲۳۷.
٢ــ ن. ک: اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۱۲۷ــ ۱۲۸؛ صفايی، رهبران مشروطه، ج ١، ص ۱۷۸؛ مدنى، تاريخ تحوالت 

سياسى و روابط خارجى ايران، ص ۹۷.
٣ــ رضوانى، انقالب مشروطيت، ص ۷٦ــ۷٧.



٤٥

قيام شوند. در ادامه ى اين جريان و همزمان با سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا، عده اى از بازرگانان در 
حرم حضرت عبدالعظيم (ع) تحصن کردند.۱

٢ـ نارضايتی مردم ايالت ها
اين  معروف ترين  بود.  مردم  نارضايتى  بودن  فراگير  نشان گر  که  داد  رخ  حادثه هايى  نيز  ايالت ها  در 
حوادث ماجراى شالق خوردن سه تن از علماى کرمان بود که براى مقابله با فرقه ى «شيخيه» در اين شهر 

قيام کرده بودند. اين سه، پس از آن که به فلک بسته شدند، از شهر اخراج گرديدند.
در ماه رمضان سال ١٣٢٣ ق، به ويژه ايام عزادارى اميرالمؤمنين (ع)، محور اصلى سخنرانى 
توهين به اين عالمان بود که براى حفظ تشيع در برابر فرقه هاى ساختگى به پا  واعظان تهران، موضوعِ 

خاسته بودند.۲
١ــ آبراهاميان نوشته است: نخستين اعتراض به صورت يک راهپيمايى آرام در جريان مراسم عزادارى ماه محرم بود. حدود دويست 
تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل موسيو نوز بلژيکى و بازپرداخت وام هايى که دولت از آن ها گرفته بود، شدند. (ايران بين دو 

انقالب، ص ۱۰۴.)
ايران،  مشروطيت  انقالب  تاريخ  ملک زاده،  ۳۲۴؛  ۳۰۹ــ  ص   ،١ ج  ايرانيان،  بيداری  تاريخ  کرمانی،  ناظم االسالم  ن.ک:  ٢ــ 

ص  ۸٠    ــ۸٦.

آيت الله بهبهانیآيت الله طباطبايی



٤٦

در ديگر ايالت ها و شهرها نيز شرايط نامساعد بود؛  شعاع السلطنه، حاکم فارس، با ستمگرى هاى 
خود، موجب نارضايتی مردم شده بود. مردم خراسان از ستمگرى هاى آصف الدوله به جان آمده بودند. 
خودسرى  به  آشکارا  بود،  آورده  به دست  را  قم  ــ  تهران  مسافران  جابه جايى  امتياز  که  فردى  قم،  در 
پاکدامن، عالمان قم  گاريچى» شهرت داشت، با بى احترامى به يک زن  مى پرداخت. او که به «عسکر 
را به واکنش واداشت، اّما دولت به سادگى از کنار اين حوادث گذشت. درنتيجه، دامنه ى اعتراض ها 

بيش تر گسترش يافت.۱

٣ـ ماجرای بانک استقراضى روس
با وجود مخالفت عمومى، روس ها در محل يک قبرستان متروک، ساختمان بانک استقراضى 
روس را بنا نهادند. آيت الله سيدمحمد طباطبايى به شدت با اين کار مخالفت کرد. مردم نيز از اين اقدام 
روس ها، ناخشنود بودند. بنابراين، يک اعتراض عمومى شکل گرفت، اما روس ها، با بى اعتنايى، به کار 

خود ادامه دادند. تا اين که موضوع به اطالع مراجع تقليد نجف رسيد.
آيت الله سيدمحمد طباطبايى و سيدعبدالله بهبهانى و روحانى ديگرى به نام ميرزا مصطفى آشتيانى۲، 

به همراه مردم تهران در يک شورش عمومى، ساختمان مذکور را با خاک يکسان کردند.۳ 

٤ـ فلک شدن بازرگانان
وارد  روسيه  از  قند  و  کبريت  نفت،  مانند  مردم  نياز  مورد  کاالهای  از  برخی  قاجاريه  دوران  در 

می شد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزايش يافت.۴
در اواخر ماه رمضان ۱۳۲۳ق/ ۱۲۸۴ ش. گران شدن قند، شعله هاى اعتراض را برافروخت. 
حاکم  عالء الدوله،  او،  اشاره ى  به  بگيرد.  چشم  زهر  مردم،  از  تا  کرد  بهانه  را  موضوع  اين  عين الدوله 
تهران، بازرگانانى را که در ماجراى نوز بلژيکى به حرم حضرت عبدالعظيم پناهنده شده بودند، احضار 
کرد و برخى از آنان، از جمله حاج سيدهاشم، تاجر خوش نام قند، را به فلک بست. به همين سبب، شهر 
به هم ريخت؛ بازارها بسته شد و مردم در «مسجد شاه» گرد آمدند. در پى اين تجمع، مردم نيرو گرفتند و 

١ــ اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۱۲۸ــ۱۳۲.
٢ــ او پسر کوچک ميرزا حسن آشتيانى معروف بود که در نهضت تنباکو نقشى فعال داشت.

٣ــ جهت اطالع بيش تر ن. ک: ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ١، ص ۳۲۵ــ ۳۲۸؛ اعظام قدسی، خاطرات من، 
ج ١، ص ۱۲۴ــ۱۳٠.

٤ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج١، ص ۳۳۳؛ نهضت مشروطه بر پايه ی اسناد وزارت امور خارجه، ص ۱۲۹.



٤٧

کشمکش بين طرفداران استبداد و عدالت خواهان، 
شدت گرفت. دولت به وحشت افتاد و با پا در ميانى 
موقت،  به طور  جمعه،  امام  ابوالقاسم  ميرزا  حاج 
داماد  ابوالقاسم،  ميرزا  حاج  يافت.  فيصله  قضيه 
امامت  به  شاه  جانب  از  او  بود.  ناصرالدين شاه 
جمعه ى تهران منصوب شده بود و از وى و دربار، 

پشتيبانى مى کرد.
مجلسى  شاه،  مسجد  در  روز،  آن  فرداى 
جمعه  امام  توطئه ى  با  تجمع،  اين  شد.  برپا  بزرگ 
استبدادى  نظام  پشتيبان  که  او  عوامل  و  دربارى 
چوب  با  مأموران،  و  شد  کشيده  تشنج  به  بودند، 
حادثه،  اين  درپى  افتادند.  مردم  جان  به  چماق  و 
برپا شد. به  منزل هاى علما  بزرگى در  اجتماع هاى 
پيشنهاد آيت الله سيدمحمد طباطبايى، روحانيون و 

مردم، با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت عبدالعظيم تحصن کردند.۱

٥  ـ مهاجرت صغرٰی
مهاجرت  به  عبدالعظيم  حضرت  صحن  در  تحصن  و  ری  شهر  به  مردم  و  روحانيون  مهاجرت   

صغرٰی مشهور است.
اين مهاجرت، اولين مرحله ى اتحاد نيروهاى ضد استبداد بود. هر روز بر عده ى اين مهاجران 
نتيجه  شد،  متوسل  که  شيوه  هر  به  مهاجران،  و  علما  بازگرداندن  براى  عين الدوله  مى شد.  افزوده 
بودند،  مظفرالدين شاه  به  صحيح  خبرهاى  رسيدن  از  مانع  فاسد،  درباريان  که  آن جا  از  نگرفت۲. 
مهاجران مجبور شدند سفير عثمانى را واسطه قرار دهند و توسط او، خواسته هاى خود را به گوش 

شاه برسانند.

١ــ اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۱۳۴؛ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان ج ١، ص ٣٣١؛ محيط مافی، مقدمات 
مشروطيت. ص ٨٦.

۲ــ کسروی، تاريخ مشروطه ى ايران، ص ۶۶.

عبدالمجيد ميرزای عين الدوله



٤٨

مهم ترين آن خواسته ها به شرح ذيل بود:
ــ ايجاد عدالت خانه در همه ى شهرها، براى رسيدگى به شکايت هاى مردم و برقرارى عدالت 

در جامعه.
ــ عمل به قانون اسالمى، به طور دقيق و به دور از مالحظه هاى شخصى.۱

مظفرالدين شاه و عين الدوله اعالم کردند که با خواسته هاى مهاجران موافق هستند. بنابراين، اين 
مهاجرت، پس از يک ماه، خاتمه يافت.

٦  ـ مهاجرت کبرٰی
وعده ى  آنان  به  عين الدوله  شد  معلوم  که  بود  نگذشته  مهاجران  بازگشت  از  زيادى  مدت  هنوز 
دروغين داده و در پى آن است که با ايجاد اختالف در ميان آنان و دستگيرى، تبعيد و زندانى کردن 
رهبران قيام، جلوى حرکت هاى انقالبى ديگر را بگيرد. آيت الله طباطبايى چند بار به مظفرالدين شاه 
نامه نوشت و خواسته هاى مردم و بى اعتنايى عين الدوله را به او يادآور شد. اما اين نامه ها يا به دست شاه 
نرسيد و يا به آن ها توجه نکرد. وقتی عين الدوله دستور دستگيرى و تبعيد شيخ محمد واعظ را داد، بين 
مردم و سربازان درگيرى پيش آمد و درنتيجه، چند نفر مجروح شدند و طلبه اى به نام سيد عبدالحميد، 
به شهادت رسيد. اين حادثه، خشم مردم را برانگيخت و آنان جنازه ى سيد را به مسجدى در مرکز 

شهر رساندند.
گرفت.۲  خود  به  نظامى  حکومت  حالت  تهران  و  پرداخت  بيش تر  سخت گيرى  به  عين الدوله 
عين الدوله از علما خواست که به خانه هايشان بروند تا خواسته هاى آنان عملى شود. اما رهبران مردم، پس 
از بحث و تبادل نظر، تصميم گرفتند اين بار در اعتراض به اقدام هاى دولت، به شهر مقدس قم مهاجرت 

کنند. اين مهاجرت که  گسترده تر از مهاجرت قبل بود، به «مهاجرت کبرٰى» معروف شد.

تحصن در سفارت انگليس
به موازات مهاجرت عدالت خواهان به قم، عده اى در باغ سفارت انگليس گرد آمدند و به بَست 
و  مساجد  در  بيش تر  بود،  معمول  ايران  در  ديرگاه  از  که  تحصن  و  «بسـت نشيـنى»  نشستند.سنـتِ 
۱ــ براى دريافت اطالعات بيش تر ن.ک: کسروی، تاريخ مشروطه ى ايران، ص ۷۱؛ ناظم االسالم کرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج   ۱، 

ص ۲۹۶.
۲ــ حاکم نظامى، محمد ولى تنکابنى بود: ن.ک: ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ص ۳۵۷.



٤٩

امـاکنـی  و  هـا  زيـارتگـاه 
مورد  که  مى گرفت  صورت 
احترام مردم قرار داشت و با 
سازگار  آن ها  دينى  باورهاى 
مشـروطـه خـواهـان،  بـود. 
سفارت  به  پناهندگى  بدون 
به  توانستند  مى  انگلستان، 
دست  خود  هاى  خواسته 
بر  انگلستان  دولت  يابند. 
از  که  روسيه  دولت  خالف 
دربار حمايت مى کرد، به ظاهر 

پشتيبان نهضت مشروطه بود. انگلستان ، براى نيل به مقاصد و منافع استعماری اش اين سياست را در 
پيش گرفته بود. اّما کسانى که از سياست پيچيده ى استعمار انگلستان درک روشنى نداشتند و نسبت به 
غرض هاى بيگانگان غافل بودند، از تجربه ى جنبش تنباکو، درس و عبرت الزم را نگرفتند. از اين رو، 
سفارت انگلستان در تهران که آرزويى جز اخراج طرفداران روسيه را از دربار نداشت، عده اى از عامل هاى 

شناخته شده ى خود را در بين آزادى خواهان وارد و مردم را به تحصن در سفارت خانه تشويق کرد.۱

پيروزی نهضت و تشکيل مجلس شورای ملى
همراه با مهاجرت علماى تهران به قم، عالمان ساير شهرستان ها و مراکز ايالت ها نيز وارد ميدان 
شدند و نهضت مردمى به اوج خود رسيد. به خصوص، حضور شيخ فضل الله نورى، روحانى طراز اول 

تهران، در کنار آيت الله بهبهانی و آيت الله طباطبايی، بر استحکام قيام افزود. 
با اوج گيرى نهضت، حکومت براى شنيدن خواسته هاى معترضان اعالم آمادگى کرد. 

مهم ترين اين خواسته ها عبارت بودند از:
۱ــ برکنارى عين الدوله از صدارت

۲ــ فراهم کردن زمينه براى بازگشت مهاجران به تهران
۱ــ رايين، انجمن هاى سّرى در انقالب مشروطيت، ص ۸۹. هم چنين ن.ک: نامور، برخى مالحظات پيرامون تاريخ انقالب مشروطيت، 

ص ۷۶.

ديگ های غذا در سفارت انگليس برای مشروطه خواهان



٥٠

۳ــ ايجاد عدالت خانه
۴ــ تشکيل دارالشورا (مجلس نمايندگان)

مظفرالدين شاه تسليم خواسته هاى مردم شد. او عين الدوله را عزل کرد و فرمان تشکيل مجلس 
شوراى ملى را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادرکرد. هفت روز بعد، علما، با استقبال پرشکوه مردم، از قم 
بازگشتند. شهر چراغانى و جشن شادى به پا شد و در ۲۸ مرداد، اولين دوره ی مجلس شورای ملی با 
حضور نمايندگان تهران تشکيل گرديد. عده اى از سياستمداران مشروطه خواه، به تدوين قانون اساسى 
پرداختند.۱ آنان با عجله آن را نوشتند و به امضاى مظفرالدين شاه رساندند. شاه، ده روز پس از امضاى 
قانون اساسى، درگذشت. به اين ترتيب، کشور استبداد زده ى ما، با بهره گيرى از انديشه هاى سياسى 
عالمان بزرگ دينى، کوشش فرهيختگان جامعه و مجاهدت مردم، به حکومتى دست يافت که مى بايست 

براساس قانون اداره مى شد.

١ ــ مخبرالسلطنه هدايت نوشته است: «صنيع الدوله، محتشم السلطنه، مشيرالملک، مؤتمن الملک و نگارنده، معين شديم نظام نامه ى 
انتخابات را بنويسيم.» («خاطرات و خطرات»، ص ۱۸۹.)

بازگشت علما از مهاجرت کبرٰی



٥١

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا نمايندگان مجلس شوراى ملى در نوشتن قانون اساسى مشروطه 

شتاب داشتند؟

۱ــ پيش از جريان مهاجرت صغرٰى چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟
۲ــ علل جنبش عمومی مردم تهران عليه نوز بلژيکی را توضيح دهيد.

۳ــ مهاجران در مهاجرت صغرٰى چه خواسته هايى داشتند؟
۴ــ منظور از سنت بست نشينى چيست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از اين 

سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟
۵  ــ در هنگام مهاجرت کبرٰى، چه خواسته هايى مطرح شد؟

۶  ــ مظفرالدين شاه در راستاى خواسته هاى مشروطه خواهان چه اقداماتى انجام داد؟

۱ــ در مورد مهاجرت مشروطه خواهان به قم، مطلبى تهيه کنيد.
جريان  و  شده  نوشته  مشروطه  زمان  در  که  را  کتاب هايى  از  يکى  خود  معلم  راهنمايى  با  ۲ــ 

مشروطه خواهى در آن وجود دارد، تهيه کنيد و بخش هايى از آن را در کالس بخوانيد.

مش مهاجرت مورد در ۱
انديشه و جست  و جو

مها يان ج از ش پ ۱

پرسش های نمونه


