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 اوضاع اجتماعي ايران در دوران استبدادصغير

 )با تکيه بر روزنامه حبل المتين کلکته(

 

 
 محمد امیری

 

 

 استاد دانشگاه پیام نور اهواز

 

 
در دوره استبداد صغیر طبقات اجتماعی گوناگون همانند گذشته فعالیت نمودند  چکیده:

، روشنفکرهاعلماء، و در پیروزی مجدد مشروطه خواهان مؤثر واقع شدند. عمده ترین آنها 

با انگیزه ای خاص وارد . هر كدام از این طبقات  ندتجار و بازاریان و ایالت و عشایر بود

ی رواج افکار نو و برقرار برای فکرهاحاكمیت،روشنتعدیل قدرت  برای علما مبارزه شده بود.

تم مالیاتی و نیز تبعیت از آراء علمای دینی یسبرای مبارزه با ستجار و بازاریان دمکراسی ،

برای كاهش دخالت حاكمیت در نظام ایلی و حفظ هرچه بیشتر ایالت و عشایر و سرانجام 

ست یاری به هم داده و موفق شدند یکبار دیگر نظام استقالل اجتماعی، اقتصادی خود د

سیاسی را با چالشی جدی مواجه كرده و سرانجام به شکست بکشانند. این نوشتار قصد 

 دارد نقش و تأثیر هركدام ازین طبقات را در دوره مورد نظر بررسی و تحلیل نماید.

 ملیاستبداد صغیر، علمای دینی، عشایر، مجلس شورای  واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه: 

 

انقالب مشروطیت با همه فراز و نشیب هایش پس از دو سال با ترفندهای داخلی و حمایت های خارجی دچار شکست موقتی شد. 

بمباران مجلس به عنوان نماد مشروطیت پایانی بر فعالیت های آزادیخواهی و آغازی دوباره برای استبداد طلبان بود. اما این همه ماجرا 

ان نبود. مدت كوتاهی پس از سركوب مجلس و اعدام برخی سران مشروطه خواه، گروهی از آزادیخواهان به نبود. زیرا تهران همه ایر

نقاط مختلف ایران و جهان مهاجرت نموده و مبارزه را پی گرفتند. تقی زاده و دهخدا به اروپا رفتند و ندای ازادیخواهی را به گوش 

استانبول عثمانی ) تركیه( به مهم ترین پایگاههای مخالفان محمدعلی شاه تبدیل  جهانیان رساندند. انگلیس ، فرانسه، سویس و شهر

شده بود. در داخل ایران به نظر می رسید كه كار مشروطیت تمام شده است. در زمانی كه صدای مشروطه خواهی خفه شده بود، در 

اد می كردند. ستارخان و باقرخان آغازگر مبارزه ای نوین آذربایجان و بویژه در تبریز حنجره هایی بودند كه آزادی و مردانگی را فری

بودند كه با همه سختی ها و تنگناها توانستند مقاومت كنند و تفکر مشروطه خواهی را چنان بسط دهند تا با گذشت چند ماه، ایاالت 

 سپری شدن حدود سیزده ماه از بمباراندیگر همچون گیالن و اصفهان و بختیاری و فارس و بنادر جنوب نیز به آنها پیوستند و پس از 

مجلس اول، تهران بار دیگر فتح شد و طومار استبداد قجری برچیده شد. این دوره در تاریخ معاصر به نام استبداد صغیر نامبردار گردید. 

از این  ساندند. یکیمطبوعات یکی از اهرمهای افشاگر بودند كه كوچکترین حركتهای مستبدین را رصد كرده و به گوش مبارزان می ر
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بود كه با توجه به فضای آزاد پیرامونش توانست بلندگوی آزادیخواهان گشته و عالوه بر خبر پراكنی و  حبل المتین کلکتهمطبوعات 

خبر رسانی، تحلیل ها و رهنمودهای سران مشروطه خواه تبعیدی خارج و داخل را نیز منتشر كند. یکی از مباحثی كه این روزنامه به 

ن می پرداخت، بررسی و تحلیل اوضاع اجتماعی ایران در دوره مورد نظر) استبداد صغیر( بود. مقاله حاضر بازنگری اوضاع اجتماعی آ

ته كه به عنوان مأخذ معیار مورد بررسی و كنکاش قرار گرفمی باشد ایران در دوره استبداد صغیر با تکیه بر روزنامه حبل المتین كلکته 

ه.ق مورد ارزیابی قرار گرفته  6231ه.ق و بخشی از سال  6231وری این مقاله، روزنامه حبل المتین كلکته سال است. برای جمع آ

شده  همطالعاست. در این نوشتار از روش كتابخانه ای استفاده شده و تا جایی كه برای نویسنده مقدور و ممکن بوده منابع دست اول 

یگر مدنظر قرار گرفته است. این مقاله با هدف بیان رفتار اجتماعی مردم در برخورد با پیشامد و مقایسه بین مطالب روزنامه با منابع د

 جدید و نحوه ارائه طریق و حمایت و پشتیبانی از آزادیخواهی تهیه گردیده و بویژه به سواالت زیر پاسخ خواهد داد.

 ادند؟طبقات اجتماعی در مقابل وضع جدید) استبداد صغیر( چه واكنشی نشان د -6

 عامه مردم نسبت به مبارزات آزادیخواهی و مشروطه طلبی چه دیدگاهی داشتند؟ -3

 پس از فتح تهران توسط مجاهدان مشروطه خواه، چه تغییراتی در بافت رهبری مشروطیت بوجود آمد؟ -2

 

 علمای دینی در دوره استبداد صغیر

و اجتماعی مردم بودند بطوریکه وظایف آنها عالوه بر رهبری دینی ، در دوران قاجار تا زمان ناصر الدین شاه علما تنها مرجع فرهنگی 

حوزه قضایی و حقوقی و آموزشی را نیز در بر می گرفت . اما پیدایش مدارس جدید و تأثیر آنها بر سیستم اجتماعی موجب كاهش 

ه جتقویت كردند كه نتی وآنرا ن همراهی نمودنداختیارات آنها شد. از این زمان به بعد تعدادی از علمای واقع بین با نظام اجتماعی نوی

دیگر برخی علما در مقابل تجددگرایی كه به عقیده آنان ایدئولوژی  از سوی در زمان مشروطه بود، گراآن پیدایش قشری از علمای تجدد

این دو دسته عالم  .بودوارد شده از غرب بود مقاومت نموده و حاصل آن پیدایش علمای سنت گرا و طرفدار استبداد در زمان مشروطه 

در داخل  علمایی كه -3ایران می زیستند .  كه خارج از مرزهای جغرافیایی علمایی -6دینی به اعتبار دیگری هم تقسیم شده بودند:

تقریباً عموم علما از نهضت پشتیبانی می كردند اما پس از صدور فرمان تا پیش از پیروزی مشروطیت ایران زندگی می كردند .

مد کاظم محمشروطیت اختالف دیدگاهها و تضاد منافع موجب دودستگی میان آنها شد. در خارج از ایران سه عالم بزرگ بنامهای 

به طرفداری از مشروطیت قیام كردند.گذشته  از اینها آیت اهلل نائینی هم با  محمد حسین تهرانیو  مازندرانی عبداهلل،  خراسانی

بدفاع ایدئولوژیکی و عقلی از مشروطیت پرداخت، در همراهی علمای بزرگ ، در داخل « هل َّالمِ ه و  تنزیهُم َّ االُ تنبیهُ» نوشتن كتاب

هم سید محمد طباطبایی و سید عبد اهلل بهبهانی و سید جمال افجه ای و گروهی دیگر از علما بطرفداری از مشروطیت بر ایران 

خاستند ، در مقابل این عالمان مشروطه خواه ،افرادی مانند سید كاظم یزدی در عراق و شیخ فضل اهلل نوری و سید محمد آملی و 

به  نتایجی شد كه ضمن بحث باعثبه سمت استبداد گرایش پیدا نمودند . این دو دستگی سید علی یزدی و گروهی دیگر درتهران 

 آن پرداخته خواهد شد . 

سر دسته روحانیون و علمای طیف دوم شیخ فضل اهلل نوری بود كه به گزارش منابع متعدد بدلیل رقابت با همگنان خویش بویژه سید 

عبد اهلل بهبهانی و عدم توجه جدی به خواسته هایش توسط آزادیخواهان به اردوی مخالف  مشروطه خواهی پیوست . حبل المتین 

عقیده تلقی نمی كند بلکه وی را فردی پول پرست و طماع و قدرت طلب معرفی می نماید در جایی می هیچ گاه مخالفت او را از روی 

عراق فرستاده و به شاه وعده كرده كه من هیئتی از علمای عراق عرب را با سید كاظم را به شیخ نوری هیئتی از مبلغین » نویسد:

اسم از شاه پولهای هنگفتی می گیرد . شیخ به شاه تلقین كرده كه بقای تو  همراه می كنم كه با مقاصد شاهانه موافق باشند و به این

موقوف بر استبداد است و اظهار می دارد كه در سایه استبداد چند وقتی كه گذشت من خود واسطه شده ناسخ تمام آن احکام را]احکام 

 61حبل المتين ، سال )  «ر از كفم بیرون می رود . شد كاعلمای نجف در حق محمد علی شاه [ صادر می كنم ولی اگر مشروطیت قائم 
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ز اختالف و شریعت ا اینهمه فساد شاه و خونریزی و هتك حرمت علما» در جای دیگر می نویسد:( 86ه.ق( ، ص 6281/ شوال/82)61، ش 

/ 61،) 61، س  همان)  .«اخت اهلل است كه از بدو امر از روی هواجس نفسانی و رشوه خواری در میان مسلمانان اند كاریهای شیخ فضل

 (  6، ص  5ه.ق(، ش 6281رجب/

برخی شواهد عملکردی شیخ حکایت از این دارد كه وی بلحاظ حب ریاست دنیایی روی به استبداد آورده بود . درواقعه توپخانه وقتی 

را می بیند ، به راحتی از كنار موضوع می گذرد و با عدم كنجکاوی در واقع از خود رفع مسئولیت شرعی می  شراب بشکه های

همراهی خویش با محمد علی شاه ]  از طریقنماید،پس از به توپ بستن مجلس و هتك حرمت از علمای دینی و كشتار آزادیخواهان،

مردم در جهت محکوم كردن مشروطه خواهی ، جمع كردن تعدادی از علمای  اگر خوش بینانه به موضوع نگریسته شود [ و دعوت از

استبداد طلب و حضور یافتن نزد شاه و استدعای برقرار نکردن مجلس و مشروطه و اعالم فتوای حرام بودن مشروطیت و مخالفت 

نه من مرتجع بودم و نه سید عبد » گفت: اسالم با مشروطه خواهی و ... ودر نهایت جمله معروفش در هنگام اعدام پای  چوبه دار كه

در میان من و آنان موضوع ارتجاع و مشروطیت در میان  الّواِ فقط می خواستند كه مرا كناركنند اهلل و سید محمد مشروطه خواه،

 نشانی از شواهد فوق است . (  271ص ، 6231 براون،،  822، ص   6233رضواني، ،  252ص ، 6258امير خيزي،)« نبود.

اما شواهدی نیز موجود است كه حاكی از اعتقاد شیخ به آنچه گفته و كرده است می باشد،از جمله رساله وی در تحریم مشروطیت كه 

كه از مختر عات ملل خارجه است وقتی در مملکت ایران ظهور یافت شما در انتشار آن  کنستیتوسیوناز وی سؤال می شود عنوان 

ی مذهبی داشت ؟ وی در جواب می اپرداختید . آیا موجب شرعی و مقتض شدن مدتی به مخالفت مساعدت كردید ولی بعد از سپری

فرق جدیده و طبیعی مشربها بودند كه از همسایه ها اكتساب كردند و بصورت خوشی اظهار داشتند، بطوریکه  ،گوید ... منشاء این فتنه

الحقوق  ( و متساوی دستور ملعوناعتماد بر اكثریت آراء و قانون نویسی ) خیلی ها فریفته شدند ... وی در این رساله انتخاب وكالء و 

بودن آحاد ملت در برابر قانون و آزادی قلم و آزادی مطبوعات و اجرای مجازات ها بموجب قانون و تقسیم قوای مملکت را محکوم 

ه می نامد و معتقد است نزدیك ب ضاللت نامهكرده و آنها را با استدالالتی مخالف صریح اسالم می داند و قانون اساسی مشروطیت را 

بنابراین قانون مشروطه با دین اسالم منافی است و ممکن نیست كه مملکت اسالمی در  .ت مطلب مخالف حکم صریح اسالم استبیس

تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسالم و اگر كسی از مسلمین در این باب سعی نماید این سعی و اقدام در اضمحالل 

 (61فصل  ،6211ن . ك . حامد الگار ، ، 276-1اقتباس از صفحات ،6212ملك زاده ،) است . دین است و چنین آدمی مرتد

كه می  ی استیقیناً این استدالالت می تواند بعنوان یك دیدگاه اجتماعی ، سیاسی مطرح گردد و قابل بحث باشد . مورد دیگر زمان 

ای  هكند و به گفته اغلب منابع با تمام كهولت سن ذرّ با هر گونه پیشنهاد پناهندگی مخالفت می را اعدام كنند. ویشیخ خواهند 

محکوم ) شیخ فضل اهلل ( فاصله میان مجلس و محل اعدام را با » ... سستی نشان نداد . حسن اعظام قدسی یاد آور می شود كه: 

ت ثبات و استقام ،یق آخر عمرتوانی از خود نشان نمی داد و در دقاوده با كبر سن و پیری ، ضعف و ناخونسردی كامل و متانت طی نم

عالم دیگری كه با مشروطیت مخالف بود ودر عتبات زندگی می كرد سید ( 852ص  ،6233،اعظام قدسي ) «خود را به ظهور رسانید.

كاظم طباطبایی یزدی بود كه در مقابل روحانیون بزرگ عتبات قد علم كرده و آشکارا از استبداد حمایت می كرد . وی عواملی در 

خل ایران داشت كه اخبار درون كشور را آن طور كه برداشت می كردند به وی انعکاس می دادند و او نیز بدون كم و كاست آنها را دا

حبل المتین وی را هم فردی جاه طلب معرفی می كند كه بدلیل عدم به بازی گرفتنش توسط علمای سه گانه عتبات،  می پذیرفت .

وست دارد كه حرف خودش به كرسی نشانده شود . این روزنامه شرحی از یك مالقات بین تعدادی از به مخالفت پرداخته و باطناً د

هیئت طلبه به سمت... كه مجلس درس آقا سید كاظم » ... علما و طالب نجف اشرف با سید كاظم یزدی را ذكر می كند و می نویسد:

ی شد. هیئت مذكور به خانه او رفتند ولی وی درب را بسته و فقط عده یزدی است روانه شده ، آقا درس را تعطیل ودر كنج خانه منزو

ای از مشاهیر علما را راه داده و باقی را مانع شدند. از وی خواسته شد بجهت بیضه اسالم و نجات مشتی شیعه از فرقه طاغیه و كفر 

( كنایه از اینکه چرا از اول با من نساختید و به  ؟دازاول این مطالب را نمی دانستی،وی پاسخ داد : ) چشمتان كور .دوری كند ،خارجه
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دن ولی آنها بعد از فهمی .تنهایی در این راه مقدم شدید. گفته شد كه حضرات حجج بر اساس تکلیف شرعی باید بیان حکم كنند

صورت  اگر هم خطایی حکم واقعی را كه بر مبنای تقلیل ظلم باشد مرقوم نمودند و اینکار نیاز به كرنش به جنابعالی نبوده، ،مطلب

گرفته جنابعالی بما نگیرید . در ادامه فرمودند كه كاغذجات  عدیده دارم كه در تهران به كسی صدمه نخورده ، به ایشان گفته شد كه 

این حرف باعث رنجش وی  جهت اطمینان به منابع بیطرف ) جرائد اروپایی ( مراجعه كنید،.ن مغرضی استمنبع اطالعاتی شما انسا

شد و گفت شما می گویید اخبار خارجه محل اطمینان و اخبار متدینین دروغ است.در نهایت فرمودند: سلطان پدر مهربان است و 

نسبت به اوالدش ظلم و تعدی روا دارد ، ابداً همچو امری واقع نشده و كذب هیچ عاقلی تصور نمی كند كه پدر مهربان  رعایا اوالد او،

محض است ... حاال اگر غرض ارجاع مشروطیت است كه من هیچ حاضر در این امر نیستم و در پایان پیشنهاد كردند كه من سکوت 

برای اینکه مفاسد مشروطه زیاد  ،ی نداردمی كنم ، حجج دیگر هم مثل من ساكت باشند كار بالطبیعه می گذرد ، مشروطه فائده ا

 (61-88، ص  6281/ رمضان / 62،  68، ش  61حبل المتين ، سال )  «بوده...

سایر علما و روحانیونی كه با مشروطیت مخالفت می كردند تا حدی زیر مجموعه این دو تن بودند ، بطوریکه سید محمد آملی كه 

عالوه بر اینکه داماد شیخ فضل اهلل بود از عوامل و ایادی او نیز بود. سید علی یزدی پدر  گزارشات دروغ به سید كاظم یزدی می داد

هـ . ش  و سید محمد یزدی از دیگر روحانیونی بودند كه چه با منبر رفتن  6311سید ضیاء الدین طباطبایی یکی از عوامل كودتای 

واهان تهمت بابی و كافر می زدند و آنها را مهدور الدم و مرتد می و چه با پخش شب نامه ها و اعالمیه های بی اساس به مشروطه خ

دانستند . در ایاالت هم شعبه هایی از این طیف علما گسترده شده بود از جمله در تبریز حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی از بنیانگذاران 

اشم دوچی تالش بسیاری نمود اما ناكام ماندند. در انجمن اسالمیه و از مخالفین بزرگ آزادیخواهی در آذربایجان كه بهمراه میر ه

رشت سید محمد فومنی ودر زنجان مال قربان علی زنجانی از رهبران مخالفان مشروطه بحساب می آمدند.عده ای هم بودند كه با نسیم 

تطویل كالم از توضیح باد حركت می كردند از جمله حاج محمد تقی نجفی معروف به حاج آقا نجفی در اصفهان. جهت جلوگیری از 

 بیشتر در مورد شخصیت های دینی استبداد طلب خودداری می گردد . 

در طول استبداد صغیر هم فعالیت آنها بود.  پشتوانه محمد علی شاه در سركوب مجلس و آزادیخواهان فعالیت علمای استبدادطلب

 .تردید شده و باعث تضعیف نهضت مشروطه خواهی گردد دچارموجب شد كه عده بسیاری از مردم عوام در تطبیق مشروطه و اسالم 

فعالیت انجمن اسالمیه تبریز به رهبری حاج میرزا حسن مجتهد و عده ای دیگر بقول كسروی موجب شد تا انبوهی نیز از مردم شهر 

ا تبریز به دو بخش شده ، چه بس پیروی از آنان كرده و از مشروطه رو گردانیدند و كم كم كینه آن را در دل گرفتند ... مردم كینه توز

 (121ص ،6211كسروي ،ن .ك .) كه پدر با پسر و برادر با برادر دشمنی  می نمودند

در این میان فتواهای شیخ فضل اهلل نوری را در تحریم مشروطیت و كالم سید كاظم یزدی كه محمد علی شاه را پدر مهربان میگفت  

ضد  یکی از اقداماتتفرقه ودر نتیجه بازداشتن مشروطه خواهان از رسیدن به نتیجه بود .  نباید از نظر دور داشت كه خود موجب بسی

علمای استبداد طلب در دوران مورد نظر صدور فتوای دسته جمعی در تحریم مشروطیت بود كه ملك زاده متن آن مشروطه خواهی 

المیه ضمن مخالفت روحانیون و تجمع آنها در خانه شیخ فضل در این اع» را آورده است ودر این جا خالصه ای از آن نقل می گردد : 

اهلل و اتفاق رأی بر مخالفت اسالم با مشروطیت ، دویست طغرا تلگراف از علمای  عموم  والیات  رسیده و قرائت گردید و پس از آن 

از نکند و انتخابات برگزار ننماید احکام حجج اسالم و علمای اعالم والیات در تحریم مشروطیت ودر خواست از شاه كه مجلس را ب

تقدیم گردید . در پایان آمده است ... : به جمیع معظمات شرعیه كه ماها بلکه تمامی اهل اسالم این مملکت برای تأسیس مجلس 

...  شورای عمومی حاضر نیستند و نتیجه آن را جز هدم دین و هرج و مرج و هدر دماء محترمه و هتك نوامیس اسالمیه نمی دانیم

شميم  ، 216-8ص ، ملك زاده) «امضاء حاج شیخ فضل اهلل نوری ، حاج سید ابوالقاسم امام جمعه ، ظهیر االسالم و تعدادی دیگر . 
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شاه نیز به استناد ( 818ص ،6213،ناظم االسالم كرماني ، 652ص ، 6211كتاب آبي ، ،856، ص  8ج  6211كتاب نارنجي ،، 581ص ،6213،

حال كه مکشوف شد تأسیس مجلس با قواعد اسالمیه منتفی است و علما حضوراً و كتباً و تلگرافاً حکم » حکم این افراد اعالم كردكه: 

حبل )« به حرمت كرده اند ما هم از این خیال منصرف و دیگر عنوان مجلس نخواهد شد و اهتمام اكید در نشر عدالت خواهیم فرمود.

ناظم االسالم  ،  22طلوع مشروطيت ، ص  ،6212مخبر السلطنه ، ،  218ملك زاده ،ص  ،7، ص  6281/ ذي حجه / 1،  81، ش  61متين ، س ال

 (812براون ،ص  ، 651كتاب آبي ، ص ، 856، ص  8كتاب نارنجي ، ج  ،  827و  812كرماني ،صص 

داله یا مجلس عدالت یا اصطالحاً ) العِطه ، وعده تشکیل یك دارُورشاه بدنبال صدور این حکم مبنی بر لغو دائمی مجلس و مش 

جایگزین به  را داد و جالب است یکی از علمایی كه بعد از تشکیل این مجلسِ«   Consul Of State( »  قونسول آف استیت

اختگی س شاه تبریك گفت سید كاظم یزدی بود. نتیجه منفی دیگری كه از فتوای تحریم مشروطیت و تأیید استبداد و مجلس عدالتِ

نصیب جامعه شد سستی اعتقاد بسیاری از پیروان این علما بویژه سید كاظم یزدی بود . حبل المتین به تحلیل این موضوع پرداخته و 

چند هزار رساله از دست مقلدین افتاد و قیمت رساله دربمبئی تنزل یافت . از سوی دیگر این  ،در مخالفت های اولیه »نوشته است : 

مخالفت ها ثمری جز ریختن خون بیگناهان ، ضعیف شدن ایران و تقسیم آن بین دول همجوار ، سستی عقاید عامه و وهن روحانیت 

مانی خواهد بود كه چون این كشور مشروطه شده هرگز اجازه نخواهد داد كه یك مالی نخواهد داشت . تأثیر دیگر آن در كشور عث

، ملك زاده  ،7، ص  6281/ ذي حجه / 1،  81، ش  61حبل المتين ، س ) «عت بدهد. شیعه استبداد طلب سرمشق به مالهای سنت و جما

ص  ،براون  ، 651كتاب آبي ، ص ، 856، ص  8كتاب نارنجي ، ج  ،  827و  812صص ، ناظم االسالم كرماني  ،  22مخبر السلطنه ،ص  ،  218ص 

812) 

ر صورت این مخالفت از سوی تعدادی از علما تا پایان دوران استبداد صغیر ادامه داشت. فقط یك نفر از آنها چندی پیش از فتح ه به 

علی یزدی بود. علیرغم همه این مخالفت ها ، تهران از جرگه استبداد طلبان خارج شد و به مشروطه خواهان پیوست و آنهم سید 

مشروطه خواهان موفق شدند بار دیگر مشروطه را برقرار و شاه را از سلطنت بركنار كنند . سرنوشت علمای طرفدار استبداد هم معین 

میر هاشم دوچی گردید و هر كدام به فراخور حالش و شدت و ضعف مخالفت و تأثیرش مجازات شد ، اعدام شیخ فضل اهلل نوری و 

 بر حق بود یا خیر در حوصله ،نمونه ای از این مجازاتها بودند. این موضوع كه آیا اعدام شیخ فضل اهلل با آن فضل علمی و درجه اجتهاد

طرفداران استبداد  -6این بحث نمی گنجد و لذا از ذكر آن خودداری می گردد. در آغاز مبحث ذكر شد كه علما بر دو دسته بودند : 

طرفداران مشروطه . نقش و تأثیر و نتیجه عملکرد علمای استبداد طلب توضیح داده شد . اینك به نقش و تأثیر علمای مشروطه  -3.

خواه در دوران استبداد صغیر پرداخته می شود . قبل از هر چیز باید این موضوع روشن گردد كه آیا علمای مشروطه خواه از مفهوم 

و با علم به اینکه مشروطیت یك واژه وارداتی از غرب است به حمایت آن پرداختند یا انگیزه های دیگری  مشروطه آگاهی كامل داشتند

نیها بزرگترین خرابی مشروطه ایران این بوده كه ایرا» در كار بود . حبل المتین بنقل از یك روزنامه اروپایی بنام ویلز بازگو می كند كه:

گر ا مراهی مالها بپرورانند و این مخالفت با تجربه و عقل است ... غلبه شاه را مالها باعث شدند.ساعی بودند كه مشروطه را در سایه ه

مالها طرف شاه نمی آمدند ملت هرگز تسلیم نمی شد و این خطای مشروطیین از اول بود كه می خواستند مشروطه را در سایه 

ناظم  ،  22ص  مخبر السلطنه ، ،  218ص  ملك زاده ، ،7، ص  6281ذي حجه / / 1،  81، ش  61حبل المتين ، س ) «همراهی مالها ترقی دهند.

 (812براون ،ص  ، 651كتاب آبي ، ص ، 856، ص  8كتاب نارنجي ، ج  ،  827و  812االسالم كرماني ،صص 
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د به دیگران نقل می منابع دیگری هم هستند كه همراهی علما را با انقالب مشروطه نه بر اساس آگاهی خود بلکه بر اساس اعتما 

سید محمد طباطبایی یکبار از سوی همه عالمان » از جمله كتاب دین و دولت در ایران كه بنقل از فریدون آدمیت آورده است :  .كنند

های شوراما از كسانی كه ك ،[ تجربه مستقیم از مشروطیت نداشته ایمه خود را بازگو می كرد گفت : ما]عالمان، اما بی شك چنانکه تجرب

دارای رژیم های مشروطه را دیده اند، شنیده ایم كه مشروطیت به امنیت و رفاه كشور می انجامد . بنابراین تمایل پر شوری در خود  

 ،7، ص  6281/ ذي حجه / 1،  81، ش  61حبل المتين ، س ) «احساس كرده و مقدمات تأسیس مشروطیت را در كشور فراهم كردیم . 

 651كتاب آبي ، ص ، 856، ص  8كتاب نارنجي ، ج  ،  827و  812ناظم االسالم كرماني ، صص  ،  22مخبر السلطنه ، ص  ،  218ملك زاده ،ص 

 (812براون ،ص  ،

چیزی كه مسلم است نظریه پردازان اولیه مشروطیت پی برده بودند كه برای بحركت در آوردن توده مردم باید از وجود علماء استفاده 

پای علما را به نهضت باز كردند . ضمن اینکه دو دستگی علما نیز در  ،ل به نام بر پایی عدالتخانه و رفع ستم از رعیتكرد ، بهمین دلی

این موضوع نقش داشت . بدین معنی كه عده ای طرفدار امین السلطان بودند و عده ای طرفدار عین الدوله ، عالوه بر اینها رقابت بین 

خ فضل اهلل نوری بر سر كسب عنوان مرجعیت از دیگر دالیل دو دستگی و گرایش برخی علما به سمت سید عبد اهلل بهبهانی  و شی

ه یك ایدمشروطیت بود . اما یك واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد و آن اینست كه علمای مشروطه خواه اگر چه می دانستند مشروطه 

مطلب از كتاب تنبیه االمه بخوبی استنباط می گردد . این كتاب می نویسد  نیست ولی بین بد و بدتر بد را انتخاب كردند . این مذهبی

بدان كه این معنی نزد جمیع امم مسلم و تمام عقالی عالم بر آن متفقند كه چنانچه استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف : » 

حکومت بر دو نوع است : استبدادیه و تملکیه و  ،به سلطنت و سیاستی است ، خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه

استعبادیه . بر اساس اقامه وظایف و مصالح نوعیه و استیالی سلطان در حد اقامه وظایف محدود تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید 

ائم به چنین سلطنت را قسم دوم از سلطنت را مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه نامند و ق .و مشروط باشد

حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل ... پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره عبارت از قصر و  تحدید استیالی 

  (331، كسروی ،ص  63، ص 6231/ رمضان / 61، 63، ش 61، حبل المتین ، سال 33و  13، صص6213نائینی ، ) «جوری است . 

ر دو عالم بزرگ را در سلك مجرمین به باغشاه بردند و پس از مدت كوتاهی یکی را به سمت كرمانشاه و دیگری در آغاز استبداد صغی

تبعید نمودند ، دسترسی به سه تن مرجع تقلید ساكن نجف مشکل بود. بنابراین شاه سعی كرد ابتدا با  وسپس مشهد را به شمیرانات

یکه بطور .ممکن نشد تالش شاه و اطرافیانش در جهت منفعل كردن آنان صورت گرفت مالیمت دل آنها را بدست آورد . وقتی این امر

تکفیر محمد علی شاه از سوی آنان  به دیده تحقیر نگریسته شد و از طرف دیگر دستگاه استبداد دینی شیخ فضل اهلل و یارانش را در 

برانگیختند . با فشاری كه از سوی آزادیخواهان داخلی و تهران تقویت كردند و سید كاظم یزدی را هم در نجف بر علیه سه مجتهد 

علمای مشروطه خواه مناطق مختلف بر علمای سه گانه وارد می شد آنها هم اهمیت موضوع را دریافتند و لحظه ای در كار خود تردید 

ا شما م:» ... است و نوشته است  نکردند . حبل المتین تلگراف شیعیان قفقاز را به حجج اسالمیه ایران و عتبات عالیات ذكر كرده

چه آن ،موالیان را اولی به تصرف قرار داده و رشته امور دنیوی و اخروی را دركف شما گذارده ایم ، شما را بر نفوس خود ترجیح داده ایم

ا ا باید مجلسی ربدست می آوریم تقدیم شما می كنیم و... اما به نظر می رسد شما به وظیفه خود درست عمل نکرده اید وگر نه چر

واهان دستگیر و مقتول كه مخالفت با آن به فتوای شما موالیان مخالفت با امام حسین تلقی گردیده ویران شود و عده ای از آزادیخ

، شما به مسامحه خویش وضع را بدتر خواهید دید. خدا كند ؟ای از علمای سوء هم در این راه به مستبدین كمك كنند شوند و عده

حبل المتين ،  ) .«نه و مسامحه مورث آن نگردد كه در روز قیامت مؤاخذه اینهمه خونهای بناحق ریخته از آن موالیان بشود این مداه

  (62-81، صص  1و ش  1-2، ص  6281/ 8/ ج 61،  6، ش  61سال 
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مجاهدین آذربایجان در برابر یافت،  پس از سركوب مجلس و متعاقب آن قیام ایاالت ، نقش علمای مشروطه خواه اهمیت بیشتری

انجمن اسالمیه كه به آنان تهمت بابی گری و كفر می زد نیاز به مشروعیت مذهبی جهت مقابله با تهمت ها و جذب عامه مردم و 

 توجیه مشقات و سختی ها داشتند. بنابراین از طریق انجمن سعادت اسالمبول رابطه خود را با علمای عتبات محکم كردند و از آنها

درخواست فتوا در تأیید مبارزات می خواستند ، حتی آنان را دعوت به ایران كردند تا شاه و اطرافیان بیشتر تحت فشار قرار گیرند. در 

علما دست بکار شدند و مخالفت با استبداد را آشکارا اعالم نمودند، در اصفهان حاج آقا نور اهلل كماكان  ،داخل ایران هم در نقاط دیگر

زمانی كه خوانین بختیاری به اصفهان آمدند كمال همکاری را با آنها بعمل آورد . پیش از آن نیز  مشروطه ادامه می داد وبحمایت 

علمای اصفهان در پاسخ به پرسشی در باب سركوب مشروطه خواهان اعالم كرده بودند چون امروز بقا و دوام اسالم منوط به اساس 

طهره اسالم این اشخاص ] قشون استبداد[ مانند قاتلین امام حسین هستند ودر آخرت در مقدس مشروطیت است بقانون شریعت م

 (557و ناظم االسالم كرماني ،ص  68-66، صص  8/6281/ج82، ،  8، ش  61حبل المتين ، سال ) «زمره قاتلین امام حسین محشور می شوند.

ی ای سید الر »در وصف او آمده است: سید عبد الحسین الری بود كه در فارس نیز ادامه مبارزات بعهده یکی از علمای جهاد گر یعنی
ید س—تا پای كشد عدوی خونریز/صمصام برآمد از سپاهان—كرمان بگرفته تا به نیریز/ همدست شوند جمله احرار—ای ز پیکار

، مقاله 626،ص62پنجم،شماره  فصلنامه فرهنگ مردم،سال) «كردند طلب به جهد بسیار—عبدالحسینی از الر/از شاه حقوق خویشتن را

 ( الرستان در جنبش مشروطه، محمد رفيع ضيائي

ید اعظم از جهاد با كفر و یز ،فتوایی داد كه طبق آن جهاد با مستبدین و محاربین مسلمین و اسالمسید الری  ،پس از سركوب مجلس

 محل استقرار خویش اقداماتی جهت استحکام و گسترش ... است . سید عبد الحسین  به فتوای تنها اكتفا نکرد بلکه در شهر الر یعنی

سید  :»اندیشه ضدیت با استبداد انجام داد. محمود حکیمی در مورد زندگی سید عبد الحسین در دوران استبداد صغیر می نویسد 

.. برای شهر ها و درمنطقه خود حکومت اسالمی بنیانگذاری كرد و نیروی رزمی آموزش داد و كارخانه اسلحه سازی احداث نمود .

 ،  15مخبر السلطنه ،ص ) «ركزی جلوگیری و آن را تحریم كرد.ائمه جمعه تعیین كرد و از دادن مالیات بدولت مستبد م ،قصبات مجاور

 ( 616و كتاب آبي ، ص   627-2ص 6232محمد باقر وثوقي ،

به بنادر جنوبی از جمله بندر عباس ، بوشهر ، لنگه و حتی استان كرمان نیز نمایندگانی فرستاد  ،وی در ادامه كوشش های خود

به سید مرتضی اهرمی دستور داد تا با یارانش بر ضد استبداد و دولت محمد علی شاه قیام كند و بوشهر را از دست  مستبدان :»بطوریکه 

حبل المتین هم در مورد فعالیتهای سید عبد الحسین الری و مبارزه ( 622قي ،ص وثو ،6627و ملك زاده ،ص   17همان ، ص ) «بگیرد.

سید عبد الحسین پس از ورود به الر دستور ترك اطاعت استبداد را به مردم :» این عالم دینی با مظاهر استبداد مطالبی نوشته است 

مالیات به اداره استبداد و وجوب دفع مستبدین و لزوم اجرای دادن  صادر كردند تا اینکه احکام حضرات آیات اهلل نجف اشرف در حرمتِ

ایشان منبر رفته و ملت را از حکم رؤسای مذهب جعفری آگاه كرده و حکم صریح در جلوگیری  ،قوانین مشروطیت به الر رسیده

،  61حبل المتين ، سال  )« قرار دارد ...  مالیات دادند ... اینك تمام منطقه الرستان تحت امر آقا و بالغ بر پنچهزار تفنگچی در اختیار او

 (111ملك زاده ،ص ،  8-2، ص  6281/ ذي حجه / 85،  81ش 

 آنچه در پایان این مبحث می توان نتیجه گرفت این است كه : 

دق خدایی و ص علمای دینی هر كدام به انگیزه ای و با هدفی وارد میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی شدند ، اینکه تا چه حد انگیزه -6

به آنها نگاه شود خالی از اشتباه و گرایش به منافع شخصی و صنفی نبودند  غیر معصومنیت در كار آنها وجودداشته است اگر به چشم 

 ولی در آن زمان علما نقش تعیین كننده ای ایفا كردند . 

ی دادند ، بطوریکه از نامه های متعدد علمای آذربایجان بنظر می رسد علمای مقیم نجف بدالیلی احتیاط را شرط الزم در فتوا قرار م -3

 ، ایرانیان مقیم قفقاز ، ایرانیان مقیم اسالمبول و سایر مشروطه خواهان بر می آید ، تا از سوی مردم داخل كشور تحت فشار قرار نگرفته
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و شاید هم زندگی در عراق برای آنها محدودیت  بودند حاضر به صدور فتوا نبوده اند . علت چه بود ؟ شاید منتظر اطالعات درست بودند

  است. بودهدر میان دیگری مصلحت های فراهم می كرد و شاید هم 

اختالف كلمه در بین علما كه رهبران فکری و دینی مردم بودند موجب تفرقه و اختالف كلمه میان ملت شد و از اتحاد الزم كه از  -2

هدر رفتن  بخشی از پتانسیل موجود برای مبارزه با استبداد گردید . پس از موجب ین امر ضروریات آن زمان بود جلوگیری نمود و ا

لین او و بركناری محمد علی شاه و فتح تهران ، علمایی كه در راه استقرار مشروطه تالش كرده بودند به آرامی از صحنه رانده شدند

 در نهایت نتیجه خوبی هم ببار نیاورد .گامها به سوی تصفیه حسابهای صنفی و فرقه ای برداشته شد كه 

  روشنفکران در دوره استبداد صغیر

اعزام دانشجو به خارج از  -6پیدایش طبقه روشنفکر و یا به لفظ ادبیات دوران قاجار منور الفکر به چند عامل بازگشت می نماید . 

دروس  آموزشتأسیس دارالفنون در دوران ناصر الدین شاه و  -3و هیچ گاه متوقف نشد ،كشور كه از زمان ولیعهدی عباس میرزا آغاز 

رس و متعاقب آن تأسیس مدااز غرب جدید در آن مدرسه بوسیله معلمین اروپایی و تربیت شاگردانی در رشته های علمی اقتباس شده 

افکار سوسیالیستی رایج در  تأثیر -2.جدید و وزارت معارف كه موجب پروردن قشری از رجال سیاسی و علمی با تفکر نوین گردید

رشد  -3 .كشور پهناور روسیه بویژه منطقه قفقاز كه ایرانیان زیادی در آنجا زندگی می كردند و ارتباط تنگاتنگی با داخل ایران داشتند

 -3 الك غربی.آگاهی مردم از پیشرفت های مم نگاری و انتشار جرائد و مطبوعات فارسی در داخل و خارج كشور و تأثیر آن بر روزنامه

ترجمه كتب خارجی كه افکار غربی را دركشور انتشار می داد . مردم از طریق ترجمه كتب و مقاالت مندرج در جرائد با نوع حکومت 

های غربی و آزادیهای فردی و اجتماعی و قوانین اجتماعی حاكم بر آن كشورها آگاه شدند . پیشگامان این حركت و نهضت همان 

غرب یا تربیت شدگان مدارس جدید بودند ، افرادی مانند میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی آخوند زاده و میرزا  تحصیل كردگان در

 »آقاخان كرمانی از پیشروان اندیشه قانون خواهی و آزادی طلبی بودند . فریدون آدمیت در ارتباط با نقش روشنفکران می نویسد: 

ن جدید به شمار می رفتند نماینده تعقل سیاسی غربی بودند ، خواهان تغییر اصول روشنفکران كه جملگی در زمره درس خواندگا

ص ، فريدون آدميت) « سیاست و مروج نظام پارلمانی . تکیه گاه فکری این گروه در درجه اول اندیشه های انقالب بزرگ فرانسه بود . 

2 ) 

جوانان بی تجربه هر كدام رساله ای از انقالب فرانسه در بغل : »  مخبرالسلطنه نیزكه درك روشنی از این ماجرا دارد آورده است كه

طالع كار ا آخرِ آنها را ندانسته اند ، گرم كلمات آتشین اند ، از برودتِ كارِ دارند و می خواهند رل ربسپیر و دانتن را بازی كنند و آخرِ

 (652مخبر السلطنه ،ص ) « ندارند . 

عده ای  .صغیر همانطوریکه علما به دو دسته تقسیم شده بودند روشنفکران هم راه نفاق پیموده بودندبهر صورت در آستانه استبداد 

د وقتی كه لفظ  روشنفکر بکار برده می شو ،مشروطه خواه و عده ای اگر نه استبداد طلب كه بیطرف شده بودند. در این موقعیت زمانی

رایج بود نیست . بلکه افرادی مانند ملك المتکلمین و سید حسن تقی زاده و بهاء  بمعنی افراد بیدین و ال مذهب آنچنان كه در جامعه

زیرا در آن موقعیت بجهت اینکه هر كس می خواست  .الواعظین و سید حسن مدیر حبل المتین و عده ای دیگر را هم شامل می شود

نفکران مردان مذهبی هم بودند. شخصیت هایی مانند در بین عوام رخنه ای داشته باشد باید صبغه مذهبی هم داشته باشد اغلب روش

ملك المتکلمین ، میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل ، میرزا یحیی دولت آبادی ، میرزا علی اكبر خان دهخدا ، مستشار الدوله ، احتشام 

مجلس اول از  دورهالسلطنه در اواخرالسلطنه ، سید محمد رضا مساوات و ... از بنیانگذاران و فعاالن مشروطه خواهی بودند . احتشام 

مجلس كناره گرفت و به سمت آلمان حركت كرد . در جریان سركوبی مجلس ، عده ای از این روشنفکران دستگیر و اعدام و ریاست 

ی در رزاتعده ای هم با پناهندگی به سفارتهای خارجی جان بدر بردند و به خارج از كشور و یا كانونهای مبا زندانی و شکنجه شدند و

ایاالت كشور پیوستند . یکی از مشهورترین این افراد در  داخل كشور سید حسن تقی زاده بود كه به سفارت انگلیس پناهنده شد و به 

براون ارتباطی برقرار كرد و دولت بریتانیا را تحت فشار قرار  ادوارد انگلیس رفت.در آنجا با تعدادی از آزاداندیشان كشور بویژه پرفسور

ادند تا از دادن قرضه به ایران خودداری كند. علی اكبر دهخدا كه او نیز همراه تقی زاده به سفارت پناه برده و از كشور خارج شده د
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بود به فرانسه رفت و سعی كرد با كمك معاضد السلطنه مجدداً روزنامه صور اسرافیل را منتشر كند ولی بدلیل ممانعت دولت فرانسه ، 

و  رفتیس انجام دادند. سید محمد رضا مساوات پس از مخفی شدن و گریختن ، چندی در قزوین بود. گویا به باكو اینکار را در سو

بعد از مدتی خود را به تبریز رساند و در كنار مبارزین آذربایجان قرار گرفت ، سرنوشت ملك المتکلمین و میرزا جهانگیر خان نیز 

آزادیخواهی كشور شدند . ملك زاده در مورد روشنفکرانی كه بخارج پناه بردند مطلبی دارد به  روشن بود . آنها اولین قربانیان در راه

مشروطه خواهان در پاریس عده شان بیشتر بود ، بیش از پنجاه نفر از كسانی كه به مشروطه خواهی معروف بودند و » شرح زیر : 

انگلیس با مراكز ملی ایران رابطه داشتند و آنها را به پایداری دعوت  زحماتی كشیده بودند در پاریس جمع بودند . مهاجرین فرانسه و

می كردند و نمایندگانی هم از سوی خود به تبریز و گیالن فرستادند و نیز با انجمن سعادت اسالمبول تماس تلگرافی داشتند... از 

لی دولت فرانسه اجازه نداد ، پس وی به سویس جمله مهاجرین پاریس معاضد السلطنه بود كه سعی در انتشار صور اسرافیل داشت و

 (852-56براون ،ص  ،  112ملك زاده ،ص ) «رفت ودر آنجا منتشر كرد.

حبل المتین از لزوم استفاده از روشنفکران و متخصصین در امور وزارتی بحث می كند و بدون اینکه نامی از طبقه خاصی بنام روشنفکر 

اگر در روزنامه ها بر حسب امر مجلس  .علم است و ادای وظیفه ، نه عنوان عصر استبداد ،وزارت بدانند شرط» ذكر كند می نویسد : 

مقدس شورای ملی اعالن شود ایرانیان تحصیل دیده كه در ممالك خارجه مستخدم در خدمات سایر دول  می باشند از ملکی ، 

ملیات هم دیده اند اگر میل وطن نموده و استدعا نمایند عسکری ، كشوری و لشکری و معلمین علم اقتصاد و حقوق و هندسه كه ع

بعد از غور و تحقیق فراخور علم و احاطه و اطالعات مکتسبه وظیفه و مأموریت جهت ایشان تعیین و بخدمات دولت و ملت پذیرفته 

/ رجب 5،  2، ش  61لمتين ، سال حبل ا) « خواهند آمد آیا هزارها مأمور كافی از ملت ایران جهت خدمت بوطن موجود نخواهد شد ... 

 (62، ص  6281/

این موضوع نشان دهنده نیاز جامعه مشروطیت به طبقه روشنفکر بود. زیرا قشر سنتی و كهنه قادر به تسلط بر تکنولوژی نوین اداری  

ی رحمانه دشمنی شدید و ب و سیاسی و تبعات اجتماعی آن نبود . نکته دیگری كه در ارتباط با روشنفکران و نقش آنها قابل ذكر است

بطوریکه اگر مستبدین در امر نابودی مشروطه خواهان آزادی عمل زیادی داشتند قطعاً بیشترین قربانیان  .مستبدین بر علیه آنهاست

اعی و ماستبداد صغیر از میان قشر روشنفکر بودند. این امر نشانگر تأثیر زیاد این طبقه در پیشبرد جامعه به سوی آزادی فردی و اجت

هیچ جای تردید نیست كه اگر به آنها ] » ... بی پروایی آنان در بر خورد با عناصركهنه پرست رژیم قاجار بود . كتاب آبی می نویسد:

تقی زاده و همراهانش [ اجازه تحصن ] در سفارت [ داده نمی شد سه و شاید بیشتر از سه نفر آنها به عاقبت جهانگیر خان و ملك 

 (682كتاب آبي ، ص ) «ار می آمدند... المتکلمین دچ

از همین مقوله بود. قطعاً اگر مساوات هم دستگیر می  پناهندگی ممتاز الدوله به سفارت فرانسه و صنیع الدوله به سفارت ایتالیا نیز

ه داخلی قرار داشت بلکانقالب مشروطه در دوران مورد نظر نه تنها تحت تأثیر روشنفکران  شد سرنوشت ناگواری در انتظارش بود.

 »اندیشه های غربی واندیشمندان خارجی نیز دل مشغول آن بودند. ملك زاده بنقل از میرزا كریم رشتی و معاضد السلطنه می گوید : 

یس زندگی می كرد توصیه هایی به مراكز آزادیخواهی روسیه برای تقویت ئلنین رهبر آزادیخواهان روسیه كه در آن موقع در سو

در روزنامه ای كه خود در سویس منتشر میکرد مقاالتی راجع به مشروطیت ایران و نظام روسها و فجایع محمد  بیون ایران نموده وانقال

پانف بلغاری روزنامه نگار جرائد روسی هم از روشنفکران برون مرزی بود كه مجدانه با  ( 112ص ملك زاده ،) «علی شاه نگاشته بود.

 مشروطه خواهان همکاری می نمود و عاقبت بعنوان یك عنصر نامطلوب بوسیله روسها از ایران اخراج شد . 
ند مان ،سی و اجتماعی معتدل بودندقشر دیگری هم از روشنفکران بودند كه در خدمت دولت قرار گرفته بودند و از لحاظ مرام سیا

مشیر الدوله و مؤتمن الملك و مخبر السلطنه و صنیع الدوله و احتشام السلطنه و عده ای دیگر كه این افراد و امثال آنها اگر چه 

نگینی ز اینها وزنه سدر واقع بیش از آنکه انقالبی باشند اصالح طلب بودند . البته هركدام ا مشروطه خواه بودند ولی اهل خطر نبودند و

در پیشبرد امور بسیار مؤثر بودند اما در دوران استبداد صغیر چندان مخالفتی با مستبدین نکردند  برای حکومت مشروطه بودند و
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بطوریکه در كابینه های مختلفی كه در دوران مورد نظر تشکیل شد مشیر الدوله و مؤتمن الملك از اعضای آن بودند. تنها سعدالدوله 

وی كه فردی بسیار كارآمد و با هوش بود  .ز بین قشر منور الفکر خیلی زود از مشروطه خواهان جدا شد و به دربار استبداد روی آوردا

پس از رنجیدگی از مشروطه خواهان و چرخش به سمت محمد علی شاه ، دركابینه های مختلف بعنوان وزیر شركت داشت ، در 

در نظر دول بزرگ موجه جلوه دهد  را نخست وزیر شد و سعی بسیار كرد تا حکومت محمد علی شاهیکدوره وزیر خارجه و یکدوره هم 

/ 61امروز صبح ) :» ... و نیز قرضه ای برای دولت بدست آورد ولی موفق نشد .كتاب آبی در مورد تالشهای سعد الدوله می نویسد 

ی ( با هم مالقات نمودیم . پیغام شاه این بود كه استفسار نموده بود آیا ( آقای سابلین و سعد الدوله و من ) جرج باركل 6113دسامبر /

در صورت اعطای مشروطه دولتین حاضر خواهند بود كه چهار صد هزار لیره به او قرض بدهند یا خیر ؟ سعد الدوله اظهار نموده كه 

ز ولی من ا ،را نجات دهم مرا دخیل در كار بنمایدگمان می كنم كه بتوانم مملکت  )سعدالدوله(شاه اصرار بلیغی نموده كه اگر من

قبول آن امتناع نموده اظهار داشتم كه دخیل در كار نخواهم شد مگر در صورت حکومت شورایی و نیز برای آن اعلیحضرت توضیح 

 (615كتاب آبي ، ص ) «نمودم كه یگانه امید بهبود در اوضاع حاضر منحصر به استقرار مشروطه است.

قش روشنفکران در دوره اول مشروطه بسیار مهم بود. بطوریکه می توان گفت زمینه فکری انقالب مشروطه متعلق به آنان بهر حال ن

بود. در دوران استبداد صغیر نیز بخش اعظم سازماندهی نیروهای مشروطه خواه و تبلیغات و افشاگری های توطئه های دربار و 

لمای عتبات و انتشار مطبوعات در خارج از كشور و سایر اموری كه در پیشبرد اهداف بکارگیری پتانسیل نیروهای مذهبی بویژه ع

مشروطه مفید بود بر عهده روشنفکران بود. اما واقعیت این است كه جامعه آن روز ایران توان پذیرش آراء و افکار جدید را نداشت ، 

سركوب مشروطه می گردد و در دوران استبداد صغیر هم رهبری لذا می بینیم عدم پشتیبانی الزم از سوی توده های مردم منجر به 

و فئودالها و مالكین و خوانین می افتد و فتح تهران بوسیله كسانی صورت  می گیرد  مشروطه خواهی بدست رؤسای ایالت و عشایر

خواهی آن چیزی نبود كه مد نظر كه نمی توان آنها را از قشر منور الفکر دانست ودر واقع انگیزه آنها هم از مشاركت در مشروطه 

 بود. هروشنفکران و تئوریسین های مشروط

 

 استبداد صغیر  هاصناف و بازاریان در دور ،تجار 

در تاریخ ایران موارد متعددی وجود دارد كه طبقه تجار و اصناف و بازاری در تحوالت سیاسی و اجتماعی نقش زیادی داشته اند. در  

ز ادوران قاجار بویژه از زمان ناصر الدین شاه كه می توان آن را عصر امتیازات بزرگ نامید ، نقش بازار بخوبی مشهود بود . در واقعه امتی

نباكو یکی از اقشاری كه با امتیاز جداً مخالفت ورزید طبقه تجار تنباكو بودند . در آستانه انقالب مشروطه ائتالف بین علما و توتون و ت

بازاریان به خوبی مشهود است . شریف كاشانی شرح مبسوطی در مورد تحصن بازاریان و تجار در حضرت عبد العظیم دارد كه در 

از جمله تعدیاتی كه به عموم بندگان خدا صورت می » ژیکی صورت پذیرفته است . وی می نویسد : اعتراض به عملکرد مسیونوز بل

عموم تجار به ستوه آمده ، شکایت به آیت اهلل بهبهانی  .گیرد تعدیات مسیو نوز نسبت به تجار و تعدیات او در گمركات دولتی است

الدوله ( داشت ماده را غلیظ تر كرد... خرده خرده مطلب باال گرفت بعضی  كرده ، وی هم به سبب كدورتی كه با شاهزاده واال ) عین

از علما و برخی از طالب و سادات و جمعی از تجار و كسبه هم همراه شدند... یکدفعه تجار كاروانسراها و بازار را بسته ، با اطالع حجت 

 (61-82ص  ،محمد مهدي شريف كاشاني )« العظیم متحصن شدند... االسالم بهبهانی قریب پانصد نفر از تجار رفتند به زاویه مقدسه عبد

از دیگر موارد دخالت تجار در انقالب مشروطه تعطیل بازار و تجمع در مسجد شاه كه منجر به مهاجرت صغری گردید و نیز مسئله 

 یحتاج كسانی كه در سفارت انگلیسبچوب بستن بازرگانان توسط عالءالدوله و همچنین تأمین ماواكنش بازار در مورد گرانی قند و 

 ر،. در این مورد اخیتحصن كردند توسط حاج محمد تقی بنکدار كه از تجار بزرگ تهران بود یا عضویت مشهدی باقر بقال در مجلس

باید  هدر مقابل سخن مخبر السلطنه هدایت كه گفت شاه می فرماید من با مشروطه موافقم كه البتمشهدی باقر » می نویسد:تقی زاده 

امور بر طبق شرع انور باشد و جامع تر از كلمه مشروطه است پاسخ داد : آقایان قربان جد شما بروم ما اصناف و یخه چركین ها و مردم 

عوام این اصطالحات غلیظ عربی را نمی فهمیم . ما این چیزی كه به زحمت و خون دل و اینهمه مجاهدت گرفته ایم اسمش مشروطه 
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، مقاله لفظ مشروطه ، سيد حسن تقي زاده ،  6222تكميل همايون ،« )از دست نمی دهیم . ن لفظ پردازی مشروطه خواهی رااست و ما با ای

 (22-1ص 

اینها نمونه هایی بود از شركت فعال تجار و بازاریان در تحوالت انقالب مشروطه. اما در آستانه استبداد صغیر طبقه اصناف و بازاریان  

من های حامی مجلس و تأمین بخش عمده ای از مخارج مبارزات با تعطیل كردن دكانها عمالً شهر را به ركود ضمن عضویت در انج

می كشاندند. بطوریکه در روزهای پایانی دوره اول مشروطیت به روایت تاریخ بیداری ایرانیان تقریباً از روز دهم جمادی االول الی 

در همراهی باسایر اقشار دكانها را بسته و تعطیل كرده بودند فقط برخی روزها بازار فعال / كه مجلس را به توپ بستند بازاریان 6/ج32

پس از به توپ بستن مجلس و پراكنده كردن مشروطه خواهان تعدادی از بازاریان جزو  (612 – 651صص ،ناظم االسالم ن.ك. ) بود.

ر موردی ذك، فروش . در منابع  تقی بنکدار و آقامجید سیگار محمددستگیرشدگان و اسرای در زنجیر باغشاه بودند از جمله حاجی 

حبل المتین به روایت از ترجمه جریده دیلی  .شده است كه جمعی از تجار به باغشاه رفته و اظهار انزجار از مشروطه را نموده اند

ودند ، شاه چنان اظهار نمود : تجارت جمعی در باغشاه رفته تجار و رؤسای اصناف حاضر ب:» تلگراف در این مورد چنین آورده است 

روح مملکت است و باید این رشته را ترقی داد خطوط راههای آهن در مملکت كشید. یکی از تجار حاضر اظهار داشت : ما مشروطه 

ف نمی خواهیم همه ما بر خالف آن هستیم . سپس یکی از صرافان چنین گفت : مشروطه مخرب شریعت است و همه ایرانیان بر خال

آن هستند . فوراً صدایی از گوشه مجلس در حضور شاه بلند شد : شما حاضرین هر چه خواستگارید بگوئید و كار به رأی غایبین نداشته 

باشید ، ایرانیان تمام مشروطه می خواهند و احدی مخالف مشروطه نیست . از این كالم هیاهوئی عظیم در مجلس شده و شاه منکسر 

ناظم االسالم   ، 218 -1ملك زاده ،ص  ،62، ص  6281/ ذي حجه /1،  81، ش  61حبل المتين ، سال ) «مجلس بر خاست ... القلب و رنجیده از 

در طول مدت استبداد صغیر نه تنها در تهران بلکه در ایاالت هم تجار و بازاریان به سود مشروطه خواهی دست بکار بودند و ( 816،ص 

. چنانکه در تبریز مغازه های مجید الملك به برمی خاستندمبارزین  یاریدر موقع ضرورت هم دكانها را تعطیل می كردند و هم به 

استفاده قرار گرفت. در سایر والیات نیز بازاریان و تجار در معرض خطر مستبدین قرار گرفتند ولی  عنوان سنگر برای مجاهدین مورد

ش چند روز پی» درگیری در این شهر مطلبی را ذكر می كند به شرح زیر :  با آنها همراه نشدند. حبل المتین در مورد اوضاع كازرون و

كازرون(را در حالی گذارد كه هیچ خانه سالم و دست نخورده نمانده و هیچ مالی  )رحیدر بیك كمارجی با اتباع خود حركت كرده و شه

،خانه ها تمام خراب ، در تمام اطراف شهر و داخل آن یك وجب زمین سبزه زار  دکاکین یکسره غارت شدهبرای كسی باقی نمانده 

 (63، ص  6231/ شعبان / 61،  3، ش  61)حبل المتین ، سال  «باقی نمانده...

آنچه مسلم است در ایاالت دیگر هم چنین موقعیتی برای تجار و اصناف پیش می آمد ولی علیرغم این موانع هیچ گاه اصناف بدون  

اجبار تن به اطاعت مستبدین نمی دادند . اماانگیزه تجار و بازاریان برای شركت چه بود ؟ به نظر می رسد عواملی چند در این امر 

ز اوامر علما و مراجع دینی مشروطه خواه كه اغلب تجار و بازاریان مقلد آنها بودند و به عنوان یك وظیفه اطاعت ا -6دخیل بودند : 

ظلم و ستمی كه ازسوی عوامل مستبدین بر آنها وارد می شد مانند مالیات  -3شرعی بر خود فرض می دانستند كه اوامر رااجرا كنند.

تسلط بیگانگان بر امور مالی و گمركی كشور كه سبب  -2یاشی و خوشگذرانی می شد.های گزاف كه دربار از آنها می گرفت و خرج ع

نابسامانی وضع اقتصادی كشور سبب  -3می شد تجار داخلی در رقابت با تجار خارجی از قدرت عمل بسیار پایین تری برخوردار شوند.

این عوامل سبب ایجاد انگیزه و مشاركت و تأثیر در انقالب  همهخود شده بود. نگرانی بازاریان نسبت به سرمایه عدم تعادل و در نتیجه

 . گردید صغیر مشروطه بویژه در دوران استبداد 

 

 استبداد صغیر  هایالت و عشایر در دور

دخالت و تأثیر ایالت و عشایر ساكن در فالت ایران و یا حتی خارج از آن در شئونات سیاسی ، اجتماعی ایران امری انکار ناپذیر است  

. تا پیش از تشکیل یك ارتش منظم در زمان پهلوی و همچنین تا پیش از منظم كردن سیستم امور اقتصادی و دارایی ، هم نیروی 
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ز درآمد مهم كشور توسط ایالت و عشایر تأمین می شد . بدیهی بود چنانچه حکومتی تمایل به وارد كردن نظامی و هم بخش مهمی ا

سای این ایالت در امور كشور داری نشان نمی داد نمی توانست با خوشرویی و خوش رفتاری آنها مواجه شود ، سهل است كه همین ؤر

حمتهایی برای حکومت مركزی می شدند . در زمان قاجار هم به دلیل ایالت كه تعدادشان در سطح ایران كم هم نبود موجب ز

مالیاتهای بی حسابی كه از این ایالت جهت مخارج بیهوده دربار اخذ می شد و نیز به جهت اینکه بخش اعظم قشون در زمان جنگها 

مین دلیل حکومت مركزی سعی داشت به این طبقه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. به ه، از همین عشایر تأمین می شد

طرق گوناگون از مزایای همین طبقه بهره مند و از مزاحمت آنان جلوگیری نماید . در این میان برخی ایالت هم بودند كه از راه 

.  تغارتگری و راهزنی ارتزاق می كردند و به آسانی آلت دست می شدند و برایشان فرق نمی كرد كه حق چیست و باطل كدام اس

تعدادی از رؤسای این طوایف در دوران استبداد صغیر آلت دست مستبدین شدند . ایالتی كه نقش بیشتری در این دوران داشتند 

 عبارتند از ایل بختیاری ، قشقایی،بلوچ،تركمن،شاهسون،مراغه ایها، ماكوئیها،شکاك،و تعدادی از قبایل دیگر كه در اینجا تعدادی از آنها

 . بررسی می شوند 

 ایل بختیاری : -1

این طایفه بزرگ كه حوزه جغرافیایی عظیمی را در بر می گرفتند از زمان صفویه در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایفای نقش داشته 

اند. در دوران قاجار كه این ایل به دو شاخه چهار لنگ و هفت لنگ تقسیم شده بود با حفظ مسلك استقالل درونی به حیاط خود 

بداد در آستانه است . دخالت حکومت در عزل و نصب رهبران بختیاری بطور كامل نتوانست انسجام این ایل را از بین ببرد. ادامه می داد

 صغیر تعدادی از نیروهای بختیاری در خدمت شاه و دربار قاجار بودند، اما روح كلی حاكم بر بختیاری نفرت از خاندان قاجار بود.

دولت از  »ناگون بوده است . چنانچه از سخنرانی یکی از سران آنها در دوران استبداد صغیر بر می آید:بنظرمیرسد انگیزه مخالفتها گو

ما می خواهد به خاطر هوا و هوسهای شخصی، ما در مقابل برادران آذربایجانی سینه سپر كنیم و در آنجا بکشیم و كشته شویم،نفعش 

هم شخصی است ، هم دینی است  لقب به بزرگان و ... و ضررش هم نوعی است ، خوشنودی شاه ودرباریان و تشکر زبانی و دادن چند

ایل بختیاری همیشه در مقابل دشمنان كشور ایستادگی كرده ولی هیچ گاه شکار خانگی نکرده و سنگ روی یخ  و هم دنیوی است .

زنانشان در میدان نبرد با مردان برابری  هواپرستان نشده، ضرر شخصی اینکه ما با قومی شجاع و از جان گذشته مواجه هستیم كه

میکنند. پس احتمال پیروزی در آنجا خیلی كم است ، ضرر دینی بمعنی سرپیچی از حکم علمای بزرگ است و قرار گرفتن در ردیف 

ملت  ردراین جنگ چنانچه بکشیم گناهکاریم و چنانچه كشته شویم مستحق آتش جهنم هستیم. ضرر دنیوی اینکه اگ پیروان یزید.

از قدرت ما خواهد ترسید و نسبت به ما  غالب شود و مشروطه قائم گردد یك نفر از ما را زنده نخواهند گذاشت و اگر دولت پیروز شود

رشك خواهد ورزید آن وقت به حیله های قجری در نابودی ما خواهد كوشید. نکته دیگر اینکه...این دولت با هیچکدام از خیرخواهانش 

کرده ] چند نمونه ذكر می كند [ چه تعداد از افراد رشید و سران قوم را ظل السلطان بمکر و خدعه از پای درآورد.پدر رفتار نیکو ن

ه در زنجیر كشیدند و روباه مانند خف بختیاریان ] احتماالً حسینقلی خان [ جز خدمت صادقانه چه گناه داشت كه بدام تزویر بزرگوار ما

-1،ص6281/ ذي حجه /1،  81، ش 61حبل المتين ، سال)«یم ما كه این پدر كشتگی را بزودی فراموش كنیم.اش كردند ؟ چه بی غیرت هست

 (6222-21ملك زاده ،صص  ، 2

وقتی ازصمصام السلطنه پرسیده می شود كه مقصود جنابعالی از آمدن به اصفهان چیست ؟ پاسخ می دهد : جز دادرسی مظلومین و 

حفظ وطن مقدس خودمان از دستبرد اجانب قصدی نداشته و ندارم . بختیاریان نظر به خون پاك ایرانیت ملهوفین و رفع هرج و مرج و 

كه در وجود خود دارند هر وقت استقالل سلطنت ایران را خلل روی داده ، سینه های خود را سپر بال كرده سلطنت را نجات داده 

از طریق چپاول وارد می شوند حکم دایه. ) مادر را دل سوزد،دایه را دامن (. سردار كناره گرفته اند . ما حکم مادر را داریم و دیگران كه 

اسعد نیز در خاطراتش علت پیوستن به مشروطه را این می داند كه ایلخانی )حسینقلی خان ( پدرش را كشتند و ظلمهای بیشمار به 

ی داند كه ناشی از استنطاقهای میرزا رضا كرمانی پس از قتل او و اسفندیار خان نمودند. البته وی خود را عبرت گرفته از الهامی م

 (6217ملك زاده ،ص ) «ناصر الدین شاه بوده كه گفت من ایرانیان را متنبه ساختم كه بیشتر از این زیر بار ظلم نروند.
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خان سردار ظفر در خدمت محمد  با هر انگیزه ای بود ایل بختیاری فعاالنه وارد ماجرای مشروطه و استبداد شده بود. از یك سو خسرو

علی شاه بود و از سوی دیگر ضرغام السلطنه اصفهان را به نفع مشروطه خواهان تصرف نموده بود. عده ای هم از سواران بختیاری برای 

به سوی  ترك و ای كه صمصام السلطنه برای آنها فرستاد شبانه آنجا را جنگ با مردم آذربایجان به تبریز اعزام شده بودند كه با نامه

متعاقب تصرف اصفهان بوسیله ضرغام السلطنه ، صمصام السلطنه) نجفقلی خان( نیز وارد اصفهان شد و پس از  بختیاری روانه شدند.

در این بین حاجی آقا نوراهلل از علمای مشروطه خواه اصفهان نیز كمال  اقدام به تشکیل مجدد انجمن ایالتی نمود. ،تصرف كامل شهر

را با آنها بعمل می آورد . سردار اسعد كه برادر صمصام السلطنه بود در این زمان در اروپا بود ودر آنجا با آزادیخواهانی كه همکاری 

پس از سركوب مجلس به آنجا گریخته بودند ارتباط برقرار نمود . در آنجا بود كه به روایت مخبر السلطنه كه می نویسد در راه كافه 

وضعیت كشور شركت داشته باش ، وی گفت فتم كه به ایران برو و در تغییر ین با وی صحبت كردم و به او گدوالپه پاریس در ماش

حمایت كننده ای ندارم ، به او گفتم رهبران انقالبی همیشه یك نفر بوده اند ، كار را یك نفر می كند ، شما بروید اصفهان و قوت 

 (18ص   6212طلوع مشروطيت ، ،626ت ، ص مخبر السلطنه ، خطرات و خاطرا .كن .) باشید .

وی پس از مذاكرات  در پاریس ، راهی لندن شد ودر آنجا با وزارت امور خارجه انگلیس گفتگو نمود كه در صورت اقدام بر علیه دربار  

» وی پرسیده شد:قاجار ، آنها دخالت نخواهند كرد. پس از گرفتن جواب مساعد راهی هند و ایران شد. در هند طی یك مصاحبه از 

مسافرت جنابعالی به ایران در این موقع نازك به چه قصد و اراده است ؟ پاسخ داد: اصالح امور مملکتی و حفظ شئون ملی و دولتی 

 8-1، ص  6287/ صفر /81،  21، ش  61حبل الميتن ، سال ) «شش هزار ساله خودم... 

مختلف بختیاری و همچنین پیغامهای سردار اسعد و  تیره هاین اتحاد بین ورود سردار اسعد به ایران و خاك بختیاری و متعاقب آ

ر باعث شد كه فضای مشروطه طلبی ب ،جهت پیوستن به قشون ملی بختیاری ،در خدمت شاه صمصام السلطنه برای قشون بختیاریِ

ان حاكم خوزستان و طرفدار محمد سرزمین بختیاری حاكم شود . سردار اسعد پس از ورود به خرمشهر با شیخ خزعل كه در آن زم

علی شاه بود مالقات نموده و از جانب وی نیز آسوده خاطر شد و مشتركاً تلگرافی به شاه كردند و از او درخواست اعطای مشروطیت 

 میدوارینمودند . مطبوعات طرفدار مشروطیت از حركت سردار اسعد بجهت همراهی با مشروطه اظهار تشکر و قدردانی كردند و اظهار ا

شد كه از این به بعد بختیاریها نه تنها بر خالف مشروطه قدم بر ندارند بلکه به تهران تاخته و پایتخت را نجات دهند . تأثیری كه 

ه اند ...اگر ایل بختیاری تمام برگشت »برگشتگی ایل بختیاری از هواداری استبداد داشت بنقل از حبل المتین در اینجا آورده می شود:

ر سلسله قاجاریه، در هر صورت مسئله اصفهان كمتر از تبریز نیست و آنجا دروازه تهران است و راه را از دو طرف به تهران می وای ب

ر او دیگری از بوشهر و خلیج فارس ، ایل بختیاری با داشتن نزدیك به صد هزار سوار جرّ )خرمشهر(بندد. یکی از عربستان و محمره

ه روزه می توانند آن را تصرف كنند ، اگر بختیاری استقامت ورزد مسلماً قشقایی هم فارس را تصرف خواهد اگر یورش به تهران آرند د

/ ذي حجه 62،  85، ش  61حبل المتين ، سال  ) «كرد و هر یك از بنادر را هم یکی از شیوخ و خوانین قرب جوار تصاحب خواهد نمود.

 (2، ص  6281/

ی بعنوان یك قشون ایلی به سمت تهران حركت كردند و پس از نزدیك شدن به پایتخت با قشون عاقبت چنین نیز شد،قشون بختیار 

گیالن هماهنگ شده و شهررا تصرف نمودند و یکبار دیگر مركز كشور پایمال سم ستوران ایالت شد و هدفی كه مد نظر پایه گذاران 

ت دیگری منتقل شد كه از نظر فرهنگی اگر تفاوتی با قاجار داشتند مشروطیت بود به نتیجه نرسید و قدرت عمالً از ایل قاجار به ایال

صرفاً بدلیل خصلت های ملی گرایی و وطن پرستی بود نه از لحاظ پیشرفت های علمی و یا آموزشی واجتماعی، چرا كه ایل بختیاری 

 تأثیر خود را بر آنها اعمال كند . هم بر پایه سنت های كهن خود استوار بود و ارتباط با انگلیسی ها هنوز نتوانسته بود 

یل ا طی یك مبحث بررسی می گردند.: چون ایالت دیگر ایران نقش و تأثیرشان به اندازه بختیاریها نبود لذا همه  ایالت دیگر -2

قشقایی در فارس به رهبری صولت الدوله در مقابله با خاندان قوام الملك شیرازی كه طرفدار استبداد بودند و با آصف الدوله همراهی 

 میکردند ، با سید عبد الحسین مجتهد الری همراه شدند و از طرف دیگر همراهی خود را به صمصام السلطنه بختیاری اعالم كردند .

از قرائن چنان معلوم می شود كه شیراز را جناب اجل صولت الدوله » مورد نقش ایل قشقایی چنین می نویسد :  حبل المتین در
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ایل قشقایی دارای صد هزار در خانه است و می گویند كه صد هزار  قشقایی قبضه نموده یا به تأیید و كمك او اهالی متصرف گردیدند.

الدوله از چندی به این طرف دست اتحاد به آقای صمصام السلطنه داده بودند و جناب سوار می توانند تدارك نمود . جناب صولت 

/ ربيع االول 1،  25، ش  61حبل المتين ، سال ) «صولت الدوله همه گونه تأیید بحضرت حجت االسالم آقا سید عبد الحسین الری داشت.

  (81، ص  6287/

به مخالفت خود با استبداد ادامه به ایل قشقایی داده شد ولی آنها قبول نکردند و البته در این راه وعده و وعیدهایی از سوی حکومت 

در مقابل آنها خاندان فئودال قوام الملك بودند كه از دشمنی شدید با مشروطه خواهان در فارس خودداری نکردند و همواره در  دادند.

درگیریهای حبیب اهلل خان قوام و نصراهلل قوام و حمله  ش كردند،راه اجرای خیاالت مستبدین و حکام دست نشانده آنها در فارس تال

به الر جهت سركوبی سید عبد الحسین الری در تاریخ مشهور است و همراهی آنها با آصف الدوله حاكم شیراز در دوران استبداد صغیر 

یز ه بوده اند بطوریکه برای سركوب شورش تبرامری واضح است . بنظر میرسد بسیاری از ایالت در ابتدای استبداد صغیر طرفدار پادشا

عده » :ائتالفی از قشون ایالت مختلف راهی تبریز شدند. ملك زاده تعدادی از این ایالت را نام می برد كه قشون به تبریز اعزام نمودند 

ر و از سواران جنگجوی لرستان ای از بهترین سواران بختیاری به ریاست امیر مفخم و سردار جنگ و عده ای از سواران سنجابی و كله

اما بر اثر استقامت تبریزیان،كم كم ایالت دیگر پی ( 112ملك زاده ،ص ) .«و چند فوج سرباز سوار شاهسون و... ]به تبریز اعزام شدند [ 

ت بتدریج ر ایالسای ،بکشند . این بود كه بجز سواران سیالخوری كه هوادار استبداد ماندندكه باید دست از حمایت مستبدین  بردند

در دورانی كه تبریزیها سخت مشغول زد و خورد با مستبدین بودند ایالت مختلف از سوی دربار تطمیع  دست از حمایت كشیدند .

ان ساالر خان ماكوئی و صمد خ» شده و بجنگ تبریزیان فرستاده شدند. حبل المتین شرح این واقعات را بدین صورت بیان می كند:

دام رئیس ایل و طایفه ای است به تحریك شاه به قتل و غارت شهرها و دهات آذربایجان مشغولند ؛ عین الدوله هم مراغه ای كه هرك

مد ص از ایشان جهت حمله به تبریز كمك خواسته ، یکی از كارهایی كه اینها می كنندكشتار و آزار مردم ارمنی دهات آذربایجان است.

می دهند اكراد ساوجبالغ به سركردگی باقر آقا ملحق به  است ، نظر به شایعاتی كه بروز خان بین تبریز و مراغه مانع حركت پست

 (2، ص 6287/ محرم / 61،  82، ش  61حبل المتين ، سال ) «اردوی صمد خان شده اند.

م و اهلل خان شجاع نظاانلو ، شکر بیاز قبیل رحیم خان چل دیگر هواداران مستبدین در وقایع آذربایجان هم وابسته به ایالت بودند.

سایرین از سركردگان اردوهای غارتگر، در سایر نقاط هم نقش ایالت به خوبی مشهود  است ، در خراسان ، ساالر خان بلوچ به تربت 

اهد ر خوبه آنجا حمله و با مستبدین درگیتلگرافی به مشهد نمود كه اگر الزم باشد  داد. سپسحیدریه تاخته و انجمن ایالتی را تشکیل 

وی بر آید . در استر آباد  اقدامات غالمعلی خان كرد دچار انقالب شد و حکومت طبس نتوانست از عهده بر اثر. طون وطبس هم شد

ال و متوسل شده اختیار مكه دامنه عملیاتشان گاهی تا خراسان نیز كشیده می شد، مردم قیام كردند ، حاكم به ایالت تركمان وقتی 

رئیس ایل شاهسون بغدادی را شاه بجهت »حبل المتین از ایل شاهسون خبر می دهد كه: .را به ایشان واگذار نمود جان اهالی استر آباد

فرستادن تبریز بحضور خواسته مقصود را تکلیف نمود، رئیس موصوف بطور قطعی انکار كرده و اظهار داشت كه نظر به حکم مجتهدین 

داً نمی توانم به تبریز رفته جزو محاربین با امام زمان محسوب شوم . عصر همان روز ام اب و قسمی كه در اول انعقاد مجلس خورده

حبل ) «رئیس مزبور را به خانه حاجب الدوله فراشباشی طلبیده بعد از صرف چای و قهوه قجری در مراجعت بمنزلش فوت نمود . 

در رابطه با اردوی مشروطه طلب گیالن هم باید اذعان داشت  (861و كتاب آبي ، ص  1، ص  6287/ محرم / 61،  82، ش  61المتين ، سال 

ر چه سپهدار اگ كه هم سپهدار و هم فرزندش وكیل الدوله از طبقه خوانین و كسانی بودند كه پایگاه اجتماعی ایلی و روستایی داشتند .

زادگاه او بحساب آن كه روستاهای در اذهان عموم بعنوان یك فرمانده نظامی تلقی می شد، اما حقیقت این است كه او در تنکابن و 

 »بطوریکه منابع از او بعنوان یکی از خوانین و مالكین نام می برند . ملك زاده می نویسد :  .داشتامالك و رعیت فراوانی  می آمد،

ولی خان سپهدار در آن زمانی كه در جرگه انقالبیون وارد شد و ریاست و سرپرستی قشون انقالب را بر عهده گرفت یکی از  محمد

سرداران نامی آن زمان و یکی از خوانین فئودال بود كه صد سال در یك ناحیه وسیع مملکت حکومت مطلقه داشتند . محمد ولی 
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ه و هزارها نفر رعیت و صدها نفر صدها دِ .د و شاید در آن زمان ثروتمندترین فرد ایرانی بودخان یکی از مالكین درجه اول مملکت بو

و نبوي ، تاريخ معاصر ايران ،  6255ملك زاده ،ص ) «دربار ایران یکی از رجال مهم و برگزیده محسوب می شد. نوكر شخصی داشت و در

 ( 822-1و براون ،ص  161-65ص 

بیشترین  و اگر چه در آغاز استبداد صغیر طبقه علما و روشنفکران و تجار بیشترین زحمت را متحمل شدند كه در پایان قابل ذكر است

طرح و در واقع آنچه بعنوان فلسفه انقالب مشروطه م پایان یافتقربانیان و زندانیان را دادند ولی استبداد صغیر بوسیله ایالت و عشایر 

ر هم مانند زمانهای پیشین مملکت دردست افرادی قرار گرفت كه همگام با كشورهای پیشرفته شده بود به منصه ظهور نرسید و بار دیگ

اری با افکار اقشنبودند و افکارشان به روز نبود و یکی از علل چند دستگیها بعد از فتح تهران همین عامل چند گونگی فکری و تسلط 

  .بر شئونات مملکت بود متضاد

 

 استبداد صغیر حمایت های مردمی در دوران 

ی اخذ ادعا دودسته درگیر در طول استبداد صغیر از حمایت های مردمی برخوردار بودند. قطعاً مستبدین با پشتوانه رسمیت داشتن،

مالیات و وجوه گمركات را به عنوان منابع در آمد داشتند. در این راه برخی قبایل و ایالت و گروهی از رجال مستبد هم به آنها كمك 

می  یف سعیند . در این میان اگر هم نزد كسی پولی سراغ داشتند به بهانه های مختلف یا با وعده و وعید و یا تهدید و تخومیکرد

سردارمنصور را پناه داد تا بتواند او را سر كیسه كند ولی سردار  حسن اعظام قدسی اشاره میکند كه امیر بهادركردند از او بستانند .

آصف  یك شب» جا به ترفندی گریخت و به سفارت روس پناهنده شد. وی به روایت از سردار منصور می نویسد:منصور فهمید لذا از آن

ند سر داری می خواه الدوله بمن گفت می دانی چرا تو را از سوادكوه برگرداندند؟ گفتم نمی دانم.گفت تصور كرده اند كه تو پول زیاد

بول خواستند مبادا ق تو از ارد و برای قشون كشی بطرف آذربایجان معطل می باشند. اگركیسه ات نمایند چون این روزها دولت پول ند

در صورتی كه در این موقع بدولت در حدود یکصد  كنی و پول بدهی ... فردای آن روز همشیره زاده امیر بهادر از طرف امیر پیغام آورد

من هم بالدرنگ جواب دادم كه از عهده من خارج است.  خواهد داد،هزار تومان كمك نمائید محمد علی شاه هم پاداش خوبی به شما 

پس از اغفال امیر بهادر به بهانه ای خانه را ترك ودر نهایت به سفارت روس پناهنده شدم . وقتی امیر بهادر شنید گفت عجب شکار 

 (672و كتاب آبي ، ص   612-1اعظام قدسي ،ص ) «چاق و چله ای را از دست دادیم.

هایی هم از سوی انگلیس و روس به مستبدین می شد و اگر این حمایت ها نبود مشروطه خواهان یا اصالً در بمباران مجلس حمایت  

اگر هم شکست می خوردند خیلی سریع تر می توانستند بر شاه و دربار غلبه مجدد نمایند.حضورافسران  ویا شکست نمی خوردند

وبی مشروطه خواهان،اعالم حکومت نظامی،كمك به ایالت استبداد طلب جهت حمله به روسی در بریگاد قزاق و شركت فعال در سرك

اما حمایت های معنوی جبهه  هایی از حمایت معنوی به مستبدین بود . شروطه خواهان از سوی روسها نمونهتبریز،تضعیف روحیه م

حمایت می كردند. طی  آزادیاز مبارزات مردم در راه  مشروطه خواه از چند جانب بود . یکی از سوی علمای عتبات بود كه گام به گام

تلگرافات متعدد اعالم نمودند دشمنان مشروطه در حکم یزید بن معاویه و مخالفت با مشروطیت مانند همراهی با یزید و دشمنی با 

فداری از مبارزات ملت آورده امام حسین است . تاریخ بیداری ایرانیان تلگرافی از حجج اسالم نجف اشرف در ذم خاندان قاجار و طر

هر چه دولت را به همراهی ملت دعوت كردیم ... تا بلکه رشته اتحاد پاره نشود » ... است كه خالصه ای از آن در این جا ذكر می شود: 

 بدست اجانب .. متأسفانه دولت هیچ گونه همراهی نکرد . در دوران قاجاریه چه صدماتی بر مملکت وارد نیامد و چقدر از ممالك شیعه

افتاد ، گاهی مبالغ هنگفت قرض كرده ودر ممالك خارجه خرج نمودند و مملکت شیعه را به رهن كفار دادند ... بحدی شیرازه مملکت 

از هم گسیختند كه اجانب علناً مملکت را مورد تقسیم خود قرار دادند و در این حال شیعیان آل محمد حركت كرده و برای حفظ  را

ملکت و نجات از سفاكی و استبداد قاجار با مال و جان حاضر شدند ... و داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعی و مسئولیت در باقیمانده م
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پیشگاه عدل الهی ... در حفظ مملکت اسالمی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر خودداری ننموده در تحقق آنچه ضروری مذهب است 

 (881-22ناظم االسالم كرماني ،ص ) .«رد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه خواهیم ساخت ... حتی االمکان فرو گذار نخواهیم ك

مشروطه خواهان همانطوریکه در مباحث پیشین نیز ذكر شد از منابع دیگر هم حمایت می شدند. از جمله آزادیخواهان روسیه و حزب  

یچگونه كوتاهی نمی كردند . انجمن سعادت اسالمبول هم از حامیان سوسیال دمکرات قفقاز كه در تأمین اسلحه و نفرات كار دیده ه

معنوی مشروطه خواهان بود كه واسطه خبر رسانی بین داخل و خارج كشور بود . گروهی از نمایندگان پارلمان انگلیس بهمراه نویسنده 

به  طریق وزارت خارجه انگلیس از و گلیس بودندمشهور انگلیسی ادوارد براون در ارتباط تنگاتنگی با مشروطه خواهان ایرانی مقیم ان

برقراركند. آزادیخواهان ایرانی كه در خارج از كشور بودند با تشکیل  محمد علی شاه فشار وارد می كردند كه هر چه سریعتر مشروطه را

وطه داشتند. اما حمایت جلسات و مذاكره با سران كشورهای بزرگ اروپایی و مصاحبه با جرائد خارجه سعی جدی در حمایت از مشر

در خارج از كشور درعثمانی و  مردمی بود. كمك هایهای دیگری هم برای مشروطه خواهان از چند نقطه به عمل می آمد كه عمدتاً 

روزنامه حبل المتین نقش بسزایی در رساندن صدای  .هند صندوقهای اعانه برقرار كرده بودند تا به مبارزین داخل كشور كمك نمایند

روطه خواهان به خارج از مرزها داشت و این امر موجب شد كه كمك های مالی فراوانی به مبارزین داخل كشور بویژه مردم تبریز مش

این روزنامه از طریق چاپ نام مکانهای جمع آوری اعانه و ثبت اسامی كمك كنندگان و  .گنای شدید مالی قرار داشتند برسدكه در تن

در رشد كمك رسانی تأثیر بسزایی داشت . نمونه هایی از این ترغیب ها و  ،ترغیب سایر مردم به كمك مبالغی كه كمك می كردند و

بموجب خطوط عدیده ای كه از بمبئی به اداره رسیده غیرتمندان متدین و وطن پرستان نوع پرور :»شودتشویقها در این جا نقل می 

ور شأن و لیاقت به مصیبت زدگان تبریز بفرستند . همین قدر خدمت غیرتمندان بمبئی مصمم شده اند كه دفتر اعانه ای باز نموده در خ

و صاحب ثروتان و تجار محترم بمبئی عرض می نماییم هر ساعتی كه زودتر اعانه آنها برسد اجر و ثوابشان بیشتر خواهد بود ... ایرانیان 

 لیرا كه از وجوه اعانه وصول شده بود به انجمن ایالتی تبریز گسیلكلکته برای جمع اعانه مهیا گردیده و هفته گذشته نیز هفتاد و پنج 

 هشد ... از غیرتمندان رنگون كه قبل از همه اقدام نموده و بما اطالع داده بودند بتازگی خبر رسیده كه بالغ بر دو هزار روپیه جمع نمود

معروف بکابلی و خانواده جلیل ایشان كه جمعاً  عنقریب می فرستند. ما از جناب مستطاب حاجی محمد یوسف صاحب تاجر ایرانی

روپیه كمك نموده اند تشکر می نماییم ... در حیدر آباد دكن نیز آقای داعی االسالم و جناب جعفر افندی و سایر غیرتمندان  6311

 و هر یك از خیرین اصفهانی باز تجارتخانه جناب حاجی میرزا مهدی  و اوالده تاجران در كارند. ... دفتر اعانه مصیبت زدگان تبریز درِ

كه به تجارتخانه موصوف برسد بدون  بخواهند ... وجهی از دور و نزدیك بفرستند به تجارتخانه موصوف ... رجوع نمایند . هر وجهی

ریافت ودر دهیچگونه مصارفی كه بر آن تعلق گیرد روز دیگر به انجمن ایالتی تبریز خواهد رسید و قبض جمله از انجمن ایالتی تبریز 

/ رمضان 22،  65و ش  61-81، ص  6281/ شوال /86،  62، ش  61حبل المتين ، سال  )« روزنامه حبل المتین هم اشاعت خواهد یافت . 

 (81، ص  6281/ذي حجه /85،   81ش  و 8-2ص ،  6281/

به عهده  تبریز را خانواده های قربانیان درگیریهایگان و ایتام ایران تأسیس شد و امر كمك رسانی به در هند انجمنی بنام انجمن بیوِ 

تلگرافات اخیره ظاهر » در جای دیگری ذكر می كند كه : حبل المتین گرفت و هزاران روپیه كمك های خیریه جذب و ارسال داشت . 

هم ربیع االول رویتر از می دارد كه كار بر فقرای تبریز سخت شده و از هیچ طرف خبر فرجی هم نرسیده است ... دهم اپریل / هجد

لندن اطالع داده كه جنرال قنسول روس مقیم تبریز خبر می دهد كه در تبریز صد هزار نفر دچار فاقه و گرسنگی و راضی برای تسلیم 

 (8-2، ص  6287/ 6/ ربيع 82،  27، ش  61حبل المتين ، سال ) «  اند . 

ی می نمود نامش را در روزنامه درج می كرد و اخبار كمکهای مردمی سراسر این روزنامه طبق وعده ای كه داده بود هر كسی كه كمک 

در جای جای روزنامه برای ایرانیان توضیح می دهد كه به عنوان یك تکلیف و وظیفه  جهان را به مبارزین داخل ایران درج می نمود و

از دست داده كمك مالی شود ، در بغداد ، اسالمبول و  ملی و دینی باید به خانواده های بی سرپرست ، زنان شوهرمرده ، فرزندان پدر

بادكوبه و مصر هم دفاتر جمع آوری اعانه باز شده بود كه گزارش همه را حبل المتین كلکته منتشر می كرد و به آگاهی همه مردم 

م را ات نیز طی فرمانهایی مردمی رساند . پشتوانه معنوی همه این كمك های مالی تنها تالشهای حبل المتین نبود، بلکه علمای عتب
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ترغیب به این امر خیر می نمودند . تلگراف حجج اسالم مقیم نجف بر اینکه اعانت برادران غیور و مدد مالی و جانی و استعداد رساندن 

رت سالم را نصبه ایشان بمنزله اعانت مجاهدین در ركاب اقدس نبوی صلوات اهلل علیه است ، همت كنید و غیرت دینی خود را ظاهر و ا

مؤید این كمك های مالی بود . كمك های مالی تنها به ایرانیان خارج از كشور اختصاص نداشت بلکه از داخل كشور هم  ،فرمائید 

رآالت ( تمام زیو هما خانمیك نفر از نسوان تهران ) » ایثارگری هایی صورت گرفت . حبل المتین بنقل از روزنامه اتفاق می نویسد : 

فروخته مبلغ دویست منات برای اعانه ایتام شهدای تبریز با یك مکتوب مؤثری به اداره فرستاده وجه مزبور به انجمن اعانه ای خود را 

كه در بادكوبه به اجازه حکومت محلیه افتتاح شده تسلیم و قبض رسید گرفته شد ... در اصفهان هم كمیسیون مالیه منعقد و عشر 

مساعده حواله داده با كمال شعف اهالی پرداختند و قبل از آن چنین برقرار شده بود كه دفتر اعانه ای باز مالیات سنه جدید را به طور 

شود و تقسیم به بیچارگان و مخارج قشون حاضره نمایند. چون از طرف متمولین مساعدت شایانی نشد یکروز عده ای از نسوان به 

نیستند ، زیور آالت خود را تقدیم می نماییم منجمله زنی كاسه مسین داشته و  انجمن رفته و اظهار داشتند حال كه مردان در كار

،  28، ش  61حبل المتين ، سال  )« گفت از مال دنیا بیش از این مرا دارایی نیست و آن را هم در راه حیات و ترقی ملت نثار می كنم . 

 ( 62، ص  6287/ صفر/ 88،  82و ش   61-82، ص 6287/ صفر / 65

در هركجا كه مشروطه خواهان پیروز می شدند  .دیگر تأمین مالی آزادی خواهان جلوگیری از ادای مالیات به حکومت مركزی بود منبع

از ارسال مالیات به مركز جلوگیری می كردند و وجوه آن را صرف پیشبرد كار خود می نمودند . حبل المتین مواردی را ذكر می كند 

شون ملی گردد از جمله مورد بدولت پرداخت شود به انجمن های ایالتی پرداخت می شد تا صرف تهیه قكه مالیاتها را بعوض اینکه 

نظر به تحریم مالیات از هر قبیل كه باشد از جانب علمای نجف ، تمام ایرانی ها یکدینار مالیات نمی دهند . در اسالمبول قریب » ذیل :

ها مقیمین حول و حوش اسالمبول كه متجاوز از صد هزار نفر می باشند هر سال  بیست هزار خانه ایرانی موجود است كافه ایرانی

نفری نود غروش پول تذكره می دادند كه قریب پنجاه شصت لیره عثمانی می شد ، امسال نظر به همان حکم نجف ، داده نشده ، ... 

 (1، ص  6287/ محرم /22،  22، ش  61حبل المتين ، سال  )« 

تلگرافاتی از بالد مختلف به همدیگر می شد و یاد آوری می شد كه گمركات را تصرف كنند، عایدات ادارات را صرف در طول این مدت 

اركان دین از دست ندهید . در آمدهای  نابودی نهضت آزادیخواهی وخدشه دار شدنقشون ملی كنند ، نفوذ خود را برای پیشگیری از 

بود كه آزادیخواهان در هر والیت كه صاحب گمركات بود و پیروز می شدند این در آمدها  گمركی یکی از مهمترین منابع در آمد كشور

را در اختیار می گرفتند و صرف تهیه قشون و مصالح ملی میکردند. این امر بیشتر در شهر های جنوبی مانند بوشهر و بندر عباس كه 

ی مجهت تصرف بنادر جنوبی اقدام كرد و با كمك سید مرتضی اهرَ دارای گمرك بودند اتفاق می افتاد . وقتی سید عبد الحسین الری

و تعدادی خوانین محلی شهرهای بوشهر و بندر عباس و لنگه تصرف شد مذاكراتی با انگلیسی ها جهت اختصاص در آمد گمرك به 

د هه استبداد از منابع كسب در آمبدینصورت جب .آزادیخواهان صورت گرفت و نهایتاً نیمی از درآمد گمرك تحویل انجمن ایالتی گردید

محروم می شد و در مقابل جبهه مشروطه خواه منابع در آمد جدیدتری بدست می آورد و روح تعاون اجتماعی با عایدات مردمی و 

مك اتحاد ملت ك تشکیل صندوقهای اعانه و همچنین صرفه جویی خود مردم در بین جامعه تقویت می گردید و این امر به نوبه خود به

 شایانی می نمود 

 

 

 :نتیجه

از بررسی منابع چنین برمی آید كه در دوران استبداد صغیر نوعی همبستگی ملی در میان مردم ایاالت مختلف شکل گرفت و  باعث 

شد كه حکومت قاجار با همه تالش و حمایتهای خارجی نتواند این همبستگی را به هم بزند. در این میان نقش طبقات اجتماعی 

ره گردید غیرقابل اغماض است. این طبقات به دو دسته استبداد طلب و مشروطه خواه تقسیم شده تأثیرگذار كه در متن به آنها اشا

بودند. واكنش هر دو دسته در تأخیرو یا تعجیل نتیجه مؤثر واقع شد. اگر چه تعدادی از علمای دینی و یا برخی تجار و اندكی از رؤسای 
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گروهی و ایدئولوژیکی از حاكمیت موجود حمایت كردند ولی حمایت مراجع سه ایالت و عشایر بنابر دیدگاه و یا مصلحتهای فردی و 

گانه مقیم نجف و تبعیت رهبران آزادیخواهان از آراء آنان در جذب ملت مسلمان تأثیر فراوانی داشت. همین دیدگاه در مورد سایر 

یروزی مجدد مشروطه خواهان و فتح تهران و آغاز طبقات ذكر شده هم صادق بوده است. نهایت اینکه همگرایی ملی و دینی منجر به پ

دوره دوم مشروطیت گردید. نکته مهم در این باب این است كه رهبری مشروطیت در دوره دوم در دست جریانهایی قرار گرفت كه نه 

و رهبری  حاكمیت یافتند عالمان دینی بودند و نه روشنفکران دمکراسی خواه. بلکه این رهبران ایالت و عشایر بودند كه این بار شانس

مبارزات را از آن خود نمودند. در این دوره كه اكثر مطبوعات داخلی منتقد حاكمیت، تعطیل شده بود، روزنامه حبل المتین كلکته به 

شی مسان بلندگوی آزادیخواهان عمل كرد و با استفاده از موقعیت سیاسی و اجتماعی محل انتشارش، عالوه بر خبر رسانی، ارائه خط 

 سیاسی و تبلیغ عملکرد آزادیخواهان نیز در دستور كار این روزنامه قرار داشت. 
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