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و اجراي مساوات در جامعه براي تاسيس عدالتخانه  جنبش مشروطيت در ابتدا  کوششي :چكيده 

نوگرايانه به اين جنبش ، کم کم ماهيت آن از  روشنفكران وانديشه هايا به مرور با آمدن امّ شكل بود.

در باب  مشروطيت و قانونگذاري تبديل گرديد. براي مرکزيي براي اجراي عدالت اسالمي به مجلسي 

 سفارت انگليسي در اين جريان ، نقشيكي  يير ماهيت اين جنبش چندعامل مطرح مي گردد،علل تغ

و ديگري عواملي مانند تالش انجمنهاي مخفي و گروههاي روشنفكري را به دليل ماهيت ضد مذهبي 

و غرب گرايانه آنها را مدنظر قرار مي دهد . و در آخر کساني که معتقدند شرايط جامعه ي آن روز 

نقالبات مغرب و ا ايران در ارتباط با دنياي جديد از طريق فرنگ رفتگان و يا مطالعه ي تاريخ و حوادث

در کنار گسترش مدارس و مراکز علمي نوين که در آنها علوم جديده تدريس مي شد رفته  زمين،

رفته بخش عظيمي از جامعه شهري را با مشروطيت و حكومت پارلماني آشنا کرد و حتي در باب 

تي کسي ند وحبا واژه مشروطه آشنا بود درجنبش،معتقدند که آنان نيز از ابتداروحانيت شرکت کننده 

 .  ه استمانند طباطبايي داراي تفكرات جمهوري خواهانه بود

 روشنفكران  –روحانيون  –عدالتخانه  –مشروطيت  كليد واژه :

 

 

 مقدمه : 

نيك مي دانيم يكي از حوادث مهمي که تاثير شگرفي در تحوالت ايران معاصر داشته است ، جنبش مشروطيت بوده است . 

با ل بي کفايتي شاهان قاجار و بدبختي و فالکتي که نصيب مردم ايران شده بود آنان را بر آن داشت که به مبارزه حرکتي که به دلي

حرکت خواسته مردم تاسيس عدالتخانه بود، يعني اين تاريخي آمده است در ابتداي  که در منابع حاکميت قاجارها بپردازند . و چنان
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مردم رسيدگي کند و مردم بتوانند حق خود را حتي اگر از دولت مردان باشد احقاق  محلي که بر اساس شرع مقدس به مشكالت

اري و جريان عدالت خواهي مذهبي تبديل به تقاضا براي تاسيس مجلس قانونگذباگشترش اعتراضات به اين جنبش،نمايند . اما به مرور 

 حكومت مشروطه به سبك حكومت هاي پارلماني غربي گرديد. 

جا سوال اين است که چه عوامل و يا عواملي و يا چه گروه با چه تفكراتي در اين قضيه نقش داشته اند . و نقش حال در اين 

دولتهاي بيگانه مخصوصاً انگليس چه بوده است ؟ و در آخر به دنبال پاسخي براي اين پرسش هستيم که ميزان اطالع و آگاهي مردم و 

آيا مبارزان به طور کامل با اين واژه و نوع حكومت آشنا نبوده اند ؟ هر چند که در اين راه روحانيت از مشروطيت به چه ميزان بود و 

  کمبود منابع موثق و تضاد در آراء نويسندگان بزرگترين مشكل براي يك محقق تاريخ مي باشد . 

 

 نگاهي به جريان مشروطيت 

معه ايران عصر قاجار رخ داد . نارضايتي هاي آحاد جاکه در آخرين سالهاي حيات مظفرالدين شاه در بودمشروطيت جنبشي 

و از دست  . حاصل اين شرايط شكستهاي نظامي از استعمارگرانبود وس و انگليسنفوذ استعمار ر از حاکمان مستبد قاجار وهمچنين

از بين رفتن اقتصاد ملي و ان ايرانيبراي  اي ننگين اقتصادي گرديد.که پيامد آنار قراردادهرفتن مناطق عظيمي از خاك کشور ، در کن

چرا که مردم ايران تمام اين مشكالت را نه از چشم بيگانگان بلكه در  . جار و بازاريان از عملكرد حاکمان قاجاربودنارضايتي عميق ت

عمده  اتييراز سوي ديگر شرايط جهاني نيز تغقاجارها در اداره ي مملكت شان مي دانستند . وبي کفايتي درجه اول در ضعف سياسي 

يكي مواد  صنعتي در اروپا آنان را به دو مسئله مهم روبرو کرده بود ايي کرده بود . اختراع ماشين بخار ، ساخت و گسترش کارخانه هاي

براي  ه . اين دو مشكل بهانه و دليلياوليه براي توليد ، و ديگر بازارهاي مصرفي مناسب براي فروش محصوالت مازاد توليد شد

به دليل سابقه تاريخي نيز  ، و از طرف ديگرخود مردمان مشرق زميننمايندوي شرق به سروي شده بودتاان و تجار اروپايي کشورگشاي

و  يو استراتژيك. کشور ايران نيز طبعاً با آن موقعيت سوق الجيشي نداين نوع دادستدازنوع جديدآن نبوداين ارتباطات چندان مخالف به 

 نبود .  از اين اوضاع و احوال مستثنيي که ازآن برخورداربودر بازار مصرفي پررونقدر کنامواد اوليه فراوان،

گونه اي شد مي گذاشت،يعني اين ارتباطات با غربيان به  يان نيزاثرايرانخود  درنهايت بايد اذعان داشت که اين تحوالت خواه نا خواه بر

ايرانياني را که با شروع قرن نوزدهم توانستند به خارج » در مجموع شدند .  نيان نيز به علل گوناگون راهي ديارفرنگکه بسياري از ايرا

مي توان به چهار گروه اصلي تقسيم نمود : تجاره ديپلماتها ، محصلين و مهاجرين از ايران . البته شماري از ايران مسافرت نمايند،از 

ر مسافرت کردند که لزوماً در اين چهار گروه اصلي قرار نمي گيرند ؛ درباريون قاجار و ايرانيان ديگر نيز در اين دوره به خارج از کشو

مانند برخي از شاهزادگان ، افراد ثروتمند يا متوسط الحال که به صورت شخصي به سياحت و سير و سفر به خارج از ايران مي رفته و يا 

 (  113 :2731،زيبا کالم« ) د روحانيوني که براي تبليغ يا سياحت سفر مي کردن
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هاي اروپاييان رفته رفته خود را در  به مرور با زيادتر شدن حجم اين مراودات بين ايرانيان و فرنگيان تفكرات و ايدئولوژي

 تي اين پرسش را ايرانيان ايجاد کرد که چرا غرب پيشرفت کرد و ما عقب مانده ايم ؟ ايران نمايان ساخت به گونه اي که بعد از مدّ

يتي ايرانيان از وضع موجود ، در کنار اقدامات و انديشه هاي بي ثمر برخي اصالح طلبان دولتي و غير به هر حال اين نارضا

مردم فراهم نمود.چرا توده ينه را براي گسترش نارضايتي دربين همه و همه زمواميرکبير سپهساالرزمان مانند عباس ميرزا، دولتي آن

در اين اثنا در اواخر دوران .  نرسيدن اين اصالحات بودندعامل به سرانجام  هابي کفايت قاجار ، حاکمانکه ازنظرمردمان آن عصر

از جمله يكي عكس مسيونوز نيان بر عليه دولتمردان قاجار گرديد.شدند اعتراضات ايرا فر الدين شاه چند واقعه باعث قليانحكومت مظ

توهين به ساحت مقدس خود مي دانست ، ديگر جريان بلژيكي رئيس گمرکات شمال ايران در لباس روحانيت که روحانيت آن را 

، و در آخر واقعه ي  درآنشده مدفون  خراب کردن قبرستاني در تهران براي ساختن يك بانك روسي و توهين به اجساد مسلمانان

اين داليل بهانه هاي قند و شكر توسط عالالدوله حاکم تهران به بهانه ي گران کردن قند و شكر . شالق زدن دو تن از تجار سرشناس 

حرکت گروهي از روحانيون به در اولين به مبارزه با دولت قاجار بپاخيزند.الزم را بدست روحانيون و تجار و سپس روشنفكران داد که 

شمس الدين  بعد از چنديي از طريقآيت اهلل طباطبايي و بهبهاني در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن و خواسته هاي خود را  رهبري

مهمترين درخواست آنان تأسيس عدالتخانه بود ، يعني يكي ازشاه رساندند . که مظفرالدين شاه به دست سفيرعثماني در ايران  بيك

 مكاني که بر اساس قوانين شرع به مشكالت و تظلمات مردم رسيدگي کند . 

 ه هاي متحصنين نگرديد. که حاصل آنستحاضر به انجام خوا عين الدوله صدراعظم شاها کرد ، امّ تاگرچه شاه در ابتدا موافق

قاجارها به رهبري روحانيت گرديد ، مخصوصاً در اين ميان  گسترده بر عليه حكومتي زمينه ساز شكل گيري اعتراضات بعد از مدتّ

بنام شت و کشته شدن يك روحاني جوان مخالف او با قاجارها شهرتي عام دا در دستگيري شيخ محمد واعظ از علماي سخنوريي که

در اين جا بود که گروهي از شهر به راه انداخت .  رد بلوايي ديگر را در ميان انقالبيونعبدالحميد که براي آزادي شيخ تالش مي ک

طباطبايي و شيخ فضل اهلل نوري به حرم حضرت معصومه مهاجرت کردند . و گروهي ديگر آيت اهلل با همراهي رهبراني مانند روحانيون 

نفكران و توده هاي بازاري و تجار بودند ، در سفارت انگليس متحصن شدند. و بدين سان مرحله دوم اعتراضات با که عمدتاً روش

هياتي را که عمدتاً از روشنفكران آزاديخواه ترکيب يافته بود، براي مذاکره با دربار ) » تي بعد از مدّوگسترش بيشتري غليان کرد . 

قول و قرارهاي گنگ و مبهم شاه مبني بر تاسيس عدالتخانه راضي نبود. آنان خواستار فرمان  متحصضين ( برگزيدند . اين هئيت از

« )  .که الزم شد به اعتصاب و تحصن ادامه خواهند داد يکه متحصنين تا طي زمانجلس شورا بودند و تاکيد نمودندمشروطه و برپايي م

ين شاه در حال احتضار مجبور به قبول خواسته هاي مخالفان گرديد. و مظفرالد 2121در نهايت در مرداد  (که210 :2731آبراهاميان

ايران به معاصر  مجلس شوراي قانون گذاري تشكيل گرديدوحوادث به گونه اي پيش رفت که تاريخبالفاصله قانون اساسي نوشته شده و 

 ديد . خود 
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 بررسي علل تغيير عدالتخانه به مجلس مشروطه  

و آيا  ؟تبديل به مجلس مشروطه گرديد انهنيم چگونه جريان درخواست عدالتخاين است که ببي در اين جا بحث اصلي ما

مشروطه خواهي از ناحيه ي چه گروهي مطرح گرديده و نقش شعار زي شده بود؟ و يا اين کهايدئولوژي برنامه ري اين تغييراساساً 

 قدرتهاي بيگانه در اين ميانه چه بوده است ؟ 

بناي عدالتخانه در ايران که در هر بلدي از بالد » يكي از خواسته هاي متحصنين در حرم حضرت عبدالعظيم در باال آمد که 

( و 201: 2722کرماني،.« )ند ايران يك عدالتخانه بر پا شود که بعرايض و تظلمات رعيت رسيدگي شود و بطور عدل و مساوي رفتار کن

گاهي نيز بيدادگراني ، از درباريان و ديگران پيدا شدندي و دست » شتند اين است که ا اين که چرا متحصنين چنين خواسته ايي داامّ

و در اين هنگام بودي که نياز به يك دادگاه افتادي و اين در ايران نمي بود . اين است آقايان در ميان به دارايي مردم باز کردندي 

 (  201 :2722وي، ) کسر« ند آن را در بايت ) الزم ( مي شمردند درخواست هاي ديگر خود ، بودن چنين اداره اي را هم مي خواست

توضيح اين که در آن زمان محاکم شرعي در شهرها و يا روستاها وجود داشت و روحانيت با نظارت دولت و گاهي هم مستقل 

مخصوصاً تعديات حاکمان دولتي و  ايي وقض بر تمام امورات ينظارتنه و  مي کردند. اما اين دادگاهها نچندان منسجم بودندن را اداره ناآ

بد ديني در جامعه بود تا  ومبارزه بابيشتر اجراي عدالت  . پس به نظر مي آيد که هدف اين محاکمداشتندبرمردمان جامعه درباريان 

مشروطه اي که يم و نه مرحوم طباطبايي بارها بر باالي منبر به اين نكته پرداخته بود که ما نه جمهوري مي خواه» ديگر . خود  مسائل

هم ديگر روحانيون مشروطه خواه هدف از وم بهبهاني،هم سيد جمال واعظ ،هم ملك المتكلمين وهم او ، هم مرحدر آن پادشاه نباشد.

لم و رفع ظدادخواهي کنند و باالتر از همه،آن امور مردم، رعايت قانون ، ايجادعدالتخانه اي که مردم بتوانند در مشروطه را رسيدگي به

بيان طباطبايي در نامه اي که به مظفرالدين شاه مي نويسدخودآيت اهلل . ( 020 :2731م:زيبا کال« ) حكام و فرمانروايان مي دانستند 

انجمن مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن بداد عامه ي اعليحضرتا تا تمام اين مفاسد را مجلس عدالت يعني »  مي داردکه

 (  773 :2723د ... ( ) کرماني،اين ظلمها رفع خواهد ش –ه و گدا در آن مساوي باشند مردم برسند شا

جاي کار حرفي از مجلس قانونگذاري و يا لفظ مشروطه نيست ، بلكه  پس با اين نامه طباطبايي نمايان مي گردد که تا اين

الت خواهانه جاي خود را به مجلس مشروطيت مي دهد مراد همان اجراي عدالت قضايي در جامعه است . اما چرا کم کم اين مجلس عد

گون در اين رابطه کار هر پژوهشگريي را براي رسيدن به نتيجه . که خود بحثي طوالني مي طلبد و از سوي ديگر نظريات و عقايد گونا

كران و غرب زدگان و ايي قطعي سخت مي نمايد . مثالً کساني آن را دسيسه سفارت انگليس ، و گروهي آن را انديشه ي روشنف

به هر حال جريان مشروطيت انجمنهاي مخفي و گروهي ديگر نيز آن را خواسته اصلي اما پنهان رهبران مذهبي جنبش مي دانند . 

جا بود که انقالبيون با واژه  خواهي بعد از مهاجرت دوم علما به قم و جريان تحصن در سفارت انگليس بر سر زبانها افتاد و از اين

اکثر روزها ملك المتكلمين يا سيد جمالدين منبر مي رفتند و از منافع مشروطيت و » طه آشنا گرديدند . وبه گفته ملك زاده مشرو

حقوق مي گفتند و مردم را به پايداري تشويق مي کردند . ناگفته نماند که تحصن حضرت عبدالعظيم و قم در حقيقت يكنوع مدرسه 
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(  210 :2732زاده، ملك« ) ع جهان و افكار نوين و منافع مشروطيت و حقوق ملت اطالع پيدا کردند اي بود که در آن افراد از اوضا

 آشنا شده بودند . ئولوژي مشروطهپس با اين گفته نمايان مي گردد که مردم و رهبران جنبش تا حدودي با ايد

روشنفكران . »  ن در بين معترضين مي باشيمن و تفكرات آناما کم کم شاهد نفوذ و حضور روشنفكرا اما جداي از اين بحث 

و تحصيل کردگان نيز به مرور به متحصنين سفارت پيوستند و در هدايت سياسي و راديكاليزه شدن درخواست هاي متحصنين موثر 

قاضي « ) . تاسيس مجلس شوراي ملي تبديل شدافتادند . با تالش روشنفكران بود که خواست اوليه ي تاسيس عدالتخانه به درخواست 

برگزيدند . اين هئيت از قول و قرارهاي گنگ و ( و يا در جايي آزاديخواه ترکيب يافته بود، براي مذاکره با دربار  210 ،2723مرادي:

مبهم شاه مبني بر تاسيس عدالتخانه راضي نبود . آنان خواستار فرمان مشروطه و برپايي مجلس شورا بودند و تاکيد نمودند که 

 (  210 :2731) آبراهاميان،خواهند داد.ا هر زمان که الزم باشد به اعتصاب و تحصن ادامه متحصنين ت

پس به مرور مشخص مي گردد که رفته رفته سكان رهبري از دست روحانيت خارج شده و بدست روشنفكران و مشروطه 

را نيز با خود همراه  د وتوانستند بخش عمده آنانن پيدا کردني روحانيوخواهان مي افتاد و با توجه به نفوذي که در بين عوام و حتّ

از سياست تاکيد اين گروه از روشنفكران،» ي حتّتند و. و حتي اين گروه تا آن جا پيش رفتند که به مخالفت با روحانيت برخواسسازند

کردند که مبارزه را به مرحله  اين هدف را دنبال مي -صدراعظم وقت-بر ضرورت تشديد تضاد ميان علما و توده ي مردم با عين الدوله

زمينه هاي فراتر از هدف تاسيس عدالتخانه، اي گسترده تر و شتابنده تري سوق دهند و شرايطي را ايجاد کنند که در نتيجه ي آن

: 2723آجداني،« ) رار داشت فراهم آيد مناسب براي تحقق هدف استقرار مشروطيت که در رأس برنامه هاي سياسي منورالفكران ق

201 ) 

آنان موضوع خود را تا آن حد جلو بردند که گاهي به روحانيت حمله مي کردند و آنان را متهم به گرفتن رشوه از دولت براي 

نگران از دست رفتن موقعيت  چنان عرصه بر روحانيت تنگ مي گشت کهبه گونه اي که گاهي  .سكوت و سازش با آن مي کردند

مي شدند . البته الزم به ذکر است که روشنفكران سكوالر هرگز مستقيماً خواسته هاي خود را  امعهج خود در بين توده اي عوام معنوي

سعدالدوله مي گويد : البته در بين مردم اين مسئله با اين صراحت مطرح نمي شد . در بين مردم اين گونه تبليغ » نمايان نمي کردند 

 .(  131: 2722ني،نجفي و حقا« ) و موافق با قانون شرع هم باشد . نت مشروطهمي شد که قانون اساسي بايستي بر اساس قوانين سلط

هايي که از جانب سفارت انگليس و گروههاي خاص از آنان مي شد ،  حمايتبه هر حال قدرت گيري روشنفكران در جريان مشروطه و 

لوژي مشروطه است . مي دانيم که يكي ئوگيري ايد نقش سفارت انگليس در شكل نكته مهم ديگرجريان قدرتمند کرد . اين آنها را در 

ا چرا مردم دست به چنين اقدامي زدند؟ مگر متحصنين از علل ترس شاه از انقالبيون به دليل تحصن آنان در سفارت انگليس بود . امّ

اين کشورگرديدند؟ در پاسخ به  ستند ؟ پس چگونه حاضر به پناهندگي در سفارتنقش انگليس را در بدبختي و فالکت خود نمي دان

: يكي اين که دولت عثماني که در تحصن اولي در حرم حضرت عبدالعظيم واسطه شده بود  اين سوال  داليل چندي را ذکر مي گردد
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ي توانستند انقالبيون نم ينبود و از اين رو برقرارآن روز به مرزهاي ايران حمله کرده بود و روابط خوبي بين پادشاهي ايران و عثماني 

 نيز به دليل روابط محكمش با دربارقاجاريه مخالف سرسخت اين جريان درايران بود. و دولت روسيه .اين کشور را واسطه قرار دهند

اما خالء هايي را در رهبري مردم تهران ايجاد کرد؛  ،خروج علما از تهران در تحكيم پيروزيهاي بعدي نهضت مؤثر بود» نكته ديگراين که

. در اين خالء رهبري ، مردم احساس رهبري مستقيم هوشيارانه خالي شد با خروج رهبران اصلي از تهران عمالً صحنه ي نهضت اززيرا 

کردند که اگر مورد تعرض قرار گيرند هيچ مرجع و پشت و پناهي ندارند . از طرف ديگر ، زمزمه هاي پناهنده شدن به سفارت انگليس 

 چنين(  102 :همان « ) ي سست عقيده و طرفدار انگليس نيز به شدت در ميان مردم تبليغ مي شد . براي حفظ امنيت توسط عده ا

تي به گونه اي که بعد از مدّ ،شدند انگليس گروهها و اصناف مختلف روانه سفارت هي از تجار و سپس ديگرلين قدم گروبود که در اوّ

جا هر صنف براي خود چادريي داشت و روشنفكران و مشروطه خواهان در باب در آن .وتعداد آنان به حدود چهارده هزار نفر رسيدند

البته نبايد انكار کرد که در آن زمان در مقابل حمايتي که » فوايد حكومت مشروطه و عدالت و آزادي براي آنان سخنراني مي کردند 

روسها از دربار و دستگاه حاکمه ايران آرزويي نداشتند تزاران روسي از قدرت استبداد در ايران مي کردند ، انگليسيها که بجز اخراج 

رانت داف گ» اين دليل باشد که  به( شايد 127 :2717،) رائين  «آزادي خواهان حمايت مي نمودند  براي نيل به هدف خود علناً از

مي گفت : پادشاه انگليستان پدر شبها به ديدار پناهندگان مي رفت و با مردم بسيار مهرباني مي کرد و کاردار سفارت انگليس نيز 

مهربان شماست ، شما از هر حيث در امان هستيد ، شما بجاي عدالتخانه مشروطه بخواهيد و منشيان سفارت که به زبان فارسي احاطه 

نت کوشش گرابه در اين ميان و(  220: 2723) صفايي،«  .داشتند معني مشروطه و حكومت مشروطه را براي آنان توضيح مي دادند

نكته مت مشروطه را نيزاضافه نمايند.واژه کنستيتون يعني حكوازحكومت درخواسته هاي خود  ند کهداف بود که به معترضان قبوال

در کنسولگري انگليس است و کار به جايي رسيد که زماني که مردم  ايراناين قضيه تحصن ايرانيان در برخي شهرهاي ديگرديگرجالب 

خود را در جريان مشروطه از مظفرالدين شاه بخواهند ابتدا نامه خود را به سفير انگلستان ارسال کرده تهاي تبريز مي خواستند درخواس

 تا آن را به دست شاه برساند. 

بايد اذعان کرد که در کنار دو ضلع روشنفكران و سفارت انگليس ، ضلع سومي به نام انجمن هاي مخفي بودند که در فضاي 

به نظر مي » ه سمت خود جلب کردندبهاي روشنفكر و نوگرا ، که از هر طبقه و صنفي که بودند ها عمدتاً گروهاستبدادي حكومت قاجار

ها وظيفه ي خود را صرفاً آگاه کردن مردم از مقررات استبداد و مزاياي آزادي مي دانستند . آنان همچنين سعي در  رسد که انجمن

که حاصل (  730: 2731،) لمبتونان پيشرفت بايدازکانال تعليم وتربيت بگذرد به اين مطلب داشتندکه جري متقاعد کردن مردم

چون ميرزا تاسيس اولين کتابخانه ملي توسط کساني نوين و چاپ روزنامه و کتاب و تاسيس مدارسمواردي ماننداقدامات اين انجمنها 

 نجمن مخفي بودند،بود.از اعضاي اصلي اآقا اصفهاني ، ملك المتكلمين و حاجي سيدنصراهلل تقوي که 

مرکز غيبي ، حزب اجتماعيون  بعدها دربرخي شهرهاي ايران مراکزيي با نام هايي چونالزم به ذکر است بعدها اين انحمنها  

 ، کميته انقالبي و انجمن مخفي دايرنمودند که درگسترش انديشه هاي آنان درسراسر کشور تاثيرفراوان داشت. عاميون
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که آنان از ابتداي جنبش به فكر تاسيس عدالتخانه و اجراي احكام  ش آنان در مشروطيت نيزآمدانيت و نقدر باب روح

ا در اواخر کار گروههاي روشنفكري و امّ .پرداختند م طول مبارزات نيز به رهبريت معترضان مياسالمي در جامعه بودند و در تما

 جريان عدالتخانه را به انحراف بردند. طه خواهي انجمنهاي مخفي با نفوذ در صفوف معترضان و تلقين تفكر مشرو

که آيا رهبران روحاني جنبش و يا حتي توده هاي عوام هيچ شناختي از مشروطيت  حال دراين جا يك سئوال اين است

 نداشتند؟ و اين مشروطه يك شبه در ايران هويدا گرديد ؟ 

مانند آيت اهلل طباطبايي و بهبهاني و شيخ فضل اهلل نوري در اين باب بايد اذعان کرد که به نظر مي رسد رهبران مذهبي 

گروههاي مشروطه خواه و روحانيون  اضات ما شاهد ارتباطاطالعات چندي از دولت مشروطه داشتند . چرا که در تمام طول اعتر

صورت مي گرفته است هستيم . و بحث و جدلها و مذاکرات فراواني در طول تحصن ها و يا جلسات مختلف که بين رهبران جنبش 

اين که گفته اند دو سيد و ديگران از مشروطه آگاه نمي بودند و » يقيناً شناختي از مشروطه پيدا کرده بودند . کسروي معتقد است که 

 :2722،کسروي« ) در عبدالعظيم و يا در سفارتخانه ، ديگران آن را به زبان ايشان انداختند سخني است که از دلهاي پاك نتراويد . 

يا ما در نامه ايي که طباطبايي به عين الدوله مي نويسد واژه مجلس را بكار مي برد که در اين باب کسروي عقيده دارد (  12-10

راستي اين است که اين ، دو سيد و همدستان ايشان يك گام ديگري به سوي پيش نهاده ، کم کم پرده از روي خواست آخرين خود ، »

( و يا در جاي ديگر حائري از قول آيت اهلل طباطبايي مي  221همان منبع ، « ) برمي داشتند .  ه مي بود ،که مجلس شورا و مشروط

از اول ورودش به تهران خيال مشروطه نمودن ايران و تاسيس مجلس شوراي ملي بوده ، در منبر صحبت از اين دو مي » گويد که 

« ) ه است و به وي پيغام مي فرستاده است که ايران هنوز قابل مشروطه شدن نيست کرده و ناصرالدين شاه غالباً از او شكوه مي نمود

و در طول جريان انقالب مشروطه نيز همه ي » (  101ش ايرانيان مقيم عراق ، ص عبدالهادي حائري ، مشروطيت در ايران و نق

ي در باب توده هاي شهري هم نمي توان به طور ( حت 00: 27232،کريمي « ) انجمنها او را به جمهوري خواهي بودن مي شناختند 

مطلقاً پذيرفت که آنان هيچ شناختي از مشروطيت نداشته اند و براي اولين بار توسط انگليسيها با اين واژه آشنا شده اند . باز هم به 

و فرنگيان و تبليغ و نشر انديشه ها و  سختي قابل قبول است زيرا ما از ابتداي برآمدن قاجارها در ايران شاهد ارتباط و مراودت ايرانيان

خواهي آنان در ايران که ما اولين اين اقدامات را توسط افرادي چون عباس ميرزا و امير کبير و سپهساالر و آرمانهاي دموکراسي 

 انديشمنداني مانند ميرزا ملكم و آخوند زاده ، سيد جمال الدين اسدآبادي مي بينيم . 

و آثار آنان اهميت مجلس و قانون و شرکت مردم در سرنوشت سياسي خود مي بينيم . مثالً ميرزا  ما در جاي جاي نوشته ها

قانون اساسي و روش اجراي حكومت معين مي کند و سپس اضافه » ملكم خان در رساله ي کتابچه غيبي يا دفتر تنظيمات مي گويد 

ون را به وسيله دو رکن مجلس تنظيمات و مجلس وزراء که بر هر دوي مي شود که شاه بايد حق اعضاي قانونگذاري و اختيار اجراي قان

 (  71 : 2713الگار ،« ) د آنها رياست دارد به مرحله اجراء در آور
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تجربه ي او در کار حكومت نظم و قانون به او چنين آموخته بود که برقراري حكومت » يا در باب اسدآبادي بايد گفت که 

( و يا اين  21 : 2731،صورت گيرد ) طباطباييي رژيم مشروطه و به وسيله ي مجلس شوراي منتخب مردم  نظم و قانون بايد در سايه

غالب پيشوايان مشروطه ايران در دوره هاي اوليه اعالن مشروطيت افتخار » در باب نقش ايشان در مشروطيت ايران همين بس که 

کسي از او نامه اي و نوشته اي در دست داشت و آن را با کمال سربلندي  خود را به حضور مجلس افاده و سيد مي دانستند و هر گاه

( يا حتي ايرانياني که براي تحصيل و يا گردش و يا تجارت به اروپا مي رفتند و از نزديك شاهد 37همان منبع،« ) انتشار مي داد . 

 ين جريان دموکراسي خواهي مردم ايران کمك کردند . تحوالت اين کشورها بودند ، بعدها با نوشتن آثاريي در رساي اروپاييان به ا

از سوي ديگر گسترش مطبوعات در اين مقطع تاريخي در ايران و يا نشرياتي ايراني که در خارج از کشور به زبان فارسي به 

بر اين گسترش مدارس ايران مي آمدند و عمدتاً به قلم روشنفكران و مشروطه طلبان بود کمكي ديگر براي شناخت مردم بود . عالوه 

ه .  2110 [ 2121تا سال » نوين و دبستانها کمك فراواني به اين نوگرايي ايرانيان کرده بود . گسترش اين مدارس به گونه اي بود که 

بستگي که مظفرالدين شاه مشروطه را داد، دبستانها رواج بسيار يافته ، کمتر شهري بود که يك يا دو يا بيشتر در آن نباشد . دل ]ق 

به جايي رسيد که کار به گزافه انديشي کشيد ، و بسياري از ايشان چنين پنداشتند که تنها چاره ي دردهاي کشور همان مردم به اينها 

 (  01همان منبع ، ص « ) دبستان است ، و چون جواناني از آن بيرون آيند همه ي درماندگي ها از ميان خواهد برخاست 

سال پيش از مشروطه نهادهايي تحت عنوان مجلس مصلحت  10حوالت اجتماعي از حدود در نهايت جداي از اين ت

مجلس تنظيمات و تاسيس وزارتخانه را توسط شاهان قاجار مي بينيم . که ،ي کبرياالشوردار ،مجلس تنظيمات،شوراي دولتي،خانه

 تمام اينها مي توانست زمينه ساز گسترش تفكر مشروطه در جامعه گردد. 

رب گرايانه در هي گذرا ديديم برخي تغييرات در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ي ايران و گرايش نوگرايانه و غبا نگا

البته بايد اذعان داشت که خيل عظيمي از جمعيت ايران در آن مقطع در روستاها و يا جزيي از عشاير بودند و آنان به جامعه ايران را . 

 شهريي چندان با مشروطه الفتي نداشتند البته عشاير بختياري از اين جريان مستثني بودند .  همراه طبقه بيسواد در جامعه

از سوي ديگر حتي در باب اختالفات بين رهبران مشروطه که از داليل سقوط مشروطه بود علت اصلي را بايد در اختالفات جزيي و 

ان با اصل مشروطه ف سرسختي چون شيخ فضل اهلل مي بينيم که ايشتفكرات مختلف در باب فرع جريان دانست . حتي ما در بين مخال

 . ات انحرافي در مشروطه اسالمي بودبلكه مخالفت او با تفكر مخالف نبودند
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 نتيجه 

لوژي اين ئوشگرفي بر ايران آن زمان نهاد ، از سوي ديگر ديديم که ماهيت و ايدمي دانيم که جريان مشروطه چه تاثيري 

ز دست رفته خود را يان در ابتداي شروع حرکت نارضايتي از حاکمان و عمال دولتي و تاسيس مكاني بود که مردم بتوانند حق اجر

که از اين  تيازات بيشتريي از حاکميت بودند.و گرفتن ام اما به نظر مي رسد گروه هايي با گسترده تر کردن اعتراضات مطالبه کنند.

تاثير عمده ايي در جريان مشروطه ر و يا انجمنهاي مخفي بودند .مسلم است که اين گروه ها وههاي روشنفكافراد عمدتاً به عنوان گر

به گسترش  نند آزادي و دموکراسي،ولوژي مشروطه و يا مفاهيمي مائاز ايد کردند . چرا که آنان با شناخت نسبي كخواهي ايرانيان ايفا 

 کردند . اين انديشه در بين ساير اقشار معترض کمك 

 قالبيون در سفارت و برخي روايات مبني جهت دهيجريان تحصن ان همراهي سفارت انگليس با معترضين دراز سوي ديگر       

 افع دولت انگلستان در ايران بود،مجلس مشروطه که بنا بر مصالح و من انگلستان ارعدالتخوانه به خواسته هاي معترضين از سوي سفير

يأت حاکمه ي دولت فخيمه عيان مي نمايد که تفكر مشروطه خواهي ايرانيان نه از دل جامعه و افكار مردم بلكه از هاين نكته را بر ما 

. و دليل آن را نيز مي توان مخالفت دولت روسيه با مشروطه از يك سو و عدم شناخت توده عوام و انگليس براي ما ارسال گرديده است

يا در باب همراهي روحانيت با جريان مشروطه خواهي به راحتي نمي توان به سوي ديگر دانست .  حتي برخي از گروههاي انقالبي از آن

نتيجه و ايمان قطعي رسيد که آيا روحانيت موافقت وضع موجود بود يا خير؟ اگرچه کساني مانند کسروي معتقدند که رهبران مذهبي 

فرانسه  ان با مفاهيم دموکراسي خواهي و تحوالتي که در کشورهايي مانندروحانيت مانند طباطبايي و بهبهاني با توجه به آشنايي آن

که مي دانيم فرزند  از روي آگاهي با طرفداران تفكر مشروطه خواهي پيوند يافتند . مخصوصاً در تاييد اين امر ايناتفاق افتاده بود

از سوي ديگر چه قبل و چه بعد از شروع ومخفي بودند .  شيخ فضل اهلل نوري عضويي از انجمنهايمانند آيت اهلل طباطبايي و يا کساني

اعتراضات ، حشر و نشرهاي فراواني بين رهبران روحاني و روشنفكر مشروطه وجود داشت و به يقين بحث و جدلهايي در اين زمينه ها 

 بين آنان صورت گرفته است . 

مانند ايد اذعان داشت که حوادث بعد از مشروطه اما چرا روحانيت بعد از موفقيت مشروطه از صحنه کناره گيري کرد ب

اختالفاتي که بر سر نوشتن قانون اساسي پيش آمد که نه تأسي از مذهب و فرهنگ جامعه ايران ، بلكه به تقليد از قوانين اساسي 

ن روشنفكران به کشورهاي اروپايي نوشته شد و جريان بر دار کشيده شدن شيخ فضل اهلل نوري و حمالتي که توسط برخي از همي

مذهب و روحانيت به دليل آزاديهاي پس از مشروطه تحت عنوان آزادي مطبوعات و عقايد مي گرديد، روحانيت را دلگير و نگران از 

مشروطيت کرد . حتي در باب توده عوام نيز بايد اذعان داشت که اگرچه بخشي اعظم از جامعه به داليل جغرافيايي يا پايين بودن سطح 

آشنايي با الفباي مدرنيته ، دور از هياهوي مشروطه خواهي بودند . اما همين بخش اندك شهرنشين نيز به دليل تاسيس  سواد و

ن الفاظ دارالفنون و توسعه مدارس نوين و گسترش مطبوعات و مراودات رو به گسترش آنان با فرنگيان ، چندان هم ناآشناي با اي

 سياسي و تفكرات نبودند .
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