
 

 نام ھا: بخش دوم -دارالخالفه مشروطه خواه 

 حمید رضا حسیني

از آن وقتی که قبله عالم و سلطان صاحب قران اراده فرمود تھران لباس دارالخالفگی بپوشد تـا آن ھنگـام 
 که پايتخت دارالخالفگی را وانھاد و لباس مشروطه خواھی به تن کرد، چھل سالی طول کشید

بزرگ شـد؛ بلکـه آدم ھـا نیـز  ھران  شاه تھماسـبی نبـود کـه فروريخـت و ت باروی  در اين مدت فقط برج و 
پندارھای گذشته را وداع گفتند و آرام آرام ھمپای شھرشان بزرگ شدند؛ آن قدر بزرگ که بدانند غیراز آب 
بان  شروطه را بـر ز و نان، آزادی ھم الزم است و جرأت کنند کلمات ممنوعه عدالتخانه، قانون، پارلمان و م

بق بـرآورد منصـوره اتحاديـه، از .آورند آن روزھا تھرانی که از محدوده طرح ترافیک امروزی کوچک تـر بـود، ط
گی ٢۵٠ ساکن، حدود ١۶قرار ھر خانه  ست دارالخالف ( ھزار نفر جمعیت داشت که نسـبت بـه سـال نخ

البته تھرانی ھــا کمـی بیـش از يـک چھـارم جمعیـت را شـامل مـی . يک و نیم برابر شده بود)  ق. ه١٢٨۶
 ) . ١.(شدند و بقیه، مھاجرانی بودند که از اياالت و واليات مختلف، خصوصا کاشان آمده بودند

ند  اينھا ھمه مشروطه خواه نبودند و اصال در روزگار سیطره استبداد، حقـی و مجـالی نداشـتند کـه بفھم
تازه قـرار . قانون و آزادی و مشروطه چیست فقط اندکی از اھالی شھر از اين امور سر در می آوردنـد کـه 

ساجدی مثـل .بود به بقیه ھم حالی کنند  که در م ين مشـروطه خواھـان سـیدجمال واعـظ بـود  يکی از ا
می رفـت و  به منــبر  مسجد شاه، مسجد آقا سید عزيزهللا، مسجد شیخ عبدالحسین يا امام زاده يحیی 

که : "در يک جمع حدودا دو سه ھزار نفره می گفت عنی آزادی بـه يـک تقريـری  به سـر م حاال می رويم 
 ).٢." (حتی اين زن ھا ھم بفمند. ھمه بفمند

می جسـتند کم بودنـد، امـا نفـس . معلوم می شود زن ھا ھم در اجتماعات مشروطه شـرکت  ھـر چنـد 
شدند حوادث منشـا اثـر  . حضورشان اھمیت داشت و در گفتاری ديگر خواھیم ديـد کـه چگونـه در بزنگـاه 

 )٧جای ھا و رويدادھا، شرح عکس شماره –رجوع کنید به آلبوم دارالخالفه مشروطه خواه ( 

که  –آن اول کار  –به ھر روی در رخدادھای مشروطه  ند و بعـد  حداکثر ھمین دو سه ھزار نفـر دخیـل بود
به اوج خـود رسـید، طبـق آمــار احمـد  سفارت انگلیــس  ست نشـینی  فت و در ب مشروطه خواھی پـا گر

 در صد جمعیت تھران؛ منتھا بدون احتساب خـانوداه ۵و اين يعنی ) ٣. ( ھزار نفر داخل شدند١٣کسروی، 
ستقیم در جنبـش حضـور داشـتند ھر دلیلـی سرشـان بـه کـار . ھايشان که غیرم به  ھم  مردم  مـابقی 

عداد : اتحاديه می گويد.خودشان بود ضای انقالبـی، ت کار مجلــس اول و گسـترش ف حتی پس از آغــاز بـه 
) ۴. ( ھزار فراتر نمی رفت که البته برای آن دوره تعداد زيادی بود٢٠شرکت کنندگان در اجتماعات تھران از 

روحانیان، بازاريان و : از تھرانی ھايی که در حوادث مشروطه نقش آفريدند، سه گروه سلسه جنبان بودند
پاره ای از  روشنفکران؛ ضمن آن که گاه نمی شد مرز میان اين سه را به دقت روشن ساخت، چندان کـه 
کان و کاروانسـرا بودنـد و خـود  روشنفکران کسوت روحانیان را داشتند و برخی روحانیان در بـازار صــاحب د

می .بازاريانی متمول لوه  قدرت روحانیان که در پايتخت و به طورکلی در سراسـر ايـران دسـت نیـافتنی ج
اداره مکان ھای مذھبی، موقوفات و مدارس علمیـه؛ نفـوذ در بـازار و در : کرد، از چند جا نشات می گرفت

اگـر بـه .دست داشتن امور حقوقی از قبیل ثبت اسناد و امالک، صدور احکام شرعی وحل و فصل دعـاوی
جز دو سـه .  ش١٢٨۵ مرداد ١۴رويداد ھای مشروطه در تھران تا پیش از  که بـه  نگاه کنیم در می يـابیم 

مام زاده ھـا  یان شـامل ا حت نفـوذ و اداره روحان سـید ولـی، شـاه (مورد، ساير رويدادھا در مکان ھــای ت
يزهللا، شـیخ (؛ مساجد و تکايا )عبدالعظیم خازن الملک، شاه، جامع، سرپولک، میرزا موسی، آقا سـید عز

صدر، دارالشـفاء(و مدارس علمیه ) عبدالحسین، تکیه درخونگاه مار، مـروی،  رخ داده ) میرزا بوالحسـن مع
بش .اند اينھا مکان ھا و نھادھايی بودند که می توانستند به مثابه يک ظرفیت اجتماعی برای پیشـبرد جن

ند تـا نفـوذ سیاسـی  به کارآيند و بديھی است که موقعیت بی بديلی را در اختیار روحانیـان قـرار مـی داد
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 مکان نزديک به ٢ مکان در میانه بازار و ٩ مکان نامبرده، ١۴جالب است که از .شان بر ھمه جا سايه افکند
بود بـر نقـش بـازار در . بازار بودند یان و بازاريـان داشـت و تاکیـدی  ايـن خـود نشـان از پیونـد سـنتی روحان

ناظم االسالم . برخی روحانیان بزرگ تھران به طرق ديگر نیز در محله ھای شھر صاحب نفوذ بودند.جنبش
بواسطه بستگی به آقای بھبھانی طـرف سـوء "کرمانی از شخصی به نام مھدی گاوکش نام می بود که 

١٢٨۵خـرداد . ( ق١٣٢۴و مأموران دولتی در يکی از شب ھای آخر ربیع الثانی " ظن عین الدوله واقع شد
به خانه اش ريختند و پس از ضرب و جرح خانواده اش که منجر به سقط جنین ھمسر و تلف شـدن . )  ش

 .فرزندش شد، خودش را نیز کت بسته به محبس بردند

که ايـن شـخص در محلـه ســرپولک اقتـداری : "ناظم االسالم علت را چنین بر می شمارد عین الدوله ديد 
کی از بسـتگان آقـا وارد آورد، ايـن شـخص . دارد و جمعی اطراف او را دارند ھد صـدمه بـه ي اگر وقتی بخوا

 )۵..." ( قدرت جمع آوری ھزارنفر مشدی ھا وجوانان را دارد

یار گرفتــن  درباره طباطبايی ديگر رھبر بزرگ مشـروطه چنیـن گـزارش ھــايی در دسـت نـداريم، امــا در اخت
مثـال حــاجی امـام . تعدادی لوطی و مشدی و از اين قبیل، توسط برخی روحانیان، امر غـیر معمولـی نبـود

جمعه از روحانیان سرشناس تھران که ھمواره طرف دربار را می گرفت، عده ای آدم گوش به فرمان بـرای 
یان مخالـف ١٢٨۴اين جور کارھا داشت و با استفاده از ھمین ھـا بـود کـه در آذر   اجتمـاع بازاريـان و روحان

 )۴ و٣آلبوم دارالخالفه مشروطه خواه ، شرح عکس ھای شماره. ( دربار را در مسجد شاه به ھم زد

ھا : " امام جمعه وقتی خواست مجلس را به ھم بزنـد، فريـاد کشـید: ناظم االسالم می گويد آھـا، بچـه 
نوکرھا ی امام جمعه با فراش ھای مستعد که مقدمتا مھیا شده بودنـد "و بعد بچه ھا را شامل " کجايید؟

 )۶.(، معرفی می کند" و چوب و چماق و قداره داشتند

بازار تھران فقط جايگاه تولید و تجارت نبود، بلکه . بعد از روحانیان، نبض پايتخت در دستان بازاريان می تپید
به گفته ناصر تکمیل ھمايون از يک سو به علت پیوند مذھب و بازار با يکديگر، پايگـاه فرھنگـی جامعـه بـه 
شمار می رفت و از سوی ديگر به دلیل تقابل نھادھای ياد شده با حکومت ، به کانون سیاسـت و مبـارزه 
به صـورت  مردمی بدل شده بود و در دوره معاصر به علت سلطه گری خارجیان در امــر اقتصـاد و حکومـت 

ھم اين رو بود که از نخستین و اکنش سیاسی علیه قرار داد ترکمان چای و قتل .پايگاه ملی جامعه درآمد
بارزات  بازار پايگـاه اصـلی م گريبايدوف، وزير مختار روسیه در تھران، تا تحـريم تنبـاکو و جنبــش مشـروطه، 

 )٧.(مردمی بود

و در آستانه آغاز جنبش مشروطه که اخضرعلی شاه آماری را برای تھران جفـت وجـور .  ق١٣٢٠در سال 
کرد، تعداد کاروانسراھا و دکان ھای بازار نسبت به پنجاه سال پیش از آن سه برابر شـده بـود و مشـاغل 
شاغل و حـرف  جديدی مانند نفت فروشی، تلگراف چی، ساعت سازی و قھوه خانـه داری در فھرسـت م

بنـابراين بـازار تھـران آمـاده بـود تـا نقـش فعـال تـری را در تحـوالت سیاسـی و . بازار خود نمايی مـی کـرد
می .جنبشی که در شرف تولد بود، بر عھده گیرد که ھــر آد اما بازار فقط قرق بازاريان خرد و کالن نبـود، بل

می بـرد از . که در شھر دستش به دھانش می رسید و اعتباری داشت، دستی ھـم بـه تجـارت در بـازار 
آمار اخضرعلی شاه بر می آيد که بخش بزرگی از بازار در قبضه شاھزادگان، ثروتمندان، روحانیـان و حتـی 

دو کاروانسـرا از .  باب دکان در بـازار داشـت۴۵ باب و ظل السطان ۶۵مثال صدراعظم وقت .زنان درباری بود
مھد علیا مادر مظفرالدين .  باب دکان نیز به حاجی امام جمعه می رسید۴٨آن شیخ فضل هللا نوری بود و 

ھا بـه نـام ١٠٢شاه کل بازار سقط فروش ھا را درمالکیت داشـت و سـند  بازار ارسـی دوز باب دکـان در   
 ).٨.(عصمت الدوله دختر ناصرالدين شاه و ھمسر معیرالممالک خورده بود

یان از . با اين حال آن که از میان صاحب نفوذان بازار گوی سبقت را از ديگران ربوده بود، روحانیت بود روحان
بازار : سه طريق در بازار نفوذ داشتند نفوذ معنوی، مالکیت برخی دکان ھا و کاروانسراھا و اداره موقوفات 

 )٩.(مانند تکیه خشتی ھا، تکیه زرگرھا، مدرسه ناصری، مدرسه سپھساالر قديم و مدسه دارالشفاء

یان داد آنھـا البتـه . ھم از اين رو بود که در آغاز جنبش مشروطه بازار تھران يکسره گوش بـه فرمـان روحان
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واردات انبــوه : "برای مخالفت با دولت قاجار داليل مستقلی ھم داشتند و آن گونه که آبراھامیان می گويد
محصوالت کارخانه ای خارجی به ويژه منسوجات، صنايع سنتی را تضعیف کرد و در نتیجه بیشتر بازاريـان، 

 )١٠."(بیگانگان را دشمن مشترک خود قلمداد کردند

پس تعجب ندارد که وقــتی دريافتنــد روحانیـان نـیز از سـیر رويـدادھا عمیقـا ناراضـی انـد، در اتحـاد بـا ايـن 
لتی در .جماعت و برافراشتن علم مخالفت با حکومت ترديدی به خود راه ندھند اولین اجتماع بزرگ ضد دو

شان را  خرج و مخارج مسجد شاه را بازاريان ترتیـب دادنـد؛ وقـتی علمـاء بـه شـاه عبـدالعظیم کوچیدنـد، 
يان  چی  –و خصوصـا بزازھـا  –بازاريان فراھم آوردند؛ وقتی تحصن مسجد جامع شکل گرفت، بازار تـدارک 

شام بـا پـول بازاريـان گسـترده شـد ھای ناھـار و  .بودند و در بست نشینی سفارت انگلستان آن سفره 
 ) ١٣آلبوم دارالخالفه مشروطه خواه ، شرح عکس شماره( 

ست روشـنفکران تنـدروی  مه ايـن رويـدادھا، رشـته کـار بـه د البته آنھا ھنوز نمی دانستند که در پـس ھ
به خطـر مـی  ستد در بـازار را  یت داد و  به يـک انقـالب تمـام عیـار، امن با تبـديل جنبـش  خواھد افتاد که 

صری بودنـد و خیـال " منورالفکر"اين جماعت روشنفکر يا به قول آن روزھا .اندازند که زايیده تحـوالت دوره نا
ھوش از سرشان ربوده بود، در دارالخالفه ناصری " کنستتیسیون "و مھار استبداد با " پارلمنت " تاسیس 

 .مدارس جديد، روزنامه ھا و اندکی پس از آن انجمن ھای مشروطه: سه پايگاه بزرگ داشتند

تر از آن بودنـد کـه يـک طبقـه اجتمـاعی تشـکیل " اما به قول آبراھامیان  شمارتر و نـاھمگون  کم  بسـیار 
برخی جزو اشراف و حتی شاھزادگان سلطنتی، گروھی کارمند دولـت و افسـر ارتـش و شـماری . بدھند

اما آنان علیرغم اين گونه تفاوت ھای حرفه ای و اجتماعی، قشر متمـايزی را . نیز از روحانیون و تجار بودند
يدئولوژيک بودنـد. تشکیل می دادند ."(زيرا ھمگی خواستار دگرگونی ھای بنیادی اقتصادی، سیاسی و ا

١١( 

جار  لت قا ھران بـود؛ يادگـاری از امیرکبـیر کـه گرچـه دو شنفکری در ت دارالفنون شايد به تعبیری گھواره رو
يد در . مستقیما آن را اداره می کرد، اما سلطه ای بر فکر شاگردانش نداشـت قتی فھمیـد کـه د ايـن را و

کرده انـد و کلمـات  شاگردان دارالفنـون چـادری بـرای خـود دسـت وپـا  سفارت انگلسـتان  بست نشینی 
ته تـا گـاريچی و ... ممنوعه قانون و آزادی و پارلمان و  را برای انبوه جماعت متحصن از شازده و طلبـه گرف

يدی را در .ھوچی معنی می کنند غیر از دارالفنون، میرزا حسن رشديه ھـم در دوره مظفـری دبسـتان جد
١٣١٧ و ١٣١۶تھران بنیان گذارد و اين خود بابی شد برای تاسیس دبستان ھای ديگری که در سال ھای 

حتی سید محمد طباطبايی که گرايش . ق يعنی ھفت ھشت سال پیش از مشروطه شروع به کار کردند
ھای روشنفکرانه داشت، مدرسه جديدی را به نام مدرسه اسالم تاسیس کرد که با چھار کـالس، يکصـد 

 )١٢.(و ھشتاد شاگرد داشت

پای دارالفنـون شـکل گرفـت کـه از جملــه آنھــا مدرسـه  در ھمین سال ھا چند مدرسه عالی دولـتی، ھم
فالحــت و علــوم سیاســی بــود و جالــب آن کــه شــاگردان ايــن دو در بســت نشــینی ســفارت انگلیــس از 

پبیشـقراول مدرسـه سـازی در تھــران، .دارالفنونی ھا عقب نیفتادند و ھمه جا حاضر و ناظر و عامل بودنـد
عالوه بـر چنـد  به شـمار مـی آمـد و  شھر  شنفکری در  انجمن معارف بود که از بزرگ ترين کانون ھای رو
به کتابخانـه  مدرسه جديد، سنگ بنای کتابخانه ای را گذارد که بعدھا در ادغام با کتابخانه دارالفنون، بدل 

مدارس مسیونری ھم البته جای خود را داشتند و ھنگامی که مدرسه ساختن برای ) ١٣.(ملی ايران شد
 )١۴.(بود، تعدادی دختر را به شاگردی می پذيرفتند' ذنب اليغفر'دختران تھرانی 

روزنامه ھايی که در دارالخالفه منتشر می شدند، خیلی زياد نبودند و ھمان روزنامه ھای موجود نیز تحت 
کنترل دولت قرار داشتند، اما آنچه از خارج مرزھا می رسید، خصوصا قانون و اختر، مرزھای ممنوعه دولت 
قاجار را درمی نورديد و از آنجا که به قول اتحاديه میان بازاريان، خوانندگان پروپا قرصی داشت، آنھا را برای 

 )١۵.(يک حرکت بزرگ آماده می کرد

بود ھای مشـروطه  دوره طاليـی . و باالخره می رسیم به سومین کانون روشنفکران در تھران که انجمـن 
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امـا پیـش از ايـن . اين انجمن ھا و سلسه جنبانی شان را بايد مربوط به پس از افتتاح مجلس اول دانست
 زمان دو انجمن مخفی و ملی تاثیر درخوری درآگاھی عمومی و پیشبرد جنبش داشتند

 به پیشنھاد سید محمد طباطبايی بوسیله برخی اطرافیان وی مانند ناظم االسـالم ١٣٢٢اولی در ذيحجه 
با ھــدف برپـايی عدالتخانـه و  مانی  کرمانی ، سید برھان خلخالی، میرزا آفا اصفھانی و مجد االسـالم کر

 )١۶.(مجلس تاسیس شد و تا زمانی که برای انتخاب نمايندگان مجلس يارگیری می شد، کامال فعال بود

به گونـه ای مسـتقل از ١٣٢٢دومی يعنی انجمن ملی نیز در محرم   بوسیله عده ديگری از روشنفکران و 
چھره شاخص اين انجمن میزا نصرهللا خان ملک المتکلمین بود و آن طــور کـه . روحانیان بزرگ تاسیس شد

یان دو سـید  من در اتحـاد م بايی(فرزندش مھدی ملک زاده می نويسد انج بـرای آغـاز ) بھبھـانی و طباط
مال .جنبش نقش در خوری ايفا کرد مد رضـا مسـاوات وسـید ج سید مح میرزا جھانگیرخان صوراسرافیل، 

واعظ نیز در انجمن ملی عضو بودند و به ھمراه ملک المتکلمین از تندروترين مشروطه خواھان بشمار می 
 )١٧.(رفتند

سید . اينھا ھمه بضاعت روشنفکران دارالخالفه در جنبش مشروطه بود می ر کم نبود، اما بدان پايه ھم ن
ھا دھـد ھبری را بدســت منورالفکر مر کـار بدسـت . که تا پیش از صدور فرمان مشروطه علــم ر ظاھر ا در 

اما در پس ھمه ماجراھا شايد بتوان گفت که ايـن روشـنفکران بودنـد کـه آھسـته . روحانیان بود و بازاريان
را مــی خراشــیدند و در مزرعــه  –حــتی روحانیــان و بازاريــان ســنت گــرا  –آھســته ذھــن اھــالی پايتخــت 

 .ذھنشان تخم قانون و آزادی و مشروطه را می کاشتند
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