
 

 اعالم رسمي حمایت اعیان و اشراف از مشروطھ
 

 آزیتا لقائی
  

ً صد سال از انقالب مشروطه ايران مي عملكـرد انجمنھــا و . گذرد و با وجود اھمیت اين واقعه تاريخي ھنوز ابھامات زيادي درباره آن وجـود دارد تقريبا
ھا در دوره مجلس اول شوراي ملي وسیله اي براي اعمال فشار بر مجلس، دولـت و  انجمن. تأثیر آن بر انقالب مشروطه ازجمله اين ابھامات است

یت مي. دربار بودند ھـا انجمــن قاجاريـه بـود كــه برخـي از شـاھزادگان  ازجملـه ايـن انجمن.  كردنــد آن زمان در تھران بیش از چھل پنجاه انجمن فعال
ً   ھواخواه مشروطه آن را تأسیس كرده بودند و عملكردي ھمانند ساير انجمن ھا داشت امـا از شـاھزادگان قدرتمنـد و صــاحب نفـوذ و مقتـدر تقريبـا

از ايـن رو انجمـني ديگـر . كسي در آن عضويت نداشت بنابر اين انجمن قاجاريه به عنوان انجمني صنفي نتوانست كاركردي مناسب داشته باشـد
ق به نام انجمن خدمت تشكیل شد كه شاھزادگان،اعیان، امرا و سرداران و رجـال طـراز 1325گرفت در شعبان  كه صاحبان واقعي قدرت را دربرمي

اي رسـمي در حمايـت از مجلــس و مشـروطه بـود و پـس از آن ھمگــي اعضــا در  اولین اقدام آنھـا صـدور اعالمیــه. اول و مؤثر در آن عضويت داشتند
الدولــه، عالءالدولــه،  ازجملــه اشخاصــي كــه بــراي اداي ســوگند در مجلـس حاضــر شــدند جالل. مجلــس حضــور يافتنــد و ســوگند وفــاداري خوردنــد

خوردند كـه بـه  در میان آنھا اشخاصي به چشم مي. توان نام برد الدوله، سپھدار تنكابني، امیربھادر جنگ و بسیاري ديگر را مي ظفرالسلطنه، آصف
بررسي اوضاع، شرايط و عللي كه موجب اين وفـاق ملـي شــد اھمیـت دارد زيـرا در چنیــن مقـاطعي اسـت كــه . ضديت با مشروطه مشھور بودند

 . خواھانه میسر خواھد شد ھاي اصالحي و ترقي امكان پیشبرد برنامه
 

السلطان بزرگـان   علل تشكیل انجمن خدمت و صدور اطالعیهً آنھا نظرات مختلفي ابراز شده پرطرفدارترين نظر اين است كه پس از ترور امین درباره
مارلینگ در گزارشـش بـه . خواھي بر تن كردند و به ظاھر عقد اتحاد با ملت و مجلس بستند لشكري و كشوري از ترس جان ناگزير جامه مشروطه

ً عالئم چنداني در رو برگردانیدن ناگھاني مرتجعین از شـاه ھويــدا و مشـھود نبـوده ” نويسد  سر ادوارد گري دربارهً تشكیل انجمن خدمت مي ظاھرا
سبب اســتعفاي فــوري صــنیع. باعث عمده آن بايستي ھمان ترس و خـوف شــمرده شـود فوت ناگھانـي  قتـل اتابـك كـه  الدوله گرديـد و ھمچنیـن 

به انضمام آگاھي از ايجاد انجمنھاي سري كه اعضاء آنھا را ... بدون ترديد اثرات خیلي سخت بخشیدند. مشیرالدوله كه موجب سوء ظن واقع شد
ً اثرات مخصوصه نموده است در فداكاري جان و مال براي سعادت مملكت خويش حاضر و مصمم دانسته بي شك جو ارعابي كه پــس از “ . اند يقینا

 . السلطان حاكم شد يكي از علل تشكیل انجمن خدمت بود ولي تنھا علت نبود ترور امین
 

مهً خـاطراتش علـت ديگـري را ذكـر مي) الدوله شـرف(میرزا ابراھیم خان كالنتري باغمیشـه  دھــد كـه پـس از اسـتعفاي  او شـرح مي. كنـد در روزنا
قع . السلطنه اعضاي انجمن مركزي در میدان بھارســتان متحصـن شــدند الدوله از رياست مجلس و در دورهً رياست احتشام صنیع ايـن انجمــن در وا

نماينده سي و نه انجمن ديگر بود زيرا از ھر انجمني دو نفر براي عضويت در انجمن مركزي انتخاب شده بودند و از طريق آنھا ھماھنگي ھـاي الزم 
صدور دسـتخط بــه امــرا و ســركردگان سـرحدي بـراي حفـظ . 2تأمین طرق و شوارع . 1آنھا سه خواسته داشتند . گرفت میان انجمن ھا صورت مي

 . دوست براي شركت در كمیسیون سرحدي انتخاب فردي وطن. 3انتظام آن مناطق 
 

ً اعــالم شـده بـود تقاضــاھاي  ً عالوه بر اين تقاضاھا كه رسما محمدعلي شاه با ھر سه خواسته آنھا موافقت كرد اما تحصن پايان نگرفت زيرا ظاھرا
ازجمله امنیت واليات و طرق و شوارع و دو ديگــر تشـكیل ”   : نويسد الدوله درباره درخواستھاي انجمن مركزي از دولت مي شرف. ديگري نیز داشتند

در دربــار مجلسـي بـا . مستدعیات آنھا را به عرض شـاه رســانید] مجلس[بانك و گرفتن پول و سرمايه از اشخاص متمول و با مكنت و غیره، رئیس 
دھم سـايرين  ابتدا فرموده بود كه من سي ھزار تومان مي... الممالك  حضور امرا و ا شراف و سرداران و وزراء تشكیل شده، حضرت اجل مستوفي

خواه بدھنـد... ھم از اين مقدار حساب خود را كرده  بعـد از ســه روز ديگـر ... باالخره مبلغ چھار كرور به اختیار و اجبار، اسامي صـورت شـده كـه تن
 . “ مجلس دوم تشكیل شده كه وجوھات تحويل داده شود

 
ناب ” : نويســد  دانـد و مي الدوله اين مسئله را علت تشكیل انجمن خدمت مي شرف بعـد از ايـن دو مجلــس، سـرداران، امــرا و اشـراف در خانـهً ج

بـا ايـن اسـتدالل بايــد “ . عالءالدوله جمع شدند و شور كردند كه چه علت دارد ما پول بدھیم و خودمان در امان نباشیم و ھمراھي با ملت ننمائیم
. پس براي حفظ خود بايـد در مسـیر جريـان قـرار گیرنـد. گفت كه آنھا به اين نتیجه رسیدند كه خالف جريان شنا كردن باعث نابوديشان خواھد شد

 . اين دلیل ھم به تنھايي براي تشكیل انجمن خدمت كافي نیست
 

سیري كوتاه در اوضاع سیاسي، اقتصادي، اجتماعي . یس شدنظر ديگر اين است كه اين انجمن به منظور اصالح امور ايران و خدمت به مردم تأس
تل .  ق گواھي بر اين مدعاست1325حاكم بر ايران در نیمه دوم سال  ھرج و مرج بر كشور حاكم بود، عثمانیھا تا ارومیه تاخته و عـده بسـیاري را ق

یار بودنـد. راھزنان بر راھھا استیال داشتند. عام كرده بودند له. شھرھا ناامن و حكام واليــات بـي اخت مذھبي و مح اي در ھمــه  اختالفـات قومــي و 
شـد بـه دلیـل  درآمـد دولـت كــه متكــي بـر مالیاتھــا و گمركـات مي. در تھران كسي حاضر نبود مسئولیت وزارت را بپــذيرد. شھرھا تشديد شده بود

ق ســفارت انگلسـتان 1325م تقسیم كرده بودند و در شعبان 1907دولت انگلستان و روسیه ايران را طي قرارداد . نابساماني اوضاع نزول كرده بود
اين در حالي بود كه كاركنـان وزارت امــور خارجـه ايـران در مقابــل سـعدالدوله . در ايران به صورت رسمي انعقاد قرارداد را به وزارت خارجه اطالع داد

مه تـايمز در  وقايع. دادند و اعتصاب كردند و خواھان استعفاي او شـدند آرايي كرده او را به وزارتخانه راه نمي وزير امور خارجه وقت صف 17نگـار روزنا
گزارش داد كه عھدنامه روسیه و انگلستان به ايران ابالغ شد و دولت ايران بدون ھیچ اعـتراض يـا انزجـاري آن   1907سپتامبر  26/ ق 1325شعبان 

جالـب اسـت كــه گـزارش . نويسد كه دولت ايران به دلیل درگیريھاي داخلـي مجــالي بـراي پاسـخگويي نداشـت اما اين روزنامه مي. را دريافت كرد
م مـرور كنیـم البتــه بايــد توجـه داشـته 1907المتین نسـبت بــه قـرارداد  مارلینگ به سر ادوارد گري را دربارهً مطالب انتقادي روزنامه بیش ازاين حبل

 . داد كرد و عواقب آن را شرح مي ھايي بود كه به طور مرتب اخبار قرارداد مذكور را دنبال مي المتین كلكته از روزنامه باشیم كه حبل
 

 تھران كه از روز نھم سپتامبر شروع به درج يك رشته مقاالتي راجع به قـرارداد روس و المتین حبل” : نويسد مارلینگ در گزارشي به ادوارد گري مي
رسانید دو سـه مقالـه اول آن بالشـبھه  ھا را در اين موضوع به طبع مي انگلیس كرده بود ھمه روزه به طور استمرار تا شانزدھم سپتامبر اين مقاله

اما ســعدالدوله فرصــتي بـراي تصـدي وزارت خارجـه “ .ساخت به قلم سعدالدوله بوده و تا حدي اطالع بصیرت از موضوع را به طور پیچیده ظاھر مي
 . نیافت و به دنبال اعتصاب كاركنان آن وزارتخانه مستعفي شد

 
: نويســد  ھم در تأيید اين نظر كه انجمن خدمت به منظور خدمت به كشور تشكیل شد درباره چگونگي تشـكیل ايـن انجمـن مينداي وطنروزنامه 
الدوله، سپھدار تنكابني، امیراعظم و عالءالدوله در جلساتي سري به اين نتیجه رسـیدند كــه بـراي حفـظ مملكـت و برقـراري امنیـت بھتـر  كه آصف

1325شـعبان  17بـه ايــن ترتیـب اسـت كــه در . است امرا، اعیان و اشراف با مجلس ھمكاري كنند و موقعیتي مانند لردھاي انگلیس كسب كننـد
اي به شاه بنويسند و از او بخواھند با مجلـس و مشـروطه  ھمگي در خانه عالءالدوله جمع شدند و پس از مذاكره به اين نتیجه رسیدند كه عريضه
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مذاكرات از چه قبیل بوده و يــا چـه داليلـي بــراي متقاعـد كــردن مرتجعیــن ” : نويسد  مارلینگ دربارهً محتواي مذاكرات مي. ھمراھي و ھمكاري كند
 . “اقامه شده به طور صحت معلوم نیست

 
ھمراھـي اعلیحضـرت ايــن ” : الدوله كه از حـاملین عريضـه بـود بـه شــاه گفـت آصف. به ھر حال اين عريضه نوشته شد و آن را به حضور شاه بردند

فرمايند يعني تمـامي امــورات  فرمايند بلكه امضا مي است كه ھیچ دستخطي در ھیچ امري صادر نفرمايید، پادشاه مملكت مشروطه دستخط نمي
فرماينـد، نـه اينكـه ھــر كســي بـراي خـود كــاري انجـام دھـد و  دولتي و مملكتي را وزراء مسئول خودشان فیصل داده و حاضر كرده شاه امضـا مي

ستخطي موافقـت و مسـاعدتش را اعـالم كــرد“ . اعلیحضرت نیز به ھر چیزي كه میل فرمودند دستخط صادر كنند پـس از آن حــدود . شاه نــیز در د
 . پانصد نفر از شاھزادگان، اعیان، امرا و سركردگان دسته جمعي به مجلس شوراي ملي رفتند و با مجلس و ملت اعالم ھمبستگي كردند

 
اي باقي نمانده  امروز كسي را شبھه... ” : نويسد  دربارهً تشكیل انجمن خدمت مي“ بشارت عظمي” اي تحت عنوان   در مقالهالمتین حبلروزنامهً 

امیربھادر جنـگ ھـم “ . كه خورشید مشروطیت ديگر در اين ملك غروب نخواھد كرد و ديو زشت چرده استبداد چھره منحوس ظاھر نخواھد ساخت
 . پس از مراسم تحلیف در مجلس اعالم كرد كه براي استقرار امنیت راھي ارومیه خواھد شد

 
غاز كـرده بودنـد انجمـني بـه نـام  امضاء كنندگان عريضه به شاه پس از دريافت پاسخ مساعد تصمیم گرفتند براي ادامه بقا و استمرار حركتي كه آ

دو نفر نايب رئیس يكي از طبقـه آجودانباشـي و . انجمن خدمت تأسیس كنند و بالدرنگ با انجام انتخاباتي امیراعظم را به رياست آن انتخاب كردند
 . السلطنه منشي ھاي انجمن شدند السلطنه و موفق اديب. ديگري كه حسینقلي خان نواب بود را از وزارت خارجه انتخاب كردند

 
ً ھر روز تشكیل جلسه مي مارلینـگ در گزارشـش بــه سـر ادوارد گـري . كـرد داد و نقشـي ماننـد نقـش مجلــس سـنا ايفـا مي انجمن خدمت تقريبا

جوئي آنھا از فرقهً استبدادي اوضاع داخلي را به كلي تغییـر  تشكیل انجمن اكابر، ايجاد اين ھیات نتیجه انجمن اعیان است كه كناره” : نويسد  مي
. ھیات مزبوره مركب از مأمورين عالیه با برخي از صاحبمنصبان نظامي در تحت رياست امیراعظم و نايب رئیسي حسینقلي خان نـواب. داده است

البته ايـن . دھد ھا به خود نسبت مي انديشي با وزراء را در جريان امور وزارتخانه اين ھیات اگر حیثیت مقام رسمي را دارا نیست لیكن حق مصلحت
نفـوذ ايــن ھیــات . توانند مرعي ندارنـد بیني آنھا را نمي اي است كه رأي و مصلحت باشد ولي نفوذ و حیثیت آن به درجه ھیات كامالً غیرمسئول مي

ً تاكنون نافع بوده اما به سھولت ديده مي مل بـه زودي بـا ايـن ھیــات بــه مناقشــه  شود يك وزيري كه قدري از وزراء كنوني با عزم كلیتا تر باشـد يحت
بھترين چیزي كه محتمـل اسـت نتیجـه . آيد درآيد و از طرف ديگر مخاطره تصادف و منازعه آن ھیات با مجلس شوراي ملي چندان بعید به نظر نمي

اين ھیات بشود و ارباب ذكاوت نیز انتظار و امید آن را دارند ھمانا تبديل يافتن آن ھیات است به مجلس سنايي كه در قـانون اســاس مقـرر گرديـده 
 . “است

 
یان و امــرا بـراي  توان نتیجه گرفت كه جو ارعاب پس از ترور امین با نگاھي كلي به ھمهً علل ذكرشده مي السلطان، دورانديشي شـاھزادگان و اع

لي؛ ھمگـي از علـل تشـكیل انجمــن خـدمت و نگـارش آن عريضــه بــوده  حفظ مقام و موقعیتشان، جلوگیري از تاراج كشور توسط اجنبي و عـرق م
 . است
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