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کوشد با روشن ساختن  نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دھه پیش به نگارش درآورده است، می: چکیده
ھای مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقالب مشروطه آن را از جنبشھای غیر اصیل که در خاورمیانه روی  جنبه

وی نخست به تشریح موقعیت خاص . مھم جھان به شمارآوردداده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقالبھای 
ھای موجود در ایران برای وقوع یک انقالب  پردازد و از زمینه ایران در قیاس با کشورھای نظیر مصر و عثمانی می

اھمیت و نقش علما در جامعه ایران، بویژه به نقش آنان در مخالفت با نظام سپس به . گوید مردمی سخن می
ھمچنین بر مترقی بودن . پردازد سیاسی موجود که منجر به رھبری انقالب مشروطه از سوی آنان شد، می

نھد و در نھایت با بیان چگونگی وقوع قیامھای مردمی در برخی از  قانون اساسی مشروطه انگشت تأکید می
رھای ایران برای سرنگونی محمدعلی شاه که با کودتا به نظام نوپای مشروطه پایان داده بود، بار دیگر از شھ

  .گوید نقش مردم در بازگرداندن نظام مشروطه و سرنگونی استبداد سخن می

_______________________________  

  : مشخصات کتابشناختی این مقاله]. ١[

Nikki R. Keddie, “Popular Participation in the Persian Revolution of ١٩٠۵-١٩١١, “in Nikki Keddie (ed.), 
IRAN: Religion, Politics and Society, PP .۶۶-٧٩.  

به تدریس تاریخ  UCLAخانم نیکی کدی یکی از ایران شناسان امریکایی است که سالھا در دانشگاه ]. ٢[
ترجمه ( ھای انقالب اسالمی  از او مقاالت متعدد و کتابی با عنوان ریشه. ته استخاورمیانه اشتغال داش

  .به فارسی چاپ شده است) عبدالرحیم گواھی

 

  .مشروطه، علما، توده: کلیدواژه

ترین کشورھای خاورمیانه آن  مانده عقببا وجود آنکه در یکی از .] ق ١٣٢٣ـ٣٠[ ١٩٠۵ـ ١١نھضت مشروطه ایران 
ھا و ویژگیھای بسیاری است که آن را بیش از آنکه با دیگر انقالبھا، کودتاھا و  روزگار اتفاق افتاد، دارای خصیصه

قیامھای خاورمیانه در قرن نوزدھم و بیستم شبیه سازد با انقالبھای بزرگ کشورھای غربی مشابه ساخته 
گران خارجی بود، قیامھای خاورمیانه مطابق معمول توسط بخش  الجزایر که علیه سلطهگذشته از انقالب . است

این قیامھا حرکتی سریع و مخفیانه برای استقرار یک رژیم جدید نظامی . شد نسبتًا کوچکی از ارتش انجام می
نه ناشناخته ماند، اگرچه ای که در این زمان به وقوع پیوست، واقعًا در تاریخ معاصر خاورمیا انقالبھای توده. بود

ما در ایران اوایل . ای برخوردار بود تا دستگیری قدرت از راه نظامی جنبش نظامی آتاتورک بیشتر از خصیصة توده
بحران : ویژگیھایی از جمله. قرن بیستم، بیشتر شاھد ویژگیھای عمدة یک انقالب بزرگ کالسیک ھستیم

م پیشین را برای تداوم حکومت زایل ساخت؛ آشوب و ناآرامیھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که توانایی رژی
ـ  ٩٢ای علیه امتیاز انگلیسی توتون و تنباکو در سالھای  آمیز توده که شامل جنبش موفقیت(فزاینده علیه حکومت 

ابر ای که حکومت ناچار به تسلیم در بر ھا با چنان وسعت و دامنه شد؛ بروز تظاھرات توده.] ق ١٣٠٨ـ ٩[ ١٨٩١
آمیز محمدعلی شاه  خواستھای تظاھرکنندگان شد؛ تکاپوھای ضد انقالبی حکومت که منجر به کودتای موفقیت

؛ شکست حکومت در مقابل حرکت مسلحانه مردمی؛ بروز انشعاب حزبی در انقالب .]ق ١٣٢۶[ ١٩٠٨شد 
بیشتر از آنکه با یک یا دو بحران  مبارزه انقالبی. کار اساسًا یکپارچه مشروطه و تشکیل احزاب رادیکال و محافظه

مشروطه، من جمله  ھای انقالبی نھضت توان بدرستی خصیصه چگونه می. فیصله یابد، چند سالی ادامه یافت
که در قانون  نه حفظ امتیازات سلطنتی چنان(ای، تصویب قانون اساسی نوین لیبرال  مشارکت وسیع توده

و حضور نیروھای واقعًا ) احیا گردید.] ق ١٣٢۶[ ١٩٠٨بود و در سال .] ق ١٢٨۴[ ١٨٧۶ی سال اساسی عثمان
 رادیکال را تبیین نمود؟ 
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که  درحالی. عجیب اینکه ھمین عقب افتادگِی ساختار حکومت ایران با این مسأله ارتباط وثیق و محکم دارد
و تقویت ساختار اداری و نظامی حکومتھای خود پرداخته زمامداران مصر و ترکیه، از اوایل قرن نوزدھم، به تحکیم 

منابع تاریخی ایران اغلب به شماری از اصالحاتی اشاره دارند که در اوایل این . بودند؛ در ایران چنین اتفاقی نیفتاد
از .] ق ١٢٩٠[ ١٨٧٠از سوی عباس میرزا نایب السلطنه، در اواسط قرن از سوی امیرکبیر و در دھة] نوزدھم[قرن 

رسد چیزی جز ناچیز بودن  دربارة اصالحات ایران به ذھن می  سوی میرزا حسین خان آغاز گردید؛ اما آنچه حقیقتًا
ھای اداری و حقوقی به این معناست که اعمال مستبدانه  این امر در زمینه. نتیجه بودن آنھا نیست اصالحات و بی

شدند که امکان دارد  ین حال مردم بیشتر و بیشتر متوجه میو دلخواھانه در حّد بسیار باالیی ادامه داشت، در ع
این توجه به طور مستقیم و غیر مستقیم از راه تماس و برخورد با غرب و نیز . دولت دارای نظام مناسبتری باشد

. خواھی که مردم به طور مکرر در مواعظ شنیده بودند، حاصل شده بود آرمانھای اسالمی از جمله عدالت
وران  ص، عدم تعادل و اختالف روز افزون میان نظام حکومتی خودکامه موجود و نیازھای تّجار و پیشهالخصو علی

ای درگیر تجارت خارجی و داخلی شده بودند و رقابت شدید  تّجار به طور فزاینده. خورد شھری به چشم می
ی احتیاج داشتند که مدافع آنان به حکومت. کردند احساس می] با مصنوعات داخلی[کاالھای مصنوع خارجی را 

ای آنان باشد نه آنکه حکامی از سوی حکومت گمارده شوند که درصدد باال بردن میزان  منافع تجاری و حرفه
ھای بسیار گزاف و مخارج سفرھای مکرر شاه به فرنگ  مالیاتھا و یا کاستن از ارزش پول به منظور تأمین ھزینه

خدمتی روزافزون حکومت به انگلیس و بویژه به روسیه که اقتصاد و  طبقات بازاری شھری نیز با خوش. باشند
طبقات شھری ایران، برخالف بسیاری از دیگر قسمتھای . کرد، مخالف بودند استقالل ایران را تھدید می

سازی نظام اداری و ایجاد  تر از حکومتشان بودند و سھم بیشتری در ترقی اقتصادی، بھینه خاورمیانه، مترقی
بویژه اینکه، طبقة تّجار مسلمان، که از نظر قوت و تعداد بیش از ھر نقطة دیگر در . مّلی داشتند حکومت

کرد؛ و تّجار خواستار حکومتی با اصول و قواعد بورژوا ـ لیبرال شدند که در انقالب خاورمیانه بودند، رشد پیدا 
 ١.اھمیت کلیدی داشته باشد

ارتش ایران، صرفنظر از . ای مؤثر واقع شد ارتش ملی تا حّد بسیار زیادی در امکان وقوع یک انقالب توده فقدان یک
نیروھای غیر قابل اعتماد و چپاولگر ایلی تا حّد زیادی پوشالی و ناکارآمد بود و به طور عمده مواجب صاحب 

کردند و اوقاتشان را  حقوقی دریافت نمی ول سربازان به طور معم. کرد منصبان خود را از راه اختالس تأمین می
تنھا نیروی جدید منظم عبارت از یک واحد . کردند که در آنجا اقامت داشتند صرف امور زندگی در شھرھایی می

تر از آن بودند که ضرورت تشکیل یک قشون مطمئن و  توجه شاھان قاجار بی. کوچک قزاق روسی در تھران بود
کردند، یعنی  ا حّد بسیار زیادی به تأمین منافع کالن زمینداران و رؤسای ایالت فکر میمعتبر را درک کنند، و ت

خواستند و برای اینکه اقدامی برای تشکیل یک قشون  تأمین منافع کسانی که کشور را ضعیف و نامتمرکز می
رتش مدرن در ایران شاید فقدان یک ا. مسلح جدید صورت نگیرد مایل به پرداخت حقوق و مواجب به قشون نبودند

در ایران ھیچ اھمیت . یکی از عوامل اساسی و متمایز کنندة انقالب ایران از دیگر قیامھای منطقه خاورمیانه باشد
اندازی یک قیام و شورش وجود  خاصی برای تالش جھت رخنه و نفوذ در قوای مسلح موجود به منظور راه

و گروھھای مردمی با اتکا به این اطمینان که قوای مسلح اقدام انجام چنین اقدامی تنھا از طریق افراد . نداشت
به تیراندازی و قتل ھزاران نفر از مردم نخواھند کرد و نیز با این امید که سربازان حتی از آتش گشودن بر روی 

ر از تمامیت ظاھرًا شاھان معتقد بودند که بریتانیای کبی. پذیر بود توده مردم امتناع خواھند ورزید، کامًال امکان
کند و تمایلی نداشتند تا اصالحات گاه و بیگاه و ناموفق نظامی را که در تقابل با منافع  ارضی کشور محافظت می

  .اعطا شده به این کشور بود، ادامه دھند

ھا ای بود، و البته از این نظر ایران، نه تن ای دارای نقش بسیار عمده رھبری مذھبی در برانگیختن یک انقالب توده
حمایت رھبران مذھبی سّنتی از انقالب و حّتی . با دیگر نقاط خاورمیانه بلکه با اروپا نیز کامًال تفاوت داشت

اگرچه رھبری شیعه به طور یکپارچه به . رھبری انقالب نوگرایانه مشروطه از سوی آنان، امری منحصر به فرد بود
گرفت، بسیاری از علما به  تری به خود می ز، موضع تندروانهانقالب نپیوست ــ و ھمچنان که انقالب، بویژه در تبری

ای بود که در انقالب عامل  مشارکت علما و مجتھدان در انقالب به اندازهشاه پیوستند ــ با این حال میزان 
  طبق نظریة شیعة) ١: مخالفت علما نسبت به حکومت شاه بر چند نکته مبتنی بود. شد ای محسوب می عمده

دوازده امامی، ھر حاکم صرفًا دنیوی شایستگی جانشینی امام دوازدھم را ندارد، بلکه خواست و نظر امام غایب 
این نظریه از دوران ائمه به بعد چندان مورد اعتنا قرار نگرفت و . بایستی توسط مجتھدان تفسیر و تعبیر گردد 

جامعه حاکم بود، نیز مسکوت ماند؛ اما این نظریه در دورة قاجار به نحوی حتی در دورة صفویان که جّو مذھبی بر 
آنان وجوھات . داد استقالل اقتصادی و سیاسی علما به آنان اجازه مخالفت با شاه را می) ٢. فزاینده مطرح شد

ھای  حوزهکردند، بر امالک و مستغالت بسیاری، تملک و نظارت داشتند و دست آخر اینکه  شرعی را دریافت می
علما پیوندھای سازمانی و ) ٣. علمیه مھم شیعه در عتبات و دور از نظارت شاه و دولت ایران قرار داشت

خویشاوندی نزدیکی با طبقات شھری و اصناف داشتند و شکایات و نارضایتیھای سیاسی و اقتصادی آنان را 
دستگاه دولتی مستقل بود و بیشتر به  موقعیت علما از لحاظ سلسله مراتب به طورکلی از. کردند منعکس می

از این رو آنھا حتی بیشتر تمایل داشتند تا افکار عمومی شھر را . تعداد طالب و پیروانشان بستگی داشت
علما ) ۴. علمای رسمی منصوب از سوی دولت بسیار کمتر از علمای مستقل مورد احترام بودند. انعکاس دھند

ای  در نتیجه، علما طبقه. ایمان بودند یان، امکان تصدی امور توسط افراد بینگران رشد تعدیات و تجاوزات خارج
شاھان قاجار ھیچ اقدام مؤثری برای رفع شکاف روزافزون میان دو رکن عمدة طبقة ) ۵. دادند مّلی را تشکیل می

یعنی عین  یکی ازآخرین صدر اعظمھای قبل از مشروطه،. حاکمه ــ یعنی حکومت و علما ــ به عمل نیاوردند
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] نسبت به دولت[الدوله، حتی حمایت از علما و مستمری آنان را نیز قطع کرد و لذا موجب افزایش مخالفت علما 
 ٢.گردید

آنھا حتی پیش از انقالب . ای حائز اھمیت بسیار بود نقش شجاعانة انقالبیون آگاه و بیدار نیز در بسط جنبش توده
الدین اسدآبادی که از مشروطه سخن  مردانی ھمانند سید جمال. نیز نقش قابل توجھی ایفا کرده بودند

گفت و در تھران انجمن مخفی تأسیس کرد؛ میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی که بعدًا در زمرة  می
کردند و بعد از ترور ناصرالدین شاه  آزاداندیشانی قرار گرفتند که از استانبول جھت روشنگری در ایران تالش می

به ایران مسترد و در تبریز اعدام گردیدند؛ میرزا رضا کرمانی که ناصرالدین شاه را به قتل .] ق ١٣١٣[ ١٨٩۶
در طّی دوران انقالب . رسید بسیاری که آثارشان به صورت مخفیانه از خارج به ایران می رساند؛ و نویسندگان

ای از آنھا افرادی رادیکال در ھیأت و ظاھر علمای شیعه بودند که با وعظ و  عده: شمار افراد انقالبی بسیار بود
توان به دو واعظ  در زمرة اینان می. ھای ھفتگی و دیگر سخنرانیھای عمومی خود بسیار تأثیرگذار بودند خطابه

سید حسن بعضی، مانند . الدین اصفھانی و ملک المتکلمین، اشاره کرد رادیکال اصفھانی، یعنی سید جمال
برخی دیگر، نظیر ستارخان و باقرخان در تبریز، از نیروھای مردمی بودند که . زاده، نمایندة مجلس بودند تقی

ای دیگر، ھمچون میرزا جھانگیرخان، نویسنده و سردبیر  عده. کردند گروھھای انقالبی مسلح را رھبری می
قفقاز از سازماندھندگان حرکتھای مخفی رادیکال  روزنامه بودند؛ و نیز تعدادی نظیر حیدرخان عمو اوغلی اھل

سازی مردم، در زمینة معنای مشروطه، حقوق عامه و  وجه اشتراک این افراد در سخنرانی برای آگاه ٣.بودند
 .استقالل ملی بود

. کننده در انقالب را نادیده گرفت ھای مردمی شرکت در نھایت اینکه نباید شجاعت و از خودگذشتگی توده
آور  شان را در راه اصولی که اطالع چندانی از آن نداشتند، در برابر حکومت ستمگر و رعب ری از مردم زندگیبسیا

رسد تأکیدی که احمد کسروی در اثر عمده خود، در مورد تاریخ  به نظر می. به طور مکرر به خطر انداختند
اغلب اوقات به . مورد نیست ًال بیمشروطه، درخصوص نقش و شجاعت عامه مردم در انقالب مشروطه دارد، اص

  ۴.رسد که رھبران بیش از پیروانشان به انقالب خیانت کردند نظر می

ای که ایجاد  ھای دیگرش، بلکه به دلیل حرکت توده نه تنھا به دلیل جنبه.] ق ١٣٠٧ـ٩[ ١٨٩١ـ٩٢جنبش تنباکو 
یل ضعف و سستی حکومت و مواردی از قب. کرد، نوعی آمادگی را برای انقالب مشروطه فراھم ساخت

خدمتی به روس و انگلیس، فقدان ارتش، نقش علما، نقش انقالبیون و عامه مردم، ھمگی در جنبش  خوش
جنبش تنباکو نخستین حرکت ھماھنگ مّلی در ایران بود که انسجام آن تا . تنباکو به وضوح نمود عینی داشت

ود در انقالب مشروطه استفادة بسیار بیشتری از آن بشود و حّدی ناشی از استفادة زیاد از تلگراف بود که قرار ب
اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به یکی از . تا حّدی نیز ناشی از روابط متقابل رھبری علما در شھرھای مختلف بود

اتباع انگلیس ــ که اعطای امتیاز محصولی پررونق پرفروش بود ــ بر زندگی اقتصادی بسیاری از مردم تأثیر 
ـ  ١١چنان که انقالب مشروطه . جانبة ایران به خارجیان تلقی شد ھای فروش ھمه گذاشت و یکی از نشانه

نارضایتی از حکومت خودکامه . بر زندگی اقتصادی بسیاری از تّجار مستقیمًا تأثیر گذاشت.] ق ١٣٢٣ـ  ٣٠[ ١٩٠۵
ای  ای قابل اشتعال درآمد و تظاھرات توده ن طبقات شھری به صورت مادهقدر گسترش یافت که در بی و متمّلق آن

در شھرھای بزرگ چنان باال گرفت که در تبریز و تھران به درگیریھای بزرگ انجامید و در نھایت منجر به لغو کامل 
نست رضایت این پیروزی بزرگ تداوم نیافت و حکومت توا. از سوی دولت گردید.] ق ١٣٠٩[ ١٨٩٢امتیاز ژانویه 

ھیچ یک از مسائل و مشکالت اصلی . بعضی از علمای مخالف را با حقوق و مستمری و ھدایای نقدی جلب کند
حل نشد و حکومت ھیچ اقدام احتیاطی برای حمایت از قوای مسلح خود، در مواجھه با بحرانھای مشابه دیگر، 

 .به عمل نیاورد

 ١٣١٣ـ٢۴[ ١٨٩۶ـ١٩٠٧ت زیرا پادشاه ولخرج، مظفرالدین شاه در سالھای اولیه قرن بیستم بحران افزایش یاف
ای را به فرنگ تدارک دید؛ یک قرارداد بازرگانی به نفع روسیه  ، با اخذ دو وام کالن از روسیه سفرھای پرھزینه.]ق

بود به امضا رسید و گروھی از بلژیکیھای گمنام، به رھبری مسیو نوز، سرپرستی گمرکات را بر عھده گرفتند؛ کم
دھنده  یکی از عوامل شتاب. مواد غذایی و آشوب و بلوا رو به ازدیاد گذاشت و ورشکستگی حکومت شتاب گرفت

انقالب، جنگ روسیه و ژاپن بود که اعتماد و اطمینان نسبت به توانایی یک قدرت آسیایی را در شکست دادن یک 
ژاپن تنھا از آن جھت بر روسیه غلبه کرد که  کشور قدرتمند اروپایی تقویت کرد، و بر این امر صحه گذاشت که

ھای قدرت تزار منفور  روسیه پایه ١٩٠۵انقالب . دارای حکومتی مشروطه بود و روسیه فاقد چنین حکومتی بود
ای  ایرانیان، در گذشته، از ترس چنین مداخله. روسیه را لرزاند و برای مدتی تھدید مداخله روس را برطرف کرد

  .کردند اقدام نمی علیه حکومت قاجار

العادة شرایط انقالبی  ای عمیق و وسیع در انقالب ایران به ھم پیوستگی فوق یکی از طرق تبیین مشارکت توده
به شرایط مذکور باید موارد . ای دیده شده است بود که به ندرت، در یک زمان، در کشورھای دیگر غیر خاورمیانه

قسمت اعظم طبقات حاکم، البته برخالف انقالبھای اروپای غربی بیش از طبقة رویگردانی : زیر را نیز افزود
توجھی کامل حکومت نسبت به نیازھای تّجار و صاحبان ِحَرف؛ عدم  اشراف، طبقة مذھبی رویگردان شد؛ بی

ھای  حال افزایش بسیار زیاد ھزینهنظام مالی ناکارآمد و منسوخ؛ و درعین انجام اصالحات الزم و ضروری در 
دولتی که منجر به ورشکستگی عملی دولت گردید؛ عدم توفیق در ایجاد یک نظام اداری مطلوب و کارآمد از 
جمله نظام حقوقی مبتنی بر منافِع طبقه متوسط و یا تشکیل ارتشی نیرومند؛ تأثیر بازرگانی غرب که موجب 
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ورزی تجاری شد و نیز منجر به بروز اختالفات جدید طبقاتی گردید؛ تضعیف تدریجی صنایع دستی و شروع کشا
قشربندی اجتماعی و افزایش تنشھا و کشمکشھا؛ رشد انجمنھای مخالف و روشنفکر؛ شتاب بسیار برای 

الدوله؛ وجود پادشاه ضعیف و بیماری که در  گرا و نامردمی به نام عین گرفتن وامھای جدید؛ وجود صدر اعظم کھنه
ولخرجیھای خود و درباریانش بود؛ در نھایت جنگ روس و ژاپن و نیز انقالب روسیه، ھمگی وقوع انقالب بند 

این عدم تعادل بین حکومت ــ که . بدین ترتیب نوعی عدم تعادل فزاینده پدید آمد. مشروطه را سرعت بخشید
ستعمار غربی به وجود آمده بود ــ و دو تقریبًا قادر نبود پاسخگو به نیازھای جدیدی باشد که از تماس با غرب و ا

 .وران ایجاد شد طبقة مھم یعنی علما و تّجار و پیشه

زیرا . ای را فراھم آورد عدم وجود ارتش نیرومند و بویژه رھبری علما، در مجموع، امکان تحقق یک جنبش توده
تی برخوردار بودند که به آنان اجازه علما از قبل، از ھواداران و پیروان بسیار زیاد، مصونیت از تعرض، و نقش سّن

داد گروھھای کثیری از مردم را در درون و بیرون مساجد گرد ھم آورند و از ضرورت ایجاد تغییرات سیاسی  می
ای کمک کرد،   یک نھاد سّنتی که تا حّد زیادی به تحقق جنبش توده. مھم برای آنھا سخن بگویند

ھای خارجی و مکانھای  ی که به مساجد، زیارتگاھھا، سفارتخانهشد اشخاص ای بود که موجب می نشینی بست
نشینی  اگرچه اعمالی مشابه عمل بست. برند، مصون از تعرض و واجب الرعایه باشند مشخص دیگری پناه می

در اروپای غربی در دوران قرون وسطی و در بعضی از دیگر جوامع سّنتی وجود داشت، اما این اعمال پیش از 
از بین رفته بودند و تنھا در ایران بود که نھاد مزبور ھمچنان باقی مانده و در انقالب نوین آن کشور  دوران جدید

  .کرد ای ایفا می کارکرد عمده

ھایی از سوی برخی از ایرانیان و خارجیان در خصوص احتمال  بینی پیش.] ق ١٣٢٢ـ  ٢٣[ ١٩٠۴ـ  ۵اگرچه تا سال 
کردند،  عدادی از انجمنھای مخفی برای ایجاد تغییرات اساسی فعالیت میوقوع انقالب وجود داشت، و اگرچه ت

ـ  ۵مجموعه حوادثی که در سال . بینی نکرده بود پیشای را  اما تقریبًا ھیچ کسی احتمال وقوع چنین جنبش توده
شد ــ  ک و داراییھای روسیه مربوط میاتفاق افتاد ــ که مواردی از آن نیز به امال.] ق ١٣٢٢ـ  ٢٣[ ١٩٠۴
شوال [ ١٩٠۵سرانجام آنچه نخستین جرقة انقالب را در دسامبر . دھندة شرایط بسیار حاّد جامعه بود نشان
البته چنین اموری در مورد دیگر انقالبھا و قیامھا نیز صادق . ای عادی و معمولی بود روشن کرد، حادثه] ١٣٢٣

 .بوده است

به . کرد تا قیمت شکر را که در اثر جنگ روس و ژاپن باال رفته بود، پایین آورد تھران تالش میدر آن ماه حاکم 
تنی چند از تّجار از جمله یکی از تّجار شکر را که پیرمرد مورد احترامی بود به ] الدوله عالء[دستور حاکم تھران 

بسیاری از تّجار و علما در مسجد . طیل کردندتّجار و بازرگانان، در واکنش به این عمل، بازار را تع. فلک بستند
او از سوی . الدین اصفھانی، علیه حکومت سخنرانی کرد شاه تھران بست نشستند و واعظ رادیکال، سید جمال

داشت تا از طریق زور  مورد حمله قرار گرفت، این امام جمعه طرفدارانش را وا ] منصوب حکومت[امام جمعه 
آن شب و چند روز بعد جمعی از علما و بازاریان تھران را به قصد صحن شاھزاده . کنندجمعیت را از مسجد بیرون 

عّمال حکومت ابتدا تالش کردند تا به زور مانع از حرکت آنان گردند، اما . عبدالعظیم، در جنوب شھر، ترک کردند
خود تقاضاھایی را مطرح  رسید و برای پایان دادن به تحصن شمار جمعیت در صحن به دو ھزار نفر . نتوانستند

شاه در . اما، مھمترین تقاضا تأسیس عدالتخانه بود. کردند که در منابع مختلف به نحو متفاوت گزارش شده است 
نشینان که در بین آنھا مھمترین مجتھدان تھران نیز حضور  ھای آنان شد و لذا بست نھایت تسلیم خواسته

  .ران بازگشتندداشتند به تحصن خود پایان دادند و به تھ

اند و ھم اینکه  این حادثه نشان داد که ھم بخش مھمی از علما و بازاریان برای تداوم مبارزه با حکومت آماده
به جھت آنکه نه تعریف دقیقی از معنا و مفھوم . جنبش انقالبی ھنوز به دوران بلوغ و کمال خود نرسیده است

ضای جدیدی که حکومت را وادار به ایجاد تغییرات بنیادین در اساس و عدالتخانه ارائه شده بود و نه اصوًال ھیچ تقا
خواھانی بودند که به طور فعال درصدد تحت تأثیر قرار دادن  معھذا مشروطه. شالوده خود کند مطرح گردیده بود

  .علما و مردم و بویژه بازاریان بودند

ھای خود نکرد و ھنگامی که سخنرانان و وعاظ به حکومت حمله  انجام وعدهمظفرالدین شاه ھیچ اقدامی برای 
الدین  آمیزی سید جمال شاه به طور موفقیت. کردند، صدراعظم درصدد برآمد تا دو تن از آنان را از تھران اخراج کند

رغم ھشدار  علی. ددواعظ اصفھانی را از تھران اخراج کرد، اما جمعیت تالش کرد تا مانع از انتقال شیخ محمد گر
ای به نام سید حمید پیش رفت و لذا به ضرب گلوله کشته  مأموران دولتی مبنی بر عدم مداخلة مردم، طلبه

جنازة سید حمید در خیابانھا . در درگیری که بین مردم و سربازان اتفاق افتاد شیخ محمد رھایی یافت. شد
و سربازان شد که تعدادی از مردم از جمله سید دیگری  تشییع شد و باعث ایجاد درگیریھای بیشتری بین مردم

جمع زیادی از مردم به مسجد پناه بردند و بعدًا به آنان اجازه داده شد تا به شھر . در این درگیریھا کشته شدند
ی ھا الدوله دستور داد مغازه عین. مقدس قم بروند و حدود یکصد نفر از مردم به ھمراه علمای بزرگ به آنجا رفتند

توانند به  شھر باز شود و در پاسخ به این درخواست تعدادی از بازاریان از کاردار سفارت انگلیس پرسیدند آیا می
پاسخی ظاھرًا دلسردکننده داد، اما بعدًا ) Grant Duff(کاردار سفارت گرانت داف . سفارت بریتانیا پناھنده شوند

ک و سپس ھمچون سیل وارد محوطه سفارت شدند و در تصمیم خود را نادیده گرفت و مردم ابتدا اندک اند
الدوله و برقراری مجلس شورا  نشینان اکنون خواستار عزل عین بست. نفر رسید ١۴٠٠٠نھایت تعداد آنھا به 

نشینان سفارت تھران عمدتًا از سوی اصناف و تّجار بزرگ  بست. ھا تن دھد بودند، شاه مجبور شد به این خواسته
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با این حال، . شدند و در واقع تقاضای تأسیس مجلس شورا ابتدا توسط اینان مطرح شد ارک میسازماندھی و تد
 .بین آنھا و علما در قم تماس مداوم و مستمری برقرار بود

دھد که این جنبش ویژگیھا و خصایص مشترکی با شماری از  خواھی نشان می مراحل اولیة جنبش مشروطه
وھلة اول، باید از ائتالف طبقات و عقاید مختلف مردم یاد کرد که علیه حکومت متحد در . انقالبھای بزرگ اروپا دارد

کارتر مخالف، این عقیده را که  تر یا محافظه تری از مردم به افراد ناآگاه بخش روشنفکرتر و آزاداندیش. شده بودند
بدین ترتیب در  حل اساسی مشکالت ایران در استقرار مشروطه و مجلس شوراست تفھیم کردند، و راه

در وھلة دوم، باید از پیروزی و . سخنرانیھای خود تقریبًا تمام گروھھای مخالف را حول این محور متحد کردند
موفقیت حساس مرحلة نخست انقالب یاد کرد که تقریبًا بدون جنگ و خونریزی بود و فقط حکومت دست به 

انجام، شاھد شروع مرحلة دیگری از انقالب ھستیم که به طور مداوم و مستمر به سر. خونریزی و کشتار زد
ای که  آغاز این مرحله از زمانی است که رھبری انقالب از دست علمای برجسته. جنبشی رادیکال تبدیل شد

 تقاضاھای بسیار معتدلی داشتند به دست کسانی افتاد که نقش بسیار بیشتری در انقالب داشتند، یعنی
شایان توجه است که زنان  .افرادی نظیر وعاظ و خطبای مردمی، اعضای انجمنھای مخفی و بازاریان و بویژه تّجار

نیز با شرکت در تظاھرات، از ھمان آغاز در انقالب شرکت جستند و در نھایت به تأسیس انجمنھای خاص 
ناظران متعددی این . ا منتشر ساختندخودشان در برخی شھرھا ھمت گماشتند، و حتی در تھران روزنامه زنان ر

  ۵.مشارکت را گامی اساسی برای پیشبرد انقالب در ایران دانستند

ویژگیھای سّنتی و مدرن داشت، ھرچند برای ایران آن روز رادیکال به ] ١٣٢۴رجب [ ١٩٠۶قانون انتخابات سپتامبر 
و قاجاریان، علما و طالب، اعیان و طبقة شاھزادگان : شد انتخابات منحصر به شش طبقه می. رسید نظر می

داشتند و افرادی که در اصناف  دالر می ٢٠٠زمینداران باید امالکی به ارزش . اشراف، تجار، زمینداران و اصناف
زنان وگروه . اش حداقل برابر با میزان اجارة متوسط محل باشد داشتند که اجاره ای می تجاری بودند بایست مغازه

با وجود این، حضور نمایندگان بیشتری از اصناف تھران در . رکت در انتخابات را نداشتندکثیری از مردم حق ش
در قانون جدید . مجلس نشان داد که مجلس اول بسیار کمتر از مجالس بعدی تحت تسلط زمینداران بوده است

شرط  دید و پیشای ملغی گر به تصویب رسید نظام انتخاباتی شش طبقه.] ق ١٣٢٧[ ١٩٠٩انتخابات که در سال 
معھذا قانون . کاھش یافت] تومان ٢۵٠تومان به  ١٠٠٠از [دارایی برای انتخاب شدن به نمایندگی مجلس 

که ھنوز به منزلة قانون اساسی .] ق ١٣٢۵[ ١٩٠٧و متمم آن مصوب اکتبر .] ق ١٣٢۴[ ١٩٠۶اساسی دسامبر 
متمم این . آیند ه مراتب لیبرالتر به حساب میاسنادی ب.] ش ١٣۵٧/  ١٩٧٨البته تا سال [شد  ایران شناخته می

قانون اساسی . ای بر مجلس از ناحیه انجمنھا و سایر تشکیالت انقالبی است قانون، بخصوص گویای فشار توده
عثمانی که مطابق خواستھای عبدالحمید مورد تجدید نظر .] ق ١٢٩٣[ ١٨٧۶ایران برخالف قانون اساسی سال 

بعضی دیگر از قوانین اساسی اعطایی رژیمھای سلطنتی، اختیارات و حقوق خاص و  قرار گرفت و نیز برخالف
قانون مورد بایستی در حضور ھیأت منصفه و مطابق  برای مثال، تمام جرایم می. شاه در نظر نگرفتای برای  ویژه

البته این اصل نیز مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی بیش از آنکه رعایت گردد مورد . رسیدگی قرار گیرد
تنھا موارد استثنایی که موارد مھمی نیز بودند، عبارت بود از ِاعمال نظارت و کنترل مداوم شاه . نقض قرار گرفت

نویسان قانون اساسی، وزرا  ھر چند بنا بر خواست و تمایل پیش( زرا بر ارتش، و ابھام عملی در مورد مسئولیت و
بایست در  کرد، اما آنھا می شاه وزرا را منصوب می.) بایست در مقابل مجلس منتخب مردمی مسئول باشند می

 .با این حال مجلس بارھا نشان داد که توانایی ایفای چنین مسئولیتی را ندارد. برابر مجلس مسئول باشند

رحم و مرتجع او، محمدعلی شاه، از  فرزند بی. انون اساسی پیش از مرگ مظفرالدین شاه به امضای او رسیدق
. چینی علیه مجلس و قانون اساسی را آغاز کرد به سلطنت رسید، توطئه.] ق ١٣٢۴[ ١٩٠٧زمانی که در ژانویه 

دگان دربار را در میدان توپخانه جایی که ای از افراد اجیر شده و سرسپر عده] ١٣٢۵ذیعقده [ ١٩٠٧او در دسامبر 
انجمنھای انقالبی . کردند، گردھم آورد مالیان مرتجع بر علیه به اصطالح مجلسیان بابی و کافر سخنرانی می

مردمی که با شروع انقالب افزایش یافته بودند با نیروی تمام در مقابل این تھدید جّدی نسبت به مشروطه به 
  . مقابله برخاستند

ھا و  برنامه. به شکلی کامًال متفاوت صورت گرفت] ١٣٢۶االول  جمادی[  ١٩٠٨مین اقدام برای کودتا در ژوئن دو
یکبار . وی به قصد استراحت به خارج از تھران رفت و در واقع به تدارک قوا پرداخت. مقاصد شاه کامًال روشن بود

اما این بار آنان نه تنھا از سوی رھبران . کارزار بودنددیگر انجمنھا که بیشتر اعضای آنھا مسلح شده بودند آماده 
کار مجلس، بلکه ھمچنین از سوی تعدادی از نمایندگان سرشناس و رادیکال، از جمله سید حسن  محافظه

زاده، که رھبر بسیار مردمی و ھوشمند و سخنور ھیأت نمایندگی تبریز در مجلس بود از مبادرت به کارزار بر  تقی
زاده گفته بود که چند روز قبل نمایندگان روس و انگلیس به طور خصوصی گوشزد کرده  تقی. شدند حذر داشته 

با . ای علیه شاه صورت گیرد سربازان روس در حمایت از شاه وارد عمل خواھند شد بودند که اگر اقدام مسلحانه
اده در متفرق کردن نیروھای ز زاده را مبنی بر اینکه تقی توان نظر کسروی و ملک این حال، به دشواری می

داد که بتواند بدون مقاومت مسلحانه از سوی  اگر شاه این احتمال را می. انقالبی خطا کرده است، نپذیرفت
منحل سازد و تعداد زیادی از رھبران مردمی را به قتل رساند، در انقالبیون، کودتای موفقی راه بیندازد، مجلس را 

 .کردند آن صورت نیروھای روسی مداخله نمی
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کارانه توجھی نشد، زیرا بعد از کودتای محمد علی شاه  ھای محتاطانه و مالحظه در تبریز برخالف تھران به توصیه
شجاع از میان عامة مردم به نام ستارخان تسلیم و تسلیم تمام کشور و حتی قسمت زیادی از تبریز، مردی 

او با ھمراھی یک گروه کوچک، پرچم سفیدی را که به عالمت تسلیم از سوی مردم برافراشته شده بود، . نشد
پاره کرد؛ و ھمگام با باقرخان، که از طبقات پایین جامعه برخاسته بود، مقاومت طوالنی تبریز را برای درھم 

نیروھای ستارخان متشکل از داوطلبان مسلحی بودند که از . ھای دولتی رھبری کردشکستن محاصره نیرو
داوطلبان مسلح رشت نیز ھمانند تبریز دست به . شروع انقالب، آموزش نظامی دیده و آمادگی پیدا کرده بودند

داوطلب جنوب،  نیروھای شمال به ھمراه قوای بختیاری و دیگر نیروھای.] ق ١٣٢٧[  ١٩٠٩در ژوئیه . قیام زدند
محمد علی شاه را به نفع پسر جوانش از اریکه قدرت به زیر کشیدند و بار دیگر نظام مشروطه را مستقر 

دوران پیروزی خود را .] ق ١٣٣١[ ١٩١٢و آغاز .] ق ١٣٣٠[ ١٩١١انقالب تا مداخله روسھا در پایان . ساختند
  .کرد سپری می

کننده در ھر یک از مراحل عمدة انقالب ایران به  عنصری قاطع و تعیین توان بدین ترتیب، مشارکت توده مردم را می
نشینی نخستینی که منجر به اعطای مشروطه شد تا مقابله با کودتا، ایجاد فشار برای  از دو بست: حساب آورد

شاید بتوان ھمانند آبراھامیان نوشت که . تصویب قانون اساسی لیبرالتر، و استقرار مجدد نظام مشروطه
تر به جبھه مرتجعین تمایل  و طبقات پایین ۶شد مشارکت مردمی اساسًا به طبقات متوسط شھری محدود می

ھای  ورود ناگھانی توده. دادند، اما نگارنده معتقد نیست که این اظھارنظر کامًال روشن و گویا باشد نشان می
ـ  ٣٠[ ١٩٠۵ـ  ١١یران در سالھای مردم به نوع جدیدی از سیاست تأثیر قطعی و مسّلم بر تحوالت سیاسی ا

  .داشت و کمک کرد تا نوعی آموزش سیاسی در این کشور فراھم شود.] ق١٣٢٣
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